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Bevezetés  

Intézményünk, a Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola 2020. szeptember 01től 

önálló inzézménnyé alakult, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola 

Pallavicini Sándor Általános Iskolája tagintézményének kiválásával.  

  

Intézményünk alapvető célja, hogy a Sándorfalván és a környező településeken, illetve 

a tanyavilágban élők tanulás iránti igényeinek figyelembevételével, olyan oktató-, nevelő 

munkát végezzünk, amellyel a lehető legjobb feltételeket biztosítjuk az általános iskolai 

tanulmányok elvégzéséhez, valamint a középiskolára történő felkészüléséhez. 

Tevékenységünk éppen ezért a korszerű pedagógiai módszerek felhasználása mellett 

szervesen kapcsolódik a helyi közösségek értékeihez is.  

  

A város történelmi múltja, a Pallavicini család példaértékű részvétele a település 

létrejöttében, mind-mind olyan alapok, amelyekre bizton építhetjük a jövőt. Az iskolai 

oktatás, nevelés során kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy minden gyermeknek a tudás 

megszerzésén túl erősítsük kötődését ehhez a városhoz, tájhoz, környezethez is.  

  

Iskolánkban az alsó tagozatosok már az első évfolyammal kezdődően emelt 

óraszámban tanulhatnak angol nyelvet vagy vizuális kultúrát. A felső tagozatosok magasabb 

óraszámban ismerhetik meg a természettudományokat, a matematikát, magyar nyelv és 

irodalmat, továbbá emelt szinten sajátíthatják el az angol nyelvet, anyanyelvi lektor 

segítségével. Szakköri keretek között lehetőséget biztosítunk továbbá a német nyelv 

tanulására.  

  

Ugyanolyan meghatározó feladatunknak tekintjük a tehetséges, jó képességű 

gyermekek sokoldalú fejlesztését, mint a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását az 

esélyegyenlőség érdekében. Ehhez már öt éve eredményesen használjuk az Egyesült 

Államokban található Stanford Egyetemen kialakított Komplex Instrukciós Programot.  

  

Oktató-nevelő munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a tanulás tanítására 

(lényegkiemelés, memória fejlesztése, a figyelem összpontosítás, koncentráció 

képességének elősegítése). Egy nyitott, sokoldalú, képességfejlesztő és tehetséggondozó 

iskola működtetése a célunk, ahol tanulóinknak lehetősége nyílik a tudományok, a 

művészetek, az idegen nyelvek elsajátítása által képességeik kibontakoztatására, 

önmegvalósításukra.  

.   

  

Az intézmény alapadatai  
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1. Az intézmény a Szegedi Tankerületi Központ fenntartásában, állami fenntartású köznevelési 

intézményként működik.  

a) Az intézmény neve  

Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola    

b) Az intézmény székhelye:  

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17.  

NEVELÉSI PROGRAM  

I. fejezet Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai,  

eszközei, eljárásai  

  

A Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka során 

Pedagógusaink kiemelten figyelembe veszik a nevelő - oktató munka Nemzeti 

alaptantervben meghatározott értékeit.   

  

1.1 Nevelési célok  

– Demokratikus magatartás elemeinek kialakítása, melyben az egyén és a köz 

érdekei egyaránt érvényre jutnak.  

– Élni tudás a jogainkkal, kötelezettségeink maradéktalan teljesítése.  

– A hagyományok ápolása és megőrzése mellett teret adni minden ésszerű és 

igényelt új kezdeményezésnek, amely a tanulók személyiségfejlesztését elősegíti.  

– Szülőföld, haza, nemzet megismerése, szeretete, védelme, a 

hazaszeretetkialakítása, elmélyítése.  

– Konstruktív szokásrendszer kialakítása, nyitottság mások felé.  

– Egészség megőrzésére nevelés.  

– Környezetünk megbecsülése, védelme.  

– Önbizalom, akarat, kitartás fejlesztése.  

– A természet és a művészi alkotások megismeréséhez, érzelmi átéléséhez 

szükséges képességek és igények kialakítása.  

– Kudarctűrő-képesség kialakítása és fejlesztése.  

– A személyiségfejlesztés és a teljesítmény-centrikusság harmóniájára törekedve 

legyen az iskola a tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak a színtere.  

– A felelősségérzet és a felelősségvállalás megerősítése, kialakítása.  

– Az esztétikai nevelés terén fontos feladat az iskola külső és belső rendjének, 

tisztaságának, otthonosságának a megteremtése és megőrzése a tanuló aktív 

közreműködésével.  
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– Intézményünkben több éve sikeresen alkalmazzuk a Komplex Instrukciós 

Programot (továbbiakban KIP), amely olyan tanítási módszer, mely lehetővé teszi 

a pedagógusok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan 

osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág 

határok között mozog. A Program azért alkalmas a heterogén tanulói csoport 

nevelésére, mert az osztályon belüli státuszbeli problémák már az iskola kezdő 

szakaszában felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak, illetve a 

csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális 

instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az 

együttműködési normákra történő felkészítésére.  

  

1.2 Oktatási célok  

  

Olyan alapkészségek elsajátíttatása, melyek a tanulót képessé teszik arra, hogy 

ismereteit bárhol és bármikor tudja alkalmazni, bővíteni, továbbfejleszteni.  

– Általános és korszerű műveltség, tudás kialakítása, átadása, elmélyítése.  

– Ésszerű, hatékony tanulási módok elsajátíttatása.  

– Önművelés iránti igény kialakítása.  

– Tájékozódás a szakirodalomban.  

– Kreatív gondolkodás kifejlesztése.  

– Anyanyelvi nevelés, hiszen ez egyrészt gondolkodásunk, érzelmi gazdagodásunk 

nélkülözhetetlen feltétele, a tanulók személyiségének legbensőbb sajátja, 

másrészt – a mai világban kulcsfontosságú – idegen nyelv eredményes 

tanulásához elengedhetetlen.  

– Idegen nyelv megfelelő szintű elsajátítása.  

– Nevelő-oktató munkánk során nagyon fontos, hogy a tanulóknak minél több 

praktikus ismeret elsajátítására adjunk lehetőséget. Ezért a háztartási, technikai 

alapismeretek, stb. közvetítése, a mindennapi élethez szükséges gyakorlati 

készségek kialakítása nélkülözhetetlen a személyiség fejlesztésében.  

– Intézményünk a KIP-módszer révén sokféle, eltérő képességet megmozgató 

tananyag alkalmazásával a felszín alatt megbúvó képességek kibontakoztatására 

törekszik.  

  

1.3 Célmeghatározásból eredő feladatok  

  

A helyi sajátosságok, a lakókörnyezet, a jellemző életkörülmények, a tanulói 

összetétel alapvetően meghatározza iskolai feladatainkat. Tanulóink egyre nagyobb 

hányadára jellemző, hogy csekély tanulási ambícióval rendelkeznek és/vagy 

magatartási, beilleszkedési zavarral küszködnek. Ezért kiemelt, minden 
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tevékenységünket átható feladatunk az önismeretük, szociális készségeik fejlesztése, 

a felzárkózatás, a „hozott hátrányok” felszámolása.  

  

Minden fajta tevékenység kiinduló eleme a motiváció. A tanuláshoz való viszony 

kialakítása szempontjából fontos a felfedezés örömének a megteremtése. A 

motívumrendszer kialakításának lehetőségei között pedig első helyen kell említeni a 

sikerélményt. A siker megerősíti a tanulót abban, hogy jó tanulni, érdemes dolgozni. 

Nevelő-oktató munkánkat, a tanítás-tanulás folyamatának irányítását ennek 

szellemében kell végeznünk. Az oktatási módszerekben teljes a pedagógus szabadsága, 

de nem szabad szem elől téveszteni, hogy a tanulói aktív részvételt biztosító módszerek 

a leghatékonyabbak.  

  

A KIP-módszer keretében többféle képességet felszínre hozó tananyag 

összeállításánál elsődleges cél a tanulók magasabb szintű gondolkodásának 

előmozdítása egy központi téma, egy alapvető kérdés köré szervezett csoportmunka 

segítségével. A nyitott végű, több megoldást kínáló feladatok biztosítják a tanulók 

egymástól független, kreatív gondolkodását, problémamegoldó képességének 

fejlesztését. A módszer egyik legfontosabb jellemvonása, hogy a feladatok megoldása 

különböző képességek alkalmazását teszik lehetővé, tehát a különböző szociális 

háttérrel, tudással rendelkező gyerekeknek alkalma nyílik a feladatok sikeres 

véghezvitelére, a csoportmunka megoldására.  

  

1.4  A nevelő-oktató munka eszközei  

  
Az iskolai nevelő-oktató munka szervezésénél figyelembe veendők az alábbi eszközök:  

– a kötelező tanórák,  

– a kötelező tanórákon belül a kötelezően választható emelt óraszámú tanórai 

foglalkozások.  

– 1-4. évfolyamon emelt óraszámú vizuális kultúra tantárgy oktatása.  

– 1-4. évfolyamon emelt óraszámú, 5-8. évfolyamokon emelt szintű angol 

nyelvoktatás.  

– az egyéb tanórán kívüli foglalkozások.  

– tanulmányi versenyek.  

Iskolánknál az oktatás feladatait elsősorban a kötelező tanítási órák adta lehetőségek maximális 

kihasználásával kell megoldani, és ehhez ad segítséget a többi terület.  

A kötelezően választható tantárgyak, foglalkozások lehetőséget biztosítanak az érdeklődő 

(tehetséges) tanulók emelt óraszámú képzésére, biztosítják a csoportbontásból adódó 

óraszám- lehetőségeket (pl: idegen nyelv, matematika, magyar, vizuális kultúra, technika és 

életvitel) elősegítik a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását.  
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Az egyéb tanórán kívüli foglalkozások a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, valamint a 

továbbtanulásra való felkészülést szolgálják, valamint lehetőséget biztosítanak a tanulók 

sportolására. A tanórán kívüli foglalkozások közt kiemelt szerepet tölt be az irányított tanulás, 

amelynek nemcsak az a célja, hogy a gyermekek felügyeletéről gondoskodjon, és a házi 

feladatok elkészítéséhez biztosítsa a szükséges időt, a tanári segítséget, hanem az egész 

délutánt (az étkezéseket is beleértve) átfogó tevékenységrendszerével alakítson ki a 

gyermekben olyan életritmust, szokásokat, melyek a családi nevelés esetleg hiányosságait 

ellensúlyozzák, és segítik a gyermekek beilleszkedését más közösségekbe.  

Ösztönözzük a tanulmányi versenyeken való részvételt a tehetséges tanulóink körében, hogy 

igazi versenyhelyzetben is legyen lehetőségük kipróbálni és bizonyítani tudásukat, 

felkészültségüket, ezzel is tapasztalatokat szerezve a középiskolai felvételihez.  

A KIP-módszer keretében a speciális munkaszervezés lehetőséget ad a pedagógusnak arra, 

hogy a feladatok  sikeres  végrehajtása  érdekében  megtanítsa  a  gyerekeket  a  csoporton  

belüli együttműködési normákra, a munkában a meghatározott szerepek elsajátítására.   

A pedagógusnak az ilyen órák során alkalma nyílik a csoport egésze és a csoporttagok egyedi 

munkájának követésére, és az osztályon belüli hierarchikus rendnek a megváltoztatására, 

mely alapjában véve felelős a csoporton belüli egyenlőtlenség kialakulásáért.   

Ahhoz, hogy minden tanuló számára biztosított legyen a tanulásban történő előmenetel, 

pedagógusainknak kezelnie kell a diákok között kialakult státuszproblémákat.   

A pedagógusok a KIP módszert akkor alkalmazzák, amikor a cél a konceptuális tanulás, a 

magasabb rendű gondolkodás és a tartalom mély megértése. Továbbra is módszereink közé 

tartozik az ismeretek tényszerű közlése, a frontális osztálytanítás. A KIP-módszer alkalmazása 

révén minél többet beszélget és dolgozik együtt a csoport, annál többet tanulnak a gyerekek. 

A Komplex Instrukció Programban a pedagógusaink célja az, hogy minden diáknak megadják 

a lehetőséget a munkában való egyenrangú munkavégzésre, tudatosítják, hogy mindenkinek 

van olyan képessége, amely alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres 

közreműködésre. A pedagógusok az egyes tantárgyak, illetve témakörök sajátosságainak 

figyelembevétele mellett törekednek arra, hogy minden hetedik órát KIP-módszerrel 

tartsanak meg, de az adott tantárgy óraszámának legkevesebb 10 %-át, legfeljebb 20 %-át a 

tanév során ilyen keretek között szervezik meg.  

Kiemelt terület továbbá a tanulás tanítása. Meg kell tanítani a lényegkiemelést (aláhúzás, 

vázlatírás, kivonatkészítés, kulcsszavak kijelölése), fejleszteni kell a memóriát (többszöri 

olvasás, memoriterek, jegyzetelés, rendszeres ismétlés), a figyelemösszpontosítás, 

koncentráció képességének elsajátítását elő kell segíteni (kérdésekre válaszadás, 

mondatalkotás, szabályok megfogalmazása), az önművelés igényét ki kell alakítani 

(beszámolók készítése, szorgalmi feladatok, kiegészítő anyagok, gyűjtőmunka). A 

többcsatornás tanulás biztosítása a tanítási órákon (auditív, vizuális észlelés), a gyakori és 

rendszeres ismétlés (rendezni, csoportosítani, egyszerűsíteni, strukturálni, kategorizálni a 

tananyagot, ábrák, sémák készítése), az időbeosztás képességének kialakítása (napirend, heti 

rend, tervezés, ütemtervkészítés, pihenők beiktatása, lazító gyakorlatok végzése) 
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elengedhetetlen a sikeres tanuláshoz. Szülői értekezleteken, fogadóórákon fel kell hívni a 

szülők figyelmét arra, hogy gyermeke az adott tantárgyat hogyan tanulhatja meg a 

legeredményesebben. A tanulókat be kell számoltatni tanulási módszereikről. Az irányított, 

illetve differenciált tanulás keretében ezekre lehetőség van a tanórákon kívül is. Egy nyitott, 

sokoldalú tehetséggondozó, képességfejlesztő, differenciáló iskola működtetése a célunk, 

ahol tanulóinknak lehetősége nyílik a tudományok, a művészetek, az idegen nyelvek 

elsajátítása által képességeik kibontakoztatására, az önmegvalósításra.  

II. fejezet  

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

  

A nevelés feladata a személyiség szerveződésének alakítása, fejlesztése.  

  

Ez a legsikeresebben a tanulók tevékenységének irányításával valósítható meg az alábbi célok 

szem előtt tartásával:  

– A tanuló erkölcsi nevelése - az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, 

tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.  

– A tanulók értelmi nevelése - az értelmi képességek, illetve az önálló 

ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ 

megismerésére való törekvés igényének kialakítása.  

– A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése- az emberi 

együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának 

tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátítása.  

– A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése - az élő és élettelen környezet 

jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre 

és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.  

– A tanulók akarati nevelése - az önismeret, a tanulók saját személyiségének 

kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a 

céltudatosság az elkötelezettség kialakítása.  

– A tanulók nemzeti nevelése - a szülőhely és a haza múltjának és jelenének 

megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, 

emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének 

felébresztése.  

– A tanulók állampolgári nevelése - az alapvető állampolgári jogok és 

kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek 

és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és 

a helyi közéletben való részvétel.  

– A tanulók munkára nevelése - az emberek által végzett munka fontosságának 

tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló 

tevékenységek gyakoroltatása.  
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– A tanulók testi nevelése- a tanulók testi képességeinek fejlesztése, a 

testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. 

Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az 

egészséges életmód iránti igény kialakítása.  

– Cél, hogy a készségek fejlesztése és gyakorlása révén ismerjék meg önmagukat 

és társaikat, magabiztosan tájékozódjanak környezetükben, 

megbizonyosodjanak az egészséges és biztonságos élet értékeiről, felfedezzék 

önmaguk érzelmi megvédésének lehetőségeit, megismerjék az egészséges, 

harmonikus családi élet feltételeit, érezzék a felelősségteljes párkapcsolat 

fontosságát.  

– A tanulók a KIP-módszerrel szervezett csoportmunka keretében is tanulják meg 

és ismerjék fel az együttműködésben rejlő értékeket és lehetőségeket saját 

fejlődésük és a társaik nagyobb elfogadása érdekében.  

  

A feladatok megvalósításának módszerei, pedagógiai feladatai  

A pedagógusok, oktató, ismeretátadó szerepe:  

– A tanuló életkorának és értelmi szintjének megfelelő módszerek alkalmazása a 

tanítás során.  

– Gyermekközpontú pedagógia alkalmazása az iskolavezetés és a pedagógusok  

részéről  

– Differenciált, képesség szerinti feladatadás.  

– Tolerancia, másság elfogadás kialakítása a tanulóban.  

– A gyermekek egymás közti és a felnőttekkel szembeni kommunikációjának 

elősegítése.  

– Hasznos, praktikus ismeretek átadása.  

– A KIP-módszer keretében a tanárok magas szintű csoportmunka-szervezéssel 

dolgoznak, szakítanak a rutinszerű döntéshozatallal. Reagálásuk attól függ, hogy 

a csoport milyen úton hajtja végre a feladatot és a meglévő tanulói 

státuszprobléma milyen jellegű beavatkozást igényel. A feladatok jellege 

megkívánja, hogy új és differenciált feladatokat és módszereket alkalmazzon, 

ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a tanulókat. Az egyéni feladatot pedig 

úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége legyen a csoportfeladat 

eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a közös csoportfeladat 

végrehajtása megfelelő színvonalú legyen az egyéni továbbhaladás érdekében. 

Az elvek betartása figyelmes, logikus munkaszervezést kíván.  

  

Személyiségzavar felismerése:  

– a gyermekek személyiségének és közvetlen környezetének megismerése  

(beszélgetés, családlátogatás, rendezvények),  

– eltérő személyiségfejlődés észlelése, gyanúja esetén szakember igénybevétele 

(korrekció),  
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– fejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása  személyre szabottan 

(pszichológus).  

  

A családdal való kapcsolatban a családterapeuta funkció felvállalása:  

– a gyermek életvitelének folyamatos figyelemmel kísérése,  

– a szülőkkel való állandó konzultáció – szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, 

családlátogatás,  

– az otthoni és iskolai személyiségfejlesztés harmóniájának elősegítése,  

– pszichológiai tanácsadó és segítségnyújtás biztosítása a szülők és a tanulók  

részére.  

  

  

III. fejezet  

A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, környezeti 

nevelési elvek, az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása  

  

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményben eltöltött időben minden 

gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan 

fejlesztő, az intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 

tevékenységekben.  

  

Az intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a 

tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatokra, amelyek különösen a) az egészséges táplálkozás,  

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,  

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, d) a 

bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,  

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  

f) a személyi higiéné területére terjednek ki.  

  

Hazánkban kiemelkedően magas a szív-és érrendszeri valamint a daganatos halálozás 

száma. Ennek nagyfokú javulását tudjuk elérni a helyes táplálkozással. Egy gyermek 

étkezése, a fejlődő szervezet igényei miatt különös gondot követelnek. Itt a legfontosabbak 

az elméleti ismeretek, az iskolai étkeztetések minősége. Kiemelten támogatjuk a “Nemzeti 

Iskolagyümölcs programot” és az “Iskolatej programot”.  

Célunk, hogy a tanulók elsajátítsák az egészséges étrend tudnivalóit, ugyanakkor az iskolai 

étkezések minősége és mennyisége feleljen meg a gyermekek életkori sajátosságainak, 
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illeszkedjen ízlésükhöz és szokásrendjükhöz. Nyugodt, kulturált körülmények között 

étkezhessenek a tanulók.   

Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé, amelynek 

kínálata feleljen meg az egészséges életmód követelményeinek. Ezt elvárásként 

fogalmazunk meg mind a büfé, mind a közétkeztetést végző társasággal szemben.   

Az egészséges táplálkozás ismereteinek átadása minden évfolyamon helyet kap a tanórai 

munkában, ezért az osztályfőnökök, a tanítók és a szaktanárok felelősek.  

Iskolánkban a mozgástevékenység – mozgásigényre nevelés leginkább a testnevelés órákon 

zajlik, azonban minden kapcsolódó ismeretanyagnál (Pl.: biológia – egészségtan modul, 

osztályfőnöki órák) hangsúlyozzuk ennek jelentőségét.    

Ezeken az órákon minél több mozgásformára tanítjuk diákjainkat, hogy később is tudják ezt 

hasznosítani önállóan, saját edzettségük érdekében. Az órákon nagyon fontos, hogy örömteli 

legyen a mozgás. Mindig van lehetőség játékra. Rendszeresen érdeklődünk a reggeli vagy esti 

torna felöl.   

Minden délután van lehetőség arra, hogy az irányított tanulás keretében is játszanak a 

gyerekek.   

Ezen kívül figyelmet fordítunk arra, hogy egyéni szervezések keretében minél több 

sportággal megismerkedhessenek a gyerekek: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, korcsolya, 

úszás, kerékpározás, síelés, kick-ball, tánc, túrázás, stb.  

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységünkhöz szervesen kapcsolódnak az iskolai 

tanórán kívüli rendezvények: az őszi Egészséghét, sportversenyek, iskolai bajnokságok is.  

Intézményünk a hagyományosan ősszel megrendezésre kerülő Egészséghét keretében 

tematikusan külön is foglalkozik az egészségmegőrzés kérdéskörével, amelynek az 

elsősegélynyújtás is részét képezi.   

Törekszünk arra, hogy saját szervezéssel minden évben elsősegély nyújtásához kapcsolódó 

ismereteket szerezzenek nem csak a tanulóink, hanem a pedagógusok is, hiszen az ő 

felkészültségük is életet menthet. Az elsősegélyhez kapcsoló tudnivalók átadását beépítjük 

a rendőrséggel közösen szervezett közlekedésbiztonsági napok programjába is, hiszen itt az 

elmélet és gyakorlat minden tanuló számára könnyen összekapcsolható.  

2019-ben intézményünk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. Magyarország Alaptörvénye 

rögzíti a fenntartható fejlődésre irányuló átmenettel kapcsolatos alapvető értékeket, 

nevesítve a fenntartható fejlődés elvét is. A fenntartható fejlődésre nevelés a köznevelés 

egyik célja – melyet súlyának megfelelően a nemzeti köznevelésről szóló törvény első 

paragrafusa határoz meg –, valamint a Nat kiemelt fejlesztési területe is. A 

fenntarthatóságra nevelés a környezeti nevelés jó gyakorlatain alapuló, nemzetközi és hazai 

szinten is izgalmas, a kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó pedagógiai terület. Leginkább 

előremutató gyakorlatát pedig az Ökoiskola Program, az egész intézményes 

fenntarthatóságra nevelést jelenti. Azaz az, amikor a pedagógiai tartalmi munka és az 

oktatási intézmény működtetése, mindennapi élete is a fenntarthatóság értékének hiteles 
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képviseletén alapul. A környezettudatosabb életvitel kialakítását tűztük ki iskolai fejlesztő 

munkánkban, hogy a felnövekvő generációk környezettudatosan cselekvő állampolgárokká 

váljanak.  

Ökoiskolaként nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a 

fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola 

működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. 

Kiemelt ökoiskolai programunk az élményalapú Erdei Iskola megszervezése.  

  

    

IV. fejezet: 

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos  

feladatok  

Az iskola közösségét a tanulók és a munkatársak összessége alkotja. Szervezeti szempontból 

az iskola közösségét az osztályok összessége jelenti.   

A munkarend, a pedagógusok munkaköre, a tanulók életkori sajátosságai alapján két 

nagyobb közösség alakult ki: alsó és felső tagozat. Ezen belül is van tagozódás, amely az 

évfolyamokhoz kötődik. A különbözőségek ellenére megtaláljuk azokat a közös pontokat, 

amelyek figyelembevételével szerveződik az iskola teljes közössége, ebben az intézmény 

minden munkatársának és tanulójának számítunk az aktív részvételére.   

Törekszünk a szülők és a külső partnerszervezetek (civil szervezetek, önkormányzat, szociális 

szolgáltatók, egyéb oktatási intézmények) bevonására is.   

A közösségfejlesztés folyamatos tevékenység, amelyet tantárgyi keretek között és azon kívül 

is is végezni kell.  

A közösségfejlesztés céljainak megvalósítása érdekében a pedagógiai program, az SZMSZ 

ismerete, betartása, betartatása nagyon fontos, valamint a tanulók, az osztályközösség 

ismerete az ott tanító pedagógusok körében.   

A tanulók és a szülők számára nyilvánvalóvá kell tenni, melyek az iskola elvárásai, mik az 

osztályfőnök célkitűzései a ciklus ideje alatt. A feladatok megvalósításában támaszkodni kell 

a szülői munkaközösség vezetőire.  

A tanulók megismeréséhez szükség van információkra. Ennek érdekében a folyamatos 

kapcsolattartás elengedhetetlen az óvoda és iskola, az alsó és felső tagozat, valamint az 

iskola és a család között.   

A zökkenőmentes átmenetek érdekében feladataink az alábbiak:  

  

Óvoda és iskola  

– Kölcsönös bemutató órákat (tapasztalatcserét, konzultációt) tartunk.  

– Az iskolába jövő gyerekek számára nyílt napot szervezünk.  
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Alsó és felső tagozat  

– Tanév elején a volt negyedikes osztályfőnökök tájékoztatják a felső szaktanárokat 

volt diákjaik magatartásáról, tanulmányi munkájáról.  

– Alkalmat kell teremteni arra, hogy a szaktanárok hospitálás és/vagy közös 

programok (pl. kirándulás) révén minél jobban megismerhessék leendő 

tanítványaikat.  

– A tantárgyfelosztásnál megengedhető, hogy egy-két tantárgyat a jogszabályi 

keretek között már szaktanár tanítson az alsó tagozaton is.  

  

Iskola és család  

– Az osztályfőnökség első évében célszerű meglátogatni a tanulókat családjuk 

körében. Amennyiben a gyerek személyiségének negatív fejlődése vagy 

tanulmányi eredményének látványos romlása ezt szükségessé teszi, úgy akár 

több alkalommal is.  

– Törekednünk kell arra, hogy a családot a szükséges mértékben, oktatási-nevelési 

céljaink elérése érdekében bevonjuk az iskola életébe – szülői értekezletek, 

fogadóórák, családi napok, kirándulások, közösségi programok szervezésével.  

– Figyelemmel kell kísérni a tanórán kívüli tevékenységet is.  

– A különböző rendezvényeken való szereplés a közéletivé és „közösségivé” válást 

egyaránt segítheti.  

– A tanulmányi kirándulások és az iskolai rendezvények jó alkalmak arra, hogy 

meggyőződjünk nevelésünk eredményéről, a tanulók öntevékenységéről, 

kommunikációs kultúrájáról.  

Az iskolai szereplők együttműködéséhez kapcsoló alapvető elvárások:  

– A házirendnek megfelelő viselkedés: tisztelettudó hangnem, hanglejtés és 

hanghordozás alapvető követelmény.  

– A kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben alapfeltétel.  

– Tanítsuk meg a tanulókat a tisztelettudó véleménynyilvánításra. Adjunk 

lehetőséget a tanulóknak az érvek kifejtésére. Tegyük képessé őket álláspontjuk 

előadására, szükség esetén annak megvédésére.  

– Tudjanak szelektálni az audiovizuális termékek kínálatából. Becsüljék a 

beszélgetést, mint társalgási és emberi kapcsolatokat építő formát.  

– A Komplex Instrukciós Programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka 

magja, de nem kizárólagosan. A csoporttevékenység beépül a tananyagba.  

  

Legfontosabb közösségépítő programjaink a következők:   

– alsós és felsős farsang,   

– öszi és tavaszi környezeti nevelési napok  

– erdei iskola a 6. osztályos tanulók részére,   

– Fabatka vásár  

– családi nap a Pallavicini napok keretében,   
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– osztálykirándulások,  

– Határtalanul program 7. évfolyamon,   

– Erzsébet program - nyári táborozás  

  

Az iskola nevelői a tantervi követelmények feladatok eredményesebb teljesülése, valamint a 

közösségfejlesztést támogató nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente 

egy alkalommal a munkatervben meghatározott időpontban osztálykirándulásokat vagy erdei 

iskolát szerveznek.   

Az osztálykiránduláson, erdei iskolában való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket 

pályázati forrásokból vagy a szülőknek kell fedezniük, az ehhez kapcsolódó szervezési 

munkákat a szülői szervezet végzi az érintett osztályfőnökökkel, pedagógusokkal egyeztetve. 

Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy 

ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.   

V. fejezet: 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az 

osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai  

  

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési 

igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A pedagógus 

ezzel összefüggő feladatait és kötelességeit munkaköri leírása határozza meg, a pedagógus 

munkakörhöz tartozó munkaköri leírás mintát az intézmény SZMSZ-e tartalmazza.  

  

Az osztályfőnök feladata a tanulók fejlődésének nyomon követése, egészséges testi, lelki, 

értelmi fejlődésük elősegítése, a szülőkkel és az osztályban tanító tanárokkal való rendszeres 

kapcsolattartás, az osztály közösségi tevékenységeinek szervezése, felügyelete, a 

jogszabályban, a pedagógiai programban, az intézmény más belső szabályzataiban és a 

pedagógus munkaköri leírásában meghatározott pedagógiai és adminisztratív feladatok 

elvégzése. Az e dokumentum által meghatározott pedagógiai feladatokat az osztályfőnök 

beépíti pedagógiai munkájába, továbbá felső tagozaton e feladatoknak megfelelően határozza 

meg az osztályfőnöki órák témaköreit.   

Az osztályfőnöki órák témáit az adott tanévre vonatkozóan osztályfőnöki tanmenetben tervezi 

meg. Az osztályfőnök mindezekkel összefüggő feladatait munkaköri leírása részletezi.  

  

  

Az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben kialakuló, 

formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a 

tanítók, szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok.  A 

tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja 
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igényessége, értékrendje. A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes 

gondos alakítására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták 

elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során 

a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.   

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket 

megbontó tevékenységeit. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző 

akciókban való közös részvétel is kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat.  

  

  

  

    

VI. fejezet 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység helyi rendje  

Alapvető feladatunk az integrált oktatás, amely a hagyományos oktatás szerves része, azzal 

alapvetően azonos tartalmú, azonos értékű továbbfejleszthető alapműveltséget biztosít. A 

NAT-ban megfogalmazott általános és részletes követelményeket az integrált oktatásban 

résztvevőknek is teljesíteni kell. Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a tanulók közötti 

különbségek rendkívül sokfélék, hogy minden gyereknek joga van a neki legmegfelelőbb 

neveléshez és oktatáshoz.  

Az iskolába érkező tanulók összetétele a családi szocializációs folyamatok különbsége miatt 

heterogenitást mutat, ezért az esélyegyenlőség biztosítása érdekében módszereinkkel, 

eljárásainkkal alkalmazkodunk ezekhez az egyenlőtlenségekhez, különbségekhez.  

Az alternatív pedagógiákból átvett, bevált gyakorlatok alkalmazásával megteremtjük a 

speciális bánásmódot igénylő tanulók normál tanulócsoportban történő nevelésének- 

oktatásának feltételeit. Az integrált nevelés-oktatás feladata az egyéni bánásmód alapelvének 

gyakorlatban történő megvalósítása, a hátránykompenzálás és tehetséggondozás azonos 

csoporton belül történő megvalósítása.  

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének lényege a tapasztalati úton történő tanulás 

és az együttműködés. Olyan feltételrendszer megteremtése, amely nem a leszakadók 

felzárkóztatására, hanem az egymástól való tanulás pedagógiájának erejére épít.  

  

  

    

VII. fejezet 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 

jogai gyakorlásának rendje  
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A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit az 

intézmény házirendje határozza meg.   

A tanulók az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogaikat az iskola 

diákönkormányzatán keresztül, választott diákképviselőik útján gyakorolják.   

A diákönkormányzati rendszer az iskolai demokrácia megvalósításának egyik alappillére.   

A folyamatos és kölcsönös tiszteleten alapuló közös munka a diákönkormányzattal 

nélkülözhetetlen az intézményi stratégiai és operatív döntések előkészítésében a kötelező 

jogszabályi kereteken belül, illetve azokon túl is.   

A diákönkormányzat igazi célja a partneri viszony, a konfliktusok megelőzése, az együttesen 

elfogadható érdekviszonyok keresése. A valódi megoldás az, ha a diákönkormányzat a 

demokrácia szabályainak, a demokratikus életformára nevelésnek válik az alapjává, vagyis a 

tanárok és diákok számára körültekintően egyeztetett és előre leszögezett alapelvekre épülő 

szabályok szerint segíti a mikroközösségek működését.  

A diákönkormányzat helyi szerve a diáktanács.  Minden osztályból egy – az osztály által 

választott –  képviselő lehet a diáktanács tagja.  A diáktanács elnökét a diáktanács tagjai 

választják maguk közül.   

Diáktanács tag bárki lehet, aki a tanulóközösség bizalmát élvezi.   

A diákönkormányzat munkáját segítő tanár a diáktanács és a nevelőtestület közötti összekötő 

kapocs. A tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével egy alsós és egy felsős 

pedagógus segíti, szervezi a diákönkormányzat működését.   

A diáktanács közvetítésével minden esetben van a tanulóknak véleménynyilvánítási 

lehetősége. A diáktanácsnak az iskolában hagyományosan legjelentősebb rendezvényei: őszi 

és tavaszi papírgyűjtés, őszi és tavaszi tanár-diák sportnap.  

  

A tanulói felelősségérzetet és a felelősségvállalást erősíthetjük a különböző 

diákönkormányzati megbízásokkal, feladatokkal. A feladatok végrehajtását rendszeresen 

értékeli az adott közösség.  

  

  

    

VIII. fejezet:  

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái  

Első és döntő szerepe a szülőnek az iskolaválasztáskor adódik. Mind a családoknak, mind az 

iskolának fontos, hogy egymásnak megfeleljünk.  

  

A szülő, a tanuló, az iskola és a pedagógusi együttműködésének formái:  

– A szülő elvárásainak megismerése minden az intézményben dolgozó pedagógus 

feladata.  
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– A szülők az iskola működéséről, a benne folyó oktatásról kialakított 

véleményüket szülői fórumokon, fogadóórákon, szülői értekezleteken 

mondhatják el, de indokolt esetben a szervezett formákon kívül is.  

– A folyamatos véleménynyilvánítás és véleménycsere lehetősége megillet minden 

szülőt, aki az illetékes tanárral, iskolavezetéssel konzultálni kíván.  

A közvetlen kapcsolattartás színterei  

– családlátogatás,  

– szülői értekezlet évente két alkalommal,  

– intézményi fogadóra évente két alkalommal,  

– nyílt nap az iskolában évente egy alkalommal,  

– bemutató órák,  

– személyes találkozás problémás helyzetekben szükség szerint. Ilyenkor egyéni 

beszélgetésre hívja be a szülőket az osztályfőnök, a tanító, a szaktanár, a 

intézményvezető, vagy valamelyik helyettese. Heti rendszerességgel várja a 

szülőket, a családok képviselőit a gyermekvédelemi feladatokért felelős vezető.  

  

A közvetett kapcsolattartás színterei  

  

1. Az osztályonként szerveződő szülői közösség osztályonként három választott tagot 

delegál az intézményi szülői szervezetbe (SZMK). Az intézményi szülői szervezet saját 

tagjai közül választ egy vezetőt, aki folyamatosan tartja az iskola vezetésével a 

kapcsolatot, évente legalább két alkalommal összehívja annak ülését. Ezeken az 

üléseken az intézmény vezetése beszámol az adott időszak legfontosabb 

eseményeiről, feladatairól, megválaszolja a szülői szervezet kérdéseit. Ennek 

köszönhetően a szülői szervezet a jogszabályi kereteken belül, illetve azon túl is jelen 

van az iskola életben.   

A szülői szervezet kiemelt önálló rendezvénye az iskolai bál, amely nemcsak az 

intézmény működésének, fejlesztésének önkéntes pénzügyi támogatását szolgálja, 

hanem erősíti a pedagógusok és a szülők közötti informális kapcsolatok létrejöttét, 

elmélyítését.   

További tevékenység az iskola szépítését szolgáló társadalmi munka, humán segítség az 

osztálykirándulások, egyéb rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához.  

2. A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítványnak kiemelt szerepe van 

az intézmény partnerei között. A Közalapítványt Sándorfalva város önkormányzata 

alapította, kuratóriumi tagjait a képviselőtestület választja.  

A szervezet célja a nevében foglaltak szerint a település általános iskolás 

gyermekeinek közvetlen és közvetett támogatása. A közalapítvány forrásainak 

felhasználásáról a kuratórium dönt, amelyet az intézmény javaslatokkal és 

véleményezéssel segít.   

Az önkormányzat felkérése esetén intézményi pedagógusok is vállalnak feladatot a 

kuratóriumban, így közvetlen együttműködés is lehet a szervezettel.   
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Az iskolai programok, akciók megvalósítása a Közalapítvány pályázati rendszerén 

keresztül is kaphat támogatást. Az intézmény folyamatos stratégiai együttműködésre 

törekszik a Közalapítvánnyal mind a vezetés, mind a pedagógusok szintjén.  

A településen működő civil szervezetek, intézmények mindegyike potenciális 

együttműködő partnere az iskolának, amennyiben tevékenysége, működése 

összeegyeztethető nevelő- oktató munkánk céljaival. Ennek keretében a 

partnereinket meghívjuk nyilvános iskolai rendezvényeinkre, a honlapunkon 

keresztül folyamatosan tájékoztatjuk őket aktuális eseményeinkről. Meghívásuk 

esetén programjaikon részt veszünk, hogy erősítsük a kooperációban rejlő 

lehetőségek kibontakozását, illetve az általuk végzett munka megismerésével, 

segítésével elősegítsük saját nevelő-oktató munkánk hatékonyságának növelését, 

ugyanakkor saját munkájukat bemutathatják tanórai vagy tanórán kívüli tevékenység 

alkalmával, amennyiben az szolgálja a pedagógiai programunkban megfogalmazott 

célok elérését.  

  

3. Az intézmény partneri kapcsolatai között megkülönböztetett figyelem illeti a 

település teljes lakosságát képviselő önkormányzatot. Tekintettel arra, hogy 

intézményünk az egyedüli iskola Sándorfalván, különösen fontos, hogy számukra 

betekintést adjunk munkánkba, az általuk felajánlott megjelenési felületetekre 

eljuttassuk híreinket. Rendszeresen részt veszünk azokon az önkormányzati 

rendezvényeken, amelyekre meghívást kapunk (például az adventi programsorozat), 

illetve szerepet vállalunk az önkormányzati ünnepségek megszervezésében, 

amennyiben közös programként valósítjuk meg azokat (például március 15., október 

23.). Meghívás esetén részt veszünk az önkormányzati, hivatali megbeszéléséken, 

szükség esetén véleményezzük, javaslatot teszünk az önkormányzati döntésekre 

(például költségvetés elfogadása, önkormányzati kitüntetések odaítélése).   

Az iskola névadójának családjával fennálló kiváló kapcsolatunkkal segítjük az 

önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak kiterjesztését, illetve a települési 

hagyományok ápolását (például a Pallavicini napok).  

    

IX. fejezet:  

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai  

  

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javító vizsgán nyújtott teljesítménye (a felsorolt 

vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell meghatározni. Az osztályozó vizsga 

követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára 

jelentkezés módját és határidejét az intézmény házirendje határozza meg.  

  

A tanulmányok alatti vizsgát – jogszabályban meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban az iskolában tehet a tanuló, amellyel jogviszonyban áll. A 
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tanulmányok alatti vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért az intézményvezető a felelős.   

A tanulmányok alatti vizsga szervezésére és lebonyolítására a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64–72. §-ának 

rendelkezéseit kell alkalmazni.   

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén az illetékes kormányhivatal vezetője a vizsgázó - kiskorú 

vizsgázó esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó 

az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  

A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.   

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - 

harmadik vizsgaként is megszervezhető.  

A szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésre (kiskorú tanuló esetében a 

szülő/gondviselő/törvényes képviselő nyújthatja be a kérelmet), az igazgató engedélye 

alapján a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó   

– az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, – 

 írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.  

– számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni.  

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.   

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani 

a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében 

a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.  

  

  

    

Osztályozó vizsga  

Az osztályozó vizsga időpontját az iskola munkatervében az intézményvezető határozza 

meg a félévi osztályzat megállapításához a félév utolsó tanítási napját megelőző tizenötödik 

tanítási nap és a félév utolsó tanítási napja között, a tanév végi osztályzat megállapításához   

pedig a június 1-jétől június 15-éig terjedő időszakban.  

A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi 

minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad 

számot tudásáról.    
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A vizsgák időpontjáról a vizsgák első napját megelőző tizenöt nappal értesíti az iskola a szülőt 

és a tanulót.   

Az osztályozó vizsga követelményeit tantárgyanként és évfolyamonként a pedagógiai program 

1. számú melléklete és a közzétételi lista tartalmazza.  

  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha  

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

c) ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet,   

d) ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

e) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  

Egy osztályozó vizsga – a b) pontban meghatározott kivétellel - egy adott tantárgy és egy adott 

évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.   

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

  

Különbözeti vizsga  

Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak másik iskolából való átvétel esetén abból a 
tantárgyból, amelyet nem tanult.  Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak azokból a 
tantárgyakból, tananyagegységekből (pl.: magyar történelem), amelyekből az évfolyamát 
megelőző tanév(ek) végén nem kapott osztályzatot vagy szöveges értékelést, és amely 
számára a választott osztályban vagy csoportban kötelező tantárgy lesz, illetve az intézmény 
helyi tanterve alapján a továbbhaladás feltétele . A különbözeti vizsga időpontját az igazgató 
határozza meg az átvételkor.  

A különbözeti vizsgák időpontjai a tanév során:   

– a téli szünetet követő első tanítási naptól a tanév első félévének utolsó tanítási napjáig 

terjedő időszakban az iskola által megjelölt napokon,  

– augusztus 15-31. közötti munkanapokon az iskola által megjelölt napokon,  

– szükség esetén a fentiektől eltérően a beiratkozás/átiratkozás időpontjában 

meghatározott kijelölt napon, időpontban.  

  

A különbözeti vizsga eredményéről, a különbözeti vizsgáról készített jegyzőkönyv alapján a 

tanulót a különbözeti vizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell.  
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A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára kötelező határozatban (vagy a vizsgára 

kötelező határozat mellékleteként átnyújtott dokumentumban) tájékoztatni kell.  

  

  

Pótló vizsga  

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy 

a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  

A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására.   

A pótló vizsgát az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az iskola számára megszervezhető 

legközelebbi, az igazgató által meghatározott napon kell tartani.   

  

  

Javítóvizsga  

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha    

a) ha a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,   

b) az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, engedély nélkül távozik.   

A javítóvizsgát augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban az iskola 

munkatervében meghatározott napokon kell tartani.  

  

  

Független vizsgabizottság előtti vizsga  

Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi.  

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 

vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy 

milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül 

továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében 

szervezi meg a vizsgát.  

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak.  
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A vizsgák helyi szabályozása  

  

1. A tanulmányok alatti vizsga követelményeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. A szóbeli és 

gyakorlati vizsga tételeit és az írásbeli vizsgarész kérdéseit az adott évfolyam tananyagából 

az érintett szaktanár állítja össze. A vizsga követelményei megegyeznek a tantárgy helyi 

tantervben meghatározott követelményeivel.  

2. A vizsga részei:   

1. évfolyamon: az írábeli és szóbeli vizsgarészek 50-50%-os arányban alakítják ki az 

érdemjegyet.   

– Magyar nyelv: írásbeli és szóbeli vizsgarész van  

– Magyar irodalom: csak szóbeli vizsgarész van  

– Matematika: csak szóbeli vizsgarész van  

– Angol nyelv: csak szóbeli vizsgarész van  

– Etika/Hit –és erkölcstan: csak szóbeli vizsgarész van  

– Ének-zene: csak gyakorlati vizsgarész van  

– Vizuális kultúra: csak gyakorlati vizsgarész van  

– Technika: csak gyakorlati vizsgarész van  

– Testnevelés: csak gyakorlati vizsgarész van  

2-8. évfolyamon: a vizsgatárgyakból általában írásbeli és szóbeli vizsgarész van, melyek 50-

50%-os arányban alakítják ki az érdemjegyet. Kivétel:  

– Etika/Erkölcstan/Hit- és erkölcstan: csak szóbeli vizsgarész van  

– Ének-zene: csak gyakorlati vizsgarész van  

– Vizuális kultúra: csak gyakorlati vizsgarész van  

– Digitális kultúra/Informatika: csak gyakorlati vizsgarész van  

– Technika: csak gyakorlati vizsgarész van  

– Testnevelés: csak gyakorlati vizsgarész van  

Alsó tagozaton az írásbeli vizsga a tanító által a feladatok szövegértelmezésében nyújtott 

szóbeli segítségével, szóbeli kiegészítési lehetőséggel történik.  

3. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc, a szóbeli vizsga időtartama 15 perc, a gyakorlati 

vizsga időtartama minimum 15 perc, maximum 45 perc.   

4. A vizsga értékelése a vizsgarészeken elért összes pontszám alapján, az alábbiak szerint 

történik:  

Eredmény (%)  Osztályzat  

0 – 24  elégtelen (1)  

25 – 39  elégséges (2)  

40 – 59  közepes (3)  

60 – 79  jó (4)  
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80 – 100  jeles (5)  
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A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, formái  

  

1. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése a következőképpen 

történhet:  

a) szóbeli felelet formájában a tanórán, egy vagy több tanóra anyagából,  

b) a tanuló tanórai munkájának értékelése egy vagy több tanóra alapján,  

c) írásbeli dolgozat alapján egy vagy több tanóra anyagából,  

d) a tanuló tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye alapján a tantárgy félévi 

vagy egy tanévi tananyagából,  

e) egyéb, a szaktanár által előre bejelentett módon.  

  

2. A szaktanár a tanuló teljesítményét a köznevelési törvényben foglalt szabályok alapján 

a tanév közben érdemjeggyel értékeli. A tanuló teljesítményét ezzel együtt minden 

esetben szóban is értékelni kell.  

  

3. A tanulók teljesítményét az intézmény az első évfolyamon félévkor és év végén, 

valamint a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel, a második évfolyam 

végén és a többi évfolyamon félévkor és év végén osztályzattal minősíti.  Az 

érdemjegyek és osztályzatok megállapításánál a köznevelési törvény 54. § (2) 

bekezdésében meghatározott jelölésektől eltérő jelölést a 2015/2016. tanévtől nem 

alkalmazunk. A korábbi tanévekben alkalmazott eltérő jelölések átváltása tánc és 

dráma, ember és társadalomismeret, etika tantárgyak esetén: részt vett (5); nem vett 

részt (1).  

  

4. A tanuló a tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése során – dolgozatírás, szóbeli 

felelet vagy egyéb számonkérési forma esetén egyaránt – csak a szaktanár által 

megengedett segédeszközt használhat, illetve csak a szaktanár által megengedett 

segítséget vehet igénybe. Nem megengedett segédeszköz használata, nem 

megengedett segítség igénybevétele esetén a tanuló teljesítményét elégtelen 

osztályzattal kell értékelni. Az eset valamennyi körülményét mérlegelve tanórai 

számonkérés esetén a szaktanár, tanulmányok alatti vizsga esetén a vizsgabizottság 

dönthet úgy, hogy a tanulót eltiltja a dolgozat, felelet, illetve vizsga folytatásától, vagy 

a tanuló teljesítményének csak a nem megengedett segédeszköz használatával, nem 

megengedett segítség igénybevételével érintett részét értékeli elégtelenre, és a tanuló 

érdemjegyét, osztályzatát e részértékelés beszámításával állapítja meg.  
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X. fejezet:  

A felvétel és az átvétel helyi szabályai  

  

A tanuló felvétele az iskola 1. évfolyamára a köznevelési törvényben és végrehajtási 

rendeleteiben meghatározott szabályok szerint történik. Ha a felvételi kötelezettsége 

teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tudunk, előnyben 

részesítjük a következő tanulókat az itt megadott sorrendben:  

a) halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,  

b) sajátos nevelési igényű tanuló,  

c) különleges helyzetben lévő tanuló, akinek  

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy  

 testvére az adott intézmény tanulója, vagy  

 szülőjének munkahelye – munkáltatói igazolás alapján – az iskola körzetében 

található, vagy  

 lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől az iskola egy kilométeren 
belül található  

d) a további felvételről az iskola az érintett szülők részvételével lefolytatott sorsoláson 

dönt.  

  

A felvételi kérelmek elbírálásával összefüggő sorsolás időpontját az iskola házirendje 

tartalmazza, melyet az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk legalább 8 nappal a 

sorsolást megelőzően. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.   

  

A tanuló átvétele az iskola többi évfolyamára a kiskorú tanuló gondviselő(i) kérelmére a tanév 

közben is történhet. A nem körzetes tanuló átvételéről az intézményvezető dönt az 

osztálylétszámokat és a tanuló tanulmányi eredményét figyelembe véve.  

  

  

    

HELYI TANTERV  

XI. fejezet:  

Tantárgyi rendszer és óraszámok  

A NAT 2020-hoz kiadott kerettantervek alapján készített helyi tanterv az 2020/2021. tanévtől 

felmenő rendszerben, az első és ötödik évfolyamon lép életbe. Idegen nyelvként angol 

nyelvet tanítuk.   
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Az alkalmazott kerettantervek:  

      Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyama számára  

Magyar nyelv és irodalom 1–4. évfolyam  

Matematika 1–4. évfolyam  

Etika 1–4. évfolyam  

Környezetismeret 3–4. évfolyam  

Élő idegen nyelv 4. évfolyam  

Ének-zene 1–4. évfolyam  

Vizuális kultúra 1–4. évfolyam  

Technika és tervezés 1–4. évfolyam  

Digitális kultúra 3–4. évfolyam  

Testnevelés 1–4. évfolyam  

     Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyama számára  

Magyar nyelv és irodalom 5–8. évfolyam  

Matematika 5–8. évfolyam  

Történelem 5–8. évfolyam  

Állampolgári ismeretek 8. évfolyam  

Hon- és népismeret 5–8. évfolyam  

Etika 5–8. évfolyam  

Természettudomány 5–6. évfolyam  

Kémia 7–8. évfolyam  

Fizika 7–8. évfolyam  

Biológia 7–8. évfolyam  

Földrajz 7–8. évfolyam  

Élő idegen nyelv 5–8. évfolyam (angol, német)  

Ének-zene 5–8. évfolyam  

Vizuális kultúra 5–8. évfolyam  

Dráma és színház 7–8. évfolyam  

Technika és tervezés 5–7. évfolyam  

Digitális kultúra 5–8. évfolyam  

Testnevelés 5–8. évfolyam  

  

  

A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanórában történik.  

  

Kifutó óraterv (érvényes a 2022/23-as tanévig)  

  

  
Tantárgy  

Tantárgy heti óraszáma évfolyamonként  
(óra/hét/osztály)  

Tanterv- 

változat  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Kötelező tantárgyak alapóraszámai  
Magyar nyelv és irodalom*  7  7  7  7  4  4  4  4  B (5–8.)  
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Történelem és állampolgári ismeretek          2  2  2  2    

Angol nyelv*        3  3  3  3  3    

Matematika*  4  4  4  4  4  4  3  4    

Informatika*            1  2  2    

Természetismeret          2  2        

Fizika              2  1  B (7–8.)  

Biológia-egészségtan              2  1  B (7–8.)  

Kémia              1  2  B (7–8.)  

Földrajz              1  2    

Környezetismeret  1  1  1  1            

Ének-zene  2  2  2  2  1  1  1  1  B (1–8.)  

Vizuális kultúra*  2  2  2  2  1  1  1  1    

Technika, életvitel és gyakorlat*  1  1  1  1  1  1  1    A (7.)  

Testnevelés és sport**  5  5  5  5  5  5  5  5    

Hon és népismeret          1          

Erkölcstan  1  1  1  1  1  1  1  1    

Osztályfőnöki          1  1  1  1    

Kötelező tantárgyválasztás többlet-időkerete  2  2  2  1  2  2  1  1    

Óraszám összesen  25  25  25  27  28  28  31  31    
Kötelező tantárgyválasztás  

A-változat: emelt óraszámú vizuális kultúra (alsó tagozat)   

Vizuális kultúra*  4  4  4  3  1  1  1  1    
B-változat: emelt óraszámú angol nyelv   

Angol nyelv*    4    
C-változat: emelt óraszámú matematika, magyar nyelv és irodalom   

Matematika*  5  5  5  5  5  5  4  5    
Magyar nyelv és irodalom*  8  8  8  7  5  5  4  4    

  

Megjegyzések:  

1. A * jellel jelölt tantárgyak, valamint a testnevelés és sport tantárgy csoportbontásban oktathatók, ha ezt a foglalkozási 

időkeret lehetővé teszi.  

2. Kötelező tantárgyválasztás:  

– Az A-változat, B-változat vagy a C-változat választása kötelező.  
– A választásnak megfelelő tantárgyakat az alapóraszám helyett a változatnál feltüntetett emelt óraszámban kell tanulni  

   

NAT 2020 szerinti óraterv  

  

  Tantárgy heti óraszáma évfolyamonként  
(óra/hét/osztály)  

2   2   2   4   5   5   4   
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Tantárgy  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  
Kötelező tantárgyak alapóraszámai  

Magyar nyelv és irodalom  7  7  5  5  4  4  3,5  4  

Matematika  4  4  4  4  4  4  3,5  4  

Történelem          2  2  2  2  

Állampolgári ismeretek                1  

Hon- és népismeret*            1      

Etika / hit- és erkölcstan**  1  1  1  1  1  1  1  1  

Környezetismeret      1  1          

Természettudomány          3  3      

Kémia              1,5  1,5  

Fizika              1,5  1,5  

Biológia              1,5  1,5  

Földrajz              1,5  1,5  

Első élő idegen nyelv (angol)**        3  3  3  3  3  

Ének-zene  2  2  2  2  2  1  1  1  

Vizuális kultúra  2  2  2  1  1  1  1  1  

Dráma és színház*              1    

Technika és tervezés**  1  1  1  1  1  1  1    

Digitális kultúra**      1  1  1  1  1  1  

Testnevelés  5  5  5  5  5  5  5  5  

Közösségi nevelés (osztályfőnöki)          1  1  1  1  

Óraszámok összesen  22  22  22  24  28  28  30  30  

  

A -  angol nyelv (1-4. évfolyamokon emelt óraszámú, 5-8. évfolyamokon emelt szintű képzés)   

Első élő idegen nyelv (angol)**  2  2  2  4  5  5  5  5  

Óraszámok összesen  24  24  24  25  30  30  32  32  

                  

                  

B - vizuális kultúra (1-4. évfolyamokon emelt óraszámú képzés)     

Vizuális kultúra**  4  4  4  2  1  1  1  1  

Óraszámok összesen  24  24  24  25  28  28  30  30  

  
Megjegyzések:  
1. Az óraterv a 2020/2021. tanévben az 1. és 5. évfolyamokon, ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre.  
2. * A hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában, intézményi döntés alapján, a 6. évfolyamon tanítjuk.   
         A dráma és színház tantárgyat heti 1 órának megfelelően tömbösítve tanítjuk a 7. évfolyamon.  
3. A természettudomány tantárgyakat a 7–8. évfolyamon diszciplináris bontásban (fizika, kémia, biológia) oktatjuk.  A 

természettudomány tantárgy óraszámát az iskola helyi tantervében megemeltük az 5. és 6. évfolyamokon a szabadon 

tervezhető órakeret terhére heti 1-1 órával.  
4. A vizuális kultúra tantárgy óraszámát a B - emelt óraszámú vizuális kultúra képzésnél az iskola helyi tantervében 

megemeltük a szabadon tervezhető órakeret terhére az 1-3. évfolyamokon 2-2 órával, a 4. évfolyamon 1 órával.  
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5. Az angol nyelv tantárgy óraszámát az iskola helyi tantervében megemeltük a 4. évfolyamon a szabadon tervezhető 

órakeret terhére heti 1 órával.  
 Az angol nyelv tantárgy óraszámát az A - 1-4. évfolyamokon emelt óraszámú, 5-8. évfolyamokon emelt szintű - angol 

nyelvi képzésben az iskola helyi tantervében megemeltük  
       - az 1-4. évfolyamon a szabadon tervezhető órakeret terhére 2-2 órával,        

- az 5-8. évfolyamon az emelt szintű órakeret terhére 2-2 órával.  
6. A magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyak óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére  az 

iskola helyi tantervében megemeltük a 7. évfolyamon  heti 0,5-0,5 órával, a 8. évfolyamon heti 1-1-órával.  
7. A ** jellel jelölt tantárgyak csoportbontásban oktathatók, ha ezt az intézmény foglalkozási időkerete lehetővé teszi.  

    
TANTÁRGYANKÉNTI HELYI TANTERVEK 1-4. ÉVFOLYAM  

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

1. évfolyam  

  

Az 1. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapóraszáma: 238 óra.  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

BESZÉD ÉS OLVASÁS    

Beszéd és kommunikáció  15  

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek 

fejlesztése  
60  

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése  48  

Népmesék, műmesék   6  

Versek, népköltészeti alkotások  5  

Helyem a közösségben – család, iskola  4  

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok  4  

Állatok, növények, emberek  4  

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS    

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó 

képességek fejlesztése  
40  

Írás jelrendszere  28  

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó   11  

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg  2  

Kisbetű – nagybetű  4  

A magyar ábécé – a betűrend  2  

Hangok időtartamának jelentés megkülönböztető szerepe  5  
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Összes óraszám:  238  

  

Minimumkövetelmények:  

A tanuló legyen képes  

– egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való 

válaszadásra;  

– meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel;  

– az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban (köszönés,  

bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás)  

– a tanult memoriterek elmondására;  

– magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására;  

– kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok – a tanuló fejlettségi szintjének 

megfelelő – néma és hangos olvasására;  

– másolásra: kötött és nyomtatott betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes 

leírására;  

– a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak minimum 50 %-ban – szavak 

írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül.  

– a leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással.  

  

Memoriterek tanulása:   

2-3 mondóka, soroló, találós kérdés, népdal;   

Legalább 3 műköltészeti alkotás, ismert költők verseiből.   

  

2. évfolyam  

A 2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapóraszáma: 238 óra.  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

BESZÉD ÉS OLVASÁS    

Beszéd és kommunikáció   15  

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése  12  

Népmesék, műmesék   30  

Versek, népköltészeti alkotások  23  

Helyem a közösségben – család, iskola  14  
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Évszakok, ünnepkörök, hagyományok  21  

Állatok, növények, emberek  16  

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS    

Írás jelrendszere    12  

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó     15  

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg  23  

Kisbetű – nagybetű  14  

A magyar ábécé – a betűrend  16  

Hangok időtartamának jelentés megkülönböztető szerepe  27  

Összes óraszám:      238  

  

Minimumkövetelmények:  

A tanuló legyen képes  

– ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására;  

– kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására;  

– a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;  

– a tanult memoriterek szöveghű elmondására;  

– szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására: legalább a szavak egyben 

tartásával;  

– olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre;  

– tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására. A felolvasott szöveg 

mondatokra tagolására: szünettartás, levegővétel;  

– 8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének 

igazolására kérdések megválaszolásával;  

– az ábécérend ismeretére,  

– hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben;  

– a hosszú hangok jelölésére az írásban;  

– felismerni és megnevezni a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézni és alkalmazni 

a helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében.  

– rendezetten írni, a betűket olvashatóan alakítani és kapcsolni egymáshoz  

– rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére tollbamondásra, a kiejtéstől eltérőké 

másolással.  

– másoláskor írástechnikai hiba nélkül írni. Szövegminta alapján felismerni és kijavítani hibáit.  
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Percenként 15-20 betűt írni.  

– a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben; – a mondatok 

nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására; – a szavak elválasztására a szótagolás 

szabályai szerint.  

  

Memoriterek:  

Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok. Mesemondás.  

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...(részlet) Anyám tyúkja  

József Attila: Altató  

Szabó Lőrinc: Csiga-biga  

3. évfolyam  

A 3. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapóraszáma: 170 óra.  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS    

Beszéd és kommunikáció  11   

Mesék, történetek  13   

Mondák, regék  15   

Versek, népköltészeti alkotások  12   

Helyem a világban  12  

Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek  12   

Állatok, növények, tájak, találmányok  15  

Olvassunk együtt! Közös olvasmányok  4  

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS    

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, elválasztás, 

betűrendbe sorolás  

9   

A nyelv építőkövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései  

(mondatgrammatikai eszközök alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, 

bővítés, névmásítás, névelőhasználat, helyettesítés)   

12  

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid 

szövegek alkotása - hír, hirdetés, meghívó, felhívás, tudósítás, 

elbeszélő szöveg, elektronikus levél)  

9   

Szótő és toldalék, szóelemzés  7   
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Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok  6   

1. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve  - kisbetű – 

nagybetű  

9   

2. Tulajdonságokat kifejező szavak  9   

3. Mennyiségeket kifejező szavak  4  

4. Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben  11  

Összes óraszám:  170   

Minimumkövetelmények:  

A tanuló legyen képes  

  

- egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondására néhány összefüggő 

mondattal,  

- a feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazására,  

- ismert feladattípusok szóbeli és írásbeli utasításainak megértésére,  

- fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek felolvasására 

felkészülés után,  

- öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazás írására felkészülés után, ismert témákban,  

- egyéni tempójú, rendezett, tiszta íráskép kialakítására,  

- az írásbeli munkák javítására tanítói segítséggel,  

- az igék, a főnevek és a melléknevek felismerésére, megnevezésére,  

- a személynevek, állatnevek, a lakóhely nevének helyes leírására,  

- a begyakorolt szavak helyesírására a kiejtés szerint, a szóelemzés alapján, - egyszerű és 

összetett szavak elválasztására önállóan, - további 25-30 begyakorolt szóban a j/ly helyes 

jelölésére.  

  

  

4. évfolyam  

A 4. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapóraszáma: 170 óra.  

  

Témakör neve  óraszám  

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS    

Beszéd és kommunikáció  11  

Mesék, történetek  9  
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Mondák, regék  15  

Versek, népköltészeti alkotások  13  

Helyem a világban  13  

Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek  13  

Állatok, növények, tájak, találmányok  20  

Olvassunk együtt! Közös olvasmányok  6  

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS    

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, elválasztás, 

betűrendbe sorolás  

4  

A nyelv építőkövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései  

(mondatgrammatikai eszközök alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, 

bővítés, névmásítás, névelőhasználat, helyettesítés)   

6  

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid 

szövegek alkotása - hír, hirdetés, meghívó, felhívás, tudósítás, 

elbeszélő szöveg, elektronikus levél)  

14  

Szótő és toldalék, szóelemzés  7  

Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok  6  

1. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve  - kisbetű – nagybetű  9  

2. Tulajdonságokat kifejező szavak  4  

3. Mennyiségeket kifejező szavak  9  

4. Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben  11  

Összes óraszám:  170  

  

Minimumkövetelmények:  

A tanuló képes legyen  

–a feladatok utasításainak önálló értelmezésére, végrehajtására;  

–érthető, helyesen tagolt megfelelő beszédre   

–a memoriterek szöveghű előadására  

–előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra az élőbeszéd 

üteméhez közelítő tempóban és szabályos hanglejtéssel;  
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–olvasmányok tartalmának elmondására néhány összefüggő, értelmes mondattal; –egy-

másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg önálló (néma) olvasására, a 

szövegértés bizonyítására egyszerű feladatok megoldásával, –az ábécérend ismeretére.  

  

Készség szinten megkövetelhető tevékenységekre:  

–a hangok időtartamának jelölése a begyakorolt esetekben;   

–a j hang betűjelének helyes megválasztása 30-40 szótőben, jelölése a toldalékokban;  

–a mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése;   

–a múlt idő jelének helyes használata;  

–az igekötő és az ige leírása a három tanult esetben,  

-a melléknév, a számnév fokozott alakjának helyes írásmódja;   

–a keltezés egyszerű alakjának írása;   

–szavak elválasztása (kivéve az összetett szavakat és a tulajdonnevek nehezebb eseteit);   

  

Jártasság szinten megkövetelhető tevékenységekre:   

–szavak csoportosítása a tanult szófajok szerint,  

–a tanult szófajok toldalékos alakjainak írása;   

–a hangkapcsolati törvények helyes jelölése szóelemzés segítségével;   

–a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben,   

–záró írásjelük helyes megválasztása;  

–közös előkészítés után 8-10 összefüggő mondat terjedelmű írásbeli fogalmazás(elbeszélés, 

leírás, jellemzés) készítésére a megadott témáról a tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával,  

–írásbeli feladatok elvégzésére a kívánt helyesírási és íráshasználati normák megtartásával;  

–önellenőrzésre, hibajavításra tanítói utasításra;   

–a szövegműfajnak és a témának megfelelő szókincs használatára.  

  

  
  

MATEMATIKA  

1. évfolyam  

Az 1. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 136 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata  4  

Rendszerezés, rendszerképzés  4  

Állítások  4  

Problémamegoldás  4  
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Szöveges feladatok megoldása  5  

Szám és valóság kapcsolata  10  

Számlálás, becslés  6  

Számok rendezése  6  

Számok tulajdonságai  9  

Számok helyi értékes alakja  4  

Mérőeszköz használata, mérési módszerek  4  

Alapműveletek értelmezése  15  

Alapműveletek tulajdonságai  8  

Szóbeli számolási eljárások  10  

Fejben számolás  9  

Alkotás térben és síkon  4  

Alakzatok geometriai tulajdonságai  4  

Transzformációk  2  

Tájékozódás térben és síkon  4  

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése  9  

Adatok megfigyelése  3  

Valószínűségi gondolkodás  3  

Differenciált fejlesztés, játékos gyakorlás, számonkérés  5  

Összes óraszám:  136  

  

Minimumkövetelmények:  

-Számok olvasása, írása 20-as számkörben.  

-Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, páratlan,  

számszomszédok).  

-Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban.  

-Összeadás, kivonás, bontás, pótlás 20-as számkörben.  

-Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs jelek 

alkalmazása.  

-Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása, válasz megfogalmazása.  

Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása (logikai készlet).  

  

  

2. évfolyam  

A 2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 136 óra.  
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TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata  

 

Rendszerezés, rendszerképzés  

Állítások  

Problémamegoldás  

Szöveges feladatok megoldása  

Szám és valóság kapcsolata  

Számlálás, becslés  

Számok rendezése  

Számok tulajdonságai  

Számok helyi értékes alakja  

Mérőeszköz használata, mérési módszerek  

Alapműveletek értelmezése  

Alapműveletek tulajdonságai  

Szóbeli számolási eljárások  

Fejben számolás  

Alkotás térben és síkon  

Alakzatok geometriai tulajdonságai  

Transzformációk  

Tájékozódás térben és síkon  

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése  

Adatok megfigyelése  

Valószínűségi gondolkodás  

Differenciált fejlesztés, játékos gyakorlás, számonkérés  

Összes óraszám:  

  

Minimumkövetelmények:  

-Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.  

-A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert 

tulajdonságokkal.  

-A számok közötti kapcsolatok felismerése.  

-Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) 

értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban.  

-A kisegyszeregy biztonságos ismerete.  

-A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése.  

-Tagok felcserélhetőségének ismerete.  
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-Fordított műveletek alkalmazása.  

-A műveletek közötti kapcsolatok felismerése.  

-Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról. Állítások igazságának megítélése.  

-Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése. Nyitott mondat készítése ábráról.  

-Szöveges feladatok értelmezése, megoldása.  

-Lejegyzés (ábrázolás).  

-Műveletek kijelölése.  

-Számolás.  

-Ellenőrzés.  

-Válasz megfogalmazása.  

-Adott szabályú sorozat folytatása.  

-Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében.  

-Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint.  

-A tanult szabványmértékegységek ismerete. Gyakorlati mérések a tanult egységekkel.  

  

  

  

3. évfolyam  

  

A 3. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 136 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata  3  

Rendszerezés, rendszerképzés  5  

Állítások  4  

Problémamegoldás  5  

Szöveges feladatok megoldása  8  

Szám és valóság kapcsolata  4  

Számlálás, becslés  5  

Számok rendezése  3  

Számok tulajdonságai  8  

Számok helyi értékes alakja  6  

Mérőeszköz használata, mérési módszerek  8  

Alapműveletek értelmezése  3  

Alapműveletek tulajdonságai  4  

Szóbeli számolási eljárások  6  

Fejben számolás  8  
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Írásbeli összeadás és kivonás  6  

Írásbeli szorzás és osztás  6  

Törtrészek  5  

Negatív számok  3  

Alkotás térben és síkon  4  

Alakzatok geometriai tulajdonságai  4  

Transzformációk  4  

Tájékozódás térben és síkon  3  

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése  9  

Adatok megfigyelése  3  

Valószínűségi gondolkodás  3  

Differenciált fejlesztés, játékos gyakorlás, számonkérés  6  

Összes óraszám:  136  

Minimumkövetelmények:  

A tanuló:   

–tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;   

–ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;   

–állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,   

–tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;  –

tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok  

igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon;   

–értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet 

készíteni.   

–tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.   

–helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.   

–tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.   

–ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.   

–tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.   

–tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal;   

–legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, 

szorzás egyjegyűszorzóval);  

–becslést, ellenőrzést eszközként használja,  

–ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén,  

–tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával, –

ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat, –ismerje 

és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.  
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4. évfolyam  

A 4. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 136 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata  3  

Rendszerezés, rendszerképzés  5  

Állítások  4  

Problémamegoldás  5  

Szöveges feladatok megoldása  8  

Szám és valóság kapcsolata  4  

Számlálás, becslés  5  

Számok rendezése  3  

Számok tulajdonságai  8  

Számok helyi értékes alakja  6  

Mérőeszköz használata, mérési módszerek  8  

Alapműveletek értelmezése  3  

Alapműveletek tulajdonságai  4  

Szóbeli számolási eljárások  6  

Fejben számolás  7  

Írásbeli összeadás és kivonás  6  

Írásbeli szorzás és osztás  6  

Törtrészek  5  

Negatív számok  3  

Alkotás térben és síkon  5  

Alakzatok geometriai tulajdonságai  5  

Transzformációk  4  

Tájékozódás térben és síkon  3  

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése  8  

Adatok megfigyelése  3  

Valószínűségi gondolkodás  3  

Differenciált fejlesztés, játékos gyakorlás, számonkérés  6  

Összes óraszám:  136  

  

Minimumkövetelmények:  
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–Biztos számfogalom tízezres számkörben.   

–Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.   

–Számok képzése, bontása.   

–Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete.  

–A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.  

–Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása.   

–A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása– A helyes műveleti sorrend ismerete és 

alkalmazása a négy alapművelet körében.  

–Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat megoldása.  

–Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint.  

–Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.  

–Egyszerű szöveges feladatok megoldása.   

–Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.  

–Adott szabály alapján táblázat kitöltése.  

–Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel –Számítások 

a kerület és terület megállapítására.  
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ETIKA  
  

1. évfolyam  

Az 1. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

1.  Éntudat – Önismeret  5  

2.  Család – Helyem a családban  6  

3. Helyem az osztály közösségében  6  

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet –  

Helyem a társadalomban  

5  

5.   A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság 

érdekében  

6  

6.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére  6  

Összes óraszám:  34  

  

Minimumkövetelmények:  

  

-A tanuló rendelkezzen reális énképpel saját külső és belső tulajdonságairól.  

-Legyen tisztában a legfontosabb személyi adataival.  

-Beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás alapszabályait.  

-Lássa át társas kapcsolatainak alapvető rendszerét.  

  

2. évfolyam  

  

A 2. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

1.  Éntudat – Önismeret  5  

2.  Család – Helyem a családban  5  

3. Helyem az osztály közösségében  6  

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet –  

Helyem a társadalomban  

5  

5.   A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság 

érdekében  

6  

6.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére  6  

Összes óraszám:  34  



 Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

   43  

  

    

Minimumkövetelmények:  

  

-Legyen tudatában a szeretetkapcsolat fontosságában.  

-Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki.  

-Érezze a hagyományok közösségmegtartó erejét!  

  

  

3. évfolyam  

  

A 3. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

1.  Éntudat – Önismeret  5  

2.  Család – Helyem a családban  6  

3.  Helyem az osztály közösségében  6  

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet –  

Helyem a társadalomban  

5  

5. A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság 

érdekében  

6  

6.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére  6  

Összes óraszám:  34  

  

Minimumkövetelmények:  

-Érzelmileg kötődjön a magyar kultúrához.  

-Tudja, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona.  

-Legyen képes tartós és sokszínű kapcsolatot kialakítani, törekedve azok ápolására.  

  

  

4. évfolyam  

  

A 4. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

1.  Éntudat – Önismeret  5  
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2.  Család – Helyem a családban  6  

3.  Helyem az osztály közösségében  6  

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet  

– Helyem a társadalomban  

5  

5.  A természet rendjének megőrzése a 

fenntarthatóság érdekében  

6  

6.   Az európai kultúra hatása az egyén 

értékrendjére  

6  

 Összes óraszám:  34  

  

Minimumkövetelmények:  

-A tanuló érezzen késztetést arra, hogy fejlessze önmagát.  

-Életkorának megfelelő szinten legyen képes jelenségeket, helyzeteket, eseményeket erkölcsi 

szempontból értékelni.  

-A közösség életét meghatározó szabályokat tartsa be.  

  

  

KÖRNYEZETISMERET  

3. évfolyam  

A 3. évfolyamon a környezetismeret tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Megfigyelés, mérés   6  

Az élettelen környezet kölcsönhatásai   4  

Tájékozódás az időben   4  

Tájékozódás a térben   4  

Hazánk, Magyarország   3  

Életközösségek lakóhelyünk környezetében   10  

Testünk, egészségünk   3  

Összes óraszám:  34  
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Minimumkövetelmények:  

A tanuló:  

- legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére, megnevezésére,  

- vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani,  

- ismerje a növényi szervek feladatát,  

- tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő 

hőmérsékletre, fényre van szükség,  

- ismerje a növények és az állatok legfontosabb hasonlóságait, lássa a táplálékuk megszerzése 

közötti különbséget,  

- lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez,  

- tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot,  

- ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek,  

- tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját,  

- legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton, - ismerje a 

fővilágtájakat, - ismerje meg lakóhelyét.  

  

  

4. évfolyam  

A 4. évfolyamon a környezetismeret tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Megfigyelés, mérés   6  

Az élettelen környezet kölcsönhatásai   4  

Tájékozódás az időben   4  

Tájékozódás a térben   4  

Hazánk, Magyarország   3  

Életközösségek lakóhelyünk környezetében   10  

Testünk, egészségünk   3  

Összes óraszám:  34  

  

Minimumkövetelmények:  

A tanuló  
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–ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és az 

egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;  

–képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslésére;  

–képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására; tapasztalatainak megfogalmazására,  

–képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül; –

értelmezi a hagyományok szerepét,  

–képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;  

–képes egy természetes életközösséget bemutatására,  

–képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti 

értékét.  

  

  

ÉNEK-ZENE  

1. évfolyam  

Az 1. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE   óraszám  

Zeneművek/Énekes anyag   35  

Zeneművek/Zenehallgatás   13  

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés   7  

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés   7  

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás   6  

 Összes óraszám:  68  

  

Minimumkövetelmények:  

-2-3 népi gyermekjáték, mondóka ismerete  

-3 magyar népdal eléneklése, az első versszakokat emlékezetből.  

-3 komponált gyermekdal vagy megzenésített vers tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, 

Bárdos Lajos)   
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-Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok.   

-Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti mozgással, tapsolással, 

ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel).  

-Negyed, nyolcadpár, negyed szünet.   

-Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és ritmushangszerekkel.  

-Ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter.  

-A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége.  

-Dallamfordulatok: sm, lsm  

  

  

2. évfolyam  

A 2. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE   óraszám  

Zeneművek/Énekes anyag   35  

Zeneművek/Zenehallgatás   13  

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés   7  

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés   7  

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás   6  

 Összes óraszám:  68  

  

Minimumkövetelmények:  

-A tanulók 10 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből 

c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, jó hangmagasságban énekelnek, képesek az 

új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni.  

-Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást.   

-A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta).  

-A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatják meg.  

-Ismerje a fontosabb hangszereket.  
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3. évfolyam  

A 3. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE   óraszám  

Zeneművek/Énekes anyag   35  

Zeneművek/Zenehallgatás   13  

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés   7  

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés   7  

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás   6  

 Összes óraszám:  68  

  

Minimumkövetelmények:  

-A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 15 dalt. A népdalokat csokorba szedve is énekelheti.   

-Képes legyen ritmussort alkotni 2/4-es és 4/4-es ütemben.   

-A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps, kézjel, betűkotta).  -

Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról. A megismert ritmikai elemeket 

tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltassa meg.  -A tanult dalok rövid 

dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja.  

   

4. évfolyam  

A 4. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE   óraszám  

Zeneművek/Énekes anyag   35  

Zeneművek/Zenehallgatás   13  

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés   7  

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés   7  

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás   6  

 Összes óraszám:  68  
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Minimumkövetelmények:  

-A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt. A népdalokat csokorba szedve is énekelheti.   

-Képes legyen ritmussort alkotni 3/4-es és 4/4-es ütemben.   

-A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps, kézjel, betűkotta). --

Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról.  

-A megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan 

szólaltassa meg.  

-A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja.  

  

  

VIZUÁLIS KULTÚRA  
  

1. évfolyam  

Az 1. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat  

horizontálisan  

beépül a többi 

témakörbe  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények  
28  

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben  6  

Médiahasználat – Valós és virtuális információk  6  

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet  6  

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak  10  

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk  12  

Összes óraszám:  68  

  

Mimimumkövetelmény:  

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, 

különleges, szokványos, felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott vagy 

elképzelt történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék, 

mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban.  

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy fantázia szereplőinek (pl. hősök, 

ártók, bajkeverők, segítők), természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok, 

vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása (pl. sorozatként, 

képeskönyvként) emlékképek felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által.  

  

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási gép, óra, motor, fészek, 

odú, fa, talaj), különleges nézőpontból (belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia 
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és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek 

felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika, mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok 

átalakításával).  

  

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, boszorkány konyhája, 

vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy valós történetek dramatizálása, eljátszása saját 

tervezésű és kivitelezés szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, árny-, óriás-, 

agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a környezettudatos 

anyaghasználat érvényesül.  

  

2. évfolyam  

A 2. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat  

horizontálisan  

beépül a többi 

témakörbe  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények  
28  

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben  6  

Médiahasználat – Valós és virtuális információk  6  

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet  6  

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak  10  

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk  12  

Összes óraszám:  68  

  

Mimimumkövetelmény:  

Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.  

Az  alkotótevékenységnek  megfelelő,  rendeltetésszerű  és  biztonságos 

 anyag-  és eszközhasználat.  

A felszerelés önálló rendben tartása.  

A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.  

A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.  

Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, 

térbeli hely és irány, felismerése, használata.  

  

3. évfolyam  

A 3. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.  
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TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, 

személyes élmények  
24  

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben  8  

Médiahasználat – Valós és virtuális információk  8  

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet  6  

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált 

tárgyak  
10  

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen 

környezetünk  
12  

Összes óraszám:  68  

  

Mimimumkövetelmény:  

  

Élmény- és emlékkifejezés, Illusztráció készítése tanítói utasításokkal a tanult technikákkal. A 

megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos használata.  

A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok 

ismerete és használata.  

  

4. évfolyam  

A 4. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, 

személyes élmények  
12  

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben  4  

Médiahasználat – Valós és virtuális információk  4  

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet  4  

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált 

tárgyak  
5  

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen 

környezetünk  
5  

Összes óraszám:  34  

  

Mimimumkövetelmény:  
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Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése tanítói utasításokkal a tanult technikákkal. A 

megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos használata.  

A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok 

ismerete és használata.   

  

VIZUÁLIS KULTÚRA – emelt óraszámú képzés  

  

Az 1. évfolyamon az emelt óraszámú vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 136 óra  

(heti 4 óra)  

Témakör neve  óraszám  

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat  

horizontálisan  

beépül a többi 

témakörbe  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények  
56  

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben  12  

Médiahasználat – Valós és virtuális információk  12  

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet  12  

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak  20  

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk  24  

Összes óraszám:  136  

  

Az 2. évfolyamon az emelt óraszámú vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 136 óra  

(heti 4 óra)  

Témakör neve  óraszám  

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat  

horizontálisan  

beépül a többi 

témakörbe  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények  
56  

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben  12  

Médiahasználat – Valós és virtuális információk  12  

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet  12  

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak  20  

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk  24  

Összes óraszám:  136  
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A 3. évfolyamon az emelt óraszámú vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 136 óra (heti 

4 óra)  

Témakör neve  óraszám  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények  
36  

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben  12  

Médiahasználat – Valós és virtuális információk  12  

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet  10  

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak  16  

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk  16  

Összes óraszám:  136  

  

A 4. évfolyamon az emelt óraszámú vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 102 óra  

(heti 3 óra)  

Témakör neve  óraszám  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények  
36  

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben  12  

Médiahasználat – Valós és virtuális információk  12  

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet  10  

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak  16  

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk  16  

Összes óraszám:  102  

  

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS  

1. évfolyam  

Az 1. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Anyagok a környezetünkben  4  

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés  15  

Otthon – család – életmód  7  

Jeles napok, ünnepek  5  
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Közlekedés  3  

Összes óraszám:  34  

  

Minimumkövetelmény:  

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.  

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása.  

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.  

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.  

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.  

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.  

  

  

2. évfolyam  

A 2. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  

Anyagok a környezetünkben  4  

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés  15  

Otthon – család – életmód  7  

Jeles napok, ünnepek  5  

Közlekedés  3  

Összes óraszám:  34  

  

Minimumkövetelmény:  

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.  

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása.  

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.  

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.  

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.  

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.  

  

  

3. évfolyam  

A 3. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

TÉMAKÖR NEVE  óraszám  
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Anyagok a környezetünkben  4  

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés  15  

Otthon – család – életmód  7  

Jeles napok, ünnepek  5  

Közlekedés  3  

Összes óraszám:  34  

  

Minimumkövetelmény:  

Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel.  

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.  

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.  

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.  

4. évfolyam  

A 4. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

Témakör neve  óraszám  

Anyagok a környezetünkben  4  

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés  15  

Otthon – család – életmód  8  

Jeles napok, ünnepek  4  

Közlekedés  3  

Összes óraszám:  34  

Minimumkövetelmény:  

Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel.  

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.  

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.  

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.  
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DIGITÁLIS KULTÚRA  

3. évfolyam  

A 3. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

TÉMAKÖR NEVE   óraszám  

A digitális világ körülöttünk   3  

A digitális eszközök használata   7  

Alkotás digitális eszközökkel   9  

Információszerzés az e-Világban   4  

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen   3  

A robotika és a kódolás alapjai   8  

 Összes óraszám:  34  

  

Minimumkövetelmény:  

A tanuló képes legyen a tanult ismereteket önállóan alkalmazni:  

- ismerjen fel néhány modern digitális eszközt,  

- egy tanult weboldalon való eligazodás, egyszerű keresés végrehajtása segítséggel,  

- a tanult oktatási platformok használatának ismerete,  

- legyen tisztában az internet-használat veszélyeivel, és legyen nyitott a védekezés lehetőségei 

iránt.  

  

4. évfolyam  

A 4. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

TÉMAKÖR NEVE   óraszám  

A digitális világ körülöttünk   3  

A digitális eszközök használata   7  

Alkotás digitális eszközökkel   9  

Információszerzés az e-Világban   4  

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen   3  

A robotika és a kódolás alapjai   8  
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 Összes óraszám:  34  

  

Minimumkövetelmény:  

A tanuló képes legyen a tanult ismereteket önállóan alkalmazni:  

- ismerjen néhány aktuális digitális eszközt, tudja használni,  

- egy tanult weboldalon való eligazodás, egyszerű keresés végrehajtása,  

- a tanult oktatási platformok használatának ismerete, gyakorlati alkalmazása,  

- legyen tisztában az internet-használat veszélyeivel, és ismerje a védekezés lehetőségeit.  

  

  

TESTNEVELÉS  
  

1. évfolyam  

Az 1. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra.  

Témakör neve  óraszám  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  13  

Kúszások és mászások  13  

Járások, futások  18  

Szökdelések, ugrások  13  

Dobások, ütések  10  

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok  18  

Labdás gyakorlatok  13  

Testnevelési és sportjátékok  16  

Küzdőfeladatok és játékok  15  

Foglalkozások alternatív környezetben  23  

Nép játékok  18  

Összes óraszám:  170  

Minimumkövetelmények:  

  

A tanuló:  

- ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait,  

- mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat,  

- futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi,  

- a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre,  

- a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre,  
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- tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat,  

- labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet,  

- a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető 

mozgásformákat,  

- célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban, - 

ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és balesetmegelőzési 

szabályait,  

- vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósít 

meg.  

  

2. évfolyam  

A 2. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra.  

  

Témakör neve  óraszám  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  13  

Kúszások és mászások  13  

Járások, futások  18  

Szökdelések, ugrások  13  

Dobások, ütések  10  

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok  18  

Labdás gyakorlatok  13  

Testnevelési és sportjátékok  16  

Küzdőfeladatok és játékok  15  

Foglalkozások alternatív környezetben  23  

Nép játékok  18  

Összes óraszám:  170  

Minimumkövetelmények:  

  

A tanuló:  

- ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait,  

- mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat,  

- futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi,  

- a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre,  

- a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre,  
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- tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat,  

- labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet,  

- a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető 

mozgásformákat,  

- célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban, - 

ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és balesetmegelőzési 

szabályait,  

- vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósít 

meg.  

  

3. évfolyam  

A 3. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra.  

  

Témakör neve  óraszám  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  13  

Kúszások és mászások   13  

Járások, futások   18  

Szökdelések, ugrások   13  

Dobások, ütések   10  

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok   18  

Labdás gyakorlatok   13  

Testnevelési és sportjátékok   16  

Küzdőfeladatok és játékok   15  

Foglalkozások alternatív környezetben   23  

Nép játékok   18  

 Összes óraszám:  170  

Minimumkövetelmények:  

  

A tanuló:  

- ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait,  

- mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat,  
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- futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi,  

- a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre,  

- a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre,  

- tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat,  

- labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet,  

- a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető 

mozgásformákat,  

- célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban, - 

ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és balesetmegelőzési 

szabályait,  

- vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósít 

meg.  

  

4. évfolyam  

A 4. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra.  

Témakör neve  óraszám  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  13  

Kúszások és mászások  13  

Járások, futások  18  

Szökdelések, ugrások  13  

Dobások, ütések  10  

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok   18  

Labdás gyakorlatok   13  

Testnevelési és sportjátékok   16  

Küzdőfeladatok és játékok   15  

Foglalkozások alternatív környezetben   23  

Nép játékok   18  

 Összes óraszám:  170  

  

Minimumkövetelmények:  
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A tanuló:  

- ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait,  

- mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat,  

- futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi,  

- a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre,  

- a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre,  

- tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat,  

- labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet,  

- a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető 

mozgásformákat,  

- célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban, - 

ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és balesetmegelőzési 

szabályait,  

- vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósít 

meg.  

  

ANGOL NYELV  
  

4. évfolyam angol nyelv – NORMÁL TANTERV  

  
Témakörök és óraszámok   

  

Témakör neve  óraszám  

Személyes témák és közvetlen környezeti szituációk  30  

Osztálytermi nyelvhasználat  15  

Kereszttantervi témák és szituációk   12  

Célnyelvi vonatkozások   8  

Interkulturális, országismereti témák  9  

Játékos tanulás  15  

Szórakozás    9  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás     4  

  Összes óraszám:  102  

  

  



 Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

   62  

  

ANGOL NYELV  
1-4. évfolyam – emelt óraszámú képzés  

  

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.  

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 
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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, 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 
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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 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 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 
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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 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.  

  

Óraszámok:  

évfolyam  1. évfolyam  2. évfolyam  3. évfolyam  4. évfolyam  

heti óraszám  2 óra  2 óra  2 óra  4 óra  

éves óraszám  68  68  68  136  

  

Fejlesztési célok és feladatok egységenként  

1-2. évfolyam  
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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) meg tudja jeleníteni;  

legyen rövid, egyszerű szövegeket, pl. mondókákat 

memoriterként elmondani;  

tud egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység 

során felhasználni;  

megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű szavakat és 

fordulatokat, amelyek a személyével, közvetlen környezetével 

kapcsolatosak.  

A fejlesztés tartalma  

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az artikulációs bázis fejlesztése, speciális 

hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, megfigyelése.  

A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése.  

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, szavakból, rövid mondatokból álló kijelentések 

megértése.  

Egyszerű nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, nonverbális elemekkel támogatott, tanári 

utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, szerepjáték stb.).  

A személyi adatokra és konkrét szükségletekre vonatkozó egyszerű kifejezések megértése.  

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

bemutatásának követése.   

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

ismétlés.  
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A kiejtés, intonáció, hangsúly játékos gyakorlása (pl. hangerőváltással, érzelmek 

kifejezésével, mozgás kíséretével).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

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

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

  

Fejlesztési egység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait.   

Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, készségek, 

személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, motivációja.  

Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből.  

Tantárgyi fejlesztési célok  

A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylő célnyelvi 

gyermekjátékokban;  

rész tvesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció a 

lassabb beszéden és ismétlésen alapul;  

be tud kapcsolódni az egyszerű játékos feladatokba; legyen 

képes megválaszolni egyszerű kérdéseket a közvetlen 

szükségletek vagy jól ismert témák területén, illetve azokra 

reagálni;  

tudjon másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat adni; 

képes tevékenységekkel reagálni egyszerű tanári utasításokra pl. 

mozgás, rajzolás;  

képes a célnyelvi normáknak megfelelő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó utánzás alapján történő elsajátítására.  

A fejlesztés tartalma  

Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való 

reagálás rövid válaszokkal.  

Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás.  

Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben történő 

alkalmazása példa alapján.  

A legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és búcsúzási, bemutatkozási formulák 

használata.   
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Kérés, köszönet, sajnálkozás kifejezése.  

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt megnyilatkozások megértése és 

reagálás azokra.  

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 

rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral.  

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel.  

Bekapcsolódás nonverbális elemekkel támogatott, közös szöveg- és mesemondásba ismert 

szavak, kifejezések ismétlésével.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

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

  

  

1. évfolyam  

A nyelvtanulás az első évfolyamon játékos ismerkedést jelent az idegen nyelvvel, 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 
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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.   

  

  

Témakörök és óraszámok 1. évfolyamon  

  

Témakörök  óraszám   

1.Bemutatkozás, köszönés   8  

2. Iskola   8  

3. Család és barátok   10  

4. Kedvenceim   8  

5. Játékok   7  

6. Testünk   10  

7. Étkezés   8  

8. Környezetünk  9  

Összesen:   68  

   

  

  

  

Témakör   Fejlesztési célok   Tananyag   Kapcsolódási 

pontok   

Bemutatkozás, 

köszönés   

A tanuló tudjon 

bemutatkozni, 

másokat bemutatni. 

Tudjon köszönni  

(ismerősnek, ill. 

napszak szerint). A 

tanuló meg tudja 

mondani, hány éves.  

Köszönés, elköszönés, 

bemutatkozás, 

bemutatás, igenlő és 

nemleges válasz. A 

témakörhöz 

kapcsolódó dal, rövid 

történet.   

Környezetismeret:  

család   

Vizuális kultúra  

Ének-zene  
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Iskola   A tanuló megért és 

megnevez az 

iskolában használt, a 

tanuláshoz 

kapcsolódó 

tárgyakat. Ismerje a 

számokat 1-től  20-

ig.   

Számok 1-20-ig. 

Tanuláshoz 

kapcsolódó tárgyak, 

eszközök. A 

témakörhöz 

kapcsolódó 

mondókák, rövid 

történet.   

Matematika: 

számfogalom   

Környezetismeret:  

Az iskola   

 

Család, barátok  A tanuló megért és 

megnevez 

családtagokat. A 

tanuló beszélni tud 

saját családjáról.  

Megért és megnevez 

játékokat, 

születésnapi 

ünnepséghez 

kapcsolódó 

cselekvéseket  

   

Családtagok nevei  A 

témakörhöz tartozó 

dalok, mondókák  

Környezetismeret:  

család  

Matematika  

Etika/ hit- és 

erkölcstan: társas 

kapcsolatok 

Vizuális kultúra  

Ének-zene  

  

Kedvenceim   A tanuló megért és 

megnevez kedvenc 

állatokat, színeket   

Állatok, játékok, színek 

nevei,   

A témakörhöz 

kapcsolódó mondókák.   

Környezetismeret: 

Életmód, 

öltözködés   

Játékok  A tanuló megért és 

megnevez játékokat.   

Játékok nevei, azok 

tulajdonságai.  

Matematika  

Környezetismeret  

Vizuális kultúra  

  

Testünk  A tanuló megért és 

megnevez  

testrészeket és 

állatokat.  

Megért mozgással 

kapcsolatos 

cselekvéseket.   

Testrészek, állatok 

testrészei Állatok, 

mozgást jelentő igék.  A 

témakörhöz 

kapcsolódó mondókák, 

rövid történetek.   

Környezetismeret: 

Az ember 

megismerése, 

élőlények, 

egészséges 

életmód. 

Matematika  
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Étkezés   A tanuló megért és 

megnevez ételeket, 

italokat.   

Zöldségek, 

gyümölcsök, ételek, 

italok nevei. A 

témához kapcsolódó 

dalok, rövid 

történetek.   

Környezetismeret: 

Az ember 

megismerése, 

egészséges 

életmód  Vizuális 

kultúra  

Ének-zene  

  

Környezetünk   A tanuló megérti és 

megnevezi a ház 

részeit, bútorok, 

berendezési tárgyak 

neveit.   

.Szobák, bútorok. A 

témához kapcsolódó 

dalok, versek.  

Környezetismeret:  

élőlények 

közösségei, családi 

kapcsolatok   

  

  

Tartalmak  

  

A. Nyelvi funkciók:   

• Megszólítás, köszönés, elköszönés (Hi! Good morning!Good-bye!)  

• Köszönet (Thank you.)  

• Tetszés, nem tetszés kifejezése (I like apples.)  

• Bemutatkozás, bemutatás (I am Tom. This is my mother.)  

• Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás (How are you? I’m fine.)  

• Bocsánatkérés (I’m sorry)  

• Jókívánságok és arra reagálás (Happy birthday! merry Christmas!)  

• Dolgok, személyek megnevezése, leírása (It is a desk. It is big and green.)  Információ 

kérés, adás (Where is the pen? What is your name?)  

  

B. Nyelvi elemek, struktúrák:  

• Cselekvés, történés, létezés kifejezése (to be- I am…)  

• Birtoklás kifejezése ( I have got. My name is Mandy.)  

• Térbeli viszonyok ( in, on under)  

• Mennyiségi viszonyok ( boy-boys)  

• Minőségi viszonyok (old, big, small, colours)  

• Logikai viszonyok (and)  

  

A fejlesztés várt eredményei   
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KER szintben nem megadható.   

A tanuló képes a tanult szavak hallás utáni felismerésére. Jelzi a szavak megértését rajzolás, 

illetve egyszerűbb tevékenységek (pl. képkártyák, tárgyak felemelése, rámutatás) útján jelezni. 

Megért és végrehajt egyszerűbb tanári instrukciókat, utasításokat. Képes lesz a tanártól 

 hallott  szavak,  egyszerűbb  kifejezések  elismétlésére.  Megtanul 

 dalokat, mondókákat, rövid szövegeket, melyeket részben önállóan, részben tanári 

segítséggel vissza tud adni.   

Tud köszönni, elköszönni, bemutatkozni, megköszönni dolgokat.   

Tanári segítséggel előad, eljátszik, egyszerű történeteket, párbeszédeket a megadott témákban.   

  

    

Értékelési rendszer:  

  

A tanév végén a tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, 

beszédkészség, beszédértést és íráskészséget, valamint a nyelvhelyességet mérő feladatokat 

legalább 50 %-ban teljesíteni.   

  

Értékelési szempontok: A készségeket külön-külön értékeljük.   

Az értékelés módjai:   

– önértékelés    

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában)   

– szóbeli értékelés;   

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)    

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás)   

  

2. évfolyam  

Az idegen nyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor 

anyanyelvükön már készségszinten 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 idegen nyelvi 

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. 
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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.   

  

  

    

Témakörök és óraszámok 2. évfolyamon  

  

  

Témakör   óraszám  

1. Iskola, barátok   9  

2. Szabadidő   8  

3. Család, otthon   13  

4. Állatok   10  

5. Városunk   10  

6. Étkezés   10  

7. Öltözködés   8  

Összesen:   68  

  

Témakör   Fejlesztési célok   Tananyag   Kapcsolódási pontok   

Iskola, 

barátok   

A tanuló megnevez 

osztályteremben 

található 

tárgyakat. 

Megtanul ezekhez 

kapcsolódó 

utasításokat, 

cselekvéseket.  A 

tanuló jellemezni 

tud embereket 

egyszerű külső 

tulajdonságok 

alapján.  

A tanuláshoz kapcsolódó 

tárgyak nevei, utasítások 

megértése, végrehajtása.  

Emberek külső 

tulajdonságainak leírása.  

Környezetismeret: az 

iskola  

Vizuális kultúra  

Matematika  
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Szabadidő  A tanuló megnevez 

sportokat, hobbikat, 

játékokat, színeket.  

Tudás, képesség 

kifejezése (can)  

Etika/ hit- és 

erkölcstan: társas 

kapcsolatok 

Matematika  

Ének-zene  

Környezetismeret  

  

Család, 

otthon   

A tanulók 

megnevezik a család 

tagjait, bemutatják 

saját családtagjaikat.   

Család tagjainak 

megnevezése. Családfa 

készítése.  

Ház tervezése.  

Etika: társas 

kapcsolatok 

Matematika  

Ének-zene  

Környezetismeret  

 

 A ház részeit és 

berendezéseit meg 

tudja nevezni.  

   

Állatok   A tanulók 

megneveznek házi- 

és vadon élő 

állatokat, bemutatják 

saját állataikat.  

Testrészek 

megnevezése.  

Házi-és vadon élő állatok 

nevei. Birtoklással 

kapcsolatos kifejezések 

használata (have got, 

haven’t got)   

Tudás, képesség kifejezés 

(can).  

Matematika: 

halmazok  

Környezetismeret   

Városunk  A tanuló meg tud 

nevezni épületeket, 

intézményeket. 

Végrehajt egyszerűbb 

útbaigazításhoz 

kapcsolódó 

utasításokat.  

Térkép rajzolása. 

Épületek és azok 

funkciói.   

A témához kapcsolódó 

rövid történet megértése, 

eljátszása.  

Matematika  

Vizuális kultúra  

Ének-zene  

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret 

Technika és tervezés: 

közlekedésbiztonság  

Ételek   A tanulók 

megneveznek 

ételeket. Megtanulják 

a „szeretem, nem 

szeretem” 

kifejezéseket.   

Ételek megnevezése.  

Tetszés és nemtetszés 

kinyilvánítása. Ételek 

csoportosítása. A 

témához kapcsolódó 

dalok, mondókák  

Környezetismeret: 

egészséges életmód  

Ének-zene  

  



 Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

   75  

Öltözködés,   A tanuló megért és 

megnevez 

ruhadarabokat. 

Összekapcsolja a 

színeket, 

ruhadarabokat. 

Megért és végrehajt 

öltözködéssel 

kapcsolatos 

utasításokat (vedd 

fel, vedd le). A 

témakörhöz 

kapcsolódó 

történetet megérti, 

eljátssza.  

Ruhadarabok 

megnevezése, 

öltözködéssel 

kapcsolatos kifejezések 

megismerése   

  

Ének-zene  

Vizuális 

kultúra Körn 

yeze tism eret: 

egés zség véde 

lem; Tech 

nika 

és terv 

ezés:  

életvitel és gyakorlat  

  

Tartalmak  

  

A. Nyelvi funkciók:   

• Megszólítás, köszönés, elköszönés napszaknak megfelelően (Good morning!Good 

evening!)  

• Köszönet, arra reagálás (Thank you. You’re Welcome)  

• Tetszés, nem tetszés kifejezése (I like apples.I don’t like fish.)  

• Bemutatkozás, bemutatás (I am Tom. This is my mother.)  

• Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás (How are you? I’m fine.I’m ok. I’m not good.))  

• Bocsánatkérés, arra reagálás (I’m sorry. No problem.)  

• Jókívánságok és arra reagálás (Happy birthday! Merry Christmas!)  

• Dolgok, személyek megnevezése, leírása (It is a desk. It is big and green. He is funny.)  

• Tudás, nem tudás kifejezése (I can jumb. He can’t climb.)  

• Információ kérés, adás (Where is the pen? What is your name?)  Visszakérdezés 

(Sorry?)  

  

B. Nyelvi elemek, struktúrák:  

  

• Cselekvés, történés, létezés kifejezése (to be- I am, you are…)  

• Birtoklás kifejezése ( I have got. My name is Mandy.)  

• Térbeli viszonyok ( in, on under, next to, between)  
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• Időbeli viszonyok (It’s ten o’clock. Now.)  

• Mennyiségi viszonyok ( boy-boys, mouse, mice, numbers from 1-50, How many?)  

• Minőségi viszonyok (old, big, small, colours)  

• Modalitás (can)  

• Logikai viszonyok (and, but)  

  

A fejlesztés várt eredményei  KER 

szintben nem megadható.   

A tanuló képes a tanult szavak hallás utáni felismerésére. Képes a szavak megértését rajzolás, 

illetve egyszerűbb tevékenységek (pl. képkártyák, tárgyak felemelése, rámutatás) útján 

jelezni. A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, 

arra cselekvéssel válaszol; Megért és végrehajt egyszerűbb tanári instrukciókat, utasításokat. 

Képes néhány egyszerűbb instrukciót maga is adni.   

Képes lesz a tanult dalokat, verseket, mondókákat részben önállóan, részben tanári segítséggel 

visszaadni. A tanuló szavakkal válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, 

szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket tanult minta alapján reprodukál Részben 

önállóan képes röviden bemutatkozni, a követlen környezetében lévő embereket, személyeket 

megnevezni.  

  

Értékelési rendszer:  

  

A tanév végén a tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, 

beszédkészség, beszédértést és íráskészséget, valamint a nyelvhelyességet mérő feladatokat 

legalább 50 %-ban teljesíteni.   

  

Értékelési szempontok: A készségeket külön-külön értékeljük.   

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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Fejlesztési célok és feladatok egységenként   

  

3-4. évfolyam  

  

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;   

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.  
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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.   

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;  
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 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 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán illetve különbözőségén 

alapuló szövegek  
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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.  
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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  

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  
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Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok 

felismerése.  

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció 

készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása).  

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek 

feladatokon keresztül történő feldolgozása.  

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös 

olvasása.  

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

feliratokról) tárgyszerű információ szerzése.  

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

útbaigazítás).  

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

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

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában  

  

Fejlesztési egység  Íráskészség  

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;  
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 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).  

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

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

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.  

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, 

ismertetők).   

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek bizonyos elemeinek 

megváltoztatása, átírása).  

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, 

szabadversek).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

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

adatlap, dalszöveg, keresztrejtvény   

  

  

3. évfolyam  

A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már két év hallás utáni nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek, felismerik, megértik a rövid szavak, egyszerű mondatok írott alakját. 

Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, követik a rövid, egyszerű utasításokat. Már ismernek 

hangzó szövegeket, megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció területén, a pozitív 

tanári visszajelzések kialakították az egészséges nyelvhasználói önbizalmat.   

A 3. 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 
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mondatokkal. Ezek leírása, nyomtatott szövegben való biztos felismerése, kiolvasása ennek a 

szakasznak a feladata. A készségek fejlesztése komplex módon, valós kommunikációs 

helyzeteken alapul. A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi 

szintjüknek megfelelő, változatos feladatokat kapjanak, az ismeretek rögzítése 

tevékenykedtetés útján történjen.    

A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de a tantárgyi tartalmak 

gazdagodásának megfelelően bővülnek is.   

Ebben az időszakban jelentősen növekszik a tanulók szókincse, elkezd kialakulni 

tantárgyspecifikus szakszókincsük is a célnyelven tanult tantárgyak révén. A célnyelven tanult 

tantárgyak keretében megtanult szavak, kifejezések többségének használatára a célnyelvi 

órákon is van mód, ami kiváló lehetőséget teremt a kreativitás kibontakoztatására és az önálló 

nyelvhasználat fejlesztésére. A tantárgyi integráció kihasználásával a szókincsfejlesztés 

hatékonyabbá válik, több lehetőség adódik a szövegértő olvasás fejlesztésére is.   

Az anyanyelvi lektor bevonásával megkezdődik az egyszerűsített szövegezésű, esetenként 

anyanyelven már ismert mesék, történetek feldolgozása. Ez a szövegértési feladatok 

megoldásán túl dramatizálásra, mesemondásra, mesék, történetek rajzos megjelenítésére is 

lehetőséget ad, teret enged a változatos munkaformáknak. Így az anyanyelvi 

kommunikációval kölcsönhatásban fejlődik a célnyelvi kommunikáció, hiszen ebben az 

életkorban ugyanazokat a játékos kommunikációs tevékenységeket végzik mind az anyanyelvi, 

mind a célnyelvi órákon. Az egyszerűsített formában leírt, feldolgozott alkotások révén 

kialakulhat a tanulók érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi és művészeti alkotásai iránt.   A 

tanulók a célnyelv sajátos mondatszerkezeteivel kontextusba ágyazva ismerkednek meg, így 

épülnek be a nyelvhasználatukba. Már sor kerül az egyszerű szabályszerűségek tudatosítására, 

de mindig csak akkor, ha azok a nyelvtanulás során már többször előfordultak, ismertté váltak 

a tanulók számára. Fontos, hogy a szabályszerűségeket a tanulók fedezzék fel, és a pedagógus 

segítségével ők vonják le a következtetéseket.    

Az előző szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra való felkészítés, az egyéni 

nyelvtanulási stratégiák kialakítása.    

A KER mérőrendszerében ez az A1- szintnek felel meg.   

  

  

    

Témakörök és óraszámok 3. évfolyam   

  

Témakör   óraszám   

1. Iskola, barátok   8  

2. Család  8  

3. Emberek  8  

4. Kedvenceink   9  
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5. Ételek, italok   9  

6. Város, lakás   9  

7. Napirend  8  

8.Öltözködés  9  

Összesen:   68  

  

  

Témakör   Fejlesztési célok   Tananyag   Kapcsolódási 

pontok   

Iskola, barátok  A tanuló meg tud 

nevezni az 

osztályteremben 

használt tárgyakat, 

használatukkal 

kapcsolatos 

kifejezéseket.   

Osztályban található 

tárgyak, taneszközök, a 

hozzájuk kapcsolódó 

kifejezések.  

   

Környezetismeret: 

iskolai környezet., 

barátok. 

Matematika: 

halmazok.   

Állatok   A tanuló meg tud 

nevezni állatokat. 

Megtanul az állatok 

mozgására jellemző 

kifejezéseket, igéket.  

Tudás, képesség 

kifejezése.  

Állatok nevei.  

Cselekvések, modalitás 

(can).   

A témakörhöz tartozó 

mondókák, énekek, és 

rövid történetek.   

Környezetismeret:   

állatok.   

Család  A tanuló meg tudja 

nevezni a család 

tagjait, az egyszerűbb 

családi viszonyokat 

megérti.  

Have got használata 

családtagok neveivel.  

Birtoklás kifejezése .  

Etika: család  

Környezetismeret  

Emberek  

  

  

A tanuló meg tudja 

nevezni testrészeit, 

beszélni tud valaki  

A test részei, külső 

megjelenés (szem, haj, 

orr… jellemzése).   

Környezetismeret:   

testrészek, 

egészségmegőrzés.  
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 külső megjelenéséről. 

A tanuló megért és 

végrehajt a test 

részeihez kapcsolódó 

mozgásos 

tevékenységeket.  

Ismeri a 

foglalkozásokat  

Testrészekhez 

kapcsolódó mozgásos 

tevékenységek. „Have 

got” szerkezet és a létige 

használata. A 

témakörhöz tartozó 

mondókák, és énekek.  

Testnevelés és 

sport: mozgásos 

játékok.  

Kedvenceink  Állatok nevei. 

Vadállatok és házi 

kedvencek.   

    

Ételek, italok  A tanuló meg tud 

nevezni ételeket és 

italokat.   

Megtanul étteremben 

használt kifejezéseket.  

Ételek, italok nevei, 

étteremben használt 

kifejezések. A 

témakörhöz tartozó 

párbeszédek, énekek, és 

rövid történetek.  

Környezetismeret: 

élelmiszer, étrend 

egészséges 

életmód  

  

Város, lakás,   A tanuló meg tud 

nevezni szobákat, 

berendezési tárgyakat, 

bútorokat. Megnevezi 

a város részeit.  

  

Szobák, bútorok.  

Ruhák nevei, színek.  

Évszakok, időjárással 

kapcsolatos kifejezések. 

A témakörhöz tartozó 

dalok, mondókák.  

Környezetismeret; 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 

egészséges 

életmód 

öltözködés. Ének-

zene  

Vizuális kultúra  

   

Öltözködés, 

időjárás   

A tanuló el tudja 

mondani a 

ruhadarabok neveit, 

azt, hogy hány óra van. 

Be tudja mutatni a 

napszakokat. 

Jellemezni tudja az 

évszakokat.  

Idő meghatározásához 

kapcsolódó kifejezések  

A témakörhöz tartozó 

mondókák, és rövid 

történetek.  

Környezetismeret: 

az idő mérése, az 

idő kifejezése a   

   

   

    

Tartalmak:  
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A. Nyelvi funkciók:   

• Megszólítás, köszönés, elköszönés napszaknak megfelelően (Good morning!Good 

evening!)  

• Köszönet, arra reagálás (Thank you. You’re Welcome)  

• Tetszés, nem tetszés kifejezése (I like apples.I don’t like fish.)  

• Akarat, kívánság (Do you want? I want…)  

• Bemutatkozás, bemutatás (I am Tom. This is my mother.)  

• Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás (How are you? I’m fine.I’m ok. I’m not good.))  

• Bocsánatkérés, arra reagálás (I’m sorry. No problem.)  

• Jókívánságok és arra reagálás (Happy birthday! Merry Christmas!)  

• Dolgok, személyek megnevezése, leírása (It is a desk. It is big and green. He is funny.)  

• Tudás, nemtudás kifejezése (I can jumb. He can’t climb.)  

• Kérés és arra reagálás (Can I drink?)  

• Információ kérés, adás (Where is the pen? What is your name?)  

• Visszakérdezés (Sorry?)  

   

B. Nyelvi elemek, struktúrák:  

• Cselekvés, történés, létezés kifejezése (to be- I am, you are…)  

• Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség:  

Present Progressive (I am wearing jeans.),  Present  

Simple (I watch TV. We play football.)  

• Felszólítások (Stand up! Don’t sit down!)  

• Birtoklás kifejezése ( I have got. My name is Mandy.)  

• Térbeli viszonyok ( in, on under, next to, between)  

• Időbeli viszonyok (It’s ten o’clock. Now.)  

• Mennyiségi viszonyok ( boy-boys, mouse, mice, numbers from 1-50, How many?)  

• Minőségi viszonyok (old, big, small, colours)  

• Modalitás (can)  

• Logikai viszonyok (and, but, because)  

  

A fejlesztés várt eredményei  

  

KER szintben nem megadható.   

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az 

egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri 

egyszerű, rövid szövegek lényegét.   
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Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján 

egyszerű párbeszédet folytat társaival.   

Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.   

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot.   

A tanuló felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatot elolvas. Észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti 

különbségeket  

  

Értékelési rendszer:  

  

A tanév végén a tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, 

beszédkészség, beszédértést és íráskészséget, valamint a nyelvhelyességet mérő feladatokat 

legalább 50 %-ban teljesíteni.   

  

Értékelési szempontok: A készségeket külön-külön értékeljük.   

Az értékelés módjai:   

– önértékelés    

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában)   

– szóbeli értékelés;   

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)    

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás)   

  

  

4. évfolyam  

  

A 4. évfolyamon az idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse 

a tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és 

kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti 

sikerek és a motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon 

és erősödjön ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a 

rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és 

önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége 

szempontjából.   

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A tanulók 

életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és kihívást 

jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk megértéséhez 

támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek egyrészt segítik 

a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és bővülnek. Az 

anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden esetben 
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kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális és a 

nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás kezdetén 

különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a beszédhelyzet 

értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő szakaszában a 

tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet 

visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával 

párhuzamosan.   

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hallott 

szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során a 

tanulók megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.   Az idegen 

nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a 

kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi 

kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az 

esztétikaiművészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz 

való kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák 

támogatják az idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak 

az anyanyelvi tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti 

hasonlóságok és különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak 

saját kultúrájuk és a célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a 

tanulók együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a 

tanulók szociális érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség területén az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók 

életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, 

és örömmel vesznek részt változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal 

való aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen 

nyelvvel való foglalkozás azáltal ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket idegen nyelvi teljesítményük 

értékelése útján.    

Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen összehangolhatók a 

NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök táblázatban 

megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol sikeresen 

megvalósítható a tantárgyakon átívelő - akár közös projektek keretében történő - tanulás.  

A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető fontosságú, 

hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai szemlélet. 

Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel mind a 

tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek 

megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában.  A 

megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási 

környezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális 

elemekben gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív 
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részvételre. Az infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is 

érdekesebbé, motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget 

ad arra, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából 

válogasson.   

   

Témakörök és óraszámok 4. évfolyamon  

  

Témakör   óraszám   

1. Család   22  

2. Barátok, iskola   20  

3. Környezetünk   24  

4. Bevásárlás   24  

5. Idő, napirend, szabadidő   24  

6. Múltunk, jelenünk   22  

Összesen:   136  

   

   

Témakör   Fejlesztési célok   Tananyag   Kapcsolódási pontok   

Család  Bemutatkozás, 

családtagok, 

barátok 

bemutatása.   

Családtagok, 

bemutatkozással 

kapcsolatos egyszerű 

kifejezések, személyi 

adatok; foglalkozások; 

otthoni teendők, 

kötelességek; családi 

ünnepek   

Külső megjelenésre 

vonatkozó kifejezések, 

öltözködés, vásárlás.  

Környezetismeret:   

együttélés a családban  

Etika/ hit- és erkölcstan: 

tulajdonságok, család  

Matematika  

  

Barátok, 

iskola   

A tanulók 

környezetének, 

iskolájának 

bemutatása.   

Az otthoni környezet, 

iskola, tantárgyak, 

órarend.   

Környezetismeret:  

napirend, időbeosztás  
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Környezetünk  A tanulók 

környezetének, 

iskolájának 

bemutatása.  

A lakás és a tágabb 

környezet bemutatása.   

Környezetismeret:   

tájékozódás, közlekedés 

Hon – és népismeret:  

hazánk  

 Tágabb 

környezetünk: 

lakóhely, ország.  

Kötelesség és tiltás 

kifejezése (must, 

mustn’t).  

  

Bevásárlás  A tanulók 

megneveznek 

különböző 

boltokat.  Üzletek, 

helyek, 

útbaigazítás.  

Ruhák, ajándékok, 

ételek, edények.  

Bolti és éttermi 

párbeszédek. Tiltás 

kifejezése (mustn’t) 

Ételek és receptek, 

főzéssel kapcsolatos 

szavak használata.  A 

témával kapcsolatos 

dalok, párbeszédek.  

Matematika  

Vizuális kultúra Technika 

és életvitel 

Környezetismeret:  

egészséges táplálkozás  

Ének-zene  

Idő, napirend, 

szabadidő   

A tanulók 

bemutatják 

napirendjüket, 

megneveznek 

szabadidős 

tevékenységeket.  

Hónapok, évszakok, 

napok nevei.  

Idő, óra megnevezése. 

Napirendhez, 

szabadidős 

tevékenységhez 

kapcsolódó kifejezések.  

A témával kapcsolatos 

dalok.  

Testnevelés és sport  

Vizuális kultúra  

Matematika  

Ének-zene  

Múltunk, 

jelenünk  

Mesék, történetek.  

  

Múltbéli létezés, 

cselekvések, történések 

kifejezése.   

Könyvtári ismeretek   

Magyar nyelv- és irodalom:  

olvasmányélmények  

  

  

  

Tartalmak:  

A. Nyelvi funkciók:   

• Megszólítás, köszönés, elköszönés napszaknak megfelelően (Good morning!Good 

evening!)  

• Köszönet, arra reagálás (Thank you. You’re Welcome)  

• Tetszés, nem tetszés kifejezése (I like apples.I don’t like fish.)  

• Akarat, kívánság (Do you want? I want…)  
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• Bemutatkozás, bemutatás (I am Tom. This is my mother.)  

• Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás (How are you? I’m fine.I’m ok. I’m not good.))  

• Bocsánatkérés, arra reagálás (I’m sorry. No problem.)  

• Jókívánságok és arra reagálás (Happy birthday! Merry Christmas!)  

• Dolgok, személyek megnevezése, leírása (It is a desk. It is big and green. He is funny.)  

• Tudás, nemtudás kifejezése (I can jumb. He can’t climb.)  

• Véleménykérés, és arra reagálás (Do you think…?)  

• Kérés és arra reagálás (Can I drink?)  

• Javaslat és arra reagálás (Let’s go tot he zoo.)  

• Információ kérés, adás (Where is the pen? What is your name?)  

• Visszakérdezés, ismétléskérés (Please, repeat! I don’t understand.)  

  

B. Nyelvi elemek, struktúrák:  

• Cselekvés, történés, létezés kifejezése (to be- I am, you are, I was, you were)  

• Cselekvés, történés, létezés kifejezése, jelenidejűség: Present Progressive (I am wearing 

jeans.),  Present Simple (I watch TV. We play football.)  

• Cselekvés, történés, létezés kifejezése, múltidejűség (was, were, regular and irregular 

verbs)  

• Imperative (Mix the ingredients! Wash your hands.)  

• Birtoklás kifejezése ( I have got. My name is Mandy.)  

• Birtoklás kifejezése: possessive adjectives (my, your, his…), Genitive ’s (Whose? Nicol’s 

book)  

• Térbeli viszonyok, irányok, helymeghatározás ( in, on under, next to, between Turn left.))  

• Időbeli viszonyok: időpont (It’s ten o’clock. Now), gyakoriság (often, sometimes, never), 

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

eight.)  

• Mennyiségi viszonyok ( boy-boys, mouse, mice), numbers from 1-1000, How many?), 

ordinals (the thirteenth of June), countable and uncountable nouns (some rice, two 

eggs)  

• Minőségi viszonyok (old, big, small, colours), Comparatives (smaller, more beatiful),  

Superlatives (the biggest)  

• Modalitás (can)  

• Modalitás (must, mustn’t)  

• Logikai viszonyok (and, but, because)  

• Szövegösszetartó eszközök: demonstrative pronouns (this, these, that, those)  

  

A fejlesztés várt eredményei   
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KER szintben nem megadható.   

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az 

egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri 

egyszerű, rövid szövegek lényegét.   

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján 

egyszerű párbeszédet folytat társaival. A tanult témákról, tárgyakról néhány mondatban képes 

beszélni. A tanuló észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket  

Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.   

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot.   

A tanuló felismeri az ismert szavak írott alakját. Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatot elolvas, ismert nyelvi elemekből álló rövid szövegben fontos 

információt megtalál.   

  

Értékelési rendszer:    

A tanév végén a tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, 

beszédkészség, beszédértést és íráskészséget, valamint a nyelvhelyességet mérő feladatokat 

legalább 50 %-ban teljesíteni.   

  

Értékelési szempontok: A készségeket külön-külön értékeljük.   

Az értékelés módjai:   

– önértékelés    

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában)   

– szóbeli értékelés;   

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)    

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás)   

  

  

TANTÁRGYANKÉNTI HELYI TANTERVEK 5-8. ÉVFOLYAM  

ANGOL NYELV - EMELT SZINTŰ 5-8.  
  

Célok és feladatok  

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 
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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 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, 
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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.  

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 
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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 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 alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb 

nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, 



 Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

   97  

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  

évfolyam  6. évfolyam  8. évfolyam  

KER szint  A2  B1  

  

    

Óraszámok:  

évfolyam  5. évfolyam  6. évfolyam  7. évfolyam  8. évfolyam  

heti  

óraszám  

5 óra  5 óra  5 óra  5 óra  

éves 

óraszám  

170  170  170  170  

  

  

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.   
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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.  

  

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 5-6. évfolyamon  

  

Fejlesztési  

Hallott szöveg értése   

egység   

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

Előzetes egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott tudás  

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű 

szövegek alkotása.    

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; az osztálytermi 
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tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári  

A  tematikai utasítások 
megértése;   

egység  az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések,  
nevelési- néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; a mindennapi  
fejlesztési témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavak,  
céljai  fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájára;  a megértést segítő 

feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét információ kiszűrése 
ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; néhány, a megértést segítő 
alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.   

A fejlesztés tartalma   

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 

óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat).    

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).    

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése.   

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.    

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

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

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.    

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.    

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások   

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.   

   

Fejlesztésiegység   Szóbeli interakció   

Előzetes tudás   

Részvétel  interakciót  igénylő  tevékenységekben, 

 egyszerű  nyelvi eszközök alkalmazásával.    
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A  tematikai  

egység  

nevelésifejlesztési  

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;  rövid beszélgetés 

folytatása a társakkal a tanult témákról; rövid, egyszerű szövegek közös 

előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes 

intonációval és megfelelő beszédtempóban.   

A fejlesztés tartalma  

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 
támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.   
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz 
kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, 
felszólításokra. Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, 
egyéni szükségletekhez kapcsolódva.   
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 
társakkal. Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, 
üdvözlés, köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 
környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).   
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 
magyarázat kérése.   
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).   
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.   
Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 
játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 
ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.   

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások   

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

kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos  

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

szövegek.  

   

Fejlesztésiegység   Összefüggő beszéd   

Előzetes tudás   Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról.   

  A megismert versek, mondókák felidézése.   
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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;    
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   

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 
társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.   
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.     

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).   
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös 
plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).   
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 
önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 
hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével).  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások   

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

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok.   
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Fejlesztésiegység   Íráskészség   

Előzetes tudás   

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása.   

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 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   

Fejlesztésiegység   Olvasott szöveg értése   

Előzetes tudás   
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása.   

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;   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, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok 
felismerése. Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján 
illusztráció készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása).   
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 
keresztül történő feldolgozása.   
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása.  

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése.   

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. társasjáték, útbaigazítás).  

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák).   

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások   

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

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.   
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Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.   

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 
emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).   
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 
képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).   

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.   

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, 
ismertetők).  Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos 
elemeinek megváltoztatása, átírása.   
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, levél, érvelő fogalmazás, 
tárgyleírás, élménybeszámoló, mesék, történetek.... ).   

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások   

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

bejegyzés, dalszöveg.   

  

  

A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal  

5. évfolyam  

  

Témakör neve  óraszám  

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  54  

Közéleti témák és szituációk  7  

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   13  

Összes óraszám:  170  

  

Kereszttantervi kapcsolódás  

  

Témakör  Kapcsolódási pontok  
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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  
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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  
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A NAT-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése  

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 54 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  

  

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

−  Szerepjátékok o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések 

és feleletek  

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 7 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  

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  

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  

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

fejlesztő tevékenységek során 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  

ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból  

TEVÉKENYSÉGEK:  

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

− Egyéni projektmunka o az idegennyelv-tudás szerepe más 

tantárgyakban   

  

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások  

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   

TEVÉKENYSÉGEK:  
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−  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  

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  

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  

ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése célnyelven  

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  
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TÉMAKÖR: Szórakozás és játékos tanulás  

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  

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  

ÓRASZÁM: 13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése  

TEVÉKENYSÉGEK:  

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

véleményekkel hozzászólásokkal  

− Scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz  

− Prezentáció  

Tartalmak   

A. Nyelvi funkciók:  

  

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

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

• köszönet kifejezése (Thanks. Thank you very much.)  

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

• 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  
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• 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!)  

• 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)  

• 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?)  

• 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. Can I have …?)   

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

Sorry, I can’t.)   

• 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.)  

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

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

the text, please.)  

  

    

B. Nyelvi elemek, struktúrák   

  

• 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?)   

• cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m 

not listening.)  
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• 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 (it si big. He is funny.)  modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t 

swim. I must go.)  

• szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak 

(and, or, but, because), névmások (I, he, they …), 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.)  

  

A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal  

6. évfolyam  

Témakör neve  óraszám  

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  53  

Közéleti témák és szituációk  7  

Osztálytermi témák és szituációk  20  

Kereszttantervi témák és szituációk   10  

Célnyelvi vonatkozások   10  

Interkulturális, országismereti témák és szituációk  25  

Aktuális témák   15  

Szórakozás   18  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás    12  

 Összes óraszám:  170  
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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  
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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  
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Ismeretszerzés, tudásmegosztás  Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok  
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A NAT-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése  

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 53 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 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  

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’   
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−  Projektmunka csoportban o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, 

kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, színészeink, olvasmányaink, 

játékaink stb.)  

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

−  csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek 

gyűjtése, azok bemutatása, összehasonlítása az órán  

−  Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’, szabadideje  

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

o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,   

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

−  Szerepjátékok o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az 

életéről és családjáról o Ismerkedés egy új osztálytárssal – 

kérdések és feleletek  

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 7 óra  

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, national and international attractions/sights, city life/country life  

 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  

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?  
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−  projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):   

o ’What do you know about…?’ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, Tokio, 

Jazz music stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni.  o ’What can you find’ (in 

London, in Budapest, in Paris, in New York, in your home town stb.) - egy 

nevezetességgel lehet továbblépni.   

−  kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása   

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról  

− Színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása   

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk  

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   

 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  
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  
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o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi 

követelményekből   

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból  

TEVÉKENYSÉGEK:  

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

− Egyéni projektmunka o az idegennyelv-tudás szerepe más 

tantárgyakban   

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy o 

pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary, hills near Budapest, 

towns in England, lakes in Hungary, cities in America stb…)  

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása  

  

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások  

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   

TEVÉKENYSÉGEK:  

–  Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel  

−  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)  
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TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák  

ÓRASZÁM: 25 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal  

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete  

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása  

TEVÉKENYSÉGEK:  

−  Az Egyesült Királyság megismerése az alábbi témakörök 

mentén o az angol iskolák jellemzői, napirend o tipikus 

angol ház, lakás o mindennapi szokások o angol nyaralási 

szokások  

−  Projektmunka csoportban (plakát készítése) o hazánk és az Egyesült Királyság 

összehasonlítása képekkel illusztrálva – hasonlóságok, különbségek bemutatása  

TÉMAKÖR: Aktuális témák  

ÓRASZÁM: 15 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése célnyelven  

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  

−  Szerepjáték o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres 

emberrel  

TÉMAKÖR: Szórakozás és játékos tanulás  

ÓRASZÁM: 18 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése  
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára  

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata  

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban  

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  

ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése  

TEVÉKENYSÉGEK:  

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

véleményekkel hozzászólásokkal  

− Scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz  

− Prezentáció  

Tartalmak  

  

A. Nyelvi funkciók:  

  

• 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.)  

• bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.)  

• információkérés, információadás (What’s your name? What year are you in? What are 

your hobbies? 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 
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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. I am not 

very well.)   

• 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!)   

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

• 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 …)  

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

understand French. I am unable to ride a horse.)  

• 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? 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?)  



 Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

   123  

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

the text, please.)  

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

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

  

B. Nyelvi elemek, struktúrák:  

  

• 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?)   

• 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: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.)  

• 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 …)  

• birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)  

• 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.)  
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• modalitás: ’could’ segédige (He could read when he was 5.)  

• modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.)  

• 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)  

  

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén:  

A1 szintű nyelvtudás.  

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az 

ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.   

Egyszerű nyelvi  eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után 

elmond rövid szövegeket.   

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

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.  

  

7-8. évfolyam  

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

eljusson a KER szerinti A2, majd 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 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 
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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.   

Mivel a 7-8. évfolyamon megjelennek új tudástartalmak (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 köre 

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

is fejlessze mind hagyományos, mind digitális csatornákon keresztül.   
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Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló tovább halad az önálló, tudatos 

nyelvhasználóvá válás útján. Egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs helyzetben tudja 

használni a nyelvórákon megszerzett tudását. A nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, 

hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, 

valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.   

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. 

A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását.   

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan 

idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon 

kívül is szívesen foglalkozik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, 

szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az 

általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

  

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 7-8. évfolyamon  

  

Fejlesztési egység   Hallott szöveg értése   

Előzetes tudás   

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása.   

A  tematikai  egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai   

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 
megértése;   
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és 
kijelentések megértése; a tanult témakörökben elhangzó 
szövegekben a tanult szavak, szó- és beszédfordulatok 
felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, 
tartalmára;    
az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése;  a lényeg és néhány alapvető 

információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó 

szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, 

változatos feladatokra támaszkodva; néhány, a megértést segítő 

alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.   
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A fejlesztés tartalma   

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.  Ismert témákhoz 
kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.   
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; 

következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra  

vonatkozóan;  a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést 

segítő, változatos feladatok segítségével.    

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 

normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.    

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrásokDalok, versek, képekkel 

illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédiás anyagok, 

a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok.   

  

Fejlesztésiegység   Szóbeli interakció   

Előzetes tudás   
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.   

A  tematikai  egység  

nevelési-fejlesztési céljai   

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal;  kérdésfeltevés kiszámítható, 

mindennapi helyzetekben, válaszadás a hozzá intézett 

kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; az első lépések 

megtétele a célnyelv spontán módon történő használata útján;  

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a 

megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra.   

A fejlesztés tartalma   

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.    

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.   

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz 

kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, 

felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.   
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Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.    

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).   

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.    

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.   

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).   

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.   

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások   

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.   

   

Fejlesztésiegység   Összefüggő beszéd   

Előzetes tudás   A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása.   

A  tematikai  egység  

nevelési-fejlesztési céljai   

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 
alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 
környezetéről;    
munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;  

rövid, egyszerű történetek mesélése;   

egyszerű  állítások,  összehasonlítás,  magyarázat, 
 indoklás megfogalmazása;   
egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata;   

  
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések  

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 

összefüggések kifejezése;  a megértést segítő legfontosabb 

stratégiák alkalmazása; a célnyelvi normához közelítő kiejtés, 

intonáció és beszédtempó alkalmazása.   

A fejlesztés tartalma   

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után.   

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal.   

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, 

ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).   

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.   
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Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.   

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).   

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása.   

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások   

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.   

   

Fejlesztésiegység   Olvasott szöveg értése   

Előzetes tudás   
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése.   

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési   

céljai   

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  az 
alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 
szövegekben; az életkornak megfelelő témájú autentikus 
szövegek lényegének megértése, a szövegekből az alapvető 
információk kiszűrése;  az olvasott szövegekre vonatkozó 
feladatok elvégzése;   
a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez;  tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; az 

érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt.   

A fejlesztés tartalma   

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 
(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).   
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 
étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, ).   
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.    

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.   

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.   

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 

olvasása. A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, 

versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról, útleírások, 

hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, 

egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek, e-mailek.  

  

Fejlesztésiegység   Íráskészség   
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Előzetes tudás   

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának 

megfelelő témájú szövegek alkotása.   

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési   

céljai   

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 
témákról;   
az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 
interakciókban;   

gondolatok  kifejezése  egyszerű  kötőszavakkal 

 összekapcsolt mondatsorokban;  a nyelvismeret kreatívan 

alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert 

témákról; az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és 

stílusjegyeinek felismerése és követése.   

  

A fejlesztés tartalma   

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.   

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével 
kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, 
párbeszéd).   
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet). Egyszerű írásos minták 
követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal való megtöltése 
(pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján párbeszéd, történet, vers, dalszöveg írása).  
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 
létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).   
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben 
használt emotikon, rajz, ábra, diasor).   
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások   

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS ).   

    

A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal  

7. évfolyam  

Témakör neve  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  
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Szórakozás   25  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás    17  

 Összes óraszám:  170  

  

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  
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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  
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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  

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  
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 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  

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   

−  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  

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)  
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 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  

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  

−  Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése o a legkedveltebb szabadidős 

tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport 

stb.)  

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 18 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

staff  
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 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  

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  

- 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  
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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  

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  

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 

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)  

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák  

ÓRASZÁM: 20 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete  
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 Hazai legfontosabb látnivalók bemutatása célnyelven [Hazai legfontosabb látnivalók, 

országismereti jellemzők bemutatása célnyelven]  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása  

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  

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  

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  

  

TÉMAKÖR: Szórakozás  
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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 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  

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 TEVÉKENYSÉGEK:  

— Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

o scrapbook készítése o poszter készítése o prezentáció  

  

Tartalmak  

A. Nyelvi funkciók:  

  

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

• lehetőség kifejezése (It may rain. She might visit us.)    

• ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …)  

• 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.)  

• szemrehányás kifejezése (You shouldn’t have done that.)  

• 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 …? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not 

bad. That was fine/good/ nice. I’m quite satisfied with … I’m quite happy with … I’m 

quite pleased with … It’s not good enough. That wasn’t very good.)   

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

• remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …)  

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



 Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

   141  

• 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 …)  

• bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do you think they will come? They will probably 

come.)  

  

B. Nyelvi elemek, struktúrák   

  

• 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.)  

• felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. személy (Let’s go.)  

• birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)  

• 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.)  

• időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it 

yet. She has just entered the room.)  

• minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (She is the most 

intelligent of all. Tom’s younger than Sue. Mary is more beautiful than Sue.)  

• l  

• modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ segédigékkel (Can/could/may I join you?)  

• modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ segédigével (You should ask her.)  

• modalitás ’should have’ (He shouldn’t have done that.)  

• modalitás: kötelezettség kifejezése ’have to’ segédigével (Did you have to be there?)  

• modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.)  

• múltbeli szokások kifejezése ’used to’ (My grandpa used to ride a motorbike.)  

• szövegösszetartó eszközök: további kötőszavak (e.g. however)   

• feltételesség kifejezése Conditional 1 (We’ll stay at home if it rains.)  

• feltételesség kifejezése Conditional 2 (She would buy a car if she had money.)  

• szenvedő szerkezet (It was made by him.)  

• mennyiségi viszonyok: all, none, both, neither használata (Neither of my parents like 

sports.)  
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A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal   

8. évfolyam  

  

Témakör neve  óraszám  

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  50  

Közéleti témák és szituációk  12  

Osztálytermi témák és szituációk  20  

Kereszttantervi témák és szituációk   13  

Célnyelvi vonatkozások   12  

Interkulturális, országismereti témák és szituációk  22  

Aktuális témák  12  

Szórakozás  13  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás   16  

Összes óraszám:  170  

  

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  
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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  
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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  
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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  

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  

−  szóbeli mini-prezentáció:   
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 a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása  

−  Internetes kutatás 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  

ÓRASZÁM: 12 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  

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)  
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−  Ismerkedés a reklámok világával  

 színek  

o logók o 

üzenetek  

−  Projektmunka csoportban o 

rövid útikönyv készítése  

−  Projektmunka csoportban o film/beszámoló/társasjáték készítése: 

lakóhelyem, hazánk múltja  

−  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  

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), 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  
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TEVÉKENYSÉGEK:  

 -  Projektmunka (egyéni vagy csoportos)  

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 mit szerettem 

az iskolánkban legjobban o iskolai 

kirándulásaink o kedvenc iskolai tantermem 

bemutatása  o saját szerepem az osztályban - 

kérdőív készítése:   

o Milyen az ideális nyelvtanár?  

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  

ÓRASZÁM: 13 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  

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  
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o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása o egy angol király élete o 

Magyarország történelmének egy érdekes alakja   
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− Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield)  

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások  

ÓRASZÁM: 12 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 

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)  

−  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  

−  egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása  

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák  

ÓRASZÁM: 22 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

 Hazai legfontosabb látnivalók bemutatása célnyelven [Hazai legfontosabb látnivalók, 

országismereti jellemzők bemutatása célnyelven]  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása  
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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 

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 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  

−  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  

TÉMAKÖR: Aktuális témák  

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  

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  
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TÉMAKÖR: Szórakozás  

ÓRASZÁM: 13 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 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.)  

−  Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése  

−  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  

ÓRASZÁM: 16 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven  

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása TEVÉKENYSÉGEK:  

— Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

o scrapbook készítése o poszter készítése o prezentáció  

  

    

Tartalmak  

A. Nyelvi funkciók:  

  

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

• lehetőség kifejezése (It may rain. She might visit us.)    

• ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …)  

• 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.)  

• szemrehányás kifejezése (You shouldn’t have done that.)  

• 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 …? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not 

bad. That was fine/good/ nice. I’m quite satisfied with … I’m quite happy with … I’m 

quite pleased with … It’s not good enough. That wasn’t very good.)   

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

• remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …)  

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

• bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do you think they will come? They will 

probably come.)  

  

B. Nyelvi elemek, struktúrák   

  

• 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.)  

• felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. személy (Let’s go.)  

• birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)  

• 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.)  

• időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it. He has not finished it 

yet. She has just entered the room.) időpontok, dátumok, gyakoriság. Időpont 

meghatározása (soon, afterwards, the day before yesterday.)  

• minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (She is the most 

intelligent of all. Tom’s younger than Sue. Mary is more beautiful than Sue.)  

• logikai viszonyok: célhatározás (She went to Italy to learn Italian.)  

• modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ segédigékkel (Can/could/may I join you?)  

• modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ segédigével (You should ask her.)  

• modalitás ’should have’ (He shouldn’t have done that.)  

• modalitás: kötelezettség kifejezése ’have to’ segédigével (Did you have to be there?)  

• modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.)  

• múltbeli szokások kifejezése ’used to’ (My grandpa used to ride a motorbike.)  

• szövegösszetartó eszközök: további kötőszavak (e.g. however) , mutató névmások 

(this, these, taht, those), személyes névmások, határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody)  

• feltételesség kifejezése Conditional 1 (We’ll stay at home if it rains.)  

• feltételesség kifejezése Conditional 2 (She would buy a car if she had money.)  
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• szenvedő szerkezet (It was made by him.)  

• függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives., 

Tell him to stop it.)  

• függő beszéd múlt idejű igével (He said that he was tired.)  

• mennyiségi viszonyok: all, none, both, neither, each, every, enough, too használata 

(Neither of my parents like sports.)  

• visszakérdezés (You like English, don’t you?)  

  

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén:  

  

B1 szintű nyelvtudás.   

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és konkrét információt, megérti az 

ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; értelmezi a 

szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon.   

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, 

valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről.   

A témákhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait  

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt a témákkal kapcsolatos 

beszélgetésekben.   

Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával;  

  

Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

felkészülést követően.  

  

    

ANGOL NYELV 5-8  

A kerettanterv alapján az egyes évfolyamokra tervezett témakörök és óraszámok  

5. évfolyam  

Témakörök és óraszámok   

Témakör neve  óraszám  

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  32  

Közéleti témák és szituációk  4  

Osztálytermi témák és szituációk  18  

Kereszttantervi témák és szituációk   6  

Célnyelvi vonatkozások   6  

Interkulturális, országismereti témák és szituációk  12  

Aktuális témák  5  
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Szórakozás  11  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás   8  

Összes óraszám:  102  

  

6. évfolyam  

Témakörök és óraszámok   

Témakör neve  óraszám  

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  32  

Közéleti témák és szituációk  4  

Osztálytermi témák és szituációk  12  

Kereszttantervi témák és szituációk   6  

Célnyelvi vonatkozások   6  

Interkulturális, országismereti témák és szituációk  15  

Aktuális témák  9  

Szórakozás  11  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás   7  

Összes óraszám:  102  

  

7. évfolyam  

Témakörök és óraszámok   

Témakör neve  óraszám  

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  30  

Közéleti témák és szituációk  5  

Osztálytermi témák és szituációk  11  

Kereszttantervi témák és szituációk   7  

Célnyelvi vonatkozások   6  

Interkulturális, országismereti témák és szituációk  12  

Aktuális témák  6  

Szórakozás  15  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás   10  

Összes óraszám:  102  

  

8. évfolyam  
Témakörök és óraszámok   

Témakör neve  óraszám  

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk  30  

Közéleti témák és szituációk  7  

Osztálytermi témák és szituációk  12  

Kereszttantervi témák és szituációk   8  
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Célnyelvi vonatkozások   7  

Interkulturális, országismereti témák és szituációk  13  

Aktuális témák  7  

Szórakozás  8  

Ismeretszerzés, tudásmegosztás   10  

Összes óraszám:  102  

  

  

MAGYAR NYELV   

5. évfolyam  

Témakör  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszám  

A kommunikáció alapjai  6   6  

Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan  8   14  

Állandósult szókapcsolatok  5  5  

A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a 

szavak, az összetett szavak  

20   25  

Hangalak és jelentés  6  9  

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban  7   7  

Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei  2  2  

Szabadon felhasználható órakeret  14  0  

Évfolyam összesen  68  68  

  

    

6. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszám  

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban  6   11  

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a 

szövegben.  A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, 

nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudnivalók      

46  54  
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Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei  2  2 +1  

Szabadon felhasználható órakeret  14  0  

Évfolyam összesen  68  68  

  

  

7. évfolyam  

Az iskola az óratervében 0,5 órával megemelte a heti óraszámot.  

Témakör  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszám  

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése  5                     4  

Mondat a szövegben – az egyszerű mondat részei, az alá- és 

mellérendelő szószerkezetek, a szóösszetételek  

12  38  

Készüljünk a felvételire!  5  4  

Könyvtárhasználat  2   2  

Szövegértés és szövegalkotás  3  3  

Szabadon felhasználható órakeret  7   0  

Évfolyam összesen  34  51  

  

    

8. évfolyam 

Az iskola az óratervében 1 órával megemelte a heti óraszámot.  

Témakör  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszám  

Szövegértés és szövegalkotás  0  4  

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése  0  4  

Készüljünk a felvételire!  5  8  

Összetett mondat a szövegben  8     25  

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, szóalkotás   10   17  
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Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan  4    8  

Könyvtárhasználat   0   2  

Szabadon felhasználható órakeret  7   0  

Évfolyam összesen  34     68  

  

  

MAGYAR IRODALOM  

5. évfolyam  

  

Témakör  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszám  

Család, otthon, nemzet  18  20  

Petőfi Sándor: János vitéz  14  20  

Szülőföld, táj  8  10  

Prózai nagyepika  10  10  

Szabadon választott meseregény  4  8  

Szabadon felhasználható órakeret  14    

Összes óraszám  68  68  

  

    

6. évfolyam 

Témakör  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszám  

Hősök az irodalomban  10  12  

Arany János: Toldi  16  22  

Szeretet, hazaszeretet, szerelem  11  13  

Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Az egri csillagok  12  14  

Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény  5  7  

Szabadon felhasználható órakeret  14    

Összes óraszám  68  68  

  

  

7. évfolyam  
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Témakör  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszám  

A középkor  3  6  

Reneszánsz, humanizmus, reformáció  11  14  

Irodalmunk a 17-18. században  4  6  

Klasszicizmus és romantika  32  36  

Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény  4  6  

Szabadon felhasználható órakeret  14    

Összes óraszám  68  68  

  

  

8. évfolyam  

Témakör  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszám  

Líra a 20. század első felének magyar irodalmában  14  20  

Epika a 20. század első felének magyar irodalmában  11  15  

Vérző Magyarország – Trianon  2  2  

Líra a 21. század második felének magyar irodalmában  12  12  

Epika a 20. század második felének magyar 

irodalmában  

4  5  

Dráma 20. század második felének magyar 

irodalmában  

2  4  

A 20. századi történelem az irodalomban  6  6  

Szórakoztató irodalom  3  4  

Szabadon felhasználható órakeret  14    

Összes óraszám  68  68  

  

TÖRTÉNELEM  

  

5. évfolyam  

Témakör  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi óraszám  

Személyes történelem  7  7   

Fejezetek az ókor történetéből  *  13  18  
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A kereszténység  5  5  

A középkor világai  13  15  

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből  *  20  23  

Évente két mélységelvű téma*   10    

Összes óraszám  68  68  

  

  

6. évfolyam  

Témakörök  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszám  

Képek és portrék a középkori magyar állam 

virágkorából  

10  10  

Új látóhatárok  11  11  

Portrék és történetek Magyarország kora újkori         

történetéből  *  

14  17  

Élet a kora újkori Magyarországon  6  6  

Forradalmak kora  5  5  

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora   *  15  19  

Évente két mélységelvű téma*   7    

Összes óraszám  68  68  

  

  

7. évfolyam  

Témakör  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi óraszám  

A modern kor születése  5  5  

A dualizmus kora: felzárkózás Európához  7  7  
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Az első világháború és következményei *  11  14  

Totális diktatúrák  5  5  

A Horthy-korszak  9  9  

A második világháború  *  10  13  

A megosztott világ  5  7  

Magyarország szovjetizálása  10  10  

Évente két mélységelvű téma*   6    

Összes óraszám  68    

  

8. évfolyam  

Témakör  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi óraszám  

A forradalomtól az ezredfordulóig  20  23  

Együttélés a Kárpát-medencében  8  8  

Népesedés és társadalom  5  5  

A demokratikus állam  7  10  

Régiók története  14  14  

Mérlegen a magyar történelem  8  8  

Évente két mélységelvű téma*  6    

Összes óraszám  68  68  

  

* A mélységelvű témák órakeretét min. 70%-ban magyar témákra kell fordítani.  

  

HON- ÉS NÉPISMERET  

6. évfolyam  
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Témakör neve  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi óraszám  

Az én világom  6  6  

Találkozás a múlttal  20  20  

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink  8  8  

Összes óraszám:  34  34  

  

  

ÉNEK- ZENE  

5. évfolyam  

Témakör neve  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi óraszám  

Zeneművek/Népdalok, műdalok  34  34  

Zeneművek/Zenehallgatási anyag  14  14  

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  8  8  

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  6  6  

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás  6  6  

Összes óraszám:  68  68  

  

  

6. évfolyam  

Témakör neve  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi óraszám  

Zeneművek/Népdalok, műdalok  17  17  

Zeneművek/Zenehallgatási anyag  7  7  

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  4  4  

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  3  3  

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás  3  3  



 Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

  164  

Összes óraszám:  34  34  

  

7. évfolyam  

Témakör neve  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi óraszám  

Zeneművek/Népdalok, műdalok  14  14  

Zeneművek/Zenehallgatási anyag  12  12  

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  3  3  

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  3  3  

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás  2  2  

Összes óraszám:  34  34  

  

  

8. évfolyam  

Témakör neve  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi óraszám  

Zeneművek/Népdalok, műdalok  14  14  

Zeneművek/Zenehallgatási anyag  12  12  

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  3  3  

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  3  3  

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás  2  2  

Összes óraszám:  34  34  

  

    

ETIKA  

  

5. évfolyam  

Témakör neve  Kerettantervi  

óraszám  

Helyi 

óraszám  
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Éntudat – Önismeret  10  10  

Család – Helyem a családban  12  12  

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben  

12  12  

Összes óraszám  34  34  

   

6. évfolyam  

Témakör neve  Kerettantervi  

óraszám  

Helyi 

óraszám  

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 

helyem a társadalomban  

10  10  

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő  12  12  

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 

értékrendjére  

12  12  

Összes óraszám  34  34  

  

  

7. évfolyam  

Témakör neve  Kerettantervi  

óraszám  

Helyi 

óraszám  

 Éntudat – Önismeret  10  10  

Család – Helyem a családban  12  12  

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben   

12  12  

Összes óraszám  34  34  

  

8. évfolyam  

Témakör neve  Kerettantervi  

óraszám  

Helyi 

óraszám  

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 

helyem a társadalomban  

10  10  
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A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő  12  12  

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 

értékrendjére  

12  12  

Összes óraszám  34  34  

  

  

DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ  

7. évfolyam  

  

Témakör neve  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszámok  

Szabályjátékok, népi játékok  7  7  

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, 

mozgással, tánccal)  

4  4  

Rögtönzés  5  5  

Saját történetek feldolgozása  5  5  

Műalkotások feldolgozása  3  3  

Dramaturgiai alapfogalmak  3  3  

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, 

mozgás, tánc)  

2  2  

Színházi műfajok, stílusok  2  2  

Színházi előadás megtekintése  3  3  

Összes óraszám:  34  34  

  

   

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK  

8. évfolyam 
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Témakör neve  Kerettantervi 

óraszám  

Helyi 

óraszám  

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos 

családmodell  

4  4  

A család gazdálkodása és pénzügyei  3  3  

Településünk, lakóhelyünk megismerése  6  6  

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink  6  6  

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a 

gazdaságban   

5  5  

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori 

szerepekre, feladatokra  

4  4  

A fogyasztóvédelem alapjai  3  3  

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és 

szociális ellátás  

3  3  

Összes óraszám:  34  34  

   

    

MATEMATIKA  

5. évfolyam  

Témakör neve  óraszám  

Halmazok  5  

Matematikai logika, kombinatorika  5  

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek  8  

Alapműveletek természetes számokkal  10  

Egész számok; alapműveletek egész számokkal  10  

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok  10  

Alapműveletek közönséges törtekkel  10  
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Alapműveletek tizedes törtekkel  8  

Arányosság, százalékszámítás  4  

Egyszerű szöveges feladatok  10  

A függvény fogalmának előkészítése  5  

Sorozatok  4  

Mérés és mértékegységek  10  

Síkbeli alakzatok  10  

Transzformációk, szerkesztések  6  

Térgeometria  10  

Leíró statisztika  6  

Valószínűség-számítás  5  

Összes óraszám:  136  

  

    

6. évfolyam 

Témakör neve  óraszám  

Halmazok  5  

Matematikai logika, kombinatorika  5  

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek  12  

Alapműveletek természetes számokkal  6  

Egész számok; alapműveletek egész számokkal  8  

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok  8  

Alapműveletek közönséges törtekkel  8  

Alapműveletek tizedes törtekkel  6  
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Arányosság, százalékszámítás  16  

Egyszerű szöveges feladatok  10  

A függvény fogalmának előkészítése  5  

Sorozatok  4  

Mérés és mértékegységek  6  

Síkbeli alakzatok  8  

Transzformációk, szerkesztések  14  

Térgeometria  6  

Leíró statisztika  4  

Valószínűség-számítás  5  

Összes óraszám:  136  

  

    

7. évfolyam 

Témakör neve  óraszám  

Halmazok, számhalmazok  4  

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok  6  

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök  11  

Arányosság, százalékszámítás  12  

Szöveges feladatok előkészítése  8  

Szöveges feladatok  12  

A függvény fogalmának előkészítése  12  

Síkbeli alakzatok  16  

Transzformációk, szerkesztések  10  
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Térgeometria  14  

Leíró statisztika  7  

Valószínűség-számítás  7  

Összes óraszám:  119  

  

  

    

8. évfolyam 

Témakör neve  óraszám  

Halmazok, számhalmazok  10  

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok  12  

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök  11  

Arányosság, százalékszámítás  14  

Szöveges feladatok előkészítése  12  

Szöveges feladatok  16  

A függvény fogalmának előkészítése  10  

Síkbeli alakzatok  12  

Transzformációk, szerkesztések  10  

Térgeometria  16  

Leíró statisztika  5  

Valószínűség-számítás  8  

Összes óraszám:  136  

  

    

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS  
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5. évfolyam - A  

Témakör neve  óraszám  

Modell- és makettépítés technológiái  4  

Település – a település kialakulása, településtípusok  3  

Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek  4  

Közterek, közösségi terek, középületek  4  

Közlekedés – közlekedés egykor és ma  3  

Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, 

helyiségek  

4  

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések  4  

Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkák  

3  

Komplex modell- és makettkészítés  5  

Összes óraszám:  34  

  

  

5. évfolyam - B  

Témakör neve  óraszám  

Gazdálkodás, munkamegosztás  3  

Otthon a lakásban  5  

Táplálkozás és ételkészítés  5  

Textiltechnika  7  

Szabad alkotás  10  

Összes óraszám:  34  

  

  

6. évfolyam - A  
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Témakör neve  óraszám  

Modell- és makettépítés technológiái  4  

Település – a település kialakulása, településtípusok  3  

Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek  4  

Közterek, közösségi terek, középületek  4  

Közlekedés – közlekedés egykor és ma  3  

Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, 

helyiségek  

4  

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések  4  

Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkák  

3  

Komplex modell- és makettkészítés  5  

Összes óraszám:  34  

  

6. évfolyam - B  

  

Témakör neve  óraszám  

Gazdálkodás, munkamegosztás  3  

Otthon a lakásban  5  

Táplálkozás és ételkészítés  9  

Textiltechnika  7  

Szabad alkotás  10  

Összes óraszám:  34  
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7. évfolyam - A  

Témakör neve  óraszám  

A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, 

közszolgáltatások  

6  

Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet  8  

Az egészséges település  6  

Közlekedés, közlekedési rendszerek  6  

Komplex modellezési feladat  8  

Összes óraszám:  34  

  

  

7. évfolyam - B  

Témakör neve  óraszám  

Gazdálkodás, munkamegosztás  4  

Otthon a lakásban  6  

Táplálkozás és ételkészítés  8  

Textiltechnika  6  

Szabad alkotás  10  

Összes óraszám:  34  

  

  

TERMÉSZETTUDOMÁNY  

Az 5. évfolyamon a természettudomány tantárgy óraszáma: 102 óra (heti 3 óra)  

Témakör neve  óraszám  

Anyagok és tulajdonságaik  12  

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök  7  



 Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

  174  

Tájékozódás az időben  10  

Alapvető térképészeti ismeretek  11  

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában)  

3  

A növények testfelépítése  16  

Az állatok testfelépítése  16  

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség  13  

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok  10  

Rendszerezés, ismétlés  5  

Összes óraszám:  102  

  

Az 6. évfolyamon a természettudomány tantárgy óraszáma: 102 óra (heti 3 óra)  

Témakör neve  óraszám  

Topográfiai alapismeretek  10  

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában)  

7  

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái  17  

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti 

problémái  

15  

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái  15  

Az energia  6  

A Föld külső és belső erői, folyamatai  16  

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás  10  

Rendszerezés, ismétlés  6  

Összes óraszám:  102  
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FÖLDRAJZ  

A 7. évfolyamon a földrajz tantárgy óraszáma: 51 óra (heti 1,5 óra)  

Témakör neve  óraszám  

Tájékozódás a földrajzi térben  4  

Európa és a távoli kontinensek eltérő fejlettségű térségei, tipikus tájai  

Az Európán kívüli kontinensek földrajza  

20  

Európa térsége, tipikus tájai  

Európa földrajza  

9  

A földrajzi övezetesség rendszere  8  

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa  10  

Összes óraszám:  51  

  

  

A 8. évfolyamon a földrajz tantárgy óraszáma: 51 óra (heti 1,5 óra)  

  

Témakör neve  óraszám  

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza  5  

Magyarország földrajza  25  

A Kárpát-medence térsége  8  

Európa térsége, tipikus tájai  

Európa földrajza  

13  

Összes óraszám:  51  
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BIOLÓGIA  

A 7. évfolyamon a biológia tantárgy óraszáma: 51 óra (heti 1,5 óra)  

Nat témakörök  Témakör neve  óraszám  

 A biológia tudományának céljai 
és vizsgálati  
módszerei  

  

A biológia tudománya  3  

 Az élet kialakulása és 

szerveződése  

Az élet kialakulása és szerveződése  6  

Az élet formái, működése és 

fejlődése  

Az élővilág fejlődése  6  

Az élővilág országai  10  

A fenntarthatóság fogalma, 

biológiai 

összefüggései  

Bolygónk élővilága  10  

 Életközösségek vizsgálata  Életközösségek vizsgálata  10  

 A fenntarthatóság fogalma, 

biológiai összefüggései  

A természeti értékek védelme  6  

  Összes óraszám:  51  

  

  

  

A 8. évfolyamon a biológia tantárgy óraszáma: 51 óra (heti 1,5 óra)  

  

Nat témakörök  Témakör neve  Javasolt 

óraszám  

A fenntarthatóság fogalma,  

biológiai összefüggései  

  

A természeti értékek védelme  2  

Az élővilág és az ember 
kapcsolata  A 
fenntarthatóság fogalma,  
biológiai összefüggései  

  

Az élővilág és az ember kapcsolata, 

fenntarthatóság  

10  

Az emberi szervezet felépítése, 

működése  

Az emberi szervezet I. – Testkép, 

testalkat, mozgásképesség  

5  

Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom  9   
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Az emberi szervezet III. – Érzékelés, 

szabályozás  

9  

Szaporodás, öröklődés, életmód  11  

 Életmód és egészség  Egészségmegőrzés, elsősegély  5   

  Összes óraszám:  51  

KÉMIA  

A 7. évfolyamon a kémia tantárgy óraszáma: 51 óra (heti 1,5 óra)  

Témakör neve  Javasolt óraszám  

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig  7  

Az anyagi halmazok  7  

Atomok molekulák ionok  16  

Kémiai reakciók  15  

Kémia a természetben  3  

Kémia a mindennapokban  3  

Összes óraszám:  51  

  

  

A 8. évfolyamon a kémia tantárgy óraszáma: 51 óra (heti 1,5 óra)  

Témakör neve  Javasolt óraszám  

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig  3  

Az anyagi halmazok  3  

Atomok molekulák ionok  10  

Kémiai reakciók  14  

Kémia a természetben  8  

Kémia a mindennapokban  13  

Összes óraszám:  51  
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VIZUÁLIS KULTÚRA  

  

Az 5. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra  

Témakör neve  óraszám  

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok  5  

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió  

5  

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  5  

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei  

5  

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete  4  

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat  5  

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  5  

Összes óraszám:  34  

  

A 6. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra  

Témakör neve  óraszám  

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok  5  

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió  

5  

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  5  

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei  

5  

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete  4  

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat  5  

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  5  

Összes óraszám:  34  
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A 7. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra  

  

Témakör neve  óraszám  

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok  5  

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió  

5  

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  4  

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei  

4  

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete  6  

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat  5  

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  5  

Összes óraszám:  34  

  

  

A 8. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra  

  

Témakör neve  óraszám  

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok  5  

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió  

5  

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  4  

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei  

4  

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete  6  

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat  5  

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  5  
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Összes óraszám:  34  

  

TESTNEVELÉS  

  

Az 5. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra  

Témakör neve  Óraszám  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  18  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások  23  

Torna jellegű feladatmegoldások  23  

Sportjátékok: labdarúgás  18  

                         kézilabda  10  

                         kosárlabda  7  

Testnevelési és népi játékok  17  

Önvédelmi és küzdősportok  20  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  16  

Úszás  18  

Összes óraszám:  170  

  

  

A 6. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra  

Témakör neve  Óraszám  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  18  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások  23  

Torna jellegű feladatmegoldások  23  

Sportjátékok: labdarúgás  18  
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                         kézilabda  10  

                         kosárlabda  7  

Testnevelési és népi játékok  
 

17  

Önvédelmi és küzdősportok  
 

20  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  
 

16  

Úszás  
 

18  

 
Összes óraszám:  170  

  

  

A 7. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra  

  

Témakör neve  Javasolt óraszám  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  18  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások  23  

Torna jellegű feladatmegoldások  23  

Sportjátékok: labdarúgás  18  

                          kézilabda  10  

                          kosárlabda  7  

Testnevelési és népi játékok  17  

Önvédelmi és küzdősportok  20  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  16  

Egyénileg választott sportjáték  18  

Összes óraszám:  170  
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A 8. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra  

  

Témakör neve  Javasolt óraszám  

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  18  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások  23  

Torna jellegű feladatmegoldások  23  

Sportjátékok: labdarúgás  18  

                          kézilabda  10  

                          kosárlabda  7  

Testnevelési és népi játékok  17  

Önvédelmi és küzdősportok  20  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  16  

Egyénileg választott sportjáték  18  

Összes óraszám:  170  

  

  

  

  

  

    

XII. fejezet:  

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét  

  

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének 

kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és 

taneszközöket.  
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Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 

biztosítható valamennyi tanulónak.    

  

  

XIII. fejezet:  

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai  

  

Az intézmény valamennyi pedagógusa az általa oktatott tantárgyak adott tanévre szóló 

tanmenetébe – a tantárgy sajátosságaihoz, tananyagához, a tanulók fejlettségéhez, a Nat 

által meghatározott és a kerettanterv értékrendszerében megjelenő közös értékekhez 

igazodva – beépíti a következő pedagógiai feladatok helyi megvalósításának módját: a) Az 

erkölcsi nevelés  

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, cselekedeteikért 

és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a 

majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés 

legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ 

találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget 

nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző 

megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, 

tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen 

készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a 

tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást 

elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át 

intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és 

elősegíti helytállásukat a munka világában is.  

  

b) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, 

gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. 

Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, 

hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa 

a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg 
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történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi 

együttműködési formákról.  

 A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. 

határozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar 

kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése 

és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából 

fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége. 

Ennek jegyében a Kormány minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák 

részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és 

cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok 

bemutatóhelyei látogatásának élményét a Lázár Ervin Program keretében.   

A kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága 

meghatározta az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek körét.  

  

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben  

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben  

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)  

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben 

vagy koncerttermekben  

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)  

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi 

Nagycirkusz)  

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 8. 

évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten (kőszínház)  

  

Az általános iskolai tanulmányok ideje alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat 

bemutató farmot is meglátogatnak a tanulók, ennek időpontjáról, módjáról az 

intézmény dönt a lehetőségek függvényében. Az 1., 2., 4. és 7. évfolyamos diákok 

részére szervezett programokat helyben, az iskola vagy a területileg illetékes 

tankerületi központ által biztosított, kijelölt helyszínen kell megvalósítani.  

A programok szervezési feladatait és finanszírozását a fenntartó biztosítja.   

c) Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az 

állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot 

teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a 

törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az 

emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola 

megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A 

részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az 
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elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók 

tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.  

d) Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

 Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek 

tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra 

alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális 

alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi 

tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék 

érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének 

az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási 

és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra 

támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat 

és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a 

kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a 

szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.  

e) A családi életre nevelés  

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A 

szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, 

a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a 

családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési 

intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a 

családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a 

gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket 

közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának 

foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.  

f) A testi és lelki egészségre nevelés  

 Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a 

helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. 

Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a 

konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse 

a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a 

közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, 

a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a 

káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.  

  

g) Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  
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A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-

oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális 

érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű 

tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, 

élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is 

egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás 

és - megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári 

léthez.  

  

h) Fenntarthatóság, környezettudatosság  

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az 

erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre 

tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén 

alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell 

készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába.  

  

i) Pályaorientáció  

 Az iskolának - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó 

képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 

képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, 

valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a 

versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.  

  

j) Gazdasági és pénzügyi nevelés  

 A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a 

világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó 

gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel 

saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a 

pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és 

közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, 

valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi 
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rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal 

kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.  

  

k) Médiatudatosságra nevelés  

 Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: 

értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét.  A médiatudatosságra nevelés az 

értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít 

a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet 

értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók 

megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a 

társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és 

a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az 

említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.  

  

l) A tanulás tanítása  

 A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy 

felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan 

alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a 

könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és 

tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek 

együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint 

például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a 

tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével 

és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 

növelése és a tudás minőségének értékelése.  

 Az iskolánk a differenciált tanítási-tanulási stratégia megvalósítását tűzte ki céljául az 

egyéni adottságokhoz igazodó követelmény – eljárásrendszerrel, tanulásirányítással, a 

tanulási képességek optimális fejlesztésével.  

  

  

 XIV.  fejezet:  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja  

  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.  

  

XV. fejezet:  
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A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, formái, 

valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei  

A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése a következőképpen történhet:   

 szóbeli felelet formájában a tanórán, egy vagy több tanóra anyagából,   

 a tanuló tanórai munkájának értékelése egy vagy több tanóra alapján,   

 írásbeli dolgozat alapján egy vagy több tanóra anyagából,   

 a tanuló tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye alapján a tantárgy félévi 

vagy egy tanévi tananyagából,   

 egyéb, a szaktanár által előre bejelentett módon.   

A szaktanár a tanuló teljesítményét a köznevelési törvényben foglalt szabályok alapján a 

tanév közben érdemjeggyel értékeli. A tanuló teljesítményét ezzel együtt minden esetben 

szóban is értékelni kell  

Az értékelés alapja a NAT ismeret- és követelményrendszere, valamint az erre épülő 

kerettanterv és a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődése, amivel a pedagógus irányítja 

és értékeli a tanulók munkáját. Az értékelés a pedagógiai folyamatban állandóan jelen van, 

de nem cél, hanem eszköz a pedagógus, a tanuló és a szülő számára. Az értékelés elsődleges 

célja, hogy a tanulókban kialakítsa az önértékelés képességét, mely elengedhetetlenül fontos 

az önálló tanulásra való képesség és igény kialakításához. Az értékelést nem kell, hogy 

kövesse minden esetben minősítés. Az értékelésnek és a minősítésnek az iskolai 

teljesítményekről a tanulók életkorának megfelelően változnia kell. Az első osztálytól kezdve 

fokozatosan a saját képességekhez mért fejlődés értékelésétől el kell jutni a nyolcadik év 

végére a NAT által előírtakig.  

A tanulóknak elegendő alkalmat kell adni, hogy minél több területen ismerhessék meg 

magukat, próbálják ki képességeiket, tudásukat, így is fejlesztve önismeretüket. Az értékelés 

és minősítés együtt jár a siker és a kudarc megélésével. A tanulókat segíteni kell ezek 

feldolgozásában.  

Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére:  

– az ismeretek és készségek elsajátítási szintjére,  

– a fejlődésre a korábbi teljesítményhez képest,  

– a tanórai és a tanórán kívüli magatartásra,  

– a szorgalomra, ezen belül a felkészülésre és felkészültségre, – a feladatvállalásra 

és feladatvégzésre, – a szükséges felszerelések meglétére.  

Követelményeink az iskolai értékeléssel szemben azok, hogy feleljen meg a tanulók életkori 

sajátosságainak, legyen tárgyilagos és objektív, következetes és felelősségteljes, egységes, 

egyszerű, áttekinthető, folyamatos és rendszeres, szakszerű, kiszámítható, azonos 

feltételeket teremtő, sokszínű és serkentő, ösztönző hatású, differenciált, személyre szóló 

(az eltérő adottságú gyerekeknek eltérő sikert biztosító). Jelezze a tanuló és környezete 
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számára helyzetét, mert az osztályzatnak is elsősorban visszajelző funkciója van. Preferálja a 

szorgalmat, a tehetséget.  

Pedagógiai munkánk fontos eleme, hogy visszacsatolást adjon a teljesítményekről, ezért az 

ellenőrzés, értékelés, osztályozás legyen rendszeres és folyamatos. Ez azt jelenti, hogy 

azokból a tantárgyakból, melyekből hetente legalább 2 óra van, havonta minimum 2 

érdemjegyet kell adni, abban az esetben pedig, ahol a heti óraszám 1 vagy annál kevesebb, 

félévenként 4 érdemjegy megléte szükséges. Az érdemjegyeket a enaplóba és az ellenőrzőbe 

is folyamatosan be kell írni.  

Az értékelés funkciója differenciált intézményünkben. Egyrészről folyamatos visszajelzést ad 

a tanuló által elvégzett munkáról, tanulásra vagy tanulással összefüggő tevékenységre 

motivál, az elvárt követelményekhez való viszony kontrollja, a hasonló tevékenységben 

résztvevők relatív helyzetét meghatározza, jelenthet versenyorientációt, sikert, kudarcot, 

kontrollja az önismeretnek és az előrehaladás mérésének eszköze. Az értékelés formái 

intézményünkben az alábbiak:  

A személyes, verbális értékelésnek kiemelkedő szerepe van. Ez mindig tanácsadó, orientáló, 

segítő, korrigáló, amely megjelenhet:  

• tanórán a pedagógus személyiségéből, értékrendjéből, tudásából eredően, 

mint szabályozó típusú megnyilvánulás,  

• közösen végzett (osztályközösségben) rendszeres szóbeli értékelésként,  

• a kiemelkedő teljesítmény egész közösség előtti (iskolagyűlés, iskolai 

ünnepség, évzáró, évnyitó) értékelése,  

• alapítványi jutalmazásként,  

• esetenként az iskola közösségére káros hatással lévő tanulói 

megnyilvánulások elmarasztalása (osztály-vagy iskolaközösség előtt)  

• pedagógus, osztályfőnök, intézményvezető beszélgetése, helyzetfeltárása 

gyerekekkel, szülőkkel.  

  

Írásbeli, szöveges értékelés keretében történő teljesítménymérés a tankönyvhöz vagy 

tankönyvcsaládhoz tartozó feladatlapokon, a szakmai munkaközösség, a szaktanár vagy 

tanító által készített feladatlapon vagy az általuk összeállított feladatsor megoldásának 

alapján történhet. Egy nagyobb téma feldolgozása során a részismeretek elsajátítását 

folyamatosan ellenőrizheti a szaktanár kisebb terjedelmű írásbeli számonkéréssel is. A 

tantárgyak, témák értékelési szempontjait, a ponthatárokat is a munkaközösségek 

határozzák meg mindig figyelembe véve a továbbhaladás feltételeit. A témazárók 

érdemjegyeinek kiemelt szerepe van. A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük a 

fejlődési tendencia figyelembevételével. Az osztályzatokban kifejezésre kell juttatni az adott 

teljesítmény objektív értékét, illetve a tanulóknak a tárgyban elért fejlődését. Így az értékelés 

motiváló és személyre szóló. A pedagógiai program keretjelleggel, általános érvénnyel 

szabályozza, amit a munkaközösségek, tanító, szaktanár indokolt esetben a tanuló előnyére 

módosíthat. A tanulók írásbeli munkájához fűzött megjegyzések, kiegészítések, pontozások 
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informálhatják részletesebben a tanulót és a szülőt a jobb teljesítmény elérése érdekében. 

Intézményünkben az írásbeli dolgozatok értékelésénél az alábbi százalékos arányok 

tekinthetők alapnak:  

• 100- 91 %-os eredmény – jeles (5)  

• 90-76 %-os eredmény – jó (4)  

• 75-51 %-os eredmény – közepes (3)  

• 50-31 %-os eredmény – elégséges (2)  

• 30-0 %-os eredmény – elégtelen (1)  

A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének alapelvei között kiemeljük, hogy 

annak a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő szinten kell történnie. Alsó tagozaton a 

tanulók magatartását és szorgalmát - az osztályban tanító tanárok véleményének kikérésével 

- a tanítók havonta, félévkor és év végén értékelik. Felső tagozaton a tanulók magatartását 

havonta az osztályfőnök a magatartás-szorgalom füzet bejegyzései alapján állapítja meg. A 

magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Félévkor és tanév végén a 

tanulók magatartását és szorgalmát az osztályban tanító pedagógusok az osztályozó 

konferencián értékelik. A magatartás osztályzat életkori sajátosságokhoz igazodva kifejezi a 

tanulónak a közösséghez, annak tagjaihoz való viszonyulását, felelősségérzetét, önállóságát, 

a közösség érdekében végzett tevékenységét, viselkedését.  

Magatartás értékelése  

Példás:  

 viselkedése példamutató tanórán és tanórán kívül  

 önzetlen, segítőkész, udvarias  

 pozitív hatást gyakorol osztálytársaira  

 önálló feladatvállalását és más megbízatásait lelkiismeretesen teljesíti  

 a félév során nem kapott írásbeli figyelmeztetést  

 igazolatlan mulasztása nincs  

Jó:  

 házirendet betartja, de magatartásával, viselkedésével szemben kisebb 

kifogások merülnek fel, de törekszik ezek kijavítására  

 felkérésre elvégzi a közösséggel kapcsolatos tennivalókat  

 osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése nincs  

nincs igazolatlan mulasztása  

  

Változó:  

 magatartásában több - kevésbé súlyos - fegyelmezési probléma adódik  

 társaival és tanáraival szemben viselkedése kifogásolható  

 többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen  

 szándékosan kisebb kárt tesz az iskola épületében, bútorzatában, 

eszközeiben  
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 vétségeiért osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb büntetést nem kapott 

 legfeljebb 1 nap igazolatlan mulasztása van  

 iskolán kívüli iskolai programokon magatartásával kapcsolatban kifogás 

merül fel  

Rossz:  

 rendetlenkedésével rendszeresen zavarja az órákat  

 többször, szándékosan megszegi az iskola házirendjét  

 szándékosan árt a közösségnek  

 társaival szemben durva, agresszív  

 tanáraival szemben megengedhetetlen viselkedést tanúsít  

 igazgatói figyelmeztetőt vagy ennél súlyosabb büntetést kapott  

 több alkalommal mulaszt igazolatlanul  

 iskolán kívüli iskolai programokon magatartása erősen kifogásolható  

  

Szorgalom értékelése  

A szorgalom osztályzat az egyéni képességeket és körülményeket mérlegelve kifejezi a 

tanulmányi munkához való viszonyt, a kötelességtudatot, a cselekvőkészséget, a 

pontosságot, az önmagához való változást.  

Példás:  

 tanulmányi munkájában megnyilvánul a tudás megszerzésének igénye  

 rendszeres tanulásával példát mutat társainak  

 munkavégzése pontos, megbízható  

 többletfeladatokat is vállal, feladatait önállóan és megbízhatóan végzi  

 tanulmányi és sportversenyeken képviseli az iskolát és eredményesen helyt 

áll (példás szorgalom adható akkor is, ha nem teljesíti ugyan 

maradéktalanul e feltételt, de képességeihez és körülményeihez mérten 

maximális teljesítményre törekszik)  

    

Jó:  

 általában felkészül az órákra  

 bár rendszeresen tanul, de felkészülésében nem alapos  

 képességeihez mérten megfelelően dolgozik, de többre nem törekszik  

 az órákon kevésbé aktív  

 a rábízott feladatot elvégzi Változó:  

 gyakran készületlenül, hiányos felszereléssel jön iskolába  

 figyelme szétszórt, munkában önállótlan  

 tanulmányi eredménye jóval a képessége alatt marad  

  



 Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

  192  

Hanyag:  

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen  

 általában nem készül az órákra  

 az érdektelenség és közöny jellemzi  

 egy vagy több tárgyból nem éri el az elégséges szintet és nem hajlandó 

együttműködni a tanárral a javítás érdekében  

  

Az első évfolyamon félévkor és év végén szöveges értékelés van, második évfolyam végétől 

érdemjegyet kapnak a tanulók a jogszabályban meghatározott skálák alkalmazásával.   

A tanév végi osztályzatokkal az egész éves teljesítményt értékeljük, a fejlődési tendenciát is 

figyelembe vesszük. A bizonyítványba a tanulók kaphatnak tantárgyi és nevelőtestületi 

dicséretet.   

Értékelési rendszerünkhöz tartozik a kiváló teljesítményt nyújtó tanulók könyvjutalomban és 

oklevélben részesítése, az iskolagyűléseken, valamint a nyilvános fórumokon (például 

honlap) a kiemelkedő eredmények közzététele.   

Az egytől nyolcadik évfolyamig tartó kiváló tanulói teljesítmény elismerésére szolgál a 

Pallavicini Károly-díj, amelyet a nevelőtestület ítél oda évente egy tanulónak.   

A jogszabályban előírt értékelések kivételével csak akkor adunk egyéb kitüntetést, elismerést 

a tanulóknak, ha azokat saját belső erőforrásainkból vagy pályázati forrásból, egyéb 

támogatásból tudjuk finanszírozni.  

  

    

XVI. fejezet  

  

A házi feladatok meghatározásának elvei  

A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 

megszilárdítása.  

 Az írásbeli feladat a tanuló számára könnyen kivitelezhető legyen: tankönyvi 

kérdésekre adandó válasz, tankönyvi, példatári feladatok megoldása.  

 A következő tanórán a házi feladat ellenőrzése, és javítása történjen meg.  

 A szóbeli házi feladat fontos kritériuma, hogy tudja a tanuló, mit kell megtanulnia, és 

hol találja meg azt (könyv, füzet).  
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Házi feladat minden tantárgyból minden tanítási óra végén adható, az alábbiak 

figyelembevételével:  

 hétköznap a nagyobb terjedelmű írásbeli házi feladat elkészítéséhez elegendő idő 

(több nap) álljon rendelkezésre  

 az első – negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint 

a tanítási szünetek idejére, legfeljebb egyénre szabott, szorgalmi feladatot kaphat  

 a felső tagozaton a hétvégére feladott házi feladat mennyisége ne legyen több mint a 

többi tanítási napon feladott házi feladat.  

  

    

XVII. fejezet  

A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

  

Pedagógusaink és dolgozóink munkájuk során az egyenlő bánásmód követelményét 

kötelesek megtartani, nem alkalmaznak a gyermekkel szemben hátrányos 

megkülönböztetést, így különösen a gyermek vagy hozzátartozói, színe, neme, vallása, 

nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy 

társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya 

vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt.  

Pedagógusaink és dolgozóink munkájuk során az egyenlő bánásmód követelményét 

kötelesek megtartani, nem alkalmaznak a gyermekkel szemben hátrányos 

megkülönböztetést, így különösen a gyermek vagy hozzátartozói, bőrszíne, neme, vallása, 

nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy 

társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya 

vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt.   

Az integrált oktatás a hagyományos oktatás szerves része, azzal alapvetően azonos tartalmú, 

azonos értékű továbbfejleszthető alapműveltséget biztosít.   

A NAT-ban megfogalmazott általános és részletes követelményeket az integrált oktatásban 

résztvevőknek is teljesíteni kell. Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a tanulók közötti 

különbségek rendkívül sokfélék, hogy minden gyereknek joga van a neki legmegfelelőbb 

neveléshez és oktatáshoz.   

Az iskolába érkező tanulók összetétele a családi szocializációs folyamatok különbsége miatt 

heterogenitást mutat, ezért az esélyegyenlőség biztosítása érdekében módszereinkkel, 

eljárásainkkal alkalmazkodunk ezekhez az egyenlőtlenségekhez, különbségekhez.   
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Az alternatív pedagógiákból átvett, bevált  gyakorlatok  alkalmazásával megteremtjük a 

speciális bánásmódot igénylő tanulók, normál tanulócsoportban történő 

nevelésénekoktatásának feltételeit. Az integrált nevelés-oktatás feladata az egyéni 

bánásmód alapelvének gyakorlatban történő megvalósítása, a hátránykompenzálás és 

tehetséggondozás azonos csoporton belül történő megvalósítása.  

  

Megfogalmazott célrendszerünk:  

  

– a tanulók elemi műveltségbeli és munkakultúrájának megalapozása,  

– szociális hátrányok enyhítése, kulturális hiányosságok pótlása,  

– tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a lemorzsolódás csökkentése, 

kiküszöbölése, tehetséggondozás komplex személyiségfejlesztő programok, a 

művészeti oktatás segítségével,  

– személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés: a tanulók toleranciaképességének, a 

kisebbség és többség, a másság elfogadása gyakorlatának kialakítása, 

közéletiségre nevelés,  

– társadalmi beilleszkedés, integrálódás iránti motiváció erősítése, fenntartása,  

– továbbtanulási mutatók javítása  

– pozitív életmódmodell nyújtása, egészséges életmód kialakítása, a testi-lelki 

egészség, mint érték elismertetése,  

– pályaorientációs tevékenység,  

– az iskola párbeszédet alakít ki a programban résztvevő szülőkkel, partnereivel,  

– a multikulturális tartalmak beépülnek a nevelés-oktatás helyi programjaiba, 

rendszerébe.  

  

Konkrét célkitűzéseink és a várható eredmények:  

  

– az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, a szülők felé korrekt tájékoztatás az 

iskolában folyó munkáról, a partnerségi kapcsolatok élővé tétele,  

– az évfolyamismétlők száma a HHH tanulók köréből folyamatosan csökkenjen,  

– ne legyen olyan HHH tanuló, aki hiányzása miatt nem osztályozható,  

– csökkenjen a HHH tanulók igazolatlan hiányzásainak száma,  

– az IPR-ben megismert új pedagógiai módszerek épüljenek be a mindennapi 

pedagógiai gyakorlatba  

– a tanórákon kívüli programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítva legyen,  

– az iskola infrastruktúrájához való egyenlő hozzáférés biztosítása,  

– mentori rendszer kiépítése a HHH tanulókra történő egyéni odafigyelés és 

fejlesztés céljából.  

– nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma  
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– csökken  az  intézményben  a  tankötelezettségi  kor  határa  előtt  az  iskolai  

rendszerből kikerülők száma.  

– nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók 

száma, mert az élethosszig tartó tanuláshoz és az elkerülhetetlen 

szakmaváltáshoz nélkülözhetetlenek azok a tudás-alapok, amelyeket az 

érettségi biztosíthat.  

– Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az 

országos átlagot meghaladó mértékben javulnak.  

  

A várható eredmények elérése érdekében együttműködünk a szülőkkel, az illetékes 

gyermekjóléti, családsegítő és egyéb szociális intézményekkel, a pedagógiai szakmai és 

szakszolgálati intézményekkel; a középfokú oktatási intézményekkel; a területen működő civil 

szervezetekkel; valamint illetékes hatóságokkal, területileg illetékes önkormányzattal.  

  

Az önértékelési rendszerünk keretében minden évben értékeljük az elért eredményeket.  

– szakkör: környezetvédelmi/ÖKO, háztartástan, fizika, Kis tudósok- matematika. 

A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének 

nagyon jó színtere. Ezek indítása a differenciált órákra rendelkezésre álló 

órakeret függvénye.  

– környezetvédelem jeles napjainak megtartása: A természet-  és 

környezetvédelem jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön 

programokat szervezve emlékezhetünk meg, és tudatosíthatjuk a 

jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást 

szervezhetünk.  

- március 22. Víz Világnapja  

- április 22. Föld Napja  

- május 10. Madarak és Fák Napja  

- szeptember 23. Takarítási Világnap  

- október 4. Állatok Világnapja  

- október 31. Takarékossági Világnap  

– akciók - különböző akciókban veszünk részt, illetve az iskolában rendszeresen 

különböző gyűjtési akciókat szervezünk:  

- elemgyűjtés – alkalmanként  

- papírgyűjtés – évente két alkalommal (ősszel és tavasszal)  

- szelektív hulladékgyűjtés lehetősége  

- közterületi szemétszedés szervezett formában  

– kiállítások – rendezzünk iskolánkban nyitott, a város által is látogatható 

környezetvédelmi kiállításokat (pl. szemétszobrászat, természeti értékeket, 

helyi problémákat bemutató kiállítás.) Jó lehetőség a környező iskolákkal való 
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kapcsolattartásra. (fotókiállítás, káros környezeti hatások – újságcikkgyűjtés, 

tablókészítés).  

– iskolai zöld médiumok – Az iskolai könyvtárban létesítünk külön polcot a 

környezeti témakörökkel foglalkozó könyveknek, videó filmeknek, 

CDlemezeknek. Ezzel a megoldással a tanulók könnyebben átlátják a 

rendelkezésükre álló irodalmat, szívesebben kutatnak, olvasgatnak.  

– média – Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és 

elismert legyen a helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért tartsunk szoros 

kapcsolatot a helyi médiával, és gondoskodjunk az érdemi események, feltárt 

problémák, eredmények megismertetéséről.  

– tanulmányi kirándulások – Szervezzünk egy- vagy többnapos tanulmányutat 

egy-egy konkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj 

megismerése céljából. Ellátogathatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal 

tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, 

vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.   Ezek   szervezése   a   

rendelkezésre   álló   források   függvénye. Erdei iskolai program a mindenkori 

6. évfolyam tanulóinak.  

– A diákok ismerjék meg hazánk tájait, természeti értékeit. Itt a tanulás a tanulók 

aktív cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére és 

kommunikációjára épül. A legfontosabb a megismerés élményében való 

részvétel.  

– A tanulók komplexen és integráltan találkoznak a jelenségekkel, az új 

ismeretekkel.  

– tanösvény – a városban kialakított tanösvényt gondozunk, a már meglévő, 

illetve általunk ültetett növények meghatározásával és rövid ismertetők 

készítésével. A növényeket feliratozzuk, újakat ültetünk.  

– sportnap – családi nap – a szülőkkel összefogva egész naposra is tervezhetjük 

és az egészséges ételek, italok, gyógyhatású készítmények vásárával, 

táncbemutatókkal, egészségi állapotfelméréssel is összeköthetjük.  

– látogatások – állatkertben, vadasparkban, múzeumban, botanikus kertben, 

arborétumban, tanyán, nemzeti parkban, szeméttelepen, hulladékégetőnél, 

szennyvíztisztító telepen, papírgyárban. Ennek során előre megadott 

szempontsor vagy feladatlap segítségével buzdítsuk a gyerekeket az önálló 

felfedezésre, az ismeretek önálló feldolgozására.  

– előadások – A nagyon jól sikerült környezet- és egészségvédelmi tanulói 

kiselőadásokból, illetve a kiírt pályázatok szóbeli védéséből rendezhetünk 

iskolai szintű programot is. A tanulók, tanárok, szülők környezet-egészségügyi 

nevelésnek egyik hasznos módszere amellett, hogy fejleszti a tanulók helyes 

önértékelését és pozitív megerősítését. Hívhatunk meg ebben a témában jártas 

szülőket vagy szakembereket, sőt volt tanítványokat is!  
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– szülői értekezletek témái - utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos 

elemére.  

– szülői fórumok szervezése - egészséges táplálkozás, drogprevenció, lelki 

egészség, háztartási környezetvédelem témakörében  

– rajzpályázatok kiírása - jeles napokhoz, pl.: Föld Napja, Víz Világnapja  

  
Az iskolán belüli együttműködések rendszerének legfontosabb elemei: a környezeti 

nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet 

résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, 

együttműködést alakítsanak ki.   

A résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk 

erőforrásai is. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára, nyújtson segítséget a programok 

szervezésében, lebonyolításában és dekorációk készítésében.   

Az osztályfőnöki közösség évfolyamokra lebontva foglalkozik az egészségneveléshez kötődő 

környezeti nevelési tartalmak feldolgozásához. Az iskola minden diákjának feladata, hogy 

vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra, valamint vegyen 

részt a hulladékgyűjtésekben, parkosításban.   

Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek. 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka 

során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el.   

A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet 

létrehozásában és megőrzésében is.   

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola 

harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a 

környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Kapcsolódjanak be és 

segítsék a különböző programokat a diákok segítségével. Iskolánkban ez azon keresztül 

valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a 

tanulók. Közös iskolaszépítés.  

Az iskolán kívüli együttműködések rendszerének legfontosabb elemei: a fenntartóval való 

kölcsönös együttműködés a környezeti nevelési programunk megvalósítása céljából is 

fontos. A környezeti neveléssel is foglalkozó intézményekkel való együttműködés a tanórai 

és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi. Iskolánk számára 

ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, a vadasparkok, botanikus kertek, 

nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon kívül készítjük elő. Iskolai tanulmányi 

kirándulás során az osztályfőnökök törekednek ezen intézmények meglátogatására.  A 

hivatalos szervek (pl: Kormányhivatal illetékes szervei) egyik feladata annak ellenőrzése, 

hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. 

Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában.  
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Környezeti nevelési munkánkat alkalmanként civil természet- és környezetvédő szervezetek 

is segítik, pl.: Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület, CSEMETE, Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóság szegedi csoportja.   

A jogszabályban kötelezően nem előírt tevékenységeket csak akkor valósítjuk meg, ha a 

szükséges belső és külső erőforrások rendelkezésre állnak.  

  

  

  

    

MELLÉKLETEK  
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Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti 
és évfolyamonkénti követelményei  

  

A Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjának  

1. sz. melléklete  
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OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 1-4. ÉVFOLYAM  

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

1. évfolyam  

  

• Érthető beszéd, az életkornak megfelelő szókincs, egyszerű mondatok használata.  

• Az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban.  

• A magyar ábécé kis-és nagy betűinek ismerete, összeolvasása.  

• Kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok  néma és hangos 

olvasása.  

• Az írott kisbetűk szabályos alakítása, kapcsolása, másolás írottról és 

nyomtatottról, szavak látó-halló tollbamondása.  

• Az olvasottak megértésének bizonyítása rajzzal, aláhúzással.  

  

Memoriterek tanulása:  

2-3 mondóka, soroló, találós kérdés, népdal.  

Legalább 3 műköltészeti alkotás, ismert költők verseiből.  

  

2. évfolyam  

• Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasása.  

• Olvasmányok tartalmának elmondása tanítói kérdésekre;  

• Rövid szöveg önálló megismerése, megértésének igazolása kérdések 

megválaszolásával.  

• Az ábécé és a betűrend ismerete, a hangok csoportosítása.  

• Hosszú hangok jelölésére az írásban.  

• Szótagolás, elválasztás, szótő-toldalék, kijelentő-és kérdő mondat,   Pontos másolás 

nyomtatottról és írottról.  

• Látó-halló tollbamondás.  

• Szövegminta alapján felismerni és kijavítani hibáit. Percenként 15-20 betűt írni.  

• A j hang biztos jelölése 10 – a tanulók által gyakran használt – szótőben.  

• Az írott nagybetűk szabályos alakítása, kapcsolása; mondatkezdő nagybetű jelölése.  

  

Memoriterek:  

Pl. Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...(részlet) Anyám tyúkja  

József Attila: Altató  

Szabó Lőrinc: Csiga-biga  

  

3. évfolyam  
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Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány 

összefüggő mondattal.  

• Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek 

felolvasása felkészülés után.  

• A felolvasás hanglejtése az írásjelnek megfelelő, tempója az élőbeszédhez közelítő 

legyen.  

• Öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazás írása felkészülés után, ismert témákban.  

• Az igék, a főnevek és a melléknevek felismerése, megnevezése.  

• A személynevek, állatnevek, a lakóhely nevének helyes leírása.  

• A begyakorolt szavak helyesírása a kiejtés szerint, a szóelemzés alapján.  

• Egyszerű és összetett szavak elválasztása önállóan.  

• A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat.  

• Látó-halló tollbamondás.  

• A memoritereket szöveghűen adja vissza.  

  

4. évfolyam  

• Érthető, helyesen tagolt megfelelő beszéd.  

• A memoriterek szöveghű előadása.  

• Előzetes felkészülés után fél oldal szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező 

felolvasás az élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban és szabályos hanglejtéssel.  

• Olvasmányok tartalmának elmondása néhány összefüggő, értelmes mondattal.  

• Egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg önálló (néma) olvasása, 

a szövegértés bizonyítása egyszerű feladatok megoldásával.  

• Betűrend alkalmazása.  

• A hangok időtartamának jelölése a begyakorolt esetekben.   

• A j hang betűjelének helyes megválasztása a begyakorolt szavakban.  

• A mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése.   

• A múlt idő jelének helyes használata.  

• A tanult szófajok felismerése (ige, főnév, melléknév, számnév).  

• A mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, helyes írásjel jelölése.  

• Közös előkészítés után 8-10 összefüggő mondat terjedelmű írásbeli fogalmazás 

(elbeszélés, leírás, jellemzés) készítése a megadott témáról a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával.  
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MATEMATIKA  

  

5. évfolyam  

  

• Számok olvasása, írása 20-as számkörben.  

Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, 

páratlan, számszomszédok).  

• Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban.  

• Összeadás, kivonás, bontás 20-as számkörben.  

• Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, 

relációs jelek alkalmazása.  

• Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása számfeladattal.  

• Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, csoportosítása.  Tájékozódás térben.  

  

2. évfolyam  

• Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.  

• Számok írása, olvasása a százas számkörben.  

• A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert 

tulajdonságokkal.  

• A számok közötti kapcsolatok felismerése.  

• Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, 

maradékos osztás) értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban.  

• A kisegyszeregy biztonságos ismerete.  

• A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése.  

• Tagok felcserélhetőségének ismerete.  

• Állítások igazságának megítélése.  

• Szöveges feladatok értelmezése, megoldása (lejegyzés, műveletvégzés, válasz 

megfogalmazása).  

• Egyszerű sorozat folytatása.  

• Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint.  

• A tanult szabványmértékegységek ismerete (hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom). 

Gyakorlati mérések a tanult egységekkel.  

  

3. évfolyam  

• Tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba (közös tulajdonságok 

felismerése, megnevezése)   

• Állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot.  
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• Tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni.   

• Értelmezzen és végezzen el egyszerű szöveges feladatot (adatgyűjtés, megoldási terv, 

számolás, ellenőrzés, válasz).   

• Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.   

• Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi, alaki, valódi érték szerint.   

• Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.   

Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített 

értékét.   

• Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.   

• Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal;   

• Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, 

kivonás, szorzás egyjegyűszorzóval).  

• Becslést, ellenőrzést eszközként használja.  

• Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén,  

• Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus 

alkalmazásával,  

• Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat,  

• Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során 

(hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom).  

• Római számok írása, olvasása adott számkörben.  

• Téglatest, kocka felismerése; jellemző tulajdonságai.  

• Téglalap, négyzet felismerése; jellemző tulajdonságai.  

  

4. évfolyam  

• Biztos számfogalom tízezres számkörben.   

• Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.   

• Számok képzése, bontása.   

• A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.  

• Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása (összeadás, kivonás, szorzás 

egy-és kétjegyű számmal, osztás egyjegyűvel, becslés).   

• A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében.  

• Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat 

megoldása.  

• Római számok írása, olvasása adott számkörben.  

• Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint.  

Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása.   

• Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.  
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• Adott szabály alapján táblázat kitöltése.  

• Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel (hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom).  

• Számítások a kerület és terület megállapítására (téglalap, négyzet).  

• Testek, síkidomok jellemző tulajdonságai.  

  

ETIKA  
  
5. évfolyam:  

• A tanuló rendelkezzen reális énképpel saját külső és belső tulajdonságairól.  

Legyen tisztában a legfontosabb személyi adataival.  

• Beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás alapszabályait.  

• Lássa át társas kapcsolatainak alapvető rendszerét.  

  

2. évfolyam:  

  

• Legyen tudatában a szeretetkapcsolat fontosságában.  

• Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa 

ki.  

• Érezze a hagyományok közösségmegtartó erejét!  

  

3. évfolyam:  

• Érzelmileg kötődjön a magyar kultúrához.  

• Tudja, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona.  

• Legyen képes tartós és sokszínű kapcsolatot kialakítani, törekedve azok ápolására.  

  

4. évfolyam:  

• A tanuló érezzen késztetést arra, hogy fejlessze önmagát.  

• Életkorának megfelelő szinten legyen képes jelenségeket, helyzeteket, eseményeket 

erkölcsi szempontból értékelni.  

• A közösség életét meghatározó szabályokat tartsa be.  

KÖRNYEZETISMERET  

3. évfolyam  

• Ismerje a növény részeit, azok funkcióját (zöldségek, gyümölcsök, haszonnövények).  
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• Ismerje fel a leggyakoribb háziállatokat, haszonállatokat; hazai vadon élő állatokat.  

• Ismerje a víz halmazállapotainak jellemzőit, és a víz körforgását.  

• Egészséges életmód, és egészségvédő szokások ismerete.  

• Sorolja fel az emberi életszakaszokat.  

• Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.  

• Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.  

• Ismerje a fővilágtájakat.  

• Térképhasználati alapismeretek.  

• Nevezze meg hazánk nagy tájait.   

• Ismerje lakóhelyének főbb természeti és kulturális értékeit.  

  

4. évfolyam  

Ismerje és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit és az 

egészségmegőrzés szokásait.  

• Adott szempontú megfigyelések végzése a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozás; tapasztalatainak megfogalmazása. 

(természetvédelem).  

• A fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül.  

• Értelmezi a hagyományok szerepét.  

• Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint.  

• A tanult életközösségek bemutatása.  

• Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, térképhasználat.  

• Ismeri néhány fő kulturális és természeti értékét.  

  

ÉNEK-ZENE  

1. évfolyam  

• 2-3 népi gyermekjáték, dal ismerete, előadása.  

• Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti mozgással, 

tapsolással, ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel).  

• Ritmusmotívumok olvasása, hangoztatása ritmustapssal és ritmushangszerekkel, 

ritmus hallás utáni visszaadása.  

• Nevezzen meg néhány hangszert.  

  

2. évfolyam  

• 4-5 népi gyermekjáték, dal ismerete, előadása.  
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• Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti mozgással, 

tapsolással, ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel).  

• Ritmusmotívumok olvasása, hangoztatása ritmustapssal és ritmushangszerekkel, 

ritmus hallás utáni visszaadása.  

• Félértékű hang és szünetjelének felismerése; vonalrendszer, ismétlőjel.  

• A tanult hangkészlet elhelyezése a vonalrendszerben.  Ismerjen fel néhány 

hangszert.  

  

  

3. évfolyam  

• 8-10 népi gyermekjáték, dal ismerete, előadása.  

• Ritmusmotívumok olvasása, írása, hangoztatása; ritmusmemoriter hallás után.  

• Ritmusképletek elhelyezése négyes ütemben.  

• Egész értékű hang és szünetjelének felismerése; vonalrendszerben történő 

elhelyezése.  

• A tanult hangkészlet elhelyezése a vonalrendszerben.  

Ismerjen fel néhány hangszert, kórustípust.  

  

  

  

4. évfolyam  

• 10 dal eléneklése emlékezetből.  

• 3 dalból álló népdalcsokor alkotása.  

• Ritmussor alkotása 3/4-es és 4/4-es ütemben.   

• Pontozott félértékű hang és szünetjelének felismerése; vonalrendszerben történő 

elhelyezése.  

• A tanult hangkészlet elhelyezése a vonalrendszerben.  

• Ismert hangszerek hangjának felismerése zenehallgatás közben.  

  

VIZUÁLIS KULTÚRA  
  
1. évfolyam  

• Korábban átélt események, élmények, látott, hallott vagy elképzelt történetek 

ábrázolása.  

• A rajzeszközök rendeltetésszerű és biztonságos használata.  

• 3 szabadon választott munka beadása. 1 önálló rajz elkészítése a vizsgán.   
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2. évfolyam  

• Vers-, vagy meseillusztráció ábrázolása.  

• A rajzeszközök rendeltetésszerű és biztonságos használata.  

• 4 szabadon választott munka beadása (előzetes témakijelölés alapján).   

• 1 önálló rajz elkészítése a vizsgán.   

• Műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal felismerése.  

  

3. évfolyam  

• Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, 5 munkadarab bemutatásával.  

• Illusztráció készítése tanítói utasításokkal a tanult technikákkal.  

• Színkeverés alkalmazása.  

• Emberábrázolás különböző nézőpontból.  

• A megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos használata.  

• A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási 

módok ismerete és használata.  
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4. évfolyam  

• Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, 5 munkadarab bemutatásával.  

• Emberábrázolás mozgás közben.  

• Színkeverés alkalmazása, színárnyalatok, tónusfokozatok használata.  

• A megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos használata.  

• A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási 

módok ismerete és használata.  

  

VIZUÁLIS KULTÚRA  
  

1. osztály (emelt óraszám)  

• Képes, élmények, elképzelt vagy hallott történeteket, különböző vizuális eszközökkel 

egyszerűen megjeleníteni: rajzolni, festeni, nyomtatni.  

• Ismeri és biztonsággal alkalmazza a különböző vizuális eszközöket: vízfesték, színes 

ceruza, zsírkréta.  

• Ismeri és alkalmazza az egyszerű, mindennapok során használt jeleket.  

• Tudjon, saját munkákat, képeket, műalkotásokat, szereplők karaktere, szín-, 

kifejezőerő szempontjából szövegesen összehasonlítani.  

• Időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít.  

• Alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vágás, ragasztás, 

mintázás.  

• Jól tájékozódik közvetlen környezetében.  

• Ezek alapján három darab tanulói munka bemutatása.  

  

    

2. osztály (emelt óraszám)  

• Tudjon élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző 

vizuális eszközökkel egyszerűen megjeleníteni: rajzolni, festeni, nyomtatni, formázni, 

építeni.  

• Ismeri és biztonsággal alkalmazza a különböző vizuális eszközöket. Vízfesték, tempera, 

filctoll, zsírkréta, színes ceruza.  

• Felismeri és alkalmazza az egyszerű, mindennapok során használt jeleket.  

• Tudjon, saját munkákat, képeket, műalkotásokat, szereplők karaktere, szín-, 

kifejezőerő szempontjából szövegesen összehasonlítani.  

• Tudjon, időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjeleníteni.  
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• Alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vágás, ragasztás, 

mintázás.  

• A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak jellemzőit (utca, tér, műemlék, 

nevezetes épület)  összegyűjti és megfigyeli.  

• Ezek alapján három darab tanulói munka bemutatása.  

  

  

  

3. osztály (emelt óraszám)  

• Rövid szövegekhez, síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt készít különböző vizuális 

eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít és a képet, tárgyat szövegesen 

értelmezi.  

• Saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti.   

• Képes, saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők 

karaktere, szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen 

elemezni, összehasonlítani.  

• Élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;  Ismer 

egyszerű, mindennapok során használt jeleket.  

• Adott cél érdekében tudjon fotót készíteni.  

• Különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány 

alapján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít.  

• Alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vágás, ragasztás, 

mintázás.  

• Képes, közvetlen környezete elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, 

nevezetes épület)  összegyűjtésére és megfigyelésére.  Ezek alapján három darab 

tanulói munka bemutatása.  

  

4. osztály (emelt óraszám)  

• Rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt 

készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít és a 

képet, tárgyat szövegesen értelmezi.  

• Saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti.   

• Tudjon, saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők 

karaktere, szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen 

elemezni, összehasonlítani.  
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• Élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;   

Felismeri és alkalmazza az egyszerű, mindennapok során használt jeleket.  

• Adott cél érdekében tud fotót készíteni, ismer egyszerű kompozíciós módokat.  

• Különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány 

alapján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít.  

• Alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vágás, ragasztás, 

mintázás.  

• A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes 

épület)  összegyűjtése és életszerű megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből, 

megfigyelési szempontok szerinti megörökítése különböző technikákkal (pl. rajzolás, 

festés, mintázás, montázs).  

• Ezek alapján három darab tanulói munka bemutatása.  

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS  

1. évfolyam  

• Képlékeny anyagok, papír, faanyagok magabiztos alakítása (gyúrás, lapítás, 

gömbölyítés; tépés, hajtogatás, nyírás és ragasztás).  

• Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, rendeltetésszerű 

használata.  

• 4 munkadarabot hozzon magával (előzetes megbeszélés alapján), egyet a vizsgán 

készít el.  

  

  

2. évfolyam  

• Papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textil magabiztos alakítása.   

• Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, rendeltetésszerű 

használata.  

• 5 munkadarabot hozzon magával (előzetes megbeszélés alapján), egyet a vizsgán 

készít el.  

  

  

3. évfolyam  

• 5 db egyszerű munkadarab bemutatása.  

• Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel, körvonalrajz.  

• Alapvető háztartási ismeretek.  

• Családi szokások, hagyományok ismerete.  

• Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.  
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• Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.  

• A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.  
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4. évfolyam  

• 5 db egyszerű munkadarab bemutatása.  

• Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel, körvonalrajz.  

• Alapvető háztartási ismeretek.  

• Családi szokások, hagyományok ismerete.  

• Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.  

• Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.  

• A gyalogosokra, kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos 

készségszintű alkalmazása.  

  

DIGITÁLIS KULTÚRA  

3. évfolyam  

A tanuló képes legyen a tanult ismereteket önállóan alkalmazni:  

- ismerjen fel néhány modern digitális eszközt,  

- egy tanult weboldalon való eligazodás, egyszerű keresés végrehajtása segítséggel,  

- a tanult oktatási platformok használatának ismerete,  

- legyen tisztában az internet-használat veszélyeivel, és legyen nyitott a védekezés lehetőségei 

iránt.  

  

4. évfolyam  

A tanuló képes legyen a tanult ismereteket önállóan alkalmazni:  

- ismerjen néhány aktuális digitális eszközt, tudja használni,  

- egy tanult weboldalon való eligazodás, egyszerű keresés végrehajtása,  

- a tanult oktatási platformok használatának ismerete, gyakorlati alkalmazása,  

- legyen tisztában az internet-használat veszélyeivel, és ismerje a védekezés lehetőségeit.  

  

TESTNEVELÉS  
  
1. évfolyam  

A tanuló életkori és alkati sajátosságainak figyelembevételével:  

  

• Futóiskola gyakorlatok végzése (rövidtávú futás, futás irányváltásokkal).  

• Futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemezze.  

• A  különböző  ugrásmódok,  szökdelések  végrehajtása  (kúszás, 

 mászás, egyensúlygyakorlatok).    

• Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztikai gyakorlatok végrehajtása.  
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• Az egyszerű dobásmódok, hajítások végrehajtása.  

• Labdakezelés alapjai, labdavezetés kézzel, lábbal; gurítás, elkapás, célzás.  

• Két elemből álló tornagyakorlatok elvégzése utasítások alapján.  

  

2. évfolyam  

A tanuló életkori és alkati sajátosságainak figyelembevételével:  

  

• Futóiskola gyakorlatok végzése (rövid-és  hosszútávú futás, futás irányváltásokkal).  

• Futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemezze.  

• A  különböző  ugrásmódok,  szökdelések  végrehajtása  (kúszás, 

 mászás, egyensúlygyakorlatok).   

• Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztikai gyakorlatok végrehajtása.  

• Az egyszerű dobásmódok, hajítások végrehajtása.  

• Labdakezelés alapjai, labdavezetés kézzel, lábbal; gurítás, elkapás, célzás.  

• Két elemből álló tornagyakorlatok elvégzése utasítások alapján.  

3. évfolyam  

A tanuló életkori és alkati sajátosságainak figyelembevételével:  

  

• Futóiskola gyakorlatok végzése (rövid-és  hosszútávú futás, futás irányváltásokkal).  

• Futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemezze.  

• A különböző ugrásmódok, szökdelések végrehajtása.  

• Távolugrás helyes technikai végrehajtása.  

• Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztikai gyakorlatok végrehajtása.  

• Az egyszerű dobásmódok, hajítások végrehajtása.  

• Kislabdahajítás helyből távolba.  

• Labdakezelés alapjai, labdavezetés kézzel, lábbal; gurítás, elkapás, célzás.  

• Négy elemből álló tornagyakorlatok elvégzése utasítások alapján (gurulóátfordulás 

előre-hátra, tarkóállás, mérlegállás, zsugorfejállás).  

  

  

4. évfolyam  

A tanuló életkori és alkati sajátosságainak figyelembevételével:  

  

• Futóiskola gyakorlatok végzése (rövid-és  hosszútávú futás, futás irányváltásokkal).  

• Futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemezze.  

• A különböző ugrásmódok, szökdelések végrehajtása.   



Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

  215  

• Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztikai gyakorlatok végrehajtása.  

• Az egyszerű dobásmódok, hajítások végrehajtása.  

• Kislabdahajítás helyből, 3 lépéses nekifutásból távolba.  

• Labdakezelés alapjai, labdavezetés kézzel, lábbal; gurítás, elkapás, célzás.  

• Négy elemből álló tornagyakorlatok elvégzése utasítások alapján (gurulóátfordulás 

előre-hátra, tarkóállás, mérlegállás, híd, zsugorfejállás).  

  

  

ANGOL NYELV  
1. évfolyam  

  

• A tanult szavak hallás utáni felismerése. (numbers 1-10, colours, classroom objects, 

animals, toys)  

• Egyszerűbb tanári instrukciók, utasítások megértése és azok végrehajtása. (Stand up, 

sit down, go, run)  

• A tanártól hallott szavak, egyszerűbb kifejezések elismétlése.   

• Tanári segítséggel köszönés, elköszönés, bemutatkozás, köszönetnyilvánítás. (Hi, hello, 

bye, thank you, I am Tom.)  

  

  

2. évfolyam  

  

• A tanult szavak hallás utáni felismerése. (numbers 1-20, colours, classroom objects, 

school supplies, family members, animals, toys, fruit)  

• Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérés, kérdés, utasítás megértése. 

(What is your name? How old are you? How are you?)  

• Egyszerűbb tanári kérdések megértése, instrukciók, utasítások végrehajtása. (open 

your notebook, dance, swim, What is it? What colour is it?)  

• Részben önálló rövid bemutatkozás. (My name is … I am seven. I am a girl.)  

  

  

3. évfolyam  

  

• A tanult szavak hallás utáni és azok írott alakjainak felismerése. (school supplies, farm 

animals, zoo animals, family members, parts of the body, food and drinks, clothes, 

parts of the house, in the town)  

• Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérés, kérdés, utasítás megértése.  

(Have you got a pet? How are you? Can you dance? Is it big or small?)  

Ismert szavak, rövid szövegek elolvasása ismert témában.   
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• Tanult szavak, ismerős mondatok lemásolása, minta alapján egyszerű, rövid szövegek 

alkotása.   

• A tanult nyelvtani struktúrákat felismerése. (expressing abilitiy: can, have got, 

prepositions of place, old-young…)  

  

4. évfolyam- emelt óraszámú   

  

• A tanult szavak írott alakjainak felismerése. (school supplies, farm animals, zoo 

animals, family members, parts of the body, fruit, vegetables, cooking, clothes, parts 

of the house, furniture, places in the town)  

• Egyszerű, ismerős kérdések megértése, és válaszadás.   

• Egyszerű, rövid szöveg elolvasása, a szöveg lényegének megértése jól ismert témában.   

• Ismert nyelvi elemekből álló rövid szövegben információk megtalálása.  

• Néhány vers, mondóka önálló elmondása. Néhány összefüggő mondatot elmondása 

önmagáról, minta alapján. Egyszerű párbeszéd folytatása ismert témában.   

• A tanult témákról, tárgyakról mondatok alkotása szóban és írásban.   

• Minta alapján egyszerű, rövid szöveg alkotása.   

• A tanult nyelvtani struktúrák felismerése, azok részben önálló alkalmazása. (can, must, 

mustn’t, Present Simple/ Present Progressive, Whose?, plurals, adjectives, expressing 

likes and dislikes, describing people and animals)  

   

4. évfolyam- normál tantervű  

  

• A tanult szavak és azok írott alakjainak felismerése. (numbers 1-20, colours, classroom 

objects, family members, animals, toys, fruit)  

• Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérés, kérdés, utasítás megértése.  

(Stand up! Have you got a pet? How are you? Where is the book? What can you do?) 

 Tanult szavak, rövid szövegek elolvasása ismert témában.   

• Tanult szavak, ismerős mondatok lemásolása, minta alapján egyszerű, rövid szövegek 

alkotása. (Hello, my name is …. I am from Hungary. I am ten years old. I like apples.)  

• A tanult nyelvtani struktúrákat felismerése. (to be, expressing ability: can, can’t, have 

got, prepositions of place, giving personal information, describing things)  
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OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 5-8. ÉVFOLYAM  

Magyar irodalom  

5. évfolyam  

  

1.  A mese  

- A mese fogalma; a mesék csoportosítása (népmese, műmese, tündérmese, hősmese, 

csalimese, bolondmese, állatmese, reális mese, láncmese)  

- A mese jellemzői, meseelemek  

- Egy szabadon választott mese tartalmának elmondása  

  

2. Monda, mítosz  

- A monda fogalma  

- A mítosz fogalma  

- Egy mítosz tartalmának elmondása  

  

3. Petőfi Sándor: János vitéz  

- Petőfi Sándor életrajzának ismerete  

- A János vitéz keletkezése, megjelenése, műfaja  

- A János vitéz cselekményének ismerete  

- A főszereplő. János vitéz jellemzése  

- Fogalmak: elbeszélő költemény, páros rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; 

párhuzam, ellentét  

  

4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  

- A regény keletkezése, műfaja, utóélete  

- A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése  

- Egyes szereplők jellemzése (Nemecsek Ernő, Boka János, Áts Feri)  

- Főbb helyszínek a regényben  

- A regény fő mondanivalója, üzenete  
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- Fogalmak: Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, 

tetőpont, megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő  

  

5. Memoriterek  

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék  

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek)  

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem  

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet)  

Arany János: Családi kör (részlet)  

  

6. évfolyam  

1. Hősök az irodalomban  

- Egy ballada tartalmának elmondása  

- Fazekas Mihály: Lúdas Matyi című művének   

- Fogalmak: próbatétel, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, hexameter; 

epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás   

  

2. Arany János: Toldi  

- Arany János élete, művészete  

- A Toldi keletkezése, műfaja, fogadtatásmottó, cselekménye szerkezeti felépítése  

- A cselekmény szerkezeti felépítése  

- Toldi Miklós jellemzése  

- Fogalmak:  elbeszélő  költemény,  mottó,  előhang,  epizód, 

 allegória,  hasonlat, megszemélyesítés, metafora, trilógia  

  

3. Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

- Gárdonyi Géza életútja  

- Az Egri csillagok keletkezése, forrásai  

- A regény és a történelmi regény fogalma  

- A regény cselekménye  
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- A főbb szereplők, helyszínek ismerete  

- A főszereplők (Gergő, Éva) jellemzése   

  

4. Memoriterek  

Arany János: A walesi bárdok (részlet)  

Arany János: Toldi (részletek)  

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.)  

Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.)  

  

7. évfolyam  

1. Reneszánsz, humanizmus, reformáció  

- A reneszánsz világkép értelmezése  

- A reneszánsz irodalom alkotóinak, műfajainak, jellegzetes motívumainak megismerése  

- Janus Pannonius: Pannonia dicsérete című versének mondanivalója  

- Fogalmak: reneszánsz,  humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, 

epigramma, dráma, vígjáték (komédia)  

  

2. A klasszicizmus és a romantika irodalma  

- Kölcsey Ferenc élete, művészete – A Himnusz elemzése  

- Vörösmarty Mihály élete, művészete - A Szózat elemzése  

- Petőfi Sándor élete, művészete (Szeptember végén, Nemzeti dal, Egy gondolat bánt 

engemet, Nemzeti dal)  

- Arany János élete, művészete (A fülemile)  

- Jókai Mór élete, művészete  

- Mikszáth Kálmán élete, művészete, novellaelemzés: A néhai bárány  

- Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője  a mű keletkezési körülményei, cselekménye, a 

regény szereplőinek a jellemzése, szerkezete )  

- Fogalmak: romantika; szállóige, szónoklat, humor, óda, elégia, dal, himnusz, epigramma, 

kisepika, anekdota, novella, elbeszélés  
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3. A dráma  

- A dráma műnem jellemzői, műfajai  

- A reneszánsz dráma  

- Shakespeare munkássága  

  

4. Memoriterek  

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg  

Kölcsey Ferenc: Huszt  

Kölcsey Ferenc: Emléklapra  

Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg  

Petőfi Sándor: Nemzeti dal  

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem  

Petőfi Sándor: Szeptember végén  

8. évfolyam  

- A Nyugat folyóirat és nemzedéke  

- Ady Endre élete és művei (Góg és Magóg fia vagyok én… vagy az Őrizem a szemed című 

művének elemzése)  

- Juhász Gyula költészete és művei (Milyen volt… című vers elemzése)  

- Móricz Zsigmond élete   

- Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének elemzése (cselekmény, szereplők, 

helyszínek, a főszereplő jellemzése)  

- József Attila élete és művei (Születésnapomra című vers elemzése)  

- Radnóti Miklós élete és művei (Nem tudhatom című vers elemzése)  

- Memoriter  

Ady Endre: Őrizem a szemed   

Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet)  

József Attila: Születésnapomra   

József Attila: Mama  

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet)  
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Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet)  

     



Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

  222  

MAGYAR NYELV  

  

5. évfolyam  

   

- A tanuló igazodjon el a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Megfelelően 

alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Törekedjen az egyszerű, 

érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, 

összefoglalni.   

- Legyen képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentumszöveg és ismeretterjesztő) szöveg 

globális megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát 

összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni.   

- A tanuló legyen képes önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját 

élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudjon min. 100 szavas 

magánlevelet megfogalmazni.   

  

1. Helyesírás, nyelvhelyesség  

  

- Ábécé, a betűrendbe sorolás szabályai  

- Helyesírási alapelvek  

- A szótagolás, elválasztás szabályai  

- Az elméleti ismeretek alkalmazása  

  

2. Állandósult szókapcsolatok  

  

- Fogalmak: állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige  

- Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése  

- Tudjon memoriterként min. 10 magyar közmondást és szólást, legyen képes értelmezni őket  

  

3. Hangok és betűk  

- A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai  

- A magánhangzók és a mássalhangzók összehasonlítása  

- A magánhangzók jellemzői, magánhangzótörvények - A mássalhangzók jellemzői, 

mássalhangzótörvények  

- Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása  

  

4. A szavak szerkezete  

- A szavak szerkezetének felismerése   

- A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése  

  

5. Hangalak és jelentés  

- A hangalak és a jelentés kapcsolatának a felismerése  
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- Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon 

értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, 

felismerése  

- Fogalmak: egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, 

hangulatfestő szavak, jelentésmező  

6. évfolyam  

  

- A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. 

Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit, figyelje és 

tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit.   

  

- Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb 

szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni.   

  

- Legyen képes egy kb. 200-250 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és 

ismeretterjesztő) szöveg globális megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. Legyen képes az 

olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban megfogalmazni.  

  

1. Az ige  

- Az ige fogalma  

- Az igeidők, az igemódok  

- Az ige ragozása  

- Az igék helyesírása  

  

2. A főnév  

- A főnév fogalma  

- A főnév fajtái, csoportosításuk  

- A főnevek helyesírása  

3. A melléknév   

- A melléknév fogalma, fokozása, felismerésük  

- A melléknevek helyesírása  

    

4. A számnév   

- A számnév fogalma, fajtái, felismerésük  

- A számnév helyesírása  

    

5. A névmások  

- A névmás fogalma, fajtái, felismerésük   

    

6. A határozószók  
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7. Az igenevek  

 - Az igenevek fajtái, felismerésük:  

• A főnévi igenév  

• A melléknévi igenév fajtái (folyamatos, befejezett, beálló)  

• A határozói igenév  

    

8. Viszonyszók, mondatszók   

    

7. évfolyam  

  

- A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. 

Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit.   

- Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az 

egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit 

megérteni, összefoglalni és továbbadni.   

- Legyen képes egy kb. 250-300 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli 

üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát 

összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni.   

- Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és 

jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján.   

1. A mondat a szövegben, a mondatok csoportosítása  

Az egyszerű mondat szerkezete  

Az egyszerű mondat helyesírása  

  

2. A mondatrészek  

- Az állítmány fogalma, fajtái  

- Az alany fogalma, fajtái - A tárgy fogalma, fajtái  

- A határozók fogalma és fajtái (Helyhatározó, időhatározó, állapothatározó, módhatározó, 

eszközhatározó, társhatározó, részeshatározó, okhatározó, célhatározó, állandó határozó)  

- A jelző fogalma, fajtái (minőségjelző, mennyiségjelző, birtokos jelző, értelmező jelző)  

- Mondatelemzés, a mondatrészek felismerése   

- Ágrajz készítése  

  

3. A mellé- és alárendelő szószerkezet  

- Alárendelő szóösszetételek felismerése  

- Mellérendelő szóösszetételek felismerése  
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8. évfolyam  

  

- A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. 

Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. 

Beszélgetés közben ügyeljen a párbeszéd illemszabályainak betartására. Figyelje és tudja 

értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, 

hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni 

és írásban és szóban továbbadni.   

- Legyen képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli 

üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát 

összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni.   

1. Az összetett mondat a szövegben  

- Az összetett mondat fogalma, fajtái  

- A mellérendelő összetett mondat fajtái, a mondatok elemzése (kapcsolatos, ellentétes, 

választó, következtető, magyarázó)  

- Az alárendelő összetett mondat fajtái, a mondatok elemzése (alanyi, állítmányi, tárgyi, 

határozói, jelzői)  

- Az összetett mondat helyesírása  

- Az idézés fajtái, az elméleti ismeretek alkalmazása  

2. Nyelvünk eredete, rokonsága  

- Nyelvtörténet, nyelvemlékek  

- Nyelvújítás  

- Fogalmak: rovásírás, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, jövevényszó  

  

3. A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai  

- Fogalmak: irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv, ifjúsági nyelv, jelnyelv  

4. Szókincsünk változásai   

- Szóképzés (a képzők, a képzők felismerése)  

- Szóösszetétel (fajtái, felismerésük)  

- Ritkább szóalkotási módok  
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TÖRTÉNELEM  

  

5. évfolyam  

  

1. A történelem  

-A történelem forrásai, segédtudományok  

- A történelem korszakai  

   

2. Az ókor világa  

- Az ókori Egyiptom gazdasága és társadalma  

- Az ókori Hellász története   

o Az ókori görögök vallása és az olimpiák   

o Az ókori Athén és Spárta  o A görög-

perzsa háborúk története o Nagy 

Sándor birodalma  

  

 -  A Római Birodalom története   

o Királyság, köztársaság és császárság Rómában o A pun háborúk története o Pannónia 

provincia o Mindennapi élet az ókori Római Birodalomban  

o A népvándorlás és a Nyugatrómai Birodalom bukása   

  

o Fogalmak: öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, városállam, jósda, többistenhit, 

olümpiai játékok, monda, provincia, rabszolga, gladiátor, amfiteátrum, falanx, légió, 

népvándorlás.  

o Személyek: Kheopsz, Zeusz, Pallasz Athéné, Nagy Sándor, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, 

Augustus, Attila.   

o Kronológia: Kr. e. 776 az első feljegyzett olümpiai játékok, Kr. e. 753 Róma alapítása a 

hagyomány szerint, Kr. e. 490 a marathóni csata, Kr. u. 476 a Nyugatrómai Birodalom bukása. 

o  Topográfia: Egyiptom, Nílus, Athén, Olümpia, Spárta, Itália, Róma, Pannónia, 

Aquincum, Marathón, Római Birodalom.  

  

3. A korai középkor története  o A feudális gazdaság és 

társadalom kialakulása o A hűbériség és a lovagok élete  o 

Gazdálkodás a feudális nagybirtokokon o A feudális egyház 

hatalma o A középkori városok kialakulása  o Kézművesipar 

és kereskedelem a középkorban o  Fogalmak: földesúr, 

lovag, nemes, uradalom, jobbágy, robot,  pápa, szerzetes, 

bencés rend, pálos rend, kolostor, katolikus, román stílus, 
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gótikus stílus, polgár, céh, iszlám vallás o  Személyek: Szent 

Benedek, Gutenberg, Mohamed.  

  

4. Az Árpád-kor o Honfoglalás és letelepedés  o 

Államalapítás: I. István uralkodása  o I. László és Könyves 

Kálmán uralkodása  o Az Aranybulla  

o IV. Béla uralkodása és a tatárjárás o Fogalmak: hunok, finnugor, törzs,  vérszerződés, 

fejedelem, honfoglalás, székelyek, kalandozások, vármegye, tized, ispán, Szent Korona, 

tatárok/mongolok, kunok. o Személyek: Álmos, Árpád, Géza, I. (Szent) István, I. (Szent) 

László, Könyves Kálmán, III. Béla, IV. Béla, Szent Gellért, Szent Erzsébet, Szent Margit.   

o Kronológia: 895 a honfoglalás, 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 István uralkodása, 

1222 az Aranybulla kiadása, 1241–1242 a tatárjárás, 1301 az Árpád-ház kihalása.  

o Topográfia:  Etelköz,  Vereckei-hágó,  Kárpát-medence,  Esztergom, 

 Buda,  

Székesfehérvár, Horvátország, Muhi, Német-római Császárság.  

  

  

6. évfolyam  

  

1. A magyar állam virágkora o  I. Károly és Nagy Lajos országa o  Hunyadi János, a 

törökverő o  Hunyadi Mátyás  o  Fogalmak: aranyforint, kormányzó, végvár, szekérvár, 

zsoldos. o  Személyek: I. (Anjou) Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi 

János, I.  

(Hunyadi) Mátyás. o Kronológia: 1335:a visegrádi királytalálkozó, 1456: a nándorfehérvári 

diadal, 1458– 1490: Mátyás uralkodása 2. Új látóhatárok  

o A földrajzi felfedezések o  A tőkés gazdálkodás kibontakozása o  Reformáció 

és katolikus megújulás  

o Fogalmak: gyarmat, manufaktúra, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, bank, tőzsde, 

részvény, reformáció, református, evangélikus, ellenreformáció és katolikus megújulás, 

jezsuiták, vallási türelem, felvilágosodás.  

o Személyek: Kolumbusz Kristóf, Magellán, Luther Márton, Kálvin János, Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, Kopernikusz. o Kronológia: 1492: Amerika felfedezése, 1517: a reformáció 

kezdete  

3. Magyarország a kora újkorban  

o A mohácsi csata és következményei  

o A várháborúk hősei o  Élet a három részre szakadt Magyarországon o  II. 

Rákóczi Ferenc szabadságharca  

o A török kiűzése o  Mária Terézia uralkodása  
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Fogalmak: szultán, janicsár, török hódoltság, kuruc, labanc, szabadságharc, 

trónfosztás.    

o Személyek: I. Szulejmán, II. Lajos, Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi 

Miklós (a költő és hadvezér), II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia.  

o Kronológia: 1526 a mohácsi csata, 1541 Buda eleste, 1552 Eger védelme, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1703–1711 a Rákóczi-szabadságharc. o Topográfia: Mohács, Eger, 

Erdélyi Fejedelemség, Pozsony, Bécs  

4. Forradalmak kora  

o Az ipari forradalom és következményei o  A francia forradalom 

és Napóleon császársága  

o Fogalmak: ipari forradalom, gyár, szabad verseny, tömegtermelés, 

munkanélküliség, forradalom, diktatúra. o Személyek: James Watt, 

Edison, Bonaparte Napóleon. o Kronológia: 1789 a francia forradalom, 

1815 a waterlooi csata.  

5. A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora  

  

o Széchenyi István és Kossuth Lajos reformtervei.  

o A törvényhozás menete a reformkorban, reformországgyűlések. o Polgári forradalom Pest-

Budán 1848. márc. 15. o Az áprilisi törvények.  

o A szabadságharc története o Megtorlás és Haynau-rémuralma. o A Bach-rendszer és a 

kiegyezés.  

o Fogalmak: országgyűlés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, sajtószabadság, cenzúra, 

miniszterelnök, honvédség, kiegyezés.  

o Személyek: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Bem József, Görgei Artúr, 

Klapka György, Ferenc József, Deák Ferenc.  

o Kronológia: 1830–1848 a reformkor, 1848. március 15. a pesti forradalom, 1849. október 6. 

az aradi kivégzések, 1867 a kiegyezés.  

o Topográfia: Pest, Pákozd, Isaszeg, Világos, Komárom, Arad, Osztrák-Magyar Monarchia.  

  

7. évfolyam 1. 

A modern kor születése  

o Az ipari forradalom második szakasza. o Az olasz és a német 

egység létrejötte. o Polgárháború az USA-ban.  

o Fogalmak: nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, 

demokrácia, szocializmus, kommunizmus, keresztényszocializmus.  

o Személyek: Bismarck, Marx. o Kronológia: 1871 Németország 

egyesítése.  
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Topográfia: Németország, Olaszország, Brit Birodalom, Amerikai Egyesült Államok, 

Japán.  

2. A dualizmus kora  

o  A gazdaság fejlődése o  A társadalom átalakulása o  A millenniumi 

ünnepség o  Fogalmak: közös ügyek, dualizmus, MÁV, Millennium, emancipáció, 

urbanizáció. o  Személyek: Andrássy Gyula. o  Kronológia: 1896 a 

Millennium.   

  

3. Az I. világháború és következményei o Katonai 

szövetségek kialakulása a világháború előtt. o A 

háború kitörése: a szarajevói merénylet.  

o A világháború története o A Párizs-környéki békék  

o Fogalmak: antant, központi hatalmak, front, állóháború, hátország, bolsevik, 

tanácsköztársaság, vörösterror, fehér különítményes megtorlások, kisantant. o  Személyek: 

Tisza István, Lenin, Károlyi Mihály, Horthy Miklós. o  Kronológia: 1914–1918 az első 

világháború, 1917 a bolsevik hatalomátvétel, 1920. június 4. a trianoni békediktátum.   

o Topográfia: Szarajevó, Szerbia, Doberdó, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Burgenland, 

Erdély, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Ausztria  

4. Totális diktatúrák o A fasizmus 

kialakulása Olaszországban. o A nagy 

gazdasági világválság jellemzői. o A 

fasizmus kialakulása Németországban. o 

Kommunista diktatúra a Szovjetunióban. o 

Útban a háború felé: 1936-39 eseményei.  

o Fogalmak:  személyi  kultusz,  GULAG,  totális 

 állam,  nemzetiszocializmus, antiszemitizmus, fasizmus. o 

 Személyek: Sztálin, Hitler.  

o Kronológia: 1933 a náci hatalomátvétele o Topográfia: Szovjetunió, 

Szibéria (munkatáborok).  

5. A Horthy-korszak o A fehérterror és a Horthy-

korszak kialakulása.  

o A bethleni konszolidáció intézkedései. o A 

gazdasági világválság hatásai Magyarországon.  

o Magyarország 1936-38 között. o Fogalmak: 

revízió, numerus clausus, pengő.   
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Személyek: Bethlen István, Klebelsberg Kuno, Szent-Györgyi Albert o 

Kronológia: 1920–1944 a Horthy-korszak  

6. A II. világháború története o 

A háború kitörése, menete  

o Magyarország részvétele a II. világháborúban  

  

o Fogalmak: tengelyhatalmak, szövetségesek, bécsi döntések, nyilasok, totális háború, 

holokauszt, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, zsidótörvények. o  Személyek: Franklin 

D. Roosevelt, Churchill, Teleki Pál, Szálasi Ferenc, Salkaházi Sára. o  Kronológia: 1939–

1945 a második világháború, 1941. június a Szovjetunió megtámadása, 1944. március 19. 

Magyarország német megszállása, 1945. április a háború vége Magyarországon. o 

 Topográfia: Sztálingrád, Normandia, Hirosima, Don-kanyar, Auschwitz.  

  

7. A megosztott világ  

o A II. világháborút lezáró békeszerződések, az ENSZ megalakulása. o A hidegháború 

kialakulása és „forró” pontjai.  

o A nyugati demokráciák o A fegyverkezési verseny és az enyhülés folyamata. o 

Kommunista diktatúrák Kelet-Európában.  

o Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), hidegháború, vasfüggöny, berlini fal, 

szuperhatalom, Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Varsói Szerződés, piacgazdaság, 

jóléti állam.  o Személyek: Hruscsov, Kennedy.  

o Kronológia: 1947 a párizsi béke, a hidegháború kezdete, 1948 Izrael Állam 

megalapítása.  

o Topográfia: Berlin, Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK), Német Demokratikus 

Köztársaság (NDK), Észak- és Dél-Korea, Kuba.  

8. Magyarország szovjetizálása o Az ország felszabadítása a német 

megszállás alól és a szovjet megszállás. o A koalíciós kormányzás 

időszaka: 1945-48. o A kommunista diktatúra kiépítésének folyamata: a 

Rákosi-korszak.  

o Fogalmak: malenkij robot, államosítás, tervgazdaság, Államvédelmi Hatóság (ÁVH). o 

Személyek: Kovács Béla, Rákosi Mátyás, Mindszenty József.   

o Kronológia: 1945 szovjet megszállás, választás Magyarországon, 1948–1956 a 

Rákosidiktatúra.  

o Topográfia: Recsk, Hortobágy, Duna-delta.  
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8. évfolyam 

1. A forradalomtól az ezredfordulóig o Forradalom 

és szabadságharc 1956-ban. o A puha diktatúra 

időszaka, a Kádár-korszak. o A rendszerváltás 

időszaka: 1989-90.  

o Fogalmak: Molotov-koktél, sortüzek, munkásőrség, Magyar Szocialista Munkáspárt 

(MSZMP), Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), úttörő, termelőszövetkezet, háztáji, 

maszek, gulyáskommunizmus, rendszerváltoztatás, privatizáció, jogállam, 

többpártrendszer. o Személyek: Nagy Imre, Kádár János, Gorbacsov, Reagan, II. János 

Pál, Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor. o Kronológia: 1956. október 

23. a forradalom kitörése, 1956. november 4. a szovjet támadás, 1956–1989 a Kádár-

rendszer, o 1989–1990 a rendszerváltoztatás, 1990 az első szabad választások, 1991 a 

Szovjetunió felbomlása, 1999 Magyarország belép a NATO-ba. o Topográfia: Corvin 

köz, Mosonmagyaróvár  

2. Együttélés a Kárpát-medencében o  A határon túli 

magyarok o  A magyarországi nemzetiségek o 

 Fogalmak: kitelepítés, asszimiláció. o 

 Személyek: Esterházy János, Márton Áron. o 

 Kronológia: 1944–1945 magyarellenes 

atrocitások.  

3. Népesedés és társadalom  

o  Fogalmak:  háziasítás,  nagy  pestisjárvány,  népességrobbanás,  migráció, 

multikulturalizmus, terrorizmus, globalizáció. o  Személyek: Semmelweis Ignác  

4. A demokratikus állam o A modern demokrácia gyökerei o A modern magyar állam 

o Fogalmak: népgyűlés, hatalmi ágak, alkotmány, elnök, általános választójog. o 

Személyek: Periklész, George Washington.  

o  Kronológia: Kr. e. 5. sz. az athéni demokrácia fénykora, 1776 az amerikai Függetlenségi 

nyilatkozat, 2012 Magyarország Alaptörvénye.  

5. Régiók története  

o Fogalmak: integráció, euró, Európai Unió, visegrádi együttműködés, polgárháború, nagy fal, 

hinduizmus, buddhizmus, kasztrendszer, Korán. o Személyek:  Lincoln, Gandhi, Mao Ce-tung. 

o Kronológia: 1957 a római szerződés, 1992 a maastrichti szerződés, 2004 Magyarország belép 

az Európai Unióba. o Topográfia: Brüsszel, Lengyelország, Csehország, Közel-Kelet, Izrael.  
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ÉNEK-ZENE  

5. évfolyam  

 Az alaptantervben megnevezett 50 dalból (népdal, műdal) 15 dal éneklése 

emlékezetből szöveggel  

 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése  

 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok ismerete  A 

következő fogalmak ismerete, gyakorlatban való alkalmazása: régi és új stílusú népdal; 

kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő, a cappella; kamaraének – 

társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, mezzoforte, népi és 

klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, zenei téma; 

komolyzene, könnyű zene;  a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus), váltakozó ütem, dúr - moll jelleg;  

 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, 

furulya, tárogató, síp) ismerete  

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 

megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)   

 A karmester és a karvezető szerepének megértése  

 16-od, kis éles és nyújtott ritmus. Ismerje és használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket 

és értéküket  

 Hangközök megnevezése (tiszta kvint, kvárt, prím, oktáv, kis szekund, nagy szekund, 

nagy terc, kis terc)  

 Abszolút hangnevek ismerete  

 C-dóban hangjegyek írása  

  

6. évfolyam  

  

 Az alaptantervben megnevezett 26 dalból (népdal, műdal) 10 dal éneklése 

emlékezetből szöveggel (+Szózat!)  

 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése  

 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok ismerete  A 

következő fogalmak ismerete, gyakorlatban való alkalmazása: régi és új stílusú népdal; 

kvintváltás, kvintelés; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő, a cappella; 

kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, 

mezzoforte, népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, 

zenei téma; komolyzene, könnyű zene;  a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, 

tenor, bariton, basszus), váltakozó ütem, dúr - moll jelleg; módosított hangok; 

módosító jelek, szekvencia  

 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, 

furulya, tárogató, síp) ismerete  
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 Zenetörténeti korszakok megnevezése: középkor, reneszánsz, barokk, klasszikus, 

koronként legalább 1-1 műfaj megnevezése  

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 

megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)   

 A karmester és a karvezető szerepének megértése  

 16-od, kis éles és nyújtott ritmus. Ismerje és használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket 

és értéküket  

 Hangközök megnevezése  

 Abszolút hangnevek ismerete  

 C-dóban hangjegyek írása  

  

7. évfolyam  

  

 A tanult énekes anyagból 10 dal éneklése emlékezetből, szöveggel  

 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői  

 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége  

 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés  

 A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői  

 A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben  

 Az előző években tanult fogalmak, valamint Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, 

barokk, klasszika, romantika, zenei impresszionizmus, kortárs zene  

Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit, concerto, 

versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene  

Zenetörténeti korszakok megnevezése, legfontosabb ismertető jegyeinek ismerete  3/8, 6/8, 

felütés, hangközök :kis és nagy szext, szeptim  

  

8. évfolyam  

  

 A tanult énekes anyagból 10 dal éneklése emlékezetből, szöveggel  

 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői  

 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége  

 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés  

 A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői  

 A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben  

 Az előző években tanult fogalmak, valamint Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, 

barokk, klasszika, romantika, zenei impresszionizmus, kortárs zene  
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Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit, concerto, 

versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene, 

jazz, spirituálé.  

 Zenetörténeti korszakok megnevezése, legfontosabb ismertető jegyeinek ismerete  

3/8, 6/8, felütés, hangközök :kis és nagy szext, szeptim  

  

HON- ÉS NÉPISMERET  

6. évfolyam  

– Ismerje lakóhelye természeti adottságait, hagyományos gazdasági tevékenységeit, 

néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit.  

– Ismerje a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeit, a család felépítését, 

a családon belüli munkamegosztást.  

- Ismerje a magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességeit, táji 

különbségeit, a konyha és az ételkészítés eszközeit, a szoba berendezését, bútorzatát, a 

családon belüli munkamegosztást  

– Ismerje a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, 

valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösség 

megtartó szerepüket.  

- Ismerje a következő jeles napokhoz kapcsolódó hagyományokat:  

A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:   

Őszi jeles napok, ünnepek   

Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások  

Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások  

Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai  

Májusfaállítás, pünkösdi szokások  

Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,   

A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a 

hagyományos közösségi életben  

Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom  

Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai  

A lakodalom, lakodalmi szokások  

  

– Ismerje a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek, valamint 

szülőföldjük hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit, a hazánkban élő nemzetiségeket és 

etnikai kisebbséget  
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MATEMATIKA  

5. évfolyam  

Halmazok  

 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint  

 Halmazábra készítése  

Matematikai logika, kombinatorika  

 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása  

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek  

- Természetes számok írása, olvasása  

- A természetes számok helyi értékes írásmódja nagy számok esetén  

- A római számjelek ismerete    

Alapműveletek természetes számokkal - 

  Összeadás, kivonás és szorozás  

- Kétjegyű egész számmal való osztás  

  

Egész számok; alapműveletek egész számokkal  

- Konkrét számok ellentettje, abszolút értéke  

- A negatív  számok ismerete  

- Az egész számok összeadása, kivonása  

  

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok  

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása  

 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés  

 Tizedes törtek ábrázolása, kerekítése és összehasonlítása  

  

Alapműveletek közönséges törtekkel  

- Törtek összeadása, kivonása  

- Tört szorzása, osztása természetes számmal  

Alapműveletek tizedes törtekkel  

- Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban  

- Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal  

  

Arányosság, százalékszámítás  

 Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét 

gyakorlati feladatok megoldásában  

 Egyszerű arányossági feladatok  

Egyszerű szöveges feladatok  
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 A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása, a megoldás 

ellenőrzése  

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése  

A függvény fogalmának előkészítése  

 Tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázolása, 

megadott pont koordinátáinak leolvasása.  

Sorozatok  

 Sorozatok adott szabály alapján való  folytatása.  

Mérés és mértékegységek  

- A tömeg mérése, mértékegységei    

- Az űrtartalom mérése, mértékegységei   

- Az idő mérése, mértékegységei  

- A hosszúság mérése, mértékegységei  

- A terület mérése, mértékegységei  

- A térfogat mérése, mértékegységei  

  

Síkbeli alakzatok  

 Geometriai alapfogalmak (test, felület, vonal, pont)  

 A szög fogalma, fajtái  

 Téglalap, négyzet tulajdonságai, kerülete, területe  

 Egyenesek helyzete síkban és térben  

  

Transzformációk, szerkesztések  

Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése  

  

Térgeometria  

- Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése  

- Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete  

  

Leíró statisztika  

 Megadott szempont szerint adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról  

Valószínűség-számítás  

 Valószínűségi játékok, kísérletek végezése  
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6. évfolyam  

Halmazok  

 Halmazábra készítése.  

 Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével.  

Matematikai logika, kombinatorika  

 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása.  

  

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek  

 A  prímszám és az összetett szám fogalma,  összetett számok prímtényezős felbontása 

1000-es számkörben.  

 Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; 

közös többszörösök meghatározása.  

 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok 

ismerete és alkalmazása.  

  

  

Alapműveletek természetes számokkal  

- Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása.   

- Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal  

  

  

Egész számok; alapműveletek egész számokkal  

 Egész  számok  ismerete,  összehasonlítása,  ábrázolása számegyenesen. 

Ellentett, abszolút- érték fogalmának ismerete.  

 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében.  

  

  

  

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok  

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása.  

  

Alapműveletek közönséges törtekkel  

- Törtek  összeadása, kivonása,  szorzása.  
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- Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása.  

  

Alapműveletek tizedes törtekkel  

 Írásbeli összeadás, kivonás és szorzás.  

 Tizedes törtek legfeljebb kétjegyű egész számmal való osztása.   

  

Arányosság, százalékszámítás  

 Az egyenes és a fordított arányossággal megoldható feladatok.  

 A százalék fogalma, mindennapi élethez kötődő százalékszámítási feladatok.  

  

Egyszerű szöveges feladatok  

-  Egyszerű  szöveges  feladat  matematikai  tartalmának 

felismerése, és az annak megfelelő műveletsor felírása.  

  

A függvény fogalmának előkészítése  

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése  

  

  

Sorozatok  

 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása  

  

Mérés és mértékegységek  

 Az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom mértékegységeinek 

ismerete.   

 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása.  

  

Síkbeli alakzatok  

- A kör részei.  

- Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek.  

  

Transzformációk, szerkesztések  

    

Alapszerkesztések:  szakaszfelező  merőleges,  szögfelező, merőleges és 

párhuzamos egyenesek szerkesztése, szögfelezés, szögmásolás  

 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

felismerése.  

  

Térgeometria  

Téglatest, kocka tulajdonságai.  
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Leíró statisztika  

 Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása.  

-  Adatokat táblázatba rendezése, ábrázolása.  

  

Valószínűség-számítás  

  A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése  

  

  

  

7. évfolyam  

1. Halmazok, számhalmazok  

- Racionális számok halmazba rendezése.  

- Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének megkeresése.  

- Síkidomok halmazba rendezése.  

  

2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok  

- Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.  

  

3. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök  

- Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolút értékű egészek, törtek, tizede törtek körében 

egyszerű esetekben.  

- 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.  

- Egynemű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása.   

- Egynemű kifejezések összevonása.  

- Egyszerű egyismeretlenes elsőfokú egyenletek megoldása.  

  

4. Arányosság, százalékszámítás  

- Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű, konkrét feladatokban.   

- Egyszerű százalékszámítási feladatok.  

  

5. Szöveges feladatok előkészítése  
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- Adatok közti összefüggések felismerése, megfogalmazása a matematika nyelvén.  

  

6. Szöveges feladatok  

- Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.  

  

7. A függvények fogalmának előkészítése  

- Összefüggések, függvények, sorozatok  

- Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben.  

- Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén 

szabály(ok) keresése.  

  

8. Síkbeli alakzatok  

- Háromszögek kerületének, területének kiszámítása.  

- Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.  

- Négyszögek legfontosabb tulajdonságainak felismerése  

  

9. Transzformációk, szerkesztések  

- Adott pont tengelyes tükörképének, középpontos tükörképének megszerkesztése.  

- Szögfelező szerkesztése.  

- Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.  

  

10. Térgeometria  

- Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, 

jellemzése.  

  

11. Leíró statisztika  

- Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása.  

  

12. Valószínűség-számítás  

-  A gyakoriság fogalma.  
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8. évfolyam  

Halmazok, számhalmazok  

- Halmazműveletek ( unió, metszet, különbség, részhalmaz, kiegészítő halmaz),  - 

 Számhalmazok   

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök  

- Prímszám fogalma, Számelmélet alaptétele, Számok prímtényezős felbontása  

- Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös kiszámítása  

- Számok hatványozása, hatványértéke, négyzetgyöke  

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok  

- Hányféleképpen? (pl. Képezz háromjegyű számokat a 0; 1; 2; 3 számjegyek 

felhasználásával!)  

Arányosság, százalékszámítás  

- Arány fogalma, Arányos osztás,  

- Egyenes és fordított arányosság felismerése mennyiségek között,  

- Százalékérték, alap, százalékláb kiszámítása  

Leíró statisztika  

- Adatok gyűjtése, rendszerezése,   

- Diagramok elkészítése, leolvasása (oszlopdiagram, töröttvonal, szalagdiagram, 

kördiagram)  

- Átlagszámítás  

Valószínűség-számítás  

- Esemény valószínűségének kiszámítása  

- Kedvező és az összes esetek számának felírása  

Síkbeli alakzatok  

- A szögek fajtái  

- Sokszögek külső, belső szögei  

- Háromszögek belső szögeinek összege  

- A háromszögek csoportosítása a szögek és az oldalaik szerint  
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- Háromszögekkel kapcsolatos elnevezések (pl. oldalak elnevezése, magasságvonal, 

középvonal... )  

- A háromszög kerülete, területe  

- Pitagorasz tétel  

- Négyszögek csoportosítása, területe, kerülete  

- Négyszögek belső szögeinek összege  

- Körrel kapcsolatos elnevezések ( pl. sugár, átmérő, körvonal, körcikk, körszelet),   

- a  „π”  értéke  

- A kör kerülete, területe  

Térgeometria  

- Az egyenes hasáb és az egyenes körhenger térfogata, felszíne, hálója -  A gúla 

felszíne, hálója  

Algebra  

- Algebrai kifejezések (egynemű, különnemű algebrai kifejezések felismerése), egynemű 

algebrai kifejezések összevonása  

- Egyenletek egyenlőtlenségek algebrai megoldása; Mérlegelv  

Szöveges feladatok  

- Egyszerűbb szöveges feladatok felírása egyenlettel, egyenlőtlenséggel  

Geometriai transzformációk  

- Az egybevágóság értelmezése, A hasonlóság értelmezése  

- Tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria  

- Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria  

- Eltolás és forgatás lépéseinek levezetése  

A függvény fogalmának előkészítése, függvények  

- Hozzárendelés, szám–szám függvény  

- A hozzárendelés szabálya  

- A számpárok táblázatba foglalása, ábrázolása koordináta-rendszerben (x; y 

koordináták)  

- Értelmezési tartomány, értékkészlet felismerése, leolvasása  

- Lineáris függvény jellemzése (növekvő, csökkenő, konstans; tengelymetszetek)  

- Az abszolútérték és a másodfokú függvény felismerése  
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FIZIKA  

7.évfolyam  

1. Fizikai mennyiségek: Mérhető fizikai mennyiségek: hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, 

hőmérséklet (szükséges eszközök)  

2.Fizikai mennyiségek: jele, mértékegysége, mértékegység- váltás  

3.Egyszerű számításos feladatok elvégzése: út, idő, sebesség, sűrűség , nyomás, teljesítmény   

4.Halmazállapot-változások(felsorolás, rövid megfogalmazás, példák)  

5.Fontosabb  törvények:  Newton  I.  II.  III.  törvénye, 

 energiamegmaradás-törvénye, Arkhimédész –törvénye, Lendület-megmaradás 

törvénye   

  

8. évfolyam  

1.Elektromos állapot (elektron, proton, atommag) fogalma.  

2.Egyszerű áramkör rajz, e-áramlás, fogalmak: áramforrás kapcsoló, fogyasztók, vezeték.  

3.Áramütés veszélye a háztartásban.  

4.A fény terjedése (sebessége, árnyék )  

 5.Tükrök, lencsék, optikai eszközök.  

6. Tetszés szerinti égi jelenség (Nap, Hold –fogyatkozás, Tejútrendszer, meteor)  

  

  

DIGITÁLIS KULTÚRA  

5 osztály  

A tanuló a Digitális eszközök használat témakörből  

- Tudja bekapcsolni a számítógépet  

- Tudjon bejelentkezni a rendszerbe  

- Rendeltetésszerűen használja az alapvető informatikai eszközöket (monitor, 

billentyűzet, egér)  

A tanuló a Robotika, algoritmizálás, programozás témakörből  
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- Ismerje és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit  

- Tudjon adatokat gyűjt szenzorok segítségével  

- Tudjon mozgásokat vezérelni szimulált vagy valós környezetben   

A tanuló az e-Világ és online kommunikáció témakörből  

- Tudjon belépni egy levelezőrendszerbe  

- Tudjon megnyitni egy beérkező üzenetet  

- Tudjon elektronikus levelet írni  

- Tudjon létrehozni egy legkevesebb három diából álló bemutatót  

- Tudja elmenteni a bemutatót  

A tanuló a Digitális eszközök témakörből  

- Ismerje a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza  

- A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat  

  

  

6 osztály  

A tanuló az informatikai eszközök használat témakörből  

- Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit  

- Tudja azokat önállóan használni  

- Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni  

- Tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat  

- Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, Ismerje és tartsa be a hálózat 

használatának szabályait  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörből  

- Tudjon összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információkat  

- Ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit  

- Tudjon egyszerű programot készíteni  

- Legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára  

- Tudjon együttműködni a problémamegoldás során társaival  

A tanuló az infokommunikáció témakörből  

- Tudjon egy levelezőrendszert önállóan kezelni  

- Tudjon képes elektronikus és internetes médiumokat használni  

- Tudja menteni az interneten talált információkat   

- Ismerje a netikett szabályait  

A tanuló az információs társadalom témakörből  

- Ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat  
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- Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat  

- Ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket  

- szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében  

A tanuló a könyvtári informatika témakörből  

-  konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz 

szükséges információkat  

  

  

7. osztály  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakörből  

- Tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle 

adatbázisokban keresni   

- Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 

elhelyezni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörből  

- Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt   

- Ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit   

- Tudjon önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni   

- Tudjon egyszerű programot készíteni   

- Ismerje egy fejlesztőrendszer alapszintű használatát -  Tudjon együttműködni 

társaival.  

A tanuló az infokommunikáció témakörből  

- Tudja használni egy böngészőprogramot  

- Tudjon megadott szempontok szerint információt keresni  - Ismerje a 

netikett szabályait.  

A tanuló az információs társadalom témakörből  

- Ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat   

- Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat   

- Ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket   

- Szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban 

valófeltüntetésében.  

A tanuló a könyvtári informatika témakörből  

-  Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz 

szükséges információkat  
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8. osztály  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakörből  

- Ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket  

- Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 

elhelyezni  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörből  

- Tudjon egyszerű programot készíteni  

- Legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára  

- Tudjon együttműködni társaival  

A tanuló az infokommunikáció témakörből  

 -  Ismerje a netikett szabályait  

A tanuló az információs társadalom témakörből  

-  Szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében  

  

  

  

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS  

5. osztály   

A  

- A mérés alapjainak ismerete: mértékegységek, értékváltás, egyszerű mérőeszközök 

bemutatása, használata.  

- Kéziszerszámok ismerete: kalapács, fogók, forgácsoló eszközök stb.  

- A műszaki kommunikáció alapjai: rajzolvasás, mérés, rajzi jelek, szabványok.  

- A közlekedési szabályok ismerete: kerékpáros KRESZ  

  

B  

- Feladatod a családi munkamegosztásban. -  Élelmiszer piramis értelmezése - 

 Írj egy napi egészséges étrendet! -  A hímzés alapöltései.  
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6. osztály   

A  

- A mérés alapjainak ismerete: mértékegységek, értékváltás, egyszerű mérőeszközök 

bemutatása, használata.  

- Kéziszerszámok ismerete: kalapács, fogók, forgácsoló eszközök stb.  

- Lakás- lakásépítés- lakberendezés: tervdokumentációk, eszközök.  

- A műszaki kommunikáció alapjai: rajzolvasás, mérés, rajzi jelek, szabványok. - A 

közlekedési szabályok ismerete: kerékpáros KRESZ - Közterek, közösségi terek 

településünkön.  

  

B  

- Családi munkamegosztás. Sorold fel a te feladataidat!  

- Korszerű berendezési tárgyak a lakásban.(Írj le néhányat)  

- A modern konyha berendezési tárgyai.(felsorolás) -  Terítés szabályai.(rajz) - 

 A kézi síkkötés alapeszközei.  

  

  

7. osztály   

A  

- Hulladékok kezelése, újrahasznosítás, kezelési módok.  

- Település típusok, jellemzői.  

- A belső égésű motorok működése, környezeti vonatkozásai, közlekedés fajtái, KRESZ, 

a személygépkocsi üzeme  

- Egyszerű szerszámok biztonságos használata.  

  

B  

- Háztartási költségvetés készítése (bevétel, kiadás).  

- Bevásárló lista készítése (napi bevásárlás)  

- Egészséges ételek.(energiatartalom, vitamintartalom) felsorolása. -  Egy napi 

egészséges étrend (5-szöri étkezésre) -  Ruhatervek rajzolása.  

    

ANGOL NYELV  

5. évfolyam  

• A témakörökben tanult, ismert szavak, kifejezések és azok írott alakjainak ismerete. 

(greetings, school subjects, sports, family members, physical appearance, parts of the 

body, animals, days of the week, daily routines, hobbies, rooms, furniture, buildings, 

places in your town, food and drink, months, dates, celebrations, clothes, jobs, 

weather, seasons)  
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• Ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérés, utasítás megértése.   

• Minta alapján rövid szöveg alkotása ismert témában egyszerű mondatokban.   

• Ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információ kiszűrése.   

• Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszadás. (What's your 

name?, Where do you live? What is your phone number? How are you? What is your 

favourite …? Who's your favourite …? What's the time? How much.../ How many...?, 

What do you do in the morning? What is your hobby?, Where is the ...?,  When is your 

birthday? What's the weather like? What is he doing now?)  

• A tanult nyelvtani struktúrák felismerése. (to be, possessive adjectives, have got, 

Present Simple –Present Progressive, adverbs of frequency -always, usually, often, 

sometimes, never, There is.../ There are..., prepositions of place, countable and 

uncountable nouns, How much.../ How many...?)  

  

  

6. évfolyam  

• A témakörökben tanult, ismert szavak, kifejezések és azok írott alakjainak ismerete. 

(daily routines, freetime and holiday activities, parts of the body, means of transport, 

places in the city, geographical features, past events)   

• Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérések, kérdések, közlések 

megértése.  

• Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg elolvasása, a szövegből 

fontos információ kiszűrése.  

• Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszadás egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban.   

• Ismerős témákban feltett kérdések megértése, azokra válasz adása szóban és írásban. 

(How often do you…? When were you born? How much? How many? How do I get 

there? How are you? Where do you live? What did you do...?)  

• Tanult témákról részben önállóan, egyszerű mondatok megfogalmazása.   

• A tanult nyelvtani struktúrák felismerése, azok részben önálló alkalmazása. (Present 

Tenses, Adjectives, Past Simple, time expressions, future tenses, exchanging basic 

personal information, discussing daily routine and freetime activities, expressing likes, 

dislikes and preferences, expressing predictions, expressing present and past abilities- 

modals: can-could)  
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7. évfolyam  

• A témakörökben tanult, szavak, kifejezések ismerete. (teenage life, professions, 

clothes and fashion, travelling, health, endangered animals, freetime activities, 

weather, entertainment)   

• Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérések, kérdések, közlések 

megértése.  

• Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg elolvasása, a szövegből 

fontos információ kiszűrése.  

• Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszadás egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban.   

• Ismerős témákban feltett kérdések megértése, azokra válasz adása szóban és írásban. 

(What did you do last week? What were you doing at 6? What does a driver do? Who 

is the oldest person in your family? What is your problem? Do you live a healthy life? 

What are your future plans?)  

• Tanult témákról részben önállóan, mondatok megfogalmazása.  

• A tanult nyelvtani struktúrák felismerése, azok részben önálló alkalmazása. (Present 

tenses, Past tenses, future forms, adjectives, comparison,, time expressions discussing 

routines and actions, describing people, discussing jobs, talking about food and 

quantities, comparing things, expressing preferences, agreeing and disagreeing, 

making suggestions and obligations-  modals: should, expressing necessity- modals:  

must, have to)  

  

8. évfolyam  

• A témakörökben tanult, szavak, kifejezések ismerete. (Sports, words of 

communication, computer skills, travelling and holidays, superstitions, nature, teen 

problems)  

• Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérések, kérdések, közlések 

megértése.  

• Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott hosszabb szöveg elolvasása, a 

szövegből fontos információ kiszűrése. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből az ismeretlen nyelvi elemek jelentésének kikövetkeztetése.   

• Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszadás egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban szóban és írásban.  

• Egyszerű mondatokban közlések és kérdések megfogalmazása, események 

elmesélése. Probléma esetén segítség kérése.  

• Egyszerű, strukturált szöveg (baráti üzenet, üdvözlet) létrehozása, ismert szerkezetek 

felhasználásával.  

• A tanult nyelvtani struktúrák ismeret és azok alkalmazása. (Present tenses, past tenses, 

future tenses, prepositions of time, place and movement, modals: can, could, may, 
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have to, should, question tags, expressing/ asking for opinions, ideas and feelings, 

agreeing and disagreeing, discussing habits and giving advice)  

  

  

TERMÉSZETTUDOMÁNY  

5. ÉVFOLYAM  

- A növények testfelépítése: virágos növények testfelépítése és a szervek működése, a 

zöldség- és gyümölcsfélék környezeti igényei, tulajdonságai, felhasználási módjai, 

kártevői, védekezés módjai, környezetkímélő gazdálkodás  

- Állatok testfelépítése: háziállatok, és a ház körül élő állatok életmódja, jellemzése, 

felelős állattartás  

- Az anyagok és tulajdonságaik: az anyagok jellemzése, összetétele, halmazállapota,  

- halmazállapot-változások; a talaj, a levegő és a víz tulajdonságai; a gyors és a lassú 

égés; a tűzvédelem és a tűzoltás szabályai, módjai.  

- Mérések, mértékegységek, mérőeszközök: tömeg, hosszúság, térfogat, hőmérséklet 

mérése  

- Tájékozódás az időben: időmérés, Föld forgása, és keringése, univerzum és a csillagok, 

a Föld története  

- Tájékozódás a térben: ismeri a fő- és mellékvilágtájakat, felismeri és használja a térképi 

jelrendszert és a térképfajtákat  

- Alapvető légköri jelenségek és folyamatok: megnevezi az éghajlat fő elemeit, értelmezi 

az időjárás-jelentést leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati 

diagramok és éghajlati térképek adatait  

- Az emberi szervezet működése, a testi lelki egészség: ismerje alapfokon az emberi 

szervezet szerveit, azok feladatát, tudatos egészségmegőrzés. Betegség, járvány 

fertőzés fogalma, tudnivalók, megelőzés  

  

    

TERMÉSZETTUDOMÁNY  

6. ÉVFOLYAM  

- Ismerje hazánk erdő, mező, vízpart élőlénytársulásainak főbb jellemzőit!  

- Ismerje és tudja jellemezni a hazai életközösségek (erdő, mező, vízpart) tanult 

növényeit és állatait! Erdő; vizek és vízpartok, rétek, mezők, szántóföldek) környezeti 

adottságai, élővilága – az élőlények alkalmazkodása, testfelépítése, életmódja  

(mozgás, táplálkozás, szaporodás, ivadékgondozás)  

- Tudjon táplálékláncokat készíteni a hazai életközösségek élőlényeiből!  
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- Legyen tisztában a hazai életközösségek természetvédelmi értékével, tartsa fontosnak, 

annak védelmét!  

- Ismerje az energiahordozók fajtáit, tudja jellemezni ezeket!  

- Ismerje a globális klímaváltozás okait, következményeit, óvja, védje a saját 

környezetét! Törekedjen a környezettudatos életre!  

- Tudja megnevezni a belső és külső erők működésének következményeit!  

- Ismerje és tudja jellemezni a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni 

tevékenység folyamatait!  

- Tudjon megnevezni néhány kőzetfajtát!  

  

BIOLÓGIA  

7. ÉVFOLYAM  

- Ismerje az élővilág országait, tudja jellemezni a tanult törzseket, osztályokat, ismerje a 

faj, kettős nevezéktan fogalmát!  

- Alapfokon ismerje a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait!  

- Tudja jellemezni a Föld éghajlati övezeteit!  

- Táplálkozási láncok és hálózatok összeállítása a biomok élőlényeiből!  

- Az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti kölcsönhatások ismerete, 

környezeti igény és tűrőképesség vizsgálata.  

- A levegő, a víz és a talaj védelmének fontossága!  

  

  

BIOLÓGIA  

8. ÉVFOLYAM  

- A növényi és az állati sejttípusok összehasonlítása, szerveződési szintek ismerete, 

jellemzése!  

- Ismerje az emberi bőr felépítését, jellemzését!  

- Ismerje a mozgásszervrendszerünk felépítését!  

- Ismerje a tápanyagokat, vitaminokat, emésztő szervrendszerünket!  
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A vérkeringés, vérünk jellemzése!  

- Tudja elmondani a légzés folyamatát!  

- Ismerje a kiválasztás szervrendszerét!  

- Ismerje az érzékszerveink, idegrendszerünk felépítését!  

- Ismerje az egészségmegőrzés fontosságát, tudja mit tehet egészségünk érdekében!  

  

  

FÖLDRAJZ  

7. ÉVFOLYAM  

- Felismeri a különböző léptékű, típusú és tartalmú térképeket és tudja ezeket használni!  

- A földrajzi helymeghatározás alapjait ismerje és alkalmazza!  

- Tudja elhelyezni és megnevezni a kontinenseket a térképen!  

- Tudjon természetföldrajzi jellemzőket megfogalmazni az egyes kontinensekre  

(elhelyezkedés, partvonal, vízrajz, felszín, éghajlat, természetes növénytakaró) - 

Ismerjen és mutasson be néhány környezeti problémát a Földön!  

- Ismerje a földrajzi övezetesség kialakulásának okait!  

- Tudja megmagyarázni a tudatos fogyasztás, a fenntarthatóság fogalmát!  

  

  

FÖLDRAJZ  

8. ÉVFOLYAM  

- Tudjon természetföldrajzi jellemzőket megfogalmazni Európa/Közép-Európa tájairól, 

térségeiről, országairól (elhelyezkedés, partvonal, vízrajz, felszín, éghajlat, természetes 

növénytakaró)  

- Ismerje Magyarország és a Kárpát-medence térségének természeti és 

társadalmigazdasági erőforrásait!  

- Tudja megnevezni, térképen megmutatni hazánk nagytájait!  

- A tanult tájakat, régiókat, településeket ismerje és tudja egyszerűen jellemezni!  

- Ismerje a közvetlen környezete természetföldrajzát (éghajlat, vízrajz, felszín, 

természetes növénytakaró).  

- Ismerje és óvja szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági 

értékeit!  
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KÉMIA  

7. ÉVFOLYAM  
  

- Tudjon különbséget tenni a vizsgált testek anyagai között, azok jellemző 

tulajdonságaalapján,  

- Tudjon megnevezni a természetben előforduló kémiai anyagokat,  

- Tudjon példákat mondani a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások 

szerepére mindennapi életünkben  

- Tudja, hogy melyek az égés feltételei, mi a tűzoltás kémiai lényege  

- Tudja a levegő összetevőinek nevét, ismerje a levegő és a víz szennyezésének fő 

forrásait és anyagait  

- Tudja felsorolni a különféle energiaforrásokat, azok környezeti hatásait, érezze az 

energiatakarékosság szükségességét,  

- Tudja azt, hogy melyek a kőolaj-lepárlás termékei, milyen környezeti hatásaik vannak, 

tűzveszélyességüket, élettani hatásaikat,  

- Tudják a gázzal működő berendezések használatának szabályait, tűz- és 

robbanásveszélyességét, az égéstermékek élettani hatásait,  

- Tudja megnevezni a megismert atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai 

jelüket,  

- Tudja kémiai ismereteit szabatosan néhány mondatban, szóban vagy írásban  

- megfogalmazni,  

- Tudja a háztartási anyagokon szereplő pH adatokról a kémhatást megállapítani,  

- Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi 

életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.  

  

  

KÉMIA  
  

8. ÉVFOLYAM  
  

- Tudja megnevezni és kémiai jelekkel felírni a tanult elemeket és vegyületeket, ismerje 

azok fontosabb reakcióit, környezeti, élettani hatásait,  

- Tudja magyarázni a kémiai reakciók lényegét az elvégzett kísérletek alapján,  

- Tulajdonságaik alapján tudja azonosítani a köznapi életben is fontos szervetlen 

anyagokat,  

- Tudja felsorolni a levegő és a természetes vizek szennyezéseit,  



Pedagógiai Program       Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola  

  

-  

-  

  254  

- Ismerje az egyes nemfémes elemek és vegyületek élettani, környezeti hatásait,C és 

oxidjai  

- Tudja a mindennapi életben előforduló anyagokhoz mellékelt használati utasításokat 

értelmezni kémiai szempontból  

Tudja balesetmentesen használni a háztartási vegyszereket, érezzen személyes 

felelősséget, keressen cselekvési lehetőségeket közvetlen környezete megóvására, 

Tudja a fontosabb fémek fizikai és kémiai tulajdonságait, előfordulásukat, 

előállításukat és gyakorlati jelentőségüket,Al Fe  

- Tudja azt, hogy melyek azok az alkálifém- és alkáliföldfém vegyületek, amelyek 

mindennapi életünkben szerepet játszanak, azok élettani és gyakorlati jelentőségét, a 

vizek lágyításának módjait (Na, Ca, Mg vegyületei)  

  

  

VIZUÁLIS KULTÚRA  
  

5. évfolyam  
  

- Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit képes kiemelni, 

bemutatni, azokat alkotómunka során felhasználni.  

- Belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével képes tapasztalatait vizuálisan 

megjeleníteni.  

- Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban (őskor, ókori Egyiptom, görög és 

Róma) készült alkotásokat, összehasonlít, ismeri a főbb stílusjegyeket. Felismeri az 

egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján.  

- Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja.  

- Ezek alapján három darab tanulói munka bemutatása.  

  

  

6. évfolyam  
  

- Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit képes kiemelni, 

bemutatni, azokat alkotómunka során felhasználni.  
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- Belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével képes tapasztalatait vizuálisan 

megjeleníteni.  

- Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban (középkor: román, gótika, 

reneszánsz) készült alkotásokat, összehasonlít, ismeri a főbb stílusjegyeket. Felismeri 

az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján.  

- Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja.  
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Egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek értelmezése, szimbólumok 

tervezése.   

Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre.  

- Ezek alapján három darab tanulói munka bemutatása.  

  

  

7. évfolyam  
  

- Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit képes kiemelni, 

bemutatni, azokat alkotómunka során felhasználni.  

- Belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével képes tapasztalatait vizuálisan 

megjeleníteni.  

- Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban (18-19. század) készült 

alkotásokat, összehasonlít, ismeri a főbb stílusjegyeket. Felismeri az egyes témakörök 

szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag alapján.  

- Térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, eseményeket, történeteket rögzít, 

megjelenít. Formai összefüggéseket felismeri, munkájában vizuálisan dokumentálja.   

- Egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok értelmezése, 

tervezése.  

- Tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre.  

- Ezek alapján három darab tanulói munka bemutatása.  

  

  

8. évfolyam  
  

- Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit képes kiemelni, 

bemutatni, azokat alkotómunka során felhasználni.  

- Belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével képes tapasztalatait vizuálisan 

megjeleníteni.  

- Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban (20. század, modern művészet) 

készült alkotásokat, összehasonlít, ismeri a főbb stílusjegyeket.   

- Alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. Felismeri az egyes témakörök 

szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag alapján.  
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- Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja.  

- Adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, 

eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít. Formai összefüggéseket felismeri, 

munkájában vizuálisan dokumentálja.   

Egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése 

érdekében önállóan információt gyűjt.  

Ismeri a műszaki ábrázolás alapjait (vetületi ábrázolás, axonometria, perspektíva). - 

Ezek alapján három darab tanulói munka bemutatása.  

  

TESTNEVELÉS  
  

5. osztály   
  

Futóiskola feladatainak ismerete bemelegítés céljából.  

Bemelegítésre alkalmas gimnasztikai gyakorlatok ismerete, pedagógus utasítására megfelelő 

végzése.  

ATLÉTIKA  

  

Futások: rövid távú vágtafutás, gyors futások irányváltoztatással.  

                kötetlen kitartó futás 5-6 perc egyéni képességeknek megfelelően.  

  

Ugrások / egy választott /  

             Távolugrás: Helyes technikai végrehajtás guggoló technikával.               

Magasugrás: Ugrás lépő technikával.  

  

Kislabda hajítás: Helyből és nekifutásból, helyes technikai végrehajtás.  

  

Értékelés: A mozgásformák helyes és eredményes végrehajtása.        

Az egyéni képességek, adottságok figyelembe vétele.  

  

TORNA  

  

 4 elemet tartalmazó önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása.  

Értékelés: Alakítsa helyesen a részmozdulatokban az egyes talajelemeket.  

  

Választható:  

  

Szekrényugrás: 3 részes szekrényre nekifutás után felguggolás, majd homorított leugrás. 

Értékelés: A részmozdulatok helyes végrehajtása.  
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Kötélmászás: 4 m magas kötélen mászás, mászó kulcsolással. Értékelés: 

Dinamikus mászás.  

  

SPORTJÁTÉKOK/ egy választott /  

  

KOSÁRLABDA: Labdavezetés tárgykerüléssel. Fektetett dobás végrehajtása labdavezetésből. 

Büntető dobás.  

LABDARÚGÁS: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Guruló labda megállítása. Kapura 

lövés, álló labdával.  

KÉZILABDA: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Labdavezetésből kapura lövés 

kitámasztás után.   

  

ÚSZÁS  

  

100m folyamatos úszás választott úszásnemben, sekély vagy mélyvízben.  

Értékelés: A választott úszásnem technikájának pontos és szabályszerű végrehajtása.  

  

ELMÉLET  

  

Soroljon fel 5 atlétikai versenyszámot. Tudja 5 magyar olimpiai bajnok nevét és sportágát. A 

választott sportjáték alapvető szabályismerete.  

  

Az osztályozó vizsga fő értékelési szempontjai:  

- a tanuló felkészültsége  

- a tanuló hozzáállása, figyelembe véve alkati sajátságait  

- a bemutatott mozgáselemek érjék el a tantárgyi minimum szintet  

- a vizsga során törekedjen sportszerű kultúrált magatartásra    

  

  

6. osztály   
  

Futóiskola feladatainak ismerete bemelegítés céljából.  

Bemelegítésre alkalmas gimnasztikai gyakorlatok ismerete, pedagógus utasítására megfelelő 

végzése.  

ATLÉTIKA  

  

Futások: rövid távú vágtafutás, gyors futások irányváltoztatással.  

                kötetlen kitartó futás 7-8 perc egyéni képességeknek megfelelően.  
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Ugrások / egy választott /  

             Távolugrás: Helyes technikai végrehajtás guggoló technikával.               

Magasugrás: Ugrás lépő technikával.  

  

Kislabda hajítás: Helyből és nekifutásból, helyes technikai végrehajtás.  

  

Értékelés: A mozgásformák helyes és eredményes végrehajtása.        

Az egyéni képességek, adottságok figyelembe vétele.  

  

TORNA  
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 4 elemet tartalmazó önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása.  

Értékelés: Alakítsa helyesen a részmozdulatokban az egyes talajelemeket.  

  

Választható:  

  

  Szekrényugrás: 3 részes szekrényre nekifutás után felguggolás, majd homorított leugrás. 

Értékelés: A részmozdulatok helyes végrehajtása.  

  

Kötélmászás: 4 m magas kötélen mászás, mászó kulcsolással. Értékelés: 

Dinamikus mászás.  

  

  

SPORTJÁTÉKOK/ egy választott /  

  

KOSÁRLABDA: Labdavezetés tárgykerüléssel. Fektetett dobás végrehajtása labdavezetésből.  

Büntető dobás.  

LABDARÚGÁS: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Guruló labda megállítása. Kapura 

lövés, álló labdával.  

KÉZILABDA: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Labdavezetésből kapura lövés 

kitámasztás után.   

  

ÚSZÁS  

  

100m folyamatos úszás választott úszásnemben, sekély vagy mélyvízben.  

Értékelés: A választott úszásnem technikájának pontos és szabályszerű végrehajtása.  

  

ELMÉLET  

  

Soroljon fel 5 atlétikai versenyszámot. Tudja 5 magyar olimpiai bajnok nevét és sportágát. A 

választott sportjáték alapvető szabályismerete.  

  

Az osztályozó vizsga fő értékelési szempontjai:  

- a tanuló felkészültsége  

- a tanuló hozzáállása, figyelembe véve alkati sajátságait  

- a bemutatott mozgáselemek érjék el a tantárgyi minimum szintet  

- a vizsga során törekedjen sportszerű kultúrált magatartásra    

  

  

    

7. osztály   
  

Futóiskola feladatainak ismerete bemelegítés céljából.  
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Bemelegítésre alkalmas gimnasztikai gyakorlatok ismerete, pedagógus utasítására megfelelő 

végzése.  

ATLÉTIKA  

  

Futások: rövid távú, vágtafutás, gyors futások irányváltoztatással.  

                Kötetlen kitartó futás 8-10 perc egyéni képességeknek megfelelően.  

  

Ugrások / egy választott /  

                Távolugrás: Helyes technikai végrehajtás guggoló technikával.                  

Magasugrás: Ugrás, lépő technikával.  

  

Kislabda hajítás:: Helyből és nekifutásból, helyes technikai végrehajtás.  

  

Értékelés: A mozgásformák helyes és eredményes végrehajtása.       

Az egyéni képességek, adottságok figyelembe vétele.  

  

TORNA  

  

6 elemet tartalmazó önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása.  

Értékelés: Alakítsa helyesen a részmozdulatokban az egyes talajelemeket.  

  

Választható:  

  

Szekrényugrás: 4 részes szekrényre nekifutás után felguggolás, majd homorított leugrás.  

                           Zsugorkanyarulati átugrás.  

Értékelés: A részmozdulatok helyes végrehajtása.  

  

Kötélmászás: 4 m magas kötélen mászás, mászó kulcsolással, vagy függeszkedéssel. 

Értékelés: Dinamikus mászás.  

  

Sportjátékok / egy választott /  

  

KOSÁRLABDA: Labdavezetés tárgykerüléssel. Fektetett dobás végrehajtása átadásból egy 

leütés után. Büntető dobás.  

  

LABDARÚGÁS: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Guruló labda megállítása. Kapura 

lövés, mozgásban lévő labdával.  

  

KÉZILABDA: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Labdavezetésből kapura lövés felugrás 

után. Büntető dobás.   

  

ÚSZÁS:   
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200 m folyamatos úszás választott úszásnemben, mélyvízben. Fejesugrás.  

Értékelés: A választott úszásnem technikájának pontos és szabályszerű végrehajtása.  

  

ELMÉLET:   

  

Soroljon fel 5 úszó versenyszámot. Tudja 5 magyar olimpiai bajnok nevét és sportágát.  

Soroljon fel 5 olimpiai sportágat.  

A választott sportjáték alapvető szabályismerete.  

  

Az osztályozó vizsga fő értékelési szempontjai:  

- a tanuló felkészültsége  

- a tanuló hozzáállása, figyelembe véve alkati sajátoságait  

- a bemutatott mozgáselemek érjék el a tantárgyi minimum szintet  

- a vizsga során törekedjen sportszerű kultúrált magatartásra    

  

  

  

8. osztály   
  

Futóiskola feladatainak ismerete bemelegítés céljából.  

Bemelegítésre alkalmas gimnasztikai gyakorlatok ismerete, pedagógus utasítására megfelelő 

végzése.  

ATLÉTIKA  

  

Futások: rövid távú, vágtafutás, gyors futások irányváltoztatással.  

                Kötetlen kitartó futás 8-10 perc egyéni képességeknek megfelelően.  

  

Ugrások / egy választott /  

                Távolugrás: Helyes technikai végrehajtás guggoló technikával.                  

Magasugrás: Ugrás, lépő technikával.  

  

Kislabda hajítás:: Helyből és nekifutásból, helyes technikai végrehajtás.  

  

Értékelés: A mozgásformák helyes és eredményes végrehajtása.       

Az egyéni képességek, adottságok figyelembe vétele.  

  

TORNA  

  

6 elemet tartalmazó önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása.  

Értékelés: Alakítsa helyesen a részmozdulatokban az egyes talajelemeket.  
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Választható:  

  

Szekrényugrás: 4 részes szekrényre nekifutás után felguggolás, majd homorított leugrás.  

                           Zsugorkanyarulati átugrás.  

Értékelés: A részmozdulatok helyes végrehajtása.  

  

Kötélmászás: 4 m magas kötélen mászás, mászó kulcsolással, vagy függeszkedéssel. 

Értékelés: Dinamikus mászás.  

  

Sportjátékok / egy választott /  

  

KOSÁRLABDA: Labdavezetés tárgykerüléssel. Fektetett dobás végrehajtása átadásból egy 

leütés után. Büntető dobás.  

  

LABDARÚGÁS: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Guruló labda megállítása. Kapura 

lövés, mozgásban lévő labdával.  

  

KÉZILABDA: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Labdavezetésből kapura lövés felugrás 

után. Büntető dobás.   

  

ÚSZÁS:   

200 m folyamatos úszás választott úszásnemben, mélyvízben. Fejesugrás.  

Értékelés: A választott úszásnem technikájának pontos és szabályszerű végrehajtása.  

  

ELMÉLET:   

  

Soroljon fel 5 úszó versenyszámot. Tudja 5 magyar olimpiai bajnok nevét és sportágát.  

Soroljon fel 5 olimpiai sportágat.  

A választott sportjáték alapvető szabályismerete.  

  

Az osztályozó vizsga fő értékelési szempontjai:  

- a tanuló felkészültsége  

- a tanuló hozzáállása, figyelembe véve alkati sajátoságait  

- a bemutatott mozgáselemek érjék el a tantárgyi minimum szintet  

- a vizsga során törekedjen sportszerű kultúrált magatartásra    
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A tanügyi dokumentumokban 
alkalmazott intézményi záradékok   

  

A Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjának  

2. sz. melléklete  
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A Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjának  

2. sz. melléklete  

A tanügyi dokumentumokban alkalmazott intézményi záradékok  

  

  

  

Intézményünkben a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez kiadott 1. mellékletben 

megfogalmazott záradékokat az alábbiakkal egészítjük ki:  

  

1. Felvéve  a  .....................  számú  határozattal  a(z)  (iskola  címe)  

.................................iskolából. (Bl, Tl, N, B)  

  

2. Mentesítve ..................tantárgyból (tantárgyakból) az értékelés és a minősítés 

alól. (N, Tl, B)  

  

3. A ......................számú határozat alapján hátrányos (halmozottan hátrányos) 

helyzetű. (Tl)      

   

4. A .................tantárgyból (tantárgyakból) dicséretet kapott. (N, Tl, B)  

  

5. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben 

részesül. (N, Tl, B)  

6. A ......................tantárgyból ...................-án osztályozó (különbözeti) vizsgát tett.  

(Tl, B)  

   

 Beírási napló   Bn.  

  Osztálynapló   N.  

  Törzslap   Tl.  

  Bizonyítvány   B.  

  


