Élő idegen nyelv

Bevezetés

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel
(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.
A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal,
vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint
a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is
szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban – ezért a nyelvtanulásban is –, fontos szerepet
játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó,
ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset,
felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és
szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg
autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók
maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé
válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami
komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A
tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a
projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
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Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára
kötelező minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal
szemben támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi
jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a
nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös
európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az
ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra
minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők:
A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE
A kommunikatív kompetencia fejlesztése
A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet
különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.
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 kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a
szövegkompetencia.
o
A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai,
fonológiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges
készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg
értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül
aktiválódik.
o
A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok
ismeretét jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a
tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban
(például udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor,
stílusrétegek, dialektusok).
o
A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel
egy szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az
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interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. 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.
A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése
A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak
értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív
attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák
megismerése iránt.
A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást
mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni
kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé
váljon számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális
tudatosságának kialakítása, fejlesztése:
A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a
köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák
képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat.
A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása
A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és
fontos problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.
Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat
célkitűzéseivel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az
idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és
interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is
hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel
az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.
Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése
A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs
technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm
nyelvtanulóvá válást.
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget
biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel
kialakítható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás
eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi
autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a
differenciálás kiváló eszköze.
A nyelvtanulási stratégiák kialakítása
A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási
stratégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás
módszereinek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek
kialakítására, a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az
élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK
Fejlesztési
egység

Hallott szöveg értése

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az
egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott
Előzetes
szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján
tudás
egyszerű szövegek alkotása.
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel
támogatott célnyelvi óravezetés követése;
az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel
támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid,
A tematikai egyszerű tanári utasítások megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések,
egység
néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése;
nevelésia mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az
fejlesztési
ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek
céljai
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
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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

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök
alkalmazásával.
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű
nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre;
A
tematikai
rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
egység nevelésibegyakorolt beszédfordulatokkal;
fejlesztési céljai
rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;
rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi
normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő
beszédtempóban.
A fejlesztés tartalma
A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel)
támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi
szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre,
kérésekre, felszólításokra.
Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni
szükségletekhez kapcsolódva.
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása
társakkal.
Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés,
köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen
környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés,
magyarázat kérése.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű 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
Előzetes tudás
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leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló
szövegek.
Fejlesztési egység

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

Olvasott szöveg értése
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak,
Előzetes tudás
rövid szövegek elolvasása.
A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az
egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok
felismerése és megértése;
a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének
megértése;
A tematikai egység
egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ
nevelési-fejlesztési
kiszűrése;
céljai
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.
6

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

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

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának
megfelelő témájú rövid szövegek alkotása;
írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű
A tematikai egység
kérdésekre;
nevelési-fejlesztési
a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli
céljai
feladatok elvégzése;
részvétel írásbeli nyelvi játékokban;
a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő
témájú, egyszerű szövegek írásához.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása,
emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus
képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek
megváltoztatása, átírása.
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy
fórumban.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél,
adatlap, bejegyzés, dalszöveg.
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Angol nyelv
5. évfolyam
Témakörök az 5. évfolyam számára
Óraszám

Témakör

Kapcsolódási pontok

24

ISKOLA

Iskolánk szokásai, tantárgyi:

Iskolánk, tantárgyaink

rendszerünk

Földünk népei, országai

Nemzetek zászlói

Idő, időzónák

Földrajzi ismeretek

Sportok, hobbik

Testnevelés

CSALÁD, BARÁTOK

Erkölcstan:

Család, szórakozás

Ének-zene, zenei ismeretek

Filmek, zene, gyűjtemények

Biológia

Állatok, barátok

Természetismeret

SZABADIDŐ

Életvitel, technika:

Szórakozás, mozi, zene

Irodalmi műfajok

Falusi és városi élet

Vizuális kultúra

Szabadidő eltöltése

Természetismeret

LAKÓHELYÜNK,

Földrajz

OTTHONUNK

Országismeret

Lakás, város,
lakóhelytípusok

Tájékozódás a térképen

24

24

24

Költözködés
Nagyvárosok: London,
Washington
24

ÉTKEZÉS, ÉTELEK

Technika:

Gyorsétterem

Életvitel és gyakorlat
8

24

Egészséges ételek és italok

Egészséges életmód

Különlegességek

Egészséges és egészségtelen

Étkezési szokások

Ételek

ÜNNEPEK

Országismeret

Halloween

Ünnepeink és más népek ünnepeinek
összehasonlítása

Hálaadás
Anyák napja

Fogalomkörök az 5. évfolyam számára
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple
Present Continuous

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

Múltidejűség

Past Simple(1)

Where were you yesterday?
We didn’t have enough
time.

Jövőidejűség

Going to

What are you going to do
on Saturday?

Birtoklás kifejezése
Present forms
have
(ismétlés)
Past
Simple
’have’
Possessive adj
(ismétlés)
Genitive ’s
(ismétlés)
Térbeli viszonyok

9

of I have five friends at
school.
of We had a good time there.
My, your, his/her/its, our,
their dog
Kate’s brother
Whose?

Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
Prepositional
Phrases,
Adverbs

Here, there, on the left, on
the right, in, on, under,
opposite, next to, between
,too, enough

Gyakoriság

How often?(1)

every day, every morning,
never

Időpont

When?
What time?
What’s the time?

Now,
yesterday, last week,
in July, at 5 o’clock, on
Monday
It’s eight.
It’s quarter to eight.

Időbeli viszonyok

A fejlesztés várt erdményei
A1 MINIMUMSZINT
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető
fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni,
be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint
ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű
kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és
segítőkész.

Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése
Beszédkészség

Interakció

Íráskészség

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű
mondatokat
feliratokon,
reklámokban,
katalógusokban.
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat,
amelyek személyére, családjára, közvetlen
környezetére vonatkoznak.
Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a
partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz
és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős
témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű
fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét,
ismerőseit.
Fel tud tenni és meg tud válaszolni
személyes adatokra vonatkozó kérdéseket.
Képes egyszerűen kommunikálni, de
feltétlenül
szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és
módosításokra.
Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni,
rövid üdvözletet megírni.
10

Nyelvhelyesség

Csupán korlátozott módon tud használni
néhány egyszerű, betanult nyelvtani
szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik
alapszókinccsel, amely bizonyos konkrét
szituációkra vonatkozó szavakból és
fordulatokból áll.
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6. évfolyam
Témakörök a 6. évfolyam számára
Óraszám

Témakör

Kapcsolódási pontok

24

ISKOLA

Iskolánk szokásai, tantárgyi:

Iskolánk, tantárgyaink

rendszerünk

Földünk népei, országai

Nemzetek zászlói

Idő, időzónák

Földrajzi ismeretek

Sportok, hobbik

Testnevelés

CSALÁD, BARÁTOK

Erkölcstan:

Család, szórakozás

Ének-zene, zenei ismeretek

Filmek, zene, gyűjtemények

Biológia

Állatok, barátok

Természetismeret

SZABADIDŐ

Életvitel, technika:

Szórakozás, mozi, zene

Irodalmi műfajok

Falusi és városi élet

Vizuális kultúra

Szabadidő eltöltése

Természetismeret

LAKÓHELYÜNK,

Földrajz

OTTHONUNK

Országismeret

Lakás, város,
lakóhelytípusok

Tájékozódás a térképen

24

24

24

Költözködés
Nagyvárosok: London,
Washington
24

ÉTKEZÉS, ÉTELEK

Technika:

Gyorsétterem

Életvitel és gyakorlat

Egészséges ételek és italok

Egészséges életmód
12

24

Különlegességek

Egészséges és egészségtelen

Étkezési szokások

ételek

ÜNNEPEK

Országismeret

Halloween

Ünnepeink és más népek ünnepeinek
összehasonlítása

Hálaadás
Anyák napja

Fogalomkörök a 6. évfolyam számára
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple (2)

Múltidejűség

Present Continuous
(2)
Present Simple vs
Present Continuous
Present Perfect (1)
Past Simple(2)
Past Continuous (1)
Used to

When do you usually get
up?
I never drink milk.
Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.
I usually go by bus, but
today I’m taking a taxi.
She has just arrived.
She arrived an hour ago.
What were you doing
between 6 and 8.?
My father used to smoke a
lot.
What are you going to do
on Saturday?
They are going to France
next week.
What will she do next?

Jövőidejűség

Going to
Present Continuous
with future meaning
Future Simple

Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
Prepositional
Phrases,
Adverbs,+ too and
enough

Here, there, on the left, on
the right, in, on, under,
opposite, next to, between,
…

Gyakoriság

How often?

rarely, often, sometimes,
never, once/twice a week

Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok

13

Időpont

When?
What time?
What’s the time?

two years ago,
recently

Comparative
and
superlative of short
adjectives
Irregular
comparative
and
superlative forms of
adjectives

Tom’s younger than Sue.
Mary is the prettiest girl.

Could/couldn’t
can (permission)
must /mustn’t
have to/don’t have
to
Linking words

Could you help them?
Can I leave now?
We must leave now.
They have to wear
uniform.
So

Indefinite pronouns

Somebody,
anybody,
nobody, everybody, both,
Neither, none

Minőségi viszonyok

Good/bad (better, worse)
What’s it like? What colour
is it?

Modalitás

a

Szövegösszetartó eszközök

Mennyiségi viszonyok
Singulars
and Boys, girls,
plurals
Children, people,
Regular
and women …
irregular
plurals
(ismétlés)
Cardinal numbers 1100 (ismétlés)
Ordinal
numbers
(ismétlés)
Countable nouns
Uncountable nouns
(ismétlés)
A lot of/little/few
many/much

first, second…
How many CDs have you
got?
I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have
you got?
I’ve got a lot of/little
money.

Minőségi viszonyok
Modalitás
Can
(ismétlés)
let’s
must

14

men,

(ability) I can swim.
Let’s go swimming.
We must be there at 5.

Logikai viszonyok
Who? What?

Kérdőszók (ismétlés)

When?Where?
Linking words

And/or/but/because

Szövegösszetartó eszközök
Articles (ismétlés)
Some/any (1)

a, an, the
There are some pencils in
the bag.
Nominative
and Have you got any sisters?
Accusative
of I, he, they…
personal pronouns
Me, him, them…
Demonstrative
pronouns
This, that, these, those
(ismétlés)
A fejlesztés várt eredményei
A1 szint
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető
fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni,
be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint
ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű
kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és
segítőkész.

Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése
Beszédkészség

Interakció

Íráskészség

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű
mondatokat
feliratokon,
reklámokban,
katalógusokban.
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat,
amelyek személyére, családjára, közvetlen
környezetére vonatkoznak.
Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a
partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz
és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős
témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű
fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét,
ismerőseit.
Fel tud tenni és meg tud válaszolni
személyes adatokra vonatkozó kérdéseket.
Képes egyszerűen kommunikálni, de
feltétlenül
szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és
módosításokra.
Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni,
rövid üdvözletet megírni.
15

Nyelvhelyesség

Csupán korlátozott módon tud használni
néhány egyszerű, betanult nyelvtani
szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik
alapszókinccsel, amely bizonyos konkrét
szituációkra vonatkozó szavakból és
fordulatokból áll.
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Témakörök a 7. évfolyam számára
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Témakör

Kapcsolódási pontok
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A MI VILÁGUNK

Erkölcstan: társas kapcsolatok, egymás
segítése, tisztelete;

Önismeret,
barátság,szerelem

Férfias / nőies foglalkozások;

Sport

Férfi és női szerepek;

A munka világa

Ízlésformálás;

Divat, ruhák, kiegészítők
24

EMBER ÉS TERMÉSZET

Testnevelés:

Veszélyes foglalkozások

Természetismeret, természeti
képződmények;

Természet

Tájékozódás az erdőben;

Környezetvédelem

Munkavédelem
Biológia: védett fajok;
Egzotikus sportok, táborok;
24

SZABADIDŐ,
SZÓRAKOZÁS

Erkölcstan: szokások;
Gazdasági ismeretek;

Divat és vásárlás

Márkák, boltok;

A modern művészet

Az időjáráshoz és az alkalomhoz illő
öltözködés;

Az Internet
24

EGÉSZSÉG ÉS
BETEGSÉG

Egészségtan:
Népi gyógymódok;

A jó közérzet

Modern sporteszközök;

Testedzés

Erkölcstan: hobbiállattartás;

Helyes táplálkozás

Biológia:
hasznos táplálékaink
17

Mentális problémák (elhízás);
24

24

SZÓRAKOZÁS

Médiaismeret:

Szórakozás és művelődés

Tudatos médiahasználat;

Karrier, hírnév, a munka
világa

Televízió, sikerfilmek, filmelemzés;

UTAZÁS

Földrajz:

Utazás és pihenés

Tájékozódás, éghajlati különbségek,
időjárási jellemzők;

Pályairányítás, karrier;

Az időjárás

Országok kulturális sajátosságai;

Különleges állatok

Országismeret: egyenruhák, pénzérmék és
bankjegyek az USA-ban;

Fogalomkörök a 7. évfolyam számára
Fogalomkörök
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Present Perfect(2)
Have you done your room yet?
I haven’t finished it yet.
She has been here for a week.
Múltidejűség
Past Simple vs Present And then she kissed me. Why
Perfect
didn’t you come yesterday?
Present
perfect How long have you been living
Continuous (1)
here?
Birtoklás kifejezése
Past forms of have
I didn’t have many friends at
school.
Have with will
Possessive adj.
Genitive ’s
Possessive pronouns

At the age of 25 I will have a
car.
My, your, his/her/its, our, their
dog
Kate’s brother
Whose?
Mine, yours, his

Térbeli viszonyok
Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
Here, there, on the left, on the
Prepositional Phrases, right, in, on, under, opposite,
Adverbs
next to, between, …
18

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes,
never, once/twice a week, every
day.
for two years

Időpont

How long?

Időtartam

How long? (Past How long were you in Spain?
simple; pres. Perf.)
For one month.
Already, yet, just
I have already read it.
He has not finished yet.
She has just entered the rrom.

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok

Singulars and plurals
Regular and irregular
plurals
Cardinal
numbers
1-100Ordinal numbers
Countable nouns

Boys, girls,
Children, people, men, women
…

be able to
Can/could/may
expressing permission
Should/shouldn’t
Conditional (1)

I can swim.
Can/could/may I join you?

first, second…
How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.
Uncountable nouns
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of
chocolate
all, both, none, neither, every,
each
There were 3 apples on the
plate. Each tasted good.
Look/feel good
What does it look/sound/taste/feel like?
Verbs with infinitive
He tried to give up smoking.
and gerund (1)
We never go swimming there.

Modalitás
Képesség
Engedélykérés
Tanácsadás
Feltételesség

19

You should ask her.
We’ll stay at home if it rains.

A fejlesztés várt eredményei
A2 ALAPSZINT
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és
családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és
begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon
cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel
kapcsolatos dolgokról.
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Beszédkészség

Interakció

Íráskészség
Nyelvhelyesség

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük
történetek lényegét. A kért információt ki
tudja keresni.
Megérti a leggyakoribb fordulatokat és
szókincset, ha számára ismert dologról van
szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű
üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori
szövegek lényegét.
Részt
vesz
egyszerű,
begyakorolt,
hétköznapi témáról szóló beszélgetésben,
amely ismert tevékenységhez kapcsolódó
közvetlen
információcserét
igényel.
Megérteti magát a társasági beszélgetésben.
Röviden le tudja írni például a családját,
lakóhelyét, tanulmányait.
Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű
állításokra reagál. Képes jelezni, mikor
követi a kommunikációt, de ritkán ért meg
eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja
tartani a beszélgetést.
Rövid
feljegyzéseket,
üzeneteket,
magánlevelet tud írni.
Néhány egyszerű szerkezetet helyesen
használ, de még rendszeresen elkövet
alapvető hibákat. Szókincse elegendő az
alapvető kommunikációs szükségletek
kielégítésére.
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8. évfolyam
Témakörök a 8. évfolyam számára
Óraszám

Témakör

Kapcsolódási pontok

24

A SZABADIDŐ HASZNOS
ELTÖLTÉSE

Környezettudatosság:

Környezetvédelem,
természet

Erkölcstan: Kiemelkedő sportteljesítmények;

Szórakozás, sport, egészség
24

24

Iskolai faültetés;’A víz napja’ program;
Szemétgyűjtés a környékünkön

Kedvenc sportágaink;

FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG

Fizika: UFO-k magyarázata;

Fantasztikus történetek;

Földrajz:Bermuda háromszög

Földünk titkai

Babonák, hiedelmek, népszokások

MODERN
KOMMUNIKÁCIÓ

Erkölcstan: mindennapi kapcsolattartás
szeretteinkkel;

Sms-írás, telefonhasználat;

A fogyatékkak élők segítése;

Jelnyelv, múltbeli titkosírás;

Történelem: az írás és a titkosírás funkciói;
Más nemzetek kulturális szokásai;

Más népek szokásai

A számítógép szerepe a modern
kommunikációban
24

KÖRNYEZETÜNK
VÉDELME

Biológia: a víz az élet forrása;
A víz, mint szórakozás, sportok, közlekedés,
utazás közege;

A tudomány világa;
Környezetszennyezés –

Történelem: roncsok a múltból; a vizek
szennyezése;

Környezetvédelem;

Földrajz: áradások, viharok;

Természeti katasztrófák
24

MODERN VILÁGUNK

Osztályfőnöki munka:

Egészség, betegség, baleset

Mentők értesítése;

A munka világa

Elsősegélynyújtás;
Önkéntes munka;
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Valóra vált álmok;
24

MÚLTUNK ÉS JÖVŐNK

Hobbik, furcsa időtöltések;

Szórakozás

Furcsa nemzeti szokások: ’La Tomatina’;

Utazás

Órák a TV / számítógép előtt;

Vásárlás

Vásárlás-őrület: korunk betegsége;
Földrajz: magas épületek, rendkívüli helyek
a világban;

Fogalomkörök a 8. évfolyam számára
Az új tartalmak mellet a korábbi évfolyamokon tanultak átismétlése, összefoglalása
Fogalomkörök
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Múltidejűség
Present
Perfect We have been doing our
Continuous (2)
homework all the afternoon.
Passive
Simple)

(Present It is made of wood.

Időbeli viszonyok
Időpont

When?

until

Feltételezés

must/can’t

Feltételesség

Conditional (2)

It must’t be very expensive.
He can’t be so old.
I would stay here iof I were
you.

Modalitás

Függő beszéd
Jelen időben

Reported speech with He says he is tired.
present reporting verb I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.
Infinitives and Gerund(2)
Riding is her hobby.
She is always happy to help us.
It is too difficult to do that.
A fejlesztés várt eredményei

B1 KÜSZÖBSZINT
Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb
információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például
munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a
nyelvterületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy
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az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket,
érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző
álláspontokat és terveket.
Olvasott szöveg értése

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

Interakció

Íráskészség

Nyelvhelyesség

Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a
bennük
lévő
információt,
amelyek
hétköznapi, gyakori témákkal foglalkoznak.
Megérti az eseményekről, érzelmekről,
véleményekről szóló írásokat.
Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen
előforduló, ismerős témáról szóló köznyelvi
beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb
információkat
olyan
rádióés
tévéműsorokban,
amelyek
aktuális
eseményekről, illetve az érdeklődési
köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó
témákról
szólnak,
és
amelyekben
viszonylag lassan és világosan beszélnek.
Felkészülés nélkül részt tud venni a
nyelvterületen utazás közben felmerülő
helyzetekben,
valamint
ismerős,
mindennapi
témákról
adódó
beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő
fordulatokkal mondja el élményeit, céljait.
Röviden megindokolja és megmagyarázza
véleményét. Képes elmesélni egy történetet,
és erről véleményt megfogalmazni.
Szemtől
szemben
képes
egyszerű
kommunikáció
kezdeményezésére,
fenntartására és befejezésére ismerős vagy
számára érdekes témákban. Meg tudja
ismételni az elhangzottak egy részét, hogy
meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével
egyformán értelmezik-e az elmondottakat.
Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid,
összefüggő szöveget ismert, hétköznapi
témákban.
Beszámol
élményeiről,
véleményéről.
Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos,
begyakorolt szerkezetek és mondatfajták
gyakran használt körét viszonylag helyesen
alkalmazza.
Megfelelő
szókinccsel
rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja magát
fejezni a legtöbb saját, mindennapi életével
kapcsolatos témában.
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KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK
Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a
kommunikációs eszközöket valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi példákat, amelyeknek
megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök szintről
szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi szinteken még nem megvalósuló elemekhez
tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő:
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök

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

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak:
Cselekvés, történés, létezés
Birtoklás
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok
Mennyiségi viszonyok
Minőségi viszonyok
Logikai viszonyok

Kommunikációs eszközök A2
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás
Köszönés

Excuse me.
How do you do?
Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi!

Elköszönés

Goodbye.
Bye-bye!
Good night.
Take care.

Pardon?
How do you do?
Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you. And how
about you?
Hi!
Goodbye.
Bye!
Good night.
Thanks. Bye!

Köszönet és arra reagálás Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
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Not at all.
You are welcome.
No problem.
n’t mention it.

Bemutatkozás, bemutatás My name is…
May I/Can I/ Let me introduce
myself.
May I/Can/ Let me introduce you
to Rosy?
Érdeklődés hogylét iránt How are you feeling today?
és arra reagálás
What’s the matter?
Bocsánatkérés és
reagálás
Gratulációk,
jókívánságok és
reagálás

Hello.
Hi!
Pleased to meet you. Nice to
meet you.

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

Telefon felvétele

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

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

Csodálkozás

Jane has lost her money.
Tom is twenty.
This is a book for you.
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I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m quite satisfied with…
I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
How come?
Is he?
What a surprise!

Remény

What are you hoping for?
I am looking forward to…
What are you looking forward I hope you’ll have time to join
to?
me for dinner.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés, és arra What do you think? How do you like I think it is rather strange. I
reagálás
it?
like it.
Valaki
igazának
az You are right. You are wrong.
elismerése és el nem
ismerése
Egyetértés, egyet nem Do you agree?
OK
értés
What’s your opinion?
All right.
How do you feel about it?
I think he’s wrong/right.
Tetszés, nem tetszés
Do you like Greek food?
I think it’s great. I don’t
What do you think of my boyfriend? like it.
He looks nice.
Akarat, kívánság:
Would you like a bisquit?
I’d like an ice-cream,
please.
Képesség
Can you speak French?
I can understand French.
Are you able to ride a horse?
I am unable to ride a horse.
Szükségesség
Is that necessarily so?Do I have to...? People
must
sleep
Is it a must? For sure?
sometimes.
Lehetőség

It may rain.
She might be late.
Ígéret
Will you come and meet me at the Don’t worry, I will.
station?
I promise to be there at
five.
Szándék, kívánság
What would you like to do?
I’d like to see that film
Would you like to have a rest?
I’d rather not go out
tonight.
Dicséret, kritika
It’s great. It’s a good idea.
It’s boring.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok, személyek
What is it?
It’s…/ That’s…/ It’s a kind
megnevezése, leírása
What’s it in English?
of…/It’s used for…
What is his house like?
It’s big and comfortable.
Információkérés, -adás
Are you all right?
Yes, I am.
When are the guests coming?
At 6 p.m.
Tudás, nemtudás
Where is she?
I have no idea.
Egymást követő
What happened?
First she finished lunch,
események leírása
then she phoned her friend
and finally they all met at
the cinema.
Bizonyosság,
Do you think they will come?
They will probably come.
bizonytalanság
They might come, or they
How old do you think she is?
might not come.
She can’t be very old. She
must be 25.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés és arra reagálás
Can you give me a pen?
Yes, sure. Yes, of course.
I’m afraid I can’t.
Javaslat és arra reagálás
Let’s go to the cinema tonight.
Good idea.
Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday?
Yes, I am.
Let’s meet on Sunday.
Good idea.
Kínálás és arra reagálás
Have an orange.
Yes, please. No, thank you.
Here you are.
Thank you.
Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Megértés biztosítása
Visszakérdezés, ismétléskérés
Did you say the castle?
Sorry, where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?
Nem
értés,
magyarázatkérés, Sorry, I don’t understand.
magyarázat értés ellenőrzése
Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that
mean?
Betűzés kérése, betűzés
Can you spell it for me? It
spells…
Felkérés hangosabb, lassúbb
Could you speak a little
beszédre
more slowly, please?
Sorry, that was a bit too
fast.
Kommunikációs eszközök B1
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás
Köszönés

Excuse me.
How do you do?
Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi!

Elköszönés

Goodbye.
Bye-bye!
Good night.
Take care.
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Pardon?
How do you do?
Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you. And how
about you?
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you!
Good night.
Thanks. Bye!

Köszönet
reagálás

és

arra Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
Bemutatkozás,
My name is…
bemutatás
May I/Can I/ Let me introduce
myself.
May I/Can/ Let me introduce you
to Rosy?
Telefonon más személy Can I speak to George, please?
kérése
Could you put me through to Mrs
Hamilton, please?
Telefonálásnál
I’ll call back again later this
elköszönés
evening.
It was lovely to speak to you.
Thanks for ringing. Bye!
Üdvözletküldés
Give my love / regards to…
Érdeklődés
hogylét How are you feeling today?
iránt és arra reagálás
What’s the matter?

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

Gratulációk,
jókívánságok
reagálás

Happy Christmas /New Year/
Birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.

Yes, just a minute, please.

Bye!

I will.
Fine. / OK / All right. Much
better, thanks. Not very well, I
am afraid.
Engedélykérés
és May I use your telephone?
Yes, go ahead.
reagálás:
Do you mind if I open the Not at all.
window?
Bocsánatkérés és arra I am sorry. I am very sorry.
That’s all right.
reagálás
I beg your pardon
It doesn’t matter. Never mind.
és

Happy
Christmas/New
arra year/Birthday!
Many happy returns (of the day)
Congratulations!

Megszólítás személyes Dear John,
levélben
Elbúcsúzás személyes Best wishes,
levélben
Love (from),
I am looking forward to hearing
from you soon.
Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Öröm,
bánat

sajnálkozás, Are you happy about that?

What do you think of that?
How do you feel about that?
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Great!
I’m so glad/very happy.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!

Oh, dear!
I feel so sorry for…
Elégedettség,
What do you think of…?
That’s fine/nice/not bad.
elégedetlenség,
Are you pleased with…?
That was fine/good/ nice
bosszúság
Are you happy with…?
I’m quite satisfied with…
Are you satisfied with…?
I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
Csodálkozás
Jane has lost her money.
How come?
Tom is twenty.
Is he?
This is a book for you.
What a surprise!
Remény
What are you hoping for?
I am looking forward to…
What are you looking forward to? I hope you’ll have time to join
me for dinner.
Aggódás, félelem
What’s the matter?
I am worried about my
boyfriend
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés, és arra
reagálás
Valaki igazának az
elismerése és el nem
ismerése
Egyetértés, egyet nem
értés
Érdeklődés,
érdektelenség

What do you think? How do you like I think it is rather strange. I
it?
like it.
You are right. You are wrong.
Do you agree?
What’s your opinion?
How do you feel about it?
Are you interested in sports?

Tetszés, nem tetszés

Do you like Greek food?
What do you think of my boyfriend?

Dicséret, kritika
Akarat, kívánság

You are really helpful.
Would you like a cake?

Képesség

Can you speak French?
Are you able to ride a horse?
Must we fill in this form now?
When do we have to leave?
Is that necessarily so?

Kötelezettség
Szükségesség
Lehetőség
Ígéret

OK
All right.
I think he’s wrong/right.
I
am
interested
in
gardening.
It doesn’t really bother me.
I think it’s great. I don’t
like it.
He looks nice.
I’d like an ice-cream,
please.
I can understand French.
I am unable to ride a horse.
We must fill it in now.
Right now.
People
must
sleep
sometimes.

It may rain.
She might be late.
Will you come and meet me at the Don’t worry, I will.
station?
I promise to be there at
five.
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Szándék, kívánság

What would you like to do?
Would you like to have a rest?

I’d like to see that film
I’d rather not go out
tonight.
Dicséret, kritika
It’s great. It’s a good idea.
It’s boring.
Ítélet, kritika
Do you approve of this action?
That’s good/not bad /
terrible.
Szándék, terv
Are you going to visit the Browns I’m planning to do so.
today?
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok,
személyek What is it?
megnevezése, leírása
What’s it in English?
What is his house like?
Információ kérés, adás: Are you all right?
When are the guests coming?
Tudás, nemtudás
Where is she?
Események leírása
What happened?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/ It’s used for…
It’s big and comfortable.
Yes, I am.
At 6 p.m.
I have no idea.
First she finished lunch,
then she phoned her friend
and finally they all met at
the cinema.
Bizonyosság,
Do you think they will come?
They will probably come.
bizonytalanság
They might come, or they
How old do you think she is?
might not come.
She can’t be very old. She
must be 25.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés és arra reagálás
Javaslat és arra reagálás
Segítségkérés és arra
való reagálás
Segítség felajánlása
Meghívás
és
arra
reagálás
Kínálás és arra reagálás

Can you give me a pen?

Yes, sure. Yes, of course.
I’m afraid I can’t.
Do you have a pen by any chance?
I am afraid, I don’t.
Let’s go to the cinema tonight.
Good idea.
Will you do the washing up for me, Certainly. Not now. I am
please?
very busy.
I am going to the food-store. Shall I No, thank you.
bring you something?
That would be kind of you.
I’ll do the ironing for you.
Are you free on Tuesday? Let’s meet Yes, I am. Good idea.
on Sunday.
Have an orange.
Yes, please. No, thank you.
Here you are.
Thank you.
Let me get you another drink.

Tanács és arra reagálás What shall I do?
What do you recommend me?
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I think you should …
I don’t think you should….

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Megértés biztosítása

Párbeszéd
strukturálása:

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?
Nem
értés,
magyarázatkérés, Sorry, I don’t understand.
magyarázatértés ellenőrzése
Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that
mean?
Betűzés kérése, betűzés
Can you spell it for me? It
spells…
Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little
more slowly, please?
Sorry, that was a bit too
fast.
Beszédszándék jelzése, beszélgetés I’ll tell you what;
kezdése
I’ve just had a thought.
The question is how many
…….
The trouble is, that….
Elemek összekapcsolása
Put the blouse on first, and
then…
Összefoglalás
Beszélgetés lezárása
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Well, to sum it up…
Right…okay
Well, it’s been nice talking
to you.

Német nyelv

Évfolyam
Heti óraszám
Éves
óraszám

5.
4
144

6.
4
144

7.
4
144

8.
4
144

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

Szóbeli interakció

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök
alkalmazásával.
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű
nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre;
A
tematikai
rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
egység nevelésibegyakorolt beszédfordulatokkal;
fejlesztési céljai
rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;
rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi
normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő
beszédtempóban.
A fejlesztés tartalma
A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel)
támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi
szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre,
kérésekre, felszólításokra.
Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni
szükségletekhez kapcsolódva.
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása
társakkal.
Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés,
köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen
környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés,
magyarázat kérése.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű 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.
Előzetes tudás

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

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

Olvasott szöveg értése
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak,
Előzetes tudás
rövid szövegek elolvasása.
A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az
egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok
felismerése és megértése;
a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének
megértése;
A tematikai egység
egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ
nevelési-fejlesztési
kiszűrése;
céljai
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.
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Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról)
tárgyszerű információ szerzése.
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása,
útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek,
novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások,
képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

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

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának
megfelelő témájú rövid szövegek alkotása;
írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű
A tematikai egység
kérdésekre;
nevelési-fejlesztési
a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli
céljai
feladatok elvégzése;
részvétel írásbeli nyelvi játékokban;
a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő
témájú, egyszerű szövegek írásához.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása,
emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus
képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek
megváltoztatása, átírása.
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy
fórumban.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél,
adatlap, bejegyzés, dalszöveg.
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Témakörök az 5. évfolyamra
Óraszám Témakörök
Kapcsolódási pontok
12
Történelem, társadalmi és állampolgári
Család
Családtagok
otthoni
feladatai. ismeretek: család és lakóhely.
Napirend. Családi ünnepek.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
időbeosztás, napirend.
11

11
11

Otthon
Vidék és város összehasonlítása
Német hírességek bemutatása
Foglalkozások és helyszíneik
Étkezés
Receptek, főzés, sütés.
Bevásárlás
Idő, időjárás
Az
óra.
Öltözködés.
Kedvenc
ruháim.
Ruházati boltban vásárlás

Természetismeret: lakóhelyi környezet.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum.
Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: étrend.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
időbeosztás,
napirend.
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári ismeretek: öltözködés,
divat.

11

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
Sport
Testrészek.
Sportok, sportversenyek, szabályok.
sportfelszerelések. Kedvenc sportom.

11

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
Iskola, barátok
Iskolám,
osztálytermünk. szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat
Iskolaszerek. Tanórán kívüli közös
programjaink.

11

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Közös
időtöltés
barátokkal.
Internet, interaktív játékok.
Természet, állatok
Vadon élő és állatkerti állatok.
Állatkertek
Németországban,
Ausztriában, Svájcban

11

Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások
Természetismeret: az állatok életmódja

11

Technika,
életvitel
és
gyakorlat;
Ünnepek és hagyományok
Családi
és
iskolai történelem, társadalmi és állampolgári
ünnepek.(születésnap, farsang).
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.

11

Történelem, társadalmi és állampolgári
Város, bevásárlás
Városok,
települések,
falvak. ismeretek:
falvak és városok,
Épületek,
utcák.
Az
én közlekedés.
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városom/falum.
Vásárlás.

Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum

11

Utazás, pihenés
Vakáció,
nyaralás.
eszközök.

Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
Közlekedési közlekedés.
Hon- és népismeret: a világörökség
elemei.

11

Vizuális kultúra:
Fantázia és valóság
Képzeletem
világa
(fantasztikus műalkotások
szótár, egy jelmez készítése).

11

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.

képzeletem

Technika,
életvitel
egészséges életmód.

és

világa,

gyakorlat:

Fogalomkörök 5. évfolyam
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Múltidejűség

Perfekt
Präteritum(1)
sein

Jövőidejűség

Was
hast
du
zum
Geburtstag bekommen?
haben, Er hatte ein Fahrrad.
Ich war schon in England.

Futur (mit Präsens)

Mama
kommt
Donnerstag.

am

Modalitás
müssen,
wollen Sie müssen schon gehen.
(Präsens)
Ich wollte ins Kino gehen.
wollen,
können,
müssen (Präteritum)
Birtoklás kifejezése
Possessivpronomen(2) Das ist unsere Tasche.
unser, euer
Das ist Ömers Fahrrad.
tulajdonnevek birtokos
esete
Térbeli viszonyok
Irányok,
helymeghatározás

Präpositionen(2)
Lokaladverbien(2)

Időbeli viszonyok
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Die Kinder gehen auf den
Sportplatz. Er wohnt weit
von Wien.Er sitzt neben
mir.

Gyakoriság

selten, manchmal, oft, Er spielt nie mit uns.
immer, nie
am zehnten Juli

Idópont, dátum
Mennyiségi viszonyok
határozatlan
mennyiség

alles, viel, wenig, Oma macht alles mit.
nichts

Minőségi viszonyok
Jelzős sorszámnév

im ersten Stock

Esetviszonyok
névszók
mondatban
Szövegösszetartó eszközök

a

Dativ(1)
vonzatok

neben dir, hinter mir
Er hilft dem Kind.
Vergessen Sie mich nicht.
Sie ärgert dich.

Tagadás
kein/keine/kein (Akk) Er hat keinen Bruder.

A fejlesztés várt eredményei
A1 MINIMUMSZINT
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető
fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni,
be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint
ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű
kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és
segítőkész.

Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése
Beszédkészség

Interakció

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű
mondatokat
feliratokon,
reklámokban,
katalógusokban.
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat,
amelyek személyére, családjára, közvetlen
környezetére vonatkoznak.
Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a
partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz
és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős
témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű
fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét,
ismerőseit.
Fel tud tenni és meg tud válaszolni
személyes adatokra vonatkozó kérdéseket.
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Íráskészség
Nyelvhelyesség

Képes egyszerűen kommunikálni, de
feltétlenül
szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és
módosításokra.
Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni,
rövid üdvözletet megírni.
Csupán korlátozott módon tud használni
néhány egyszerű, betanult nyelvtani
szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik
alapszókinccsel, amely bizonyos konkrét
szituációkra vonatkozó szavakból és
fordulatokból áll.
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Témakörök a 6. évfolyamra
Óraszám
16

16
16

16

Témakörök
Család
Személyleírás.
tevékenységek.

Szokásos

Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és
napi időbeosztás, napirend.

gyakorlat:

Sport
Téli sportok. Csapatok. Sportbaleset,
sportprogramok. Segítségnyújtás
Iskola, barátok
Tanórán kívüli közös programok.
(Iskolai börze.)

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős
program
Meghívás programokra.

Ének–zene: zenehallgatás.

Erkölcstan:
társas
kapcsolatok:
barátság, szeretet, tisztelet, segítő
kapcsolat

tervezése.

16

Természet, állatok
Kisállatok.

Természetismeret: az állatok életmódja

16

Város, bevásárlás
Tájékozódás,
útbaigazítás.
német városok nevezetességei.
Vásárlás, csere-bere.

16

Vizuális kultúra: képzeletem világa,
Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyvem. műalkotások
Egy olvasmány élmény bemutatása.
Irodalom

16

Egészséges életmód.
A rendszeres testedzés

16

Utazás,
pihenés Technika, életvitel és gyakorlat:
Külföldi utazás, élmények. (Utazás a közlekedés.
téli szünetben.)
Hon- és népismeret: a világörökség
elemei.

Történelem, társadalmi és állampolgári
Híres ismeretek:
falvak és városok,
közlekedés.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum

Technika, életvitel
egészséges életmód.

Fogalomkörök 6. évfolyam
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
40

és

gyakorlat:

Jövőidejűség

Futur mit werden

Er wird in Wien in die
Schule gehen.
Du hast gewonnen. Sie ist
weggefahren.

Múltidejűség

Perfekt ismétlése

Irányok,
helymeghatározás

Präpositionen
Lokaladverbien

Sie stehen vor der Halle.
bei den Eltern

Időpont

bis

bis halb acht

Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Minőségi viszonyok
Melléknévragozás
Was für?
Földrajzi nevek –er
végződéssel
Meklléknév fokozása

Sir hat lange schwarze
Haare.
Berliner
Es ist besser hier als im
Garten.
Sie ist am jüngsten.

Esetviszonyok
névszók
a Dativ
Wir helfen ihnen
mondatban
an, auf, hinter, in, Das Buch liegt auf dem
kettős esettel álló neben,..
Tisch.
elöljárószók
Sie legt das Buch auf den
Tisch.
Szövegösszetartó eszközök
man
Man macht das allein.
A fejlesztés várt eredményei
A1 szint
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető
fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni,
be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint
ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű
kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és
segítőkész.

Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű
mondatokat
feliratokon,
reklámokban,
katalógusokban.
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat,
amelyek személyére, családjára, közvetlen
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Beszédkészség

Interakció

Íráskészség
Nyelvhelyesség

környezetére vonatkoznak.
Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a
partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz
és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős
témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű
fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét,
ismerőseit.
Fel tud tenni és meg tud válaszolni
személyes adatokra vonatkozó kérdéseket.
Képes egyszerűen kommunikálni, de
feltétlenül
szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és
módosításokra.
Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni,
rövid üdvözletet megírni.
Csupán korlátozott módon tud használni
néhány egyszerű, betanult nyelvtani
szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik
alapszókinccsel, amely bizonyos konkrét
szituációkra vonatkozó szavakból és
fordulatokból áll.
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Témakörök a 7. évfolyamra
Óraszám
12

Témakörök
Család
Családfa. Személyleírás. Szokásos napi tevékenységek

10

Otthon
Lakóhelyem, tágabb környezetem bemutatása. Falusi élet.
Nevezetességek a célnyelvi országban (Melk, Bécs)

10

Idő, időjárás
Időjárás.

11

Sport
Sportszerek, sportversenyek, eredmények. Különleges sportok.
Az orvosnál. Betegségek. Testrészek.

10

Iskola, barátok
Barátok jellemzése, bemutatása.

10

Szabadidő, szórakozás
Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti

10

Természet, állatok
Házi állatok egy gazdaságban.

10

Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)

10

Város, bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.

10

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Élmények. Utazás Ausztriában.
Közlekedési eszközök. Közlekedési táblák, szabályok
Fantázia és valóság
Egy mese modern feldolgozásban. (Der Wolf und die sieben Punker)

10
10
10
10

Zene, művészetek
Múzeum, kiállítás (pl. Schönbrunn, Minipolis)
Egészséges életmód
Betegségek és megelőzésük.
Földünk és a világűr
Tájak, folyók, hegyek, tavak itthon és a célnyelvi országokban.
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Fogalomkörök 7. évfolyam
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
múltidejűség

es gibt

Es gibt hier einen Sportplatz.

Präteritum

Ich kannte ihn nicht. Sie lernte
viel

Birtoklás
Térbeli
viszonyok

Birtokos
Sein/e, ihr/e
névmások
irányok,
Kettős esettel
helymeghatározás elöljárószók
összefoglalása

Das ist sein Hemd, das ist ihre
Bluse.
álló Ich lege das Heft auf den Tisch.
Er steht neben dem Bett

Esetviszonyok

Genitiv

Szövegösszetartó névmások
eszközök

dieser//diese/dieses
wenn

Modalitás

Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.

Wer hat diesen Mantel?
Wenn das Wetter schön ist,
gehen wir aus.
Dürfen(Präsens,
Dürfen wir hier spielen?
Präteritum)
Du durftest nicht kommen.
sollen
Soll ich nach hause gehen?
feltételes mód: wäre, Ich
würde
am
liebsten
hätte, würde
schwimmen gehen.

A fejlesztés várt eredményei
A2 ALAPSZINT
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és
családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és
begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon
cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel
kapcsolatos dolgokról.
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Beszédkészség

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük
történetek lényegét. A kért információt ki
tudja keresni.
Megérti a leggyakoribb fordulatokat és
szókincset, ha számára ismert dologról van
szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű
üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori
szövegek lényegét.
Részt
vesz
egyszerű,
begyakorolt,
hétköznapi témáról szóló beszélgetésben,
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Interakció

Íráskészség
Nyelvhelyesség

amely ismert tevékenységhez kapcsolódó
közvetlen
információcserét
igényel.
Megérteti magát a társasági beszélgetésben.
Röviden le tudja írni például a családját,
lakóhelyét, tanulmányait.
Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű
állításokra reagál. Képes jelezni, mikor
követi a kommunikációt, de ritkán ért meg
eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja
tartani a beszélgetést.
Rövid
feljegyzéseket,
üzeneteket,
magánlevelet tud írni.
Néhány egyszerű szerkezetet helyesen
használ, de még rendszeresen elkövet
alapvető hibákat. Szókincse elegendő az
alapvető kommunikációs szükségletek
kielégítésére.
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Témakörök a 8. évfolyamon
Óraszám
10

Témakörök
Család
Családtagok jellemzése. Napi időbeosztás.

10

Otthon
Bútorok, egy szoba berendezése.
Lakóhelyem, tágabb környezetem. Egy német város bemutatása (Nürtingen)
Otthontalanok: utcagyerek Brazíliában

10

Étkezés
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában.
Német specialitások. (pl. kenyérfajták). Élelmiszervásárlás.

10

Öltözködés
Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa. Ruhavásárlás.

10

Sport
Betegségek és kezelésük. Javaslatok. Gyógyszerek. Sportrekordok
Iskola, barátok
Órai tevékenységek. Osztályközösség, osztálytársak jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet Németországban.

10

10

Szabadidő
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás, belépőjegyek
Német és osztrák barátok szabadidős tevékenységei.

10

Természet, állatok
Más kontinensek élővilága, állatkert

10

Város, bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek. Vásárlás áruházban.

10

Utazás, pihenés
Utazás külföldre. Utazási előkészületek.
partneriskolával
Zene, művészetek
Kiállítások, rendezvények, koncertek.

9

Csereutazás

egy

9

Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág

9

Egészséges életmód
Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek és megelőzésük
Tudomány, technika
Találmányok. Titkosírások

9
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német

8

Média, kommunikáció
E-mail és facebook.

Fogalomkörök 8. évfolyam
múltidejűség
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Präteritum
(2)ismétlés
sich-Verben (2

Térbeli
viszonyok
Időbeli
viszonyok
Esetviszonyok

helymeghatározás tulajdonnevek
esetében
időtartam
Wie
lange?
wann?
außer, wegen

Szövegösszetartó kötőszók
névmások
Vonzatos igék

Er machte einen Fehler.
Er sah krank aus.
Ich wasche mich. Ich wasche
mir die Hände.
in Wien, aus der Schweiz,
in die Bundesrepublik
Bis Wie lange bleibt ihr dort?

Außer deinem Bruder kenne ich
niemand. Wegen des schlechten
Wetters sind wir hier geblieben.
weil, dass,
Ich komme nicht, weil ich krank.
kérdőnévmások
Ich höre, dass er kommt.
elöljáróval:
Womit schreibst du?
womi/worüber…
Worüber lacht ihr?
brauchen+Akk.
Er lacht über uns.
sich freuen+ über, Er hat vor dem Hund Angst.
Angst haben + vor,
stb

A fejlesztés várt eredményei
B1 KÜSZÖBSZINT
Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb
információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például
munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a
nyelvterületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy
az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket,
érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző
álláspontokat és terveket.
Olvasott szöveg értése

Hallott szöveg értése

Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a
bennük
lévő
információt,
amelyek
hétköznapi, gyakori témákkal foglalkoznak.
Megérti az eseményekről, érzelmekről,
véleményekről szóló írásokat.
Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen
előforduló, ismerős témáról szóló köznyelvi
beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb
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Beszédkészség

Interakció

Íráskészség

Nyelvhelyesség

információkat
olyan
rádióés
tévéműsorokban,
amelyek
aktuális
eseményekről, illetve az érdeklődési
köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó
témákról
szólnak,
és
amelyekben
viszonylag lassan és világosan beszélnek.
Felkészülés nélkül részt tud venni a
nyelvterületen utazás közben felmerülő
helyzetekben,
valamint
ismerős,
mindennapi
témákról
adódó
beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő
fordulatokkal mondja el élményeit, céljait.
Röviden megindokolja és megmagyarázza
véleményét. Képes elmesélni egy történetet,
és erről véleményt megfogalmazni.
Szemtől
szemben
képes
egyszerű
kommunikáció
kezdeményezésére,
fenntartására és befejezésére ismerős vagy
számára érdekes témákban. Meg tudja
ismételni az elhangzottak egy részét, hogy
meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével
egyformán értelmezik-e az elmondottakat.
Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid,
összefüggő szöveget ismert, hétköznapi
témákban.
Beszámol
élményeiről,
véleményéről.
Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos,
begyakorolt szerkezetek és mondatfajták
gyakran használt körét viszonylag helyesen
alkalmazza.
Megfelelő
szókinccsel
rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja magát
fejezni a legtöbb saját, mindennapi életével
kapcsolatos témában.

Kommunikációs eszközök A1 (6. évf.-ig)
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Köszönés, elköszönés
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Köszönet és arra reagálás
Danke! Bitte!
Bemutatkozás
Ich heiße Martin.
Megszólítás
Entschuldigung, ich gehe jetzt.
Érdeklődés hogylét iránt és arra Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
reagálás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Entschuldigung! Kein Problem!
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Gratuláció,
reagálás

jókívánságok

és

arra Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés és arra reagálás
Valaki igazánakaz elismerése és el nem
ismerése
Egyetértés, egyet nem értés
Tetszés, nemtetszés
Dolgok, személyekmegnevezése, leírása
Infrmációkérés, információadás
Igenlő vagy nemleges válasz
Tudás, nem tudás

Magst du Mathe? Ja.
Da hast du (nicht) Recht!
Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!
Das finde ich gut / blöd/ toll!
Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.
Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.
ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!
Ich weiß (nicht).

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés
Javaslat és arra reagálás
Meghívás és arra reagálás
Kínálás és arra reagálás

Ein Buch, bitte!
Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!
Kommst du? Ja. Nein, leider nicht..
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés
Nem értés
Betűzés kérése, betűzés

Wie bitte?
Ich verstehe nicht.
Buchstabiere bitte.

Kommunikációs eszközök A2 (8. évfolyamig)
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!
Gatuláció, jókívánságok és arra reagálás
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke.
Fröhliche Weihnachten.
Személyes levélben megszólítás, elköszönés
Lieber Karl!
herzlichst Deine…, viele Grüsse
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
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Véleménykérés és arra reagálás
Valaki igazánakaz elismerése és el nem ismerése
Egyetértés, egyet nem értés
Tetszés, nemtetszés
Akarat, kívánság, képesség

Magst du Mathe? Ja.
Da hast du (nicht) Recht!
Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!
Das finde ich gut / blöd/ toll!
ich will…, Ich will das nicht.
ich möchte…, Ich möchte nach Hause
gehen.
ich kann… Ich kann jetzt mitgehen.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok, személyek megnevezése, leírása

Das ist mei Bruder.… Meine Mutter ist
schön.
Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist
du? 12.
ja, nein, nicht,
kein, doch
Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch!
Ich weiß (nicht).

Infrmációkérés, információadás
Igenlő vagy nemleges válasz
Tudás, nem tudás

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés

Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch,
bitte?
Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!
Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es
tut mir leid.
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein,
danke.

Javaslat és arra reagálás
Meghívás és arra reagálás
Kínálás és arra reagálás

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés
Nem értés
Betűzés kérése, betűzés

Wie bitte?
Ich verstehe nicht.
Buchstabiere bitte.

50

