
XIII. sz. melléklet ÉLŐ IDEGEN NYELV: 1-8. évfolyam 

 NÉMET 
 

1 

ÉLŐ IDEGEN NYELV – NÉMET 

1-8. osztály 

Iskolánk helyi sajátosságából adódóan, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása mellett, valamint a szü-

lők kérésére a német nyelv oktatása a következő formákban történik: 

 

a) Idegen nyelvet tanuló 1. és 2. osztály 

b) Idegen nyelvet tanuló 3 – 8. osztály (EMELT SZINT) 

c) Idegen nyelvet tanuló 4 – 8. osztály (ALAP SZINT) 

d) Nyelvoktató kisebbségi osztály 1 – 8. osztály 

Óratervi táblázat: 

Szint 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen 

Alap szint  2 2 – 2 3 3 3 3 18 

Kötelezően  vá-

lasztható 

2 2       4 

Éves óraszám 74 74 – 74 111 111 111 111 666 

Emelt szint 2 2 2 4 5 5 5 5 31 

Kötelezően  vá-

lasztható 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Éves óraszám 74 74 74 148 185 185 185 185 1110 

Kisebbségi okt. 5 +1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 48 

Éves óraszám 222 222 222 222 222 222 222 222 1776 

A tantárgy tanításának célja és feladatai 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a ta-

nulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi 

kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a 

gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a 

nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.  

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

A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommu-

nikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevé-

kenységeket végeznek.  

A mindennapi nyelvhasználatban – ezért a nyelvtanulásban is –, fontos szerepet játszanak a szövegértel-

mezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy 

hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelme-

zi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell 

lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák 

közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a 

különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, 

amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tar-

toznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek 

autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyel-

ven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A 

tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 

szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az ide-

gen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kul-

turális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  
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Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiák-

nak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesz-

szék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompe-

tenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként 

használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg A NAT által az egyes képzési szakaszokra mini-

mumként meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-szintben 

nem megadható 
A1 A2/B1 B1 mínusz B1 

Második 

idegen nyelv 
- - - A1 A2 

A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szöveg-

alkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv 

tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kom-

munikáció területén.  
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interne-

ten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az 

írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a 

produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív 

feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad al-

kalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról 

való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak megteremtésére.  

A nyelvtanulás a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget 

nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a 

folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szö-

veg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, 

hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

 

NÉMET NYELV, 1-4. ÉVFOLYAM 

A1 SZINT 

• Kerettanterv: 

51/2012. (XII. 21) EMMI rendelet:1.2.2. idegen nyelv 

Világ-nyelv program 

Korai nyelvoktatás (1. idegen nyelv a 1, 2, 3. osztályban) 

Figyelembe vett kerettanterv: Hueber-Planetino  

• Tananyagfelosztás: heti 2 óra 

• A kerettantervi ajánlat a tananyag 90%-át fedi le, a fennmaradó 10%-ot ismét-

lés, rendszerezésre fordítjuk. 

1. évfolyam, A1/1  

1. osztály 

* Beszélgetés, társalgás 40 óra 

* Dalok, versek, énekek, játékok 22 óra 

* Készségfejlesztés, ismétlés, rendszerezés 12 óra 

 74 óra 
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2. évfolyam, A1/1 szint 

2. osztály 

* Beszélgetés, társalgás 27 óra 

* Betűk, hangok felismerése, írása 15 óra 

* Dalok, versek, mondókák 20 óra 

* Ismétlés, rendszerezés 12 óra 

  74 óra 

 

A 1-2. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a nyelvek 

tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és öröm-

teli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megma-

radjon és erősödjön ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi 

eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvta-

nulás hosszú távú eredményessége szempontjából. 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: együttélés a családban. 

Otthon  

Otthonom. Kedvenc játékaim. Tárgyak a lakásban. 

Környezetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Idő, időjárás 

A hét napjai és napszakok. 

 

Környezetismeret: az idő mérése, az idő kifejezése 

a mindennapi kommunikációban; a napszakok, az 

évszakok váltakozása. 

Matematika: számok írása, olvasása, állítások 

igazságának eldöntése,  

Öltözködés 

Ruhadarabok. 

 

Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód - öltözködés. 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Kedvenc sportom. 

Környezetismeret: testrészek, egészségvédelem. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. Iskolai tevékenységek. Iskola-

szerek. Osztálytársaim, barátaim. 

Környezetismeret: baráti kapcsolatok, iskolai 

közösségek. 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek, játékok. 

Játékok, sporteszközök. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

Vizuális kultúra: kreatív alkotások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: élőlények csoportosítása élő-

hely, táplálkozási mód, egyéb tulajdonságok sze-

rint; változatos élővilág. 

Matematika: halmazok, adatgyűjtés,  

Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim, születésnap. 

Környezetismeret: ünnepek, hagyományok. 

Fantázia és valóság 

Képzeletem világa. Földönkívüli lények. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

 

Kommunikációs eszközök  

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés, Bemutatkozás, mások bemutatása, Megszólítás 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Egyetértés, egyet nem értés, Tetszés, nemtetszés, Véleménynyilvánítás 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása, Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz, Tudás, nem tudás, Képesség 



XIII. sz. melléklet ÉLŐ IDEGEN NYELV: 1-8. évfolyam 

 NÉMET 
 

4 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés, felszólítás, Kérdés és válasz, Javaslat és arra reagálás 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Betűzés kérése, betűzés 

Fogalomkörök  

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

jelenidejűség (igeragozás) 

Birtoklás kifejezése 

haben, birtokos névmások 

Időbeli viszonyok 

időpont 

Mennyiségi viszonyok 

számok 12-ig, határozott mennyiség, határozatlan mennyiség 

Minőségi viszonyok 

melléknevek 

Modalitás 

felszólítás, módbeli segédigék (kann, will, möchte-) 

Esetviszonyok 

nyelvtani nemek, határozott névelő, határozatlan névelő, tagadó névelő  

Szövegösszetartó eszközök 

kérdőszavak, szórend (kijelentő, eldöntendő/megválaszolandó kérdő mondat) 

személyes névmások, tagadás 

3. évfolyam, A1/2szint 

3. osztály 

* Tananyag feldolgozása 40 óra 

* Kiegészítő anyag 18 óra 

* Dolgozatírás, javítás 6 óra 

* Ismétlés, rendszerezés 10 óra 

  74 óra 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: együttélés a családban. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. Napirend. 

Környezetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: az ember megismerése és egészsé-

ge: tápanyag, élelmiszer, étrend. 

Matematika: halmazok, állítások igazságának eldön-

tése, tapasztalati adatok lejegyzése,  

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

Környezetismeret: az idő mérése, az idő kifejezése a 

mindennapi kommunikációban; 

a napszakok, az évszakok váltakozása. 

Matematika: számok írása, olvasása, állítások igazsá-

gának eldöntése 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Egészség, betegség, fájdalom. 

Kedvenc sportom. 

Környezetismeret: testrészek, egészségvédelem. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim. Osztálytársaim, barátaim. 

Tanáraim. Osztályzatok. 

Környezetismeret: baráti kapcsolatok, iskolai közös-

ségek. 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 
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Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. Kedvenc időtöltésem. 

Tárgyak a szabadidő eltöltéséhez. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

Vizuális kultúra: kreatív alkotások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. Kedvenc állataim. Állatok a ház körül. 

Állatokkal kapcsolatos teendők. Vadon élő és állat-

kerti állatok. 

Környezetismeret: élőlények csoportosítása élőhely, 

táplálkozási mód, egyéb tulajdonságok szerint; válto-

zatos élővilág. 

Matematika: halmazok, adatgyűjtés,  

Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim. Születésnap. Vágyott ajándékok. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. 

Környezetismeret: ünnepek, hagyományok. 

Fantázia és valóság 

Álarcosbál. Képzeletem világa. A cirkusz. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

4. évfolyam, A1/3 szint 

4. osztály 

* Tananyag feldolgozása 40 óra 

* Kiegészítő anyag 18 óra 

* Dolgozatírás, javítás 6 óra 

* Ismétlés, rendszerezés 10 óra 

  74 óra 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Napirend. 

Környezetismeret: együttélés a családban. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. A lakás bemutatása 

(helyiségek, bútorok). Kedvenc játékaim. Lakóhe-

lyem, tágabb környezetem. Jellemző helyek a város-

ban (kultúra, szolgáltatások, üzletek). Bevásárlás. 

Környezetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Nemzetközi ételek. 

Étkezés étteremben. 

Környezetismeret: az ember megismerése és egészsé-

ge: tápanyag, élelmiszer, étrend. 

Matematika: halmazok, állítások igazságának eldön-

tése,  

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra.Időjárás. 

Környezetismeret: az idő mérése, az idő kifejezése a 

mindennapi kommunikációban;a napszakok, az év-

szakok váltakozása. 

Matematika: számok írása,  
Öltözködés 
Ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód - öltözködés. 

Matematika: halmazok. 
Iskola, barátok 

Iskolám. Osztálytársaim, testvérosztályok. 

Barátaim. Levélbarátság. Diákújság. Osztálykirándu-

lás. 

Környezetismeret: baráti kapcsolatok, iskolai közös-

ségek. 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. Hobbik. 

A szabadidő eltöltésének helyszíne. Kedvenc időtöl-

tésem. Utazás. Közlekedési eszközök. Televízió, 

rádió, gyermekadások. Számítógép. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

Vizuális kultúra: kreatív alkotások. 

Ünnepek és hagyományok 
Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a célnyelvi kultú-

rában. 

Környezetismeret: ünnepek, hagyományok. 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismere-

tek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képessé-

gek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti moti-

vációja. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai,  

továbbhaladás feltételei 

• A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

• A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, 

nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári 

utasításokat. 

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

mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket. 

• Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, for-

dulatokat, és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtet-

ni.  

 

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés 

megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott ta-

nári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenysé-

gek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjáték). 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kijelentések 

megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, mindennapi szükségleteire, 

tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok). 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemuta-

tásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényegének kiszűrése a meg-

értést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, test-

beszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés során. 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos formában 

esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animáci-

ós filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, vendégekkel folytatott rövid 

párbeszédek, tanári beszéd. 



XIII. sz. melléklet ÉLŐ IDEGEN NYELV: 1-8. évfolyam 

 NÉMET 
 

7 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai,  

továbbhaladás feltételei 

• A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

• Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári 

segítséggel. 

• Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, non-

verbális elemekkel támogatva. 

• A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

• Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és be-

szédtempó elsajátítására. 

 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kísérettel vagy 

bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok részére. Tanult cselekvéssor (pl. 

egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével vagy mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték előadása 

társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat tartalmazó, rö-

vid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló ismétlés; a 

kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelmek 

kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások Gyermekdalok, gyermekversek, mon-

dókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvéssorok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai,  

továbbhaladás feltételei 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékeny-

ségekben. 

• Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség 

szerint nonverbális elemekkel támogatva. 

• Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, il-

letve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel 

reagálni. 

• A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a ta-

nult témákról. 

• Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

• Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és be-

szédtempó elsajátítására. 
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A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak segítség-

ével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szóval, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalma-

zott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvéssel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbe-

széd eljátszása társakkal. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; nonverbális 

elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való bekapcsolódás ismert szavak, kifejezé-

sek, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rö-

vid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai,  

továbbhaladás feltételei 

• A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyel-

ven történő olvasás közötti különbségeket.  

• Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint 

tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

• Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az 

önálló olvasására. 

• Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

• Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

• Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

• Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

 

A fejlesztés tartalma 

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

se, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítása). 

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

zése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

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

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

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

tások). 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, táblák, célnyelvi szövegeket 

tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, animációs filmek, dalok, mondókák animált változata. 

 



XIII. sz. melléklet ÉLŐ IDEGEN NYELV: 1-8. évfolyam 

 NÉMET 
 

9 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai,  

továbbhaladás feltételei  

• A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyel-

ven történő írás közötti különbségeket.  

• A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

• Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid 

szavakat, mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

 

A fejlesztés tartalma 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, akasztó-

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

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

rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcímkézése, üzenőfal létrehozása).  

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

rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték tervezése, szabályainak megfogal-

mazása tanári segítséggel). 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

szintjén. 

 

NÉMET NYELV, 5-8. ÉVFOLYAM 

5. évfolyam, A1/1 szint heti 3 óra, alapszint  

Tananyag feldolgozása 75 óra (5– 8. osztályig azonos) 

 Kiegészítő anyag 30 óra 

 Dolgozatírás, javítás 6 óra 

 111 óra 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

család és lakóhely. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napi-

rend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. Tevékenységek 

otthon.  

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Kedvenc ételeim, italaim.  

Természetismeret: az ember megismerése és egészsé-

ge: étrend. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Hónapok,A hét napjai,Dátumok.  

Matematika: számok írása, olvasása, állítások igazsá-

gának eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, táblá-

zatba rögzítése. 
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Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. 

Kedvenc tantárgyaim. Iskolai felszerelés. Osztálytár-

saim, barátaim. Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. Új osztálytárs érkezik. 

Osztályújság.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Koncert. Televíziós kvíz.  

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Város, bevásárlás Város- és országnevek. Földrajz: más népek kultúrája.  

 

6. évfolyam A1 szint  

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

család és lakóhely. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napi-

rend. 

Étkezés 

Napi étkezések, Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. Receptek, főzés, sütés. 

Étkezés étteremben, egyéb vendéglátó helyeken. 

Idegen nyelvi kultúra: más népek jellegzetes ételei, 

italai. 

Természetismeret: az ember megismerése és egészsé-

ge: étrend. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, értelme-

zése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a nap-

szakok 

 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. Tanórán kívüli közös prog-

ramjaink. Idegen nyelvi kultúra: Iskolai élet más or-

szágokban. Iskolai szabályok, házirend. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. Közös időtöltés barátok-

kal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  Idegen nyelvi kultúra: Ünnepek 

itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, társadal-

mi és állampolgári ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák, Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac,Vásárlás. 

Az én városom/falum. Idegen nyelvi kultúra: más 

országok jellegzetes üzletei. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

falvak és városok, közlekedés.  

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  Táborok, osztálykirándulás.  

Közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. Idegen nyelvi kultúra: irodalmi 

szemelvények (versek, regény- vagy novellarészletek, 

újságcikkek stb.) 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, műalkotások. 
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Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és egészsé-

ge: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A1 szintű nyelvtudás: 

• A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozáso-

kat, szövegeket. 

• Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

• Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

• Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartal-

mát. 

• Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szöve-

geket alkot.  

 

 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés köve-

tése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban 

feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folyta-

tása, minta alapján egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai,  

továbbhaladás feltételei 

• A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális 

elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

• az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonver-

bális elemmel támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, 

de továbbra is rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

• az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló 

kérdések, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megér-

tése; 

• a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegek-

ben az ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következ-

tetés a szövegek témájára;  

• a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány 

konkrét információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szö-

vegekből; 

• néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb al-

kalmazása. 
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A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi órave-

zetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat).  

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

vékenységek; 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 bemu-

tatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, következtetések levonása a témára, 

lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segít-

ségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. 

képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával 

kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő 

vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva 

és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott 

rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszkö-

zök alkalmazásával.  

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai  

továbbhaladás feltételei,  

• 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 cél-

nyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és meg-

felelő beszédtempóban. 

 

A fejlesztés tartalma 

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

tott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcso-

lódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kap-

csolódva. 

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 



XIII. sz. melléklet ÉLŐ IDEGEN NYELV: 1-8. évfolyam 

 NÉMET 
 

13 

(pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

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

sekre) 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, kérdé-

sek, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések, in-

formáció hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. 

A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai,  

továbbhaladás feltételei  

• 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 össze-

kapcsolása kötőszavakkal; 

• munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

• ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtés-

sel, 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 be-

szédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok ösz-

szekapcsolása 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 is-

métlés; 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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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai,  

továbbhaladás feltételei  

• A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok fel-

ismerése 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. 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, fel-

iratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során 

rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai, továbbhaladás 

feltételei 

• Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

• Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának meg-

felelő témájú rövid szövegek alkotása; 

• írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kér-

désekre; 

• a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

• részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

• a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdek-

lő témájú, egyszerű szövegek írásához. 
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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, üd-

vözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

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

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

átírása. 

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

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

zés, dalszöveg. 

 

7. évfolyam 

 

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  

továbbhaladás feltételei  

• Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

• az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelenté-

sek 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 gon-

dolatmenetének követése; 

• a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert té-

makörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

• néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb al-

kalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasz-

nálat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemu-

tatásának 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 normá-

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

szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multi-

médiás anyagok, 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 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszéd-

fordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai,  

továbbhaladás feltételei 

• Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

• kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek foly-

tatása; 

• az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

• egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, 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 szó-

kinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

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

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az 

azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás strukturált, előre 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi 

beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalmazása, illet-

ve 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, ké-

rések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán megnyil-

vánulások. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

továbbhaladás feltételei 

• Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

• munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

• rövid, egyszerű történetek mesélése; 

• egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

• egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

• a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggé-

sek 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 témák-

ról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetek-

kel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása egy-

szerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése 

kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát készítése, 

kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelí-

tő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása), elő-

adás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai  

továbbhaladás feltételei 

• 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. 
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A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. leírás, törté-

net, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, étlapon és menet-

rendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, 

cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és 

elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, 

feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

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 

továbbhaladás feltételei 

• Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos té-

mákról; 

• az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű interak-

ciókban; 

• gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban; 

• a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt 

érdeklő, ismert témákról; 

• az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek felis-

merése 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, kü-

lönböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal való megtöl-

tése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű létrehozása során 

(pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-ben használt emo-

tikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, blogbejegyzés. 
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Kommunikációs eszközök A1 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche Weihnach-

ten. 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése és el nem isme-

rése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!  

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

 

 

 

Fogalomkörök A1 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel, trenn-

bare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

.  

Er liest das Buch. 

 múltidejűség Präteritum (csak: 

haben, sein) 

Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

Birtoklás kifejezése  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli viszonyok irányok, helymeghatá-

rozás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 
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Időbeli viszonyok gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

Ich spiele oft mit Peter. 

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Mennyiségi viszonyok számok  eins, zwei 

 határozott mennyiség  eine Portion Pommes 

 határozatlan mennyi-

ség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit. 

Minőségi viszonyok  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich prima. 

Modalitás  möchte Ich möchte ein Eis. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Tennis! 

Esetviszonyok névszók a mondatban Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, nicht ihn. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 und/oder/aber/denn,das 

ich, mich, mein 

dieser, man 

 

7. évfolyam 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, otthon; az 

ember az időben: gyermekkor, felnőttkor, öregkor. 

Hon- és népismeret: családunk története 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi munkameg-

osztás. 

Idő, időjárás 

Az óra. Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. Időjárás. Időjárási rekor-

dok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

Időjárás jelentés, előrejelzés. Idegen nyelvi kultúra: 

más országok jellemző időjárása. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, éghajlati 

elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Sport 

Testrészek és mozgás, Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések, Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése és 

egészsége. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, sportverse-

nyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Levelezés – e-mail, telefonálás – mobiltelefonok. 

Idegen nyelvi kultúra: Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Informatika: Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák, médiainformatika. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Idegen nyelvi kultúra: Ünnepek itthon és a nagyvilág-

ban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: ünnepeink 

eredete és szokásrendje. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli alakzatok. 

Földrajz: országok, városok. 
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Tájékozódás, útbaigazítás. Üzletek, bevásárlóközpon-

tok, piac, Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. Hazám nevezetes-

ségei, látnivalók. Idegen nyelvi kultúra: más országok 

nevezetességei. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás, Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök, Idegen nyelvi kultúra: utazás 

belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Európa, Eu-

rópán kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa, Utazás a jövőbe. 

Idegen nyelvi kultúra: irodalmi szemelvények (versek, 

regény- vagy novellarészletek, újságcikkek stb.) 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. Film- és színházi élmé-

nyeim. Kedvenc múzeumom. Kiállítások, rendezvé-

nyek, koncertek. Zenei világnap. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás. Beteg-

ségek és megelőzésük. Orvosnál, kórházban. 

Biológia-egészségtan: betegségek megelőzése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. A 

média szerepe a hétköznapokban. 

Informatika: az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák, médiainformatika. 

 

8. évfolyam A2 szint 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, otthon; az 

ember az időben: gyermekkor, felnőttkor, öregkor. 

Hon- és népismeret: családunk története 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi munkameg-

osztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban. 

Házimunkák, otthoni segítség. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

család és lakóhely. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Idegen nyelvi kultúra: Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és cukrok 

szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi munkameg-

osztás. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, értelme-

zése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a nap-

szakok. Időjárás. Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, éghajlati 

elemek. 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat. 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 
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Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Idegen nyelvi kultúra: Iskolai élet más országokban. 

Diákképviselet. Továbbtanulás, pályaválasztás. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Idegen nyelvi kultúra: részvétel nyelvtanfolyamon, élet 

külföldön vendéglátó családnál. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Informatika: Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák, médiainformatika. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi környezet 

és az élővilág összefüggései. 

Földrajz: földrészek és óceánok, felszínformák, ha-

zánk természeti adottságai; Európán kívüli kontinen-

sek, tájak, országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok gondo-

zása. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Idegen nyelvi kultúra: Ünnepek itthon és a nagyvilág-

ban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: ünnepeink 

eredete és szokásrendje. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. Üzletek, bevásárlóközpon-

tok, piac. Vásárlás.  

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

Idegen nyelvi kultúra: német nyelvű országok (Német-

ország, Ausztria, Svájc), nevezetességek, látnivalók. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli alakzatok. 

 

Földrajz: országok, városok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Európa, Eu-

rópán kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. Utazás a jövőbe. 

Idegen nyelvi kultúra: irodalmi szemelvények (versek, 

regény- vagy novellarészletek, újságcikkek stb.) 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. Film- és színházi élmé-

nyeim. Kedvenc múzeumom. Kiállítások, rendezvé-

nyek, koncertek.  Zenei világnap. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a Víz Világ-

napja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek állapota, 

védelme, fenntarthatósága. 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

Földrajz: globális problémák, fenntarthatóság, védett 

hazai és nemzetközi természeti értékek példái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás, 

egészséges életmód. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek megelőzése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód. 
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Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

felfedezők és feltalálók. 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és kultúra 

eredményei a világban. 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. Híres feltalálók és életút-

juk. A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és kultúra 

eredményei a világban. 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. Az én jövőm. 

Továbbtanulás, pályaválasztás. 

Iskolám múltja, jelene. A jövő iskolája. Lakóhelyem 

régen és most. A jövő városa. Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális problémák. 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találkozás a 

múlttal. 

Földrajz: településtípusok; környezettudatosság, kör-

nyezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció: 

szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hírközlés. A média és a nyilvánosság szerepe. 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az állatvilágban. 

Informatika: az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák, médiainformatika. 

Földünk és a világűr 

A naprendszer és a bolygók 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr megisme-

résének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

 

 

 
Kommunikációs eszközök A2 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche Weihnach-

ten. 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüsse 

2.Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése és el nem isme-

rése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 
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3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mei Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

 

 

 

Fogalomkörök A2 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-

wechsel,  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging in die 

Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr nach Spanien 

fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

Birtoklás kifejezése  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

Térbeli viszonyok irányok, helymeghatá-

rozás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

Időbeli viszonyok gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, wöchent-

lich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser Jahr, 

vorig  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach Ber-

lin. 

Er wird gegen acht nach Hause kom-

men. 
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Mennyiségi viszonyok számok  eins, zwei 

 határozott mennyiség  eine Portion Pommes 

 határozatlan mennyi-

ség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi viszonyok  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich prima. 

  Was für ein? Wel-

cher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock modisch. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in den Gar-

ten. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

 

Heti 5 óra, emelt óraszám 

 

Tananyag feldolgozása 115 óra (5– 8. osztályig azonos) 

 Kiegészítő anyag 30 óra 

 Gyakorlás, rendszerezés 25 óra 

 Dolgozatírás, javítás 15 óra 

 185 óra 

Tematika az emelt szint részére évfolyamokra lebontva 

 én és a családom otthon időjárás 

3. oszt. 
Bemutatás, családtagok, 

rokonság, családfa 

Berendezési tárgyak. Az 

én szobám 

Évszakok, időjárás nap-

szakok 

4. oszt. 
Családi ünnepek foglal-

kozás 

A ház, lakás részei, be-

rendezése 
Naptár, óra, hét 

5. oszt. 
Munkamegosztás a csa-

ládban, házi munkák 

Lakóhelyem, környék, 

kerület 

Időjárási változások év-

szakonként 

6. oszt. 
Hagyományok a család-

ban. "Én" a családban 

Az én városom, telepü-

lésformák 

Természeti környeze-

tünk, természet megóvá-

sa 

7. oszt. 
Német családok minden-

napjai 

Lakáslehetőségek Ma-

gyarországon 

Földünk tájai, éghajlati 

viszonyok, Égtájak 

8. oszt. 
Családtervezés, jövőké-

pem 

Német lakásviszonyok, 

lakásszokások 
Meteorológiai jelentések 
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 életmód öltözködés iskola, tanulás 

3. oszt. 
Terítés, edények, alapéte-

lek,  
Testrészek, ruhadarabok 

Tanterem, iskolaszer, 

iskola helyiségei 

4. oszt. Étkezési szokások Évszakok ruháik Tantárgyak, órarend 

5. oszt. Étlap, étterem Alkalmi ruhák, divat 
Az én iskolám, új tantár-

gyak, iskolai élet 

6. oszt. Egészséges étkezés  
Népviselet német nyelv-

területen 

Napirend, Szakkörök, 

nyelvtanulás 

7. oszt. 
A rendszeres testedzés. A 

helyes táplálkozás. 
Divat, reklám 

Közös időtöltés barátok-

kal 

8. oszt. 
Vendéglátás, receptek, 

német étkezési szokások 

Német kultúra, tudomány 

napjai, munkásságuk 

Tehetségkutatás 

Diákmunka 

 

 környezetünk szabadidő vásárlás 

3. oszt. 

Növény-és állatvilág a 

környezetemben, állat-

kert 

Sport, játékszerek, gyűj-

tés 
Mindennapi vásárlás 

4. oszt. Növény- és állatvilág 
Iskolán kívüli sport, 

könyv-könyvtár 

Ajándékozás, üzletfor-

mák 

5. oszt. 
Állatvilág helyszínei, 

mező, erdő, … 

Színház, mozi, koncert, 

zene, Kedvenc zeném, 

együttesem. 

Tájékozódás, útbaigazí-

tás. 

6. oszt. Növény- és állatvédelem 
Szabadidős tevékenysé-

gek évszakonként 

Vásárlás, külföldön, be-

vásárlóközpontok, 

7. oszt. 
Országismeret, Németor-

szág és városai 

Film- és színházi élmé-

nyeim. Kedvenc múzeu-

mom.  

Hazám nevezetességei, 

látnivalók. Idegen nyelvi 

kultúra: más országok 

nevezetességei 

8. oszt. 
Ausztria, Svájc 

Lichtenstein 

Kiállítások, rendezvé-

nyek, koncertek.  Zenei 

világnap. 

Ausztria, Svájc 

Lichtenstein 

 

 egészség, betegség utazás emberi kapcsolatok 

3. oszt. 
Testrészek, Mi fáj? Ér-

zékszervek 
Közlekedési eszközök Család, barátok, társak 

4. oszt. 
Betegségek tünetei, be-

tegség-otthon 
Kirándulás Barát, barátnő, barátság 

5. oszt. Orvosnál, gyógyszertár 
Utazási előkészületek, 

csomagolás 

Magyar emberek, német 

emberek 

6. oszt. Kórházban 
Tervezés - postán, szer-

vezési teendők 
Közösség, együttlét 

7. oszt. 
Egészséges életmód, 

napirend 

Utazási iroda, belföldi 

utazás 

Külső-belső jellemzés, 

barátság, szerelem, há-

zasság 

8. oszt. 
Balesetek, orvosi ellátás, 

külföldön 

Utazás külföldre, Ide-

genvezetés 

Pályaválasztás, Munka - 

itthon és Európában 

 

 média, kommunikáció környezetünk védelme fantázia és valóság  

3. oszt. Feljegyzés Erdők védelme  Álarcosbál. A cirkusz.  

4. oszt. Levél-telefon Fák és madarak Napja, 
Képzeletem világa. Föl-

dönkívüli lények 

5. oszt. 
Levelezés – e-mail, tele-

fonálás – mobiltelefonok 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág. 
Képzeletem világa. 

6. oszt. 
Internet, interaktív játé-

kok, közösségi oldalak. 

Víz Világnapja, a Duna 

Napja. 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim. 
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7. oszt. 

Infokommunikációs esz-

közök a mindennapok-

ban. 

Szelektív hulladékgyűj-

tés. 
Utazás a jövőbe. 

8. oszt. 
A média szerepe a hét-

köznapokban. 

Környezettudatos visel-

kedés. 

Utazás a jövőbe. irodalmi 

szemelvények (versek, 

regény- vagy novella-

részletek, újságcikkek 

stb.) 

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK 

 
Társadalmi érintkezés-
hez szükséges kommu-

nikációs eszközök 

Személyes beállítódás és 
vélemény kifejezésére 

szolgáló kommunikáci-
ós eszközök 

Információcseréhez 

kapcsolódó kommuniká-

ciós eszközök 
 

3. oszt. 

Köszönés, elköszönés, 

Bemutatkozás, mások 

bemutatása, Megszólítás 

Véleménykérés és arra 

reagálás, egyetértés, 

egyet nem értés,  

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása, 

Igenlő vagy nemleges 

válasz,  

4.-6 oszt. 
Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás,  

tetszés, nemtetszés bosz-

szankodás 

Információkérés, infor-

mációadás 

5. oszt. 
Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

Ellenvetés és visszautasí-

tása 
Tudás, nem tudás 

6. oszt. 
Gratuláció, jókívánságok 

és arra reagálás, 
Akarat, kívánság,  

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

7-8. oszt. 
Személyes levélben meg-

szólítás, elköszönés 
képesség 

Információkérés, infor-

mációadás 

8. oszt. megszólítás, elköszönés Szándék, terv 
Információkérés, infor-

mációadás 

 

 

A partner cselekvését 

befolyásoló kommuni-

kációs eszközök 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

3. oszt. 
Kérés 

Tiltás, felszólítás 
Visszakérdezés, kérdésismétlés 

4. oszt. Javaslat és arra reagálás Nem értés, 

5. oszt. Tanácskérés és adás Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, lezárás 

6. oszt. ajánlattétel Megerősítés, 

7. oszt. 
Segítség felajánlása, el-

fogadása 
Körülírás, példa megnevezése 

8. oszt. 
Segítség felajánlása, el-

fogadása 
Körülírás, példa megnevezése 

FOGALOMKÖRÖK: 

 
Cselekvés, történés, léte-

zés kifejezése 
Birtoklás kifejezése Mennyiségi viszonyok 

3. oszt. jelenidejűség haben , mein,dein  számok 20-ig 

4. oszt. 

szabályos és rendhagyó 

igék 

jövőidejűség: jelen idő + 

időhatározó 

Possessivpronomen, számok 100-ig 

5. oszt. 
múltidejűség (Präteritum, 

Perfekt) 
gehören + D. 

határozott mennyiség 

határozatlan mennyiség 

6. oszt. jövőidejűség (Futur) von, -s, sorszámok 

7. oszt. 
személytelenség (es, sich-

Verben) 
Genitiv, Számok, sorszámok  



XIII. sz. melléklet ÉLŐ IDEGEN NYELV: 1-8. évfolyam 

 NÉMET 
 

28 

8. oszt. 

műveltetés (lassen - Prä-

sens, Präteritum) 

Szenvedő szerkezet (Prä-

sens) 

Genitiv, Számok, sorszámok 

 

 Modalitás Esetviszonyok 
Szövegösszetartó  

eszközök 

3. oszt. 

módbeli segédigék felszó-

lítás 

Tárgy és részes eset  

kérdőszavak, szórend 

(kijelentő, eldönten-

dő/megválaszolandó 

kérdő mondat) 

4. oszt. névszók a mondatban  
személyes névmások, 

tagadás 

5. oszt. 
gyenge főnevek ragozá-

sa 
névmások 

6. oszt. főnévragozás kötőszók, névmások 

7. oszt. főnévragozás kötőszók, névmások 

8. oszt. főnévragozás kötőszók, névmások 

 

 Logikai viszonyok Függő beszéd Minőségi viszonyok 

3. oszt.    

4. oszt.   ellentétek 

5. oszt.   melléknevek, 

6. oszt.   melléknevek, 

7. oszt. 
alárendelések 

(um+zu+Infinitiv) 
 melléknévragozás 

8. oszt. 

feltételesség, Konditional-

satz mit „würde”, wäre, 

hätte, segédigék Konjunk-

tiv II-alakja) 

jelen idő, kijelentő mód melléknévragozás 

 

 

 

 

ÉRTÉKELÉS ELLENŐRZÉS 

Főbb szempontok: 

* a tanulók tanulási folyamatának nyomon követése 

* sikerült-e a tanulónak a követelményekben leírt készségeket, képességeket és ismereteket elsajátítani 

* az osztály egészének figyelemmel kísérése 

* az egyén figyelemmel kísérése 

* rendszeres, folyamatos ellenőrzés 

* értékelésnél ne csak a rosszat emeljük ki, hanem a jót is 

* részkészségek célzott vizsgálata (hallás, olvasás, beszéd, írás, szókincs, nyelvtan) 

* feladatok legyenek változatosak 

* szóbeli és írásbeli megfelelő arányára vigyázzunk 

Írásbeli: 

* 5. osztálytól nagy iskolai dolgozat, évente 3 óra  

* felső tagozaton "házi dolgozat" - fordítási gyakorlat 

* rajzos feladat - 1. és 2. osztály 

* formanyomtatvány kitöltése 

* levélírás, képleírás, önéletrajz, képregény 

* szódolgozat 

* nyelvtani teszt 

* hiányos szöveg 
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* rejtvény feladat 

* fogalmazás 

Szóbeli: 

* dialógusok összeállítása 

* beszámoló megtörtént eseményről 

* szituációs játék 

* memoriter 

* rövid történet elmesélése 

* vélemény nyilvánítása 

* önértékelés kialakítása 

Törekedni kell arra, hogy a tanulóknak minden részterületről (beszélgetés, olvasás, fordítás, kérdés, me-

moriter stb.) legyen jegye. 

Az órai aktivitás, együttműködés, plusz feladatok vállalása is értékelhető jeggyel, pontozással. Szóbeli ér-

tékeléskor a jegyet indokoljuk meg. 

Év végén első és második osztályban a tanulók szöveges értékelést kapnak, a munkaközösség által össze-

állított szempontok alapján, a többi évfolyamon 1-5 osztályzat formájában. 

TANESZKÖZÖK, FELTÉTELEK 

A nyelvoktatói munka ellátásához ajánlott: 

2 szaktanterem 

 Írásvetítővel, magnóval, mikrofonnal, videóval, TV-vel, fénymásolóval, falitáblával, mágneses táblával, 

mobil bútorokkal felszerelve, 

 internetes számítástechnikai terem igény szerinti használata  

 lamináló készülék,  

1 csoportterem 

A csoportbontásokhoz szükséges 

• írásvetítő, számítógép, falitábla, mágneses tábla, mobil bútorok, internet használat 

Külső kapcsolatok kiépítése 

 Goethe Intézet, Inter Nationes, Kulturális Intézetek, külföldi partneriskolák 

Tanári végzettség 

 főiskolai végzettségű nyelvtanár 

 külföldi nyelvtanár (lektor) 

 tanítói végzettségű nyelvtanár 

 csoportlétszám: min. 6 fő, max. 16 fő 

Tanári eszközök: 

 írásvetítő fóliák, fénymásoló fóliák, lamináló fóliák 

 tankönyvek, munkafüzetek 

 egynyelvű és kétnyelvű szótárak 

 szakfolyóiratok, módszertani szakkönyvek 

 Audio-, videokazetták, Interaktív anyagok 

 applikációs képek 

 nyelvtani táblázatok 

 képkártyák, bábok, labda, játékóra, ifjúsági lapok 

 térképek 

 színes kréta, mágnes kocka, gyurmaragasztó 

 kartonok, rajzlapok, barkácsoláshoz eszközök (ollók, ragasztók, filcek, kartonok) 

 www.hueber.de/www.schubert-verlag.de/vs-material.wegerer.at 

Tanulói segédanyagok: 

 tankönyv, szótárfüzet 

 munkafüzet, iskolai füzet (nyelvtan) 

 online feladatlehetőség  

 házi füzet, kétnyelvű szótár 

 nyelvtani feladatgyűjtemények 

 mappa 

 dolgozatlapok 

 színes ceruzák vagy tollak 

 


