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Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 

5540 Szarvas, Kossuth u.17. 

OM: 028287 

 

 

Angol 

5-8. osztály 

 

Helyi tantárgyi tanterv 

 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 5. 6. 7. 8. évfolyam minden osztálya 

számára. Tanulócsoport: osztály szinten, képesség szerinti csoportbontásban kialakítható. 

 

A tantárgy órakerete: 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 3 108 97 11 

6. 3 108 97 11 

7. 3 108 97 11 

8. 3 108 97 11 
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A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI- 

rendelet  2. sz. mellékletében kiadott idegen nyelv tantárgyi kerettanterv alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervét kidolgozta: Abonyi Éva 

 

Tantárgyi címoldal 

 

A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek.  

5.évfolyam: Angol nyelv 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Család 8 +1 9 

Otthon 8 +1 9 

Étkezés 5 +1 6 

Idő, időjárás 5 0 5 

Öltözködés 8 0 8 

Sport 8 +1 9 

Iskola, barátok 8 +2 10 

Szabadidő, szórakozás 8 0 8 

Természet, állatok 7 +1 8 

Ünnepek, szokások 8 +2 10 

Város, bevásárlás 6 +1 7 

Utazás, pihenés 6 +1 7 

Fantázia és valóság 3 0 3 

Zene, művészetek 2 0 2 

Környezetünk védelme 3 0 3 

Egészséges életmód 4 0 4 

Évfolyam összesen 97 11 108 

 

 

6.évfolyam: Angol nyelv 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Család 8 +1 9 

Otthon 8 +1 9 

Étkezés 5 +1 6 
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Idő, időjárás 5 0 5 

Öltözködés 8 0 8 

Sport 8 +1 9 

Iskola, barátok 8 +2 10 

Szabadidő, szórakozás 8 0 8 

Természet, állatok 7 +1 8 

Ünnepek, szokások 8 +2 10 

Város, bevásárlás 6 +1 7 

Utazás, pihenés 6 +1 7 

Fantázia és valóság 3 0 3 

Zene, művészetek 2 0 2 

Környezetünk védelme 3 0 3 

Egészséges életmód 4 0 4 

Évfolyam összesen 97 11 108 
 

 

7.évfolyam: Angol nyelv 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Család 6 +2 8 

Otthon 6 +1 7 

Étkezés 5 0 5 

Idő, időjárás 5 0 5 

Öltözködés 6 +1 7 

Sport 5 +1 6 

Iskola, barátok 7 +1 8 

Szabadidő, szórakozás 6 +2 8 

Természet, állatok 6 0 6 

Ünnepek, szokások 6 +2 8 

Város, bevásárlás 5 0 5 

Utazás, pihenés 5 +1 6 

Fantázia és valóság 3 0 3 

Zene, művészetek 3 0 3 

Környezetünk védelme 6 0 6 

Egészséges életmód 6 0 6 

Felfedezések 4 0 4 

Tudomány, technika 4 0 4 

Múltunk és jövőnk 3 0 3 

Évfolyam összesen 97 11 108 

 

 

8.évfolyam: Angol nyelv 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Család 6 +2 8 

Otthon 6 +1 7 
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Étkezés 5 0 5 

Idő, időjárás 5 0 5 

Öltözködés 6 +1 7 

Sport 5 +1 6 

Iskola, barátok 7 +1 8 

Szabadidő, szórakozás 6 +2 8 

Természet, állatok 6 0 6 

Ünnepek, szokások 6 +2 8 

Város, bevásárlás 5 0 5 

Utazás, pihenés 5 +1 6 

Fantázia és valóság 3 0 3 

Zene, művészetek 3 0 3 

Környezetünk védelme 6 0 6 

Egészséges életmód 6 0 6 

Felfedezések 4 0 4 

Tudomány, technika 4 0 4 

Múltunk és jövőnk 3 0 3 

Évfolyam összesen 97 11 108 

 

 
 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 
 

5. évfolyam Szabad órakeret: 11 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Család Családfa elkészítése projekt 

formájában, rövid bemutató 

szöveggel a családtagokról 

1 

Otthon Saját szoba rövid bemutatása 

rajz alapján, elöljárószavak 

használatával 

1 

Étkezés Kedvenc hagyományos ételem 1 

Sport A Biblia könyveinek ismerete, a 

biztos eligazodás segítése. 

1 

Iskola, barátok Az evangélikus iskolai élet 

sajátosságai, szabályok, 

szokásrendek, hagyományok, 

ezek feldolgozása. 

 

2 
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Természet, állatok Az írás története, szerepe az 

emberiség fejlődésében. 

1 

Ünnepek, szokások Egyházi ünnepek: húsvét, 

karácsony 

2 

Város, bevásárlás A Biblia könyveinek ismerete, a 

biztos eligazodás segítése. 

1 

Utazás, pihenés Szarvas látványosságai. 1 

 Összesen: 11 
 

 

6. évfolyam Szabad órakeret: 11 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Család Családi ünnepen készült fotó 

bemutatása, leírása 

1 

Otthon Segítség az otthoni 

házimunkában; konyhai 

szabályok 

1 

Idő, időjárás Magyarország éghajlatának 

jellemzői 

1 

Sport Híres magyar sportolók, 

olimpikonok 

1 

Iskola, barátok Az evangélikus iskolai élet 

sajátosságai, projektmunka 

2 

Természet, állatok Egy hazánkban őshonos faj 

bemutatása 

1 

Ünnepek, szokások Karácsonyi és húsvéti ünnepkör 2 

Város, bevásárlás Városunk/környékünk híres 

helyeinek bemutatása 

1 

Utazás, pihenés Társasjáték/kvíz készítése 

hazánkról 

1 

 Összesen: 11 
 

 

 

7. évfolyam Szabad órakeret: 11 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Család Híres szarvasiak - kvíz 2 
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Otthon Milyen volt egy ház a 

reformáció kezdetének idején? 

Ház, szobák leírása, jellemzése 

1 

Öltözködés Miben illik és nem illik 

templomba menni? 

1 

Sport A sportszerű viselkedés 1 

Iskola, barátok Iskolánk története, plakát 

készítése 

2 

Szabadidő, szórakozás Egy gyülekezeti ifjúsági kör heti 

programjának megtervezése 

1 

Ünnepek, szokások Egyházi ünnepek angol 

elnevezése, leírása 

2 

Utazás, pihenés Nyaralás helyszínének 

kiválasztása, utazás, program 

megtervezése 

1 

 Összesen: 11 
 

 
 

8. évfolyam Szabad órakeret: 11 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Család Milyen családot szeretnék 

felnőttként? 

2 

Otthon Ökoházak, energiatudatos 

háztartási szokások 

2 

Öltözködés Öltözködés/ruhadarabok és 

újrahasznosítás kapcsolata; a 

tudatos vásárlói attitűd 

1 

Sport Paralimpia; egy balesetet 

szenvedett, de aktív 

sportoló bemutatása 

1 

Iskola, barátok Imádságok angol nyelven 1 

Szabadidő, szórakozás Az új technikai eszközök 1 
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(okostelefon, tablet stb.) és az 

internet etikus használatának 

tudnivalói 

Ünnepek, szokások Egy helyi ünnep bemutatása 2 

Zene, művészetek Hagyományos magyar 

hangszerek, híres magyar 

zeneszerzők 

1 

 Összesen: 11 

 

Tantárgyi bevezető 

 

Az angol nyelv 5-8. pedagógiai célrendszere és feladatai 

 

Az élő 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. 

 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak 

a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve 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. 
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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 az 

érintkezést. 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 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 és 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 is. 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 újabb nyelveket sajátítsanak el. Az 

idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az 

összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és 

kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében 

értelmezve kerültek be a kerettantervbe. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és 

fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 

módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 

hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 

tudatosabbá váljon az anyanyelv használata. 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 
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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 alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő 

bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor 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. 

 

Az 5–8. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapvető célja és feladata 

 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg 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. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az 

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma 

elnevezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi 

fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a 

tartalomba. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való 

kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal 

való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert 

lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 

megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden 

fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez 

alkalmazkodva. 

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a 

fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható 

eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot). 
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4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 

nyelv 
– – A2  

 

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó 

tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más 

nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és 

örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási 

kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, 

fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 

eredményessége szempontjából. 

A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A 

fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam 

végén az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít. 

 

5. évfolyam 

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási 

tapasztalattal rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai 

tevékenységekre vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai 

és iskolán kívüli helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha 

megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi 

szövegeket, megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd 

területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű 

formában használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei 

szerint alakított idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. 

A feldolgozott tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben 

hasonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és 

néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 
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Az 5. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására. 

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak. 

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el 

az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de 

bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” 

táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol 

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

Az 5. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket 

továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a 

célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek 

iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak 

csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. 

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi 

kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a 

fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, 

elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai, 

művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan 

egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen a digitális eszközök használata 

idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze. 

 

Témakörök az 5. évfolyam számára 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  
Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 
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Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családfa elkészítése 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Saját szoba bemutatása. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Kedvenc hagyományos ételem. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, 

ciklusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítások 

igazságának eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat.  
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Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Puskás Ferenc és a magyar futball. 

Sportversenyek. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Külső, belső tulajdonságok. 

A legjobb barátom bemutatása. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Hittan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes 

növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 
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Kedvenc állataim. 

Házikedvenc bemutatása. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

Kontinensek, tájegységek. 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 

növénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Kedvenc ünnepem. 

Népszokások. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Kincskeresés a lakóhelyen. 

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. 

Szarvas látványosságai. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

 

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

hazai táj, a világörökség elemei. 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda   Angol 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

 

15 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Matematika: diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 
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Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

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

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése; 

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

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek 

témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

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

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

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

szövegek megértése. 

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

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

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

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

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

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

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

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

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 
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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. 

 

 

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 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 
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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 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

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

keresztül történő feldolgozása. 
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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 Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

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 
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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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Kommunikációs eszközök 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés: Good morning/afternoon/evening. 

Hello Amy. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do? I'm Sam Wilson. 

 

Good morning, Mrs Clarke. 

Good morning. 

Hello Sam. 

I'm fine, thank you / thanks. 

And you? 

Hi! 

Pleased to meet you, Sam. 

My name's Amy Cole. 

Elköszönés: 

 

 

 

Goodbye. 

Bye. 

See you later. 

Good night. 

Goodbye. 

Bye. 

See you. 

Good night. 

Köszönet és arra 

reagálás: 

Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

Not at all. 

That’s all right. 

You are welcome. 

No problem. 
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Bemutatkozás, 

bemutatás: 

My name is… 

What's your name? 

Hello, my name's Sam Wilson. 

This is Mickey. 

Where are you from? 

Who's this? 

This is my family, we’re from Australia. 

How old are you? 

Have you got a big family? 

Hello. 

Hi! I'm Amy Cole. 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

I'm from the USA. 

Julie Clarke. 

Are you from Sydney? 

I’m 10 (years old). 

I’ve got two brothers. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás: 

Happy Birthday / Christmas / New year! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Birthday / Christmas / 

New Year! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés: 

Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

 

I think he’s wrong/right. 
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Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food? 

 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? I’d like an ice-cream 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Dolgok, személyek, 

helyek megnevezése, 

leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What do you call this in English? 

What does that mean? 

What is his house like? 

There are two chairs here. 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It’s a …s 

It means… 

It’s big and comfortable. 

Are there tables? 

Információ kérése, adása: 

 

When do you get up? 

What time do you usually get up? 

Do you play a musical instrument? 

Does she collect stamps? 

 

What are the kids doing? 

 

What’s your phone number? 

When is your birthday? 

Have you got a pet? 

What’s your favourite subject? 

When is your hockey lesson? 

Can you play tennis? 

At seven. 

I always get up at seven. 

Yes, I do. / No, I don't. 

Yes, she does. / No, she 

doesn’t. 

Sue's doing her homework 

and Sam's having a shower. 

My phone number is… 

It’s on … 

I’ve got a cat. 

I like maths. 

It’s at five on Friday. 

Yes, I can. / No, I can’t. 

Yes, there is. / No, there 

isn’t. 
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I there a bank near here? 

Where is the post office? 

How much is this shirt? 

What’s the time, please? 

It’s in New Street. 

It’s fifty pounds. 

It’s quarter past six. 

Tudás, nemtudás: Where does he live? I don't know. 

I have no idea. 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

Kérés és arra reagálás: Can you give me a pen? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. / I’m afraid I can’t. 

Yes, of course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

Megértés biztosítása: Betűzés kérése, betűzés 

 

Nem értés 

Can you spell it for me? It 

spells… 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

 

Fogalomkörök 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség be 

Present simple  

Present continuous 

 

 

am/is/are 

When do you get up? I don’t like 

milk. 

What is she doing?  

I’m not listening. I’m leaving. 

Birtoklás 

kifejezése 

 Possessive adj. 

Genitive ’s 

 

have (got) 

my, your, his/her/its,our, their 

dog  

Kate’s brother 

Whose? 

Have you got a cat? 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

there is/are 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, … 

There’s a computer on the desk. 

Időbeli 

viszonyok 

Időpont When? 

When? What time? 

 

What’s the time? 

Now, 

at 5 o’clock, on Monday 

In the morning, at night … 

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular plurals 

Cardinal numbers 1-

100 

Ordinal numbers  

children, people, men, women … 

 

first, second… 

Minőségi 

viszonyok 

  What’s it like? What colour is it?  
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Modalitás  Can – ability 

Must 

I can swim. 

I must have a rest. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words and / or / but / because 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

some + plural noun 

any + plural noun 

some + singular noun  

any + singular noun 

 

Personal pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

a, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

I, he, they… 

This, that, these, those 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel 

válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr.  

 

Beszédkészség 

A tanuló 
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 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  

 tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt 

megtalál;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti.  

 

Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen 

leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.  

 

 

 

 

 

6. évfolyam 

 

A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább 2 év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű 

formában használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei 

szerint alakított idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. 

A feldolgozott tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben 

hasonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és 

néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

A 6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására. 
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A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak.  Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak. 

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el 

az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de 

bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival.  

A „Témakörök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni 

azokat a területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek 

keretében történő – tanulás. 

A 6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket 

továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a 

célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek 

iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak 

csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. 

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi 

kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a 

fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, 

elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-

művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan 

egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata 

idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze. A 

fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1 

szintet. 

 

Témakörök a 6. évfolyam számára 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 
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Családtagok bemutatása. 

 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. Családi ünnepen készült 

fotó bemutatása. 

Napirend. 

Hittan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Segítség az otthoni házimunkában. 

Konyhai szabályok. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Magyarország éghajlatának jellemzői. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, 

ciklusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítások 

igazságának eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat.  
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Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. Híres magyar sportolók, 

olimpikonok. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Az evangélikus iskolai élet sajátosságai, 

iskolai szabályok. 

Hittan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes 
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Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Egy hazánkban őshonos faj bemutatása. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

Kontinensek, tájegységek. 

növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 

növénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Karácsonyi és húsvéti ünnepkör. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Városunk, környékünk híres helyeinek 

bemutatása. 

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. 

Társasjáték/kvíz készítése Magyarországról. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

 

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

hazai táj, a világörökség elemei. 
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Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Matematika: diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

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

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 
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szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése; 

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

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek 

témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

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

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

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

szövegek megértése. 

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

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

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

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

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

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

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

tartalomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

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

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 
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Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

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. 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda   Angol 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

 

36 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

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

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

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

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, 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 Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 
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céljai megfelelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

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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Kommunikációs eszközök 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. 

Stephen? 

Pardon? 

Yes? 

Köszönés: Good morning/afternoon/evening. 

Hello Cameron. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do? I'm George Hutton. 

Good morning. 

Hello Jessica. 

I'm fine, thank you. And 

you? 

Hi! 

Pleased to meet you, George. 

My name's Helen Webb. 

Elköszönés: 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye. 

Köszönet és arra 

reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 
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Bemutatkozás, 

bemutatás: 

My name is… 

What's your name? 

Hello, my name's Andrew Butler. 

This is Alice. 

Where are you from? 

Who's this? 

Hello. 

Hi! I'm Jane Taylor. 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

I'm from Canada. 

Stephen Wright. 

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás: 

How are you feeling today? 

 

What’s the matter? 

Fine.  / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, 

I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás: 

Happy Birthday / Christmas/New year! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Birthday / Christmas 

/New Year! 

Thank you. 

 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés: 

Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food? 

 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? I’d like an ice-cream 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is his house like? 

What was the weather like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It means… 

It’s big and comfortable. 

It was cold and rainy. 

Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

Yes, I did 

At 6 p.m... 

You take two eggs and some 

milk and flour. 
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Tudás, nemtudás: Where does he live? I don't know. 

I have no idea. 

Don’t ask me. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

Kérés és arra reagálás: Could you give me a pen? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

Good idea. 

 

Meghívás és arra 

reagálás: 

Would you like to come to the cinema? 

 

Can we meet at, say, six? 

 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, 

but… 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be okay. 

What shall we do? 

No, I am afraid, I can’t. 
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Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange.  

Here you are. 

Anything else? 

That’s very kind of you. 

I am sorry, I can’t. 

An orange please. 

Thank you. 

Thank you. 

No, thank you. 

No, thanks. 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés: Did you say the castle? 

 

 Betűzés kérése, betűzés: Can you spell it for me? It 

spells… 

 Nem értés: Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 
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Fogalomkörök: 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

Múltidejűség 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Past simple 

 

going to  

 

When do you get up? I don’t like 

milk. 

What is she doing?  

I’m not listening. I’m leaving. 

She dropped the camera. Why 

didn’t you come yesterday? 

What are you going to do on 

Saturday? 

Birtoklás 

kifejezése 

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

dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, … 
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Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság 

 

Időpont 

How often? 

 

When? 

 

 

 

 

 

What time? 

What’s the time? 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day 

now, yesterday, last week, two 

years ago,  

tomorrow, next week 

in 1997, in July, on Tuesday 

in the morning, at night … 

at 7 o’clock, at half past 3 

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular plurals 

Cardinal numbers 1-

100 

Ordinal numbers  

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

children, people, men, women … 

 

first, second… 

How many books have you got? 

I’ve got a lot of / few books. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of / little money. 

Minőségi 

viszonyok 

 Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 
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Modalitás  can - ability 

mu t  /needn’t 

have to 

I can swim. 

I must read it. You needn’t do it 

now. 

I have to learn all these lines. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words and / or / but / because 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

some+ plural noun 

any+ plural noun 

some + singular noun  

any + singular noun 

 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

a, an, the 

 

There are some apples in the bag. 

Have you got any brothers? 

I haven’t got any pencils. 

There’s some water in this bottle. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he/she, we, they… 

me, him/her, us, them 

 

 

this, that, these, those 

 

somebody, anybody, nobody, 

everybody 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  
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 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 

megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 

fontos információt megtalál; j 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megért. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért; jórészt ismert nyelvi 

eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti. 
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Beszédkészség 

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban válaszol; jórészt tanult minta alapján egyszerű 

mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; megértési probléma esetén 

segítséget kér; tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat 

elolvas; jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 

fontos információt megtalál; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű 

mondatokból álló szöveg lényegét megért. 

 

Íráskészség 

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen 

leír; egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; egyszerű, 

strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 

 

7. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a 

további nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) 

megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” 

nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi 

keretek között, már számos olyan helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos 

feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak 

azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. 

Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a 

beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának 

szolgálatába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A 

feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt 

összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak 

nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az 

önálló nyelvtanulóvá válás útján. A 7. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja 

a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros 

kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és 

más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális 

kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, 

önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás 

tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai 

kompetencia, valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 
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ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek. A korábbi témakörök a 7. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, 

hogy a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek 

és az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat. 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat. 
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7. évfolyam 

Témakörök a 7. évfolyam számára 

 

Témakör Kapcsolódási pont 

Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi 

ünnepek 

Jézus családja - kvíz 

Környezettudatosság: 

Hittan: társas kapcsolatok: család, 

otthon; az ember az időben: gyermekkor, 

felnőttkor, öregkor. 

Hon- és népismeret: családunk története 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás 

Otthon 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

Milyen volt egy ház a reformáció kezdetének 

idején? 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, közlekedés.  

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 
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Étkezés 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Matematika halmazok, diagramok 

készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása 

Idő, időjárás 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Miben illik és miben nem illik templomba 

menni? 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat. 

Hittan: szokások, társadalmi szabályok. 

Sport 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportszerű viselkedés. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése 

és egészsége. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok 

Iskola, barátok 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Hittan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 
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Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Egy kirándulás 

programjának megtervezése. 

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 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Az állatorvosnál. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; 

Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok 

gondozása. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Egyházi ünnepek angol elnevezése, leírása. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 
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Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

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. 

Egy tábor helyszínének kiválasztása, 

az utazás, programok megtervezése. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, 

Európa, Európán 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. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek. 

Zenei világnap. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 
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Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, 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. 

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 életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 
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Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

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, környezetvédelem. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, foglalkozások. 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- 

és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a 

szövegek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 
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A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

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

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

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

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

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

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

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

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek 

folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a 

megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 
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beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

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

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

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

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

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

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

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

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 
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megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 

összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, 

ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

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 

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, 
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értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, 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 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 
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Kommunikációs eszközök 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

 

Pardon? 

Yes, can I help you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning/afternoon/evening. 

Hello Trish. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Martin. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi. / Hello. 

Elköszönés: 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Bemutatkozás, 

bemutatás: 

My name is… 

Have you met Lewis? 

May I / Can I / Let me introduce myself, 

May I /Can I / Let me introduce you to 

Martin.  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  
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Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás: 

How are you feeling today? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I am afraid. 

Actually, I am suffering 

from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra 

reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. / That’s all right. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

I am sorry.  

I am very sorry. 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, 

jókívánságok és azokra 

reagálás: 

Happy Christmas / new year/ birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / new year 

/ birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

Megszólítás személyes 

levélben: 

Dear John,  
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Elbúcsúzás személyes 

levélben: 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from 

you soon. 

 

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat: 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very happy. 

I am glad to hear that. 

I am 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… 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda   Angol 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

 

63 

 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

 

That’s fine / nice / not bad. 

That was fine / good / nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Sue has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to 

join me for dinner. 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény 

 

Véleménykérés és arra 

reagálás: 

What do you think?  

How do you like it?  

What’s your opinion about it? 

I think it is difficult.  

I don’t like it.  

I think it’s fair enough. . 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. 

You are wrong. 

 

Egyetértés, 

egyetnemértés: 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK. All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 
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Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream. 

 

Képesség: 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can only understand 

French. 

No, I’m not. I am unable to 

ride a horse. 

Kötelezettség: Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now 

Right now. 

Ígéret: Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

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. 

I’m not so keen on it. It’s 

boring. 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is it like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It means… 

It’s green, small and it can 

jump. 

Események leírása: What happened? 

 

First she opened the window, 

then she phoned the 

ambulance, and finally she 

told the neighbours. 

Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Please, can you tell me the way to the 

station? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and some 

milk and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on 

the right 

It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? 

Was George t school last week? 

I have no idea. 

I don’t know. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság: 

Do you think they will come? 

 

 

They will probably come.  
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

Kérés: Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your telephone 

number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

Good idea. 

I’d prefer to go to the theatre. 

Meghívás és arra 

reagálás: 

Would you like to come to the cinema? 

 

 

 

 

Can we meet at six? 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, 

but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be okay. 

Sorry, I can’t make it then. 

 

No, I am afraid, I can’t. 
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Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Anything else? 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. 

An orange juice, please. 

Thank you. 

No, thank you. 

No, thanks. 

I am sorry, I can’t. 

Thanks. 

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

 

Betűzés kérése, betűzés 

 

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre 

Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

Sorry, I don’t understand. 

Can you understand? 

Sorry, what does that mean? 

Can you spell it for me? It 

spells… 

Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 
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Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

 

 

Múltidejűség 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Present perfect simple 

 

Past simple 

 

going to  

 

Future with will 

When do you get up?  

I don’t drink milk. 

Why is she crying? I’m not reading. 

He’s walking. 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

And then she kissed me. Why didn’t 

you come yesterday? 

What are you going to do on 

Saturday? 

When will you be fourteen? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

 

Possessive adj. 

Possesive pronouns 

Genitive ’s 

of 

Whose? 

I didn’t have many friends in the 

kindergarten. 

my, your, his/her/its, our, their dog  

mine, yours,… theirs 

Sue’s brother 

the corner of the room 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeg-

határozás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above … 
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Időbeli 

viszonyok 

Már, még, 

éppen 

Gyakoriság 

 

 

 

Időpont 

 

 

 

 

 

Időtartam 

Adverbs of time with 

present perfect simple 

 

How often? 

 

 

 

When? What time? 

 

 

 

 

What’s the time? 

How long? + past 

simple 

 

already, yet, just 

We’ve already finished the book. 

I haven’t visited France yet. 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a week. 

now, in the morning 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

in 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Friday 

It’s quarter to eight. 

How long were you in hospital? For 

two weeks. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular and regular 

plurals 

Cardinal numbers  

Ordinal numbers 

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

 

children, people, men, women … 

 

one. two… 

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. 

a cup of tea, a piece of cake 

all, both, none, neither 

each, every 
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Minőségi 

viszonyok 

 Comparative 

sentences (short, long 

adjectives) 

 

 

Irregular adjectives 

What … like? 

What colour? 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

Good, bad …(better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

It’s too big, It’s not small enough. 

Modalitás  should/shouldn’t 

can (ability)  

can/could/may 

(permission) 

must/needn’t 

(obligation) 

have to (past) 

mustn’t 

You should ask her. 

I can swim.  

Can/could/may I open the 

window?  

I must read it. You needn’t do it 

now. 

Did you have to be there? 

Children mustn’t smoke. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words and/or/but/because 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

some + plural noun 

any + plural noun 

 

some + singular noun 

any + singular noun 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative pronouns 

Indefinite pronouns 

 

a, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

me, him, them… 

 

this, that, these, those 

somebody, anybody, nobody, 

everybody … 

A továbbhaladás feltételei 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűri;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel,  
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 eseményeket mesél el;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 részt vesz egyszerű párbeszédben,  

 beszélgetést kezdeményez, befejez. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 

megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti;  

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

 

8. évfolyam 

 

A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1+ szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 

hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 

önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 

kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. A 8. 

évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori 
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szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák fejlesztésével, 

elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre nagyobb 

szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási pontok 

alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a munkaformák 

révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek. A korábbi témakörök a 8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, 

hogy a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek 

és az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat. Ebben a fejlesztési szakaszban 

tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, amelyeket a tanulók megismernek 

és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az 

iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. A fejlesztési szakasz 

célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 szintet. 
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Témakörök a 8. évfolyam számára 

 

 

Témakör Kapcsolódási pont 

Család 

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Milyen családot szeretnék felnőttként? 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Hon- és népismeret: családunk története 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás, társas kapcsolatok: 

család, 

otthon; az ember az időben: gyermekkor, 

felnőttkor, öregkor. 

Otthon 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

Ökoháztartás, energiatudatos háztartási 

szabályok. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 
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Étkezés 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Matematika halmazok, diagramok 

készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Öltözködés/ruhadarabok és az 

újrahasznosítás kapcsolata. 

Tudatos vásárlói attitűd. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat. 

Sport 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Paralimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése 

és egészsége. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda   Angol 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

 

76 

 

Iskola, barátok 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Imádságok angol nyelven. 

Hittan: barátság, szeretet, tisztelet, egymás 

segítése. 

 Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Az új technikai eszközök (tablet, 

okostelefon) és az internet etikus 

használatának tudnivalói. 

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 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Az állatorvosnál. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; 

Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok 

gondozása. 
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Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Egy helyi ünnep bemutatása. 

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, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

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, Európán 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. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 
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Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek. 

Zenei világnap.  

Hagyományos magyar hangszerek, híres 

magyar zeneszerzők. 

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 Világnapja, 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. 

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. 
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 Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

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. 

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, környezetvédelem. 

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 

megismerésének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a térben. 
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Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- 

és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a 

szövegek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

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

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

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

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

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

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.  
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

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

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek 

folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a 

megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

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

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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

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

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

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

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

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 

összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, 

ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 
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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 közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, 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 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, 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, 
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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 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 
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A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

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

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 

tartalmakkal való megtöltése (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 emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

 

Kommunikációs eszközök 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

I am sorry to disturb you. 

Pardon? 

Yes, can I help you? 
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Köszönés: How do you do?  

Good morning / evening / afternoon. 

Hello Mike. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Holly. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés: 

 

 

 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch! 

 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye. 

Thank you, I will. 

Thanks. 

I will. 

OK, bye. 

Bemutatkozás, 

bemutatás: 

My name is… 

Have you met James? 

May I / Can I / Let me introduce myself. 

May I / Can I / Let me introduce you to 

Greg?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás: 

How are you feeling today? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I am afraid. 

Actually, I am suffering 

from… 
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Engedélykérés és arra 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra 

reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

That’s all right. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, 

jókívánságok és azokra 

reagálás: 

Happy Christmas / new year / birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas  / new year 

/ birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

Megszólítás személyes 

levélben: 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben: 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from 

you soon. 

 

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda   Angol 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

88 

 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat: 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very happy. 

I am glad to hear that. 

I am 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, 

elégedetlenség, 

bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 
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Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to 

join me for dinner. 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény 

 

Véleménykérés és arra 

reagálás: 

What do you think? How do you like it? 

What’s your opinion about it? 

I think it is difficult. I don’t 

like it. I think it’s fair 

enough. . 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. 

You are wrong. 

 

Egyetértés, 

egyetnemértés: 

Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

I doubt whether… 

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

I don’t think much of… 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

 I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

Képesség: 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I am unable to ride a horse. 
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Kötelezettség: Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now 

Right now. 

Szükségesség: Is that necessarily so? People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség: It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret: Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

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. 

I’m not so keen on it. It’s 

boring. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is it like? 

What colour is it? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It means… 

It’s green, small and it can 

jump. 
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Események leírása: What happened? 

 

First she opened the window, 

then she phoned the 

ambulance and finally she 

told the neighbours. 

After opening the door she 

phoned the ambulance.  

While waiting for the 

ambulance she told the 

neighbours. 

Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Can you tell me the way to the station, 

please? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and some 

milk and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on 

the right 

It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? 

Is there  post office near hear? 

I have no idea. 

Sorry, I don’t know. 

Don’t ask me. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság: 

Do you think they will come? 

 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be about 25. 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda   Angol 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

92 

 

Kérés: Martin, could you do me a great favour? 

Could you give me your telephone 

number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

I suggest going to the museum. 

Good idea. 

I’d prefer to go to the theatre. 

I’d rather not. 

Meghívás és arra 

reagálás: 

Would you like to come to the cinema? 

 

 

 

Can we meet at, say, six? 

Are you free on Wednesday? 

Let’s meet on Friday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, 

but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be good. 

Sorry, I can’t make it then. 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. 

An orange juice, please. 

. 

Yes, please./ No, thank you. 

I am sorry, I can’t. 

Thanks. 
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the post office? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

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, lassabb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 
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Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

 

Múltidejűség 

 

 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Present perfect simple 

 

Past simple 

 

going to  

Future with will 

When do you usually get up? I don’t 

drink coffee. 

Why is she stnding there? I’m not 

listening. I’m leaving. 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

And then she turned off the TV. 

Why didn’t you come yesterday? 

What are you going to do on 

Sunday? 

When will you be fourteen? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

 

Have with will 

Possessive adj. 

Possesive pronouns 

Genitive ’s 

of 

Whose? 

I didn’t have many friends in the 

kindergarten. 

I will have a Porsche when I’m 20. 

my, your, his/her/its, our, their dog  

mine, yours,… theirs 

Sue’s brother 

the corner of the room 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeg-

határozás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

picture location 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, inside, 

outside, above … 

at the top of/at the bottom of, on the 

left hand side… 
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Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság 

 

 

 

 

 

Időpont 

 

 

 

 

Időtartam 

Adverbs of time with 

present perfect simple 

How often? 

 

 

 

When? What time? 

 

 

 

 

What’s the time? 

How long? + past 

simple 

 

already, yet, just 

 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a week. 

now, in the morning 

Yesterday, last week, two years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s quarter to eight. 

How long were you in hospital? For 

two weeks. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular and regular 

plurals 

Cardinal numbers  

Ordinal numbers 

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

 

children, people, men, women … 

 

one. two… 

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. 

a cup of tea, a piece of cake 

all, both, none, neither 

each, every 
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Minőségi 

viszonyok 

 Comparative 

sentences (short, long 

adjectives) 

 

 

Irregular adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

Good, bad …(better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

What does it look/taste/sound/feel 

like? 

It’s too big, It’s not small enough. 

Modalitás  should/shouldn’t 

can (ability)  

can/could/may 

(permission) 

must/needn’t 

(obligation) 

have to (past) 

mustn’t 

You should ask her. 

I can swim.  

Can/could/may I open the 

window?  

 

I must read it. You needn’t do it 

now. 

Did you have to be there? 

Children mustn’t smoke. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

Conditional I 

Time clauses with future 

meaning 

Infinitive to express 

purpose 

and/or/but/because 

We’ll stay at home if it rains. 

When dad comes home, he’ll be 

angry with you. 

I’ve been to London to visit the 

Queen. 

Függő beszéd  Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

some + plural noun 

any + plural noun 

 

some + singular noun 

any + singular noun 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative pronouns 

Indefinite pronouns 

 

Reflexive pronouns 

a, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

me, him, them… 

 

this, that, these, those 

somebody, anybody, nobody, 

everybody … 

myself… 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos 

információt kiszűr; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti;  

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben 

képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 
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Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket feltesz,  

 eseményeket elmesél;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 egyszerű párbeszédben részt vesz;  

 fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos 

információt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti; 

 egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 

kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.  

 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas 

szöveget ír;  

 kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

 

A fejlesztés várt eredményei a fejlesztési ciklus végén 

 

Hallott szöveg értése 
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A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; jórészt ismert nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr; jórészt 

ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 

ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 

szavas szövegből kikövetkeztetni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket 

feltesz, eseményeket elmesél; megértési probléma esetén segítséget kér; egyszerű 

párbeszédben részt vesz; fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas 

szöveget elolvas; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas 

szövegben fontos információt megtalál; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi 

elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkezteti; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 

szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti. 

 

Íráskészség 

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; egyszerű 

közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, 

üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt 

közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír; kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

 

Az angol 5-8. tantárgy tanításának alapelvei 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok az iskolai munka részét képezik. 

5-8. évfolyamon arányos terhelésre törekszünk a házi feladatok meghatározásánál. A házi 
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feladat differenciáltan is adható, amely az egyéni fejlesztést teszi lehetővé pld. az önálló 

gyűjtőmunka, A házi feladat az állandóságra, rendszerességre, kötelességtudatra, önálló 

munkára nevel. Jól értékelhető mind tartalom, mind a külalak szempontjából. A házi feladat 

hiánya elmarasztalást von maga után. Mindenképpen szükséges, hogy a tanuló megszokja, 

hogy feladatát teljesíteni kell. Az elmaradt házi feladatot pótolni kell. 

 

A tantárgyi értékelés formái, szempontjai 

 

Az értékelés a tanulási folyamat alapvető része. Segít a tanulóknak felismerni a tanult 

nyelvben az előrehaladásukat, mennyit értek el és milyen területeket kell tovább gyakorolni. 

A tanulók hozzáállása a saját tanulási tapasztalataikhoz pozitívan befolyásolható, amint ők 

maguk is részt vesznek az egész folyamatban. Az értékelés a tanárok számára is lehetővé teszi 

a tanítási gyakorlat és a használt anyagtípusok érvényességének visszatükrözését. A tanév 

során ügyelünk az írásbeli, és a szóbeli számonkérések arányára. Törekszünk arra hogy 

rendszeresen legyen szóbeli, számonkérés is, mert ez egyúttal fejleszti a tanulók 

beszédkészségét, aktiválja a szókincsüket, s módot ad a szóbeli megnyilatkozás különböző 

formáinak gyakorlására. 

 

A számonkérés gyakorisága 

 

A számonkérés gyakorisága összhangban van a heti óraszámmal, ezért havonta legalább egy 

alkalommal kerüljön rá sor. 

A folyamatot három részre osztjuk bemeneti értékelés, felmérés a tanév elején, a fejlődés  

értékelése, amit napról napra végeznek, és az összesítő értékelés, egy-egy tematikai egység 

befejezésekor. 

 

Bemeneti értékelés 

Ez diagnosztikus értékelés főleg a tanulóknak az előző évi eredményeire épül. A tanár 

felbecsülheti a tanuló szintjét, felmérheti az elvégzett munkát, az erősségeket/gyengeségeket 

stb. 

 

 

A fejlődés értékelése 

Bármilyen, a tanuló által elvégzett feladat használható az ilyen típusú, fejlesztő értékeléshez. 
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Összesítő értékelés 

Az összesítő értékelés a tanulók a tematikai egység tanulása során elvégzett munkáját 

részvételét és a hozzáállását veszi figyelembe. 

 

Az értékelés szempontrendszere két fő részre bontható: 

Kognitív elemek: az adott évfolyamon a kerettantervben megfogalmazott fogalomkörök és 

kommunikációs eszközök ismerete. 

Készségek, jártasságok: probléma-megoldási készségek, kritikus gondolkodás képessége; 

képi információ verbalizálása; szociális viszonyulások, magatartásformák ismerete; 

különböző munkaformákban (frontális, páros, csoportos, egyéni) való tanulás képessége); 

metakognitív stratégiák ismerete, alkalmazása; önálló tanulás képessége; modell alapján az 

adott ismeret perszonalizációja; motiváció. 

 

Az értékelés formái: 

Szóbeli 

párbeszédek, szituációs gyakorlatok, képek verbalizálása, memoriterek, témakörök szókincse, 

hallott és beszélt szövegértés ellenőrzése 

Írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; nyelvhelyességet, nyelvhasználatot 

mérő rövid terjedelmű feladatok, egy-egy témakör lezárásaként témazáró dolgozat, 

projektmunka, poszterek, írásbeli műfajok (levél, e-mail, képeslap, blog, cikk, interjú stb.), 

olvasott és írott szövegértés ellenőrzése. 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások alapelvei 

 

· a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek 

(feladattípusok, terjedelem), 

· tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét, 

· az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen, 

· az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli 

beszámoltatások rovására. Különösen ügyelni kell erre az idegen nyelv esetében, 
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amelynél a tantárgy jellege megköveteli, hogy a kommunikatív készségeket és 

képességeket a tanuló megmutassák; 

· legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi év végi felméréseknél, méréseknél 

valamint a témazáró dolgozatoknál bejelentettek, 

· a dysgraphiás gyerekek kapjanak szóbeli lehetőséget a beszámolásra, illetve az ő 

írásbeli munkájukat egyénileg értékeljük (a Nevelési Tanácsadó által vizsgált 

esetekben), 

· a feladatok legyenek változatosak, gondolkodtatóak, egyértelműek, érdeklődést 

felkeltők, 

· a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket 

kérjék számon, 

· tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes beszéd tanítása, a kifejezőkészség, az 

előadói készség fejlesztése. 

 

 

 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások célja 

 

· adjanak hiteles, átfogó képet a tanulók ismereteiről, jártasságaik és készségeik 

kialakulásának mértékéről; tegyék lehetővé ezek szaktanári értékelését, 

· igazolják vissza a tanulót érintő pedagógiai folyamat eredményét vagy 

eredménytelenségét; alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat. 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások rendje 

 

· A tananyag feldolgozásában a kiemelten fontos részek elsajátításának 
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ellenőrzésekor 

· egy-egy témakör összefoglalása után 

· félévi vagy év végi ütemezéssel 

· Projekt, témahét esetében projektzáráskor 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái 

· egyéni 

· csoportos 

· iskolai munkán alapuló/ otthoni munkán alapuló 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások módszerei 

 

· igaz-hamis állítás 

· hibás állítások javítása 

· TOTÓ 

· szöveg kiegészítése 

· szógyűjtés 

· feleletválasztás 

· mondat-kiegészítés 

· tollbamondás 

· vázlatírás 

· fogalmazás 

· levélírás 

· e-mail írása 

· szódolgozat 

· témazáró dolgozat 

· teszt 
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· rövid, egy-egy anyagrészt átfogó tudáspróba 

· röpdolgozat 

· feladatlap 

· felelet 

· képleírás 

· kiselőadás, esszé 

· gyűjtőmunka (projekt, témahét) 

· szómagyarázat készítése 

· tömörítés 

· élménybeszámoló 

· projekt készítése 

· társasjáték készítése egy adott témakörön belül 

· prezentáció (szakköri munka, projekt, témahét) 

· kisfilm (szakköri munka, projekt, témahét) 

· fotó (szakköri munka, projekt, témahét) 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások tanulmányi értékelésben betöltött szerepe 

· A rendszeres értékelés elengedhetetlen, ugyanis tanár és a diák számára egyaránt 

visszajelzés a végzett munkáról. 

· Megalapozza a szöveges vagy az érdemjeggyel történő értékelést, kijelöli a 

további fejlesztési irányokat. 

· Csak az iskola helyi tantervében elfogadott tananyagot lehet megkövetelni. 

· A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori 

sajátosságokat. 

· Figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait -, és a tanuláshoz 

való hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót. 

· A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének 
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kialakítása. 

· A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak egyértelműek és 

teljesíthetőek. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a 

tanuló érezze a következetességet, és a kiszámíthatóságot. 

· A követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és 

teremtettségének tisztelete. 

 

Függelék: 

 

A tankönyv választás elvei 

· Milyen a tartalmi kidolgozottság? Szaktudományos igényesség. 

· Miféle tanításfelfogást képvisel a feldolgozás módja? 

· (Kis lépésekben halad, intenzív tempót diktál, ismeret centrikus stb.) 

· Teremt-e lehetőséget az önálló tanuláshoz, differenciáláshoz? 

· Miféle képesség- és készségfejlesztési feladatok megoldásához ad lehetőséget? 

· Feleljen meg a kompetencia alapú oktatás kritériumainak. 

· Mennyire motiváló a könyv tartalma? 

· Milyen a nyelvi megformáltság? 

· Szerepeljen a művelődési és közoktatási minisztérium által kiadott 

tankönyvjegyzéken. 

· Feleljen meg az iskola helyi tantervének és az iskola oktatási-nevelési célkitűzéseinek. 

· Segítse az évfolyamok közötti tananyagok egymásra épülését. 

· A szövege legyen érthető és az adott életkorhoz igazodó, fejlessze a logikus 

gondolkodást, az ábrák legyenek funkcionálisak és áttekinthetőek. 

· A taneszközök, segédeszközök legyenek kompatibilisek a tankönyvekkel, 

munkafüzetekkel. 

· A szülők, által megfizethető legyen. 
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· Fontos, hogy bármilyen tantárgyhoz kapcsolódik is, a tankönyv megfeleljen az iskola 

szellemiségének, ha ez lehetséges, keresztény szemléletet tükrözzön. 
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Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 

5540 Szarvas, Kossuth u.17. 

OM: 028287 

 

 

Ének-zene 

5-8. osztály 

 
Helyi tantárgyi tanterv 

 

 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 
Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 5. 6. 7. 8. évfolyam minden osztálya 

számára. 

 
A tantárgy órakerete: 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi tervezésű 

órakeret 

5. 1 36 32 4 

6. 1 36 32 4 

7. 1 36 32 4 

8. 1 36 32 4 
 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 
 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI- 

rendelet  2. sz. mellékletében kiadott magyar nyelv és irodalom tantárgyi kerettanterv ˙(B-változata) 

alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések: 

Az ének-zene órákon megszerzett tudás és ismeretanyag a tantárgyi kapcsolódásokon túl 

kapcsolódik az iskola hagyományaihoz, értékeihez, mindennapi életéhez. 

Az ének-zene tantárgy ismereteinek átadása és elsajátítása közben a tanulók folyamatosan 

találkoznak a Biblia és az evangélikus hit- és erkölcstan tanításaival, a keresztyén és ezen 

belül az evangélikus értékekkel.  
 

 

A tantárgy helyi tantervét kidolgozta: Megyikné Bagi Erika magyar-ének szakos tanár 
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A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 
 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

5.évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Zenei reprodukció - Éneklés 15 3 18 

Zenei reprodukció - Generatív, 

kreatív zenei tevékenység 

3 0 3 

Zenei reprodukció - Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapism. 

3 0 3 

Zenei befogadás - Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

4 0 4 

Zenei befogadás - Zenehallgatás 7 1 8 

Évfolyam összesen 32 4 36 

 

 

6.évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Zenei reprodukció - Éneklés 15 3 18 

Zenei reprodukció - Generatív, 

kreatív zenei tevékenység 

4 0 4 

Zenei reprodukció - Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapism. 

3 0 3 

Zenei befogadás - Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

3 0 3 

Zenei befogadás - Zenehallgatás 7 1 8 

Évfolyam összesen 32 4 36 

 

 

7.évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Zenei reprodukció - Éneklés 11 3 14 

Zenei reprodukció - Generatív, 

kreatív zenei tevékenység 

4 0 4 

Zenei reprodukció - Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapism. 

3 0 3 

Zenei befogadás - Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

4 0 4 

Zenei befogadás - Zenehallgatás 10 1 8 

Évfolyam összesen 32 4 36 
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8.évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Zenei reprodukció - Éneklés 11 3 14 

Zenei reprodukció - Generatív, 

kreatív zenei tevékenység 

4 0 4 

Zenei reprodukció - Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapism. 

3 0 3 

Zenei befogadás - Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

4 0 4 

Zenei befogadás - Zenehallgatás 10 1 11 

Évfolyam összesen 32 4 36 

 
 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 
 

5. évfolyam Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenei reprodukció - Éneklés Egyházi ünnepekhez kapcsolódó 

evangélikus énekek 

3 

Zenei reprodukció - Generatív, 

kreatív zenei tevékenység 

 0 

Zenei reprodukció - Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapism. 

 0 

Zenei befogadás - Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

  

Zenei befogadás - Zenehallgatás Bibliai témájú zeneművek 1 

 Összesen: 4 
 

 

6. évfolyam Szabad órakeret: 7 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenei reprodukció - Éneklés Egyházi ünnepekhez kapcsolódó 

énekek 

3 

Zenei reprodukció - Generatív, 

kreatív zenei tevékenység 

 0 

Zenei reprodukció - Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapism. 

 0 

Zenei befogadás - Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

  

Zenei befogadás - Zenehallgatás Bibliai témájú zeneművek 1 

 Összesen: 4 
 

 

7. évfolyam Szabad órakeret: 7 
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Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenei reprodukció - Éneklés Egyházi ünnepekhez kapcsolódó 

evangélikus énekek 

3 

Zenei reprodukció - Generatív, 

kreatív zenei tevékenység 

 0 

Zenei reprodukció - Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapism. 

 0 

Zenei befogadás - Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

  

Zenei befogadás - Zenehallgatás Bibliai témájú zeneművek 1 

 Összesen: 4 
 
 

8. évfolyam Szabad órakeret: 7 
 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenei reprodukció - Éneklés Egyházi ünnepekhez kapcsolódó 

evangélikus énekek 

3 

Zenei reprodukció - Generatív, 

kreatív zenei tevékenység 

 0 

Zenei reprodukció - Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapism. 

 0 

Zenei befogadás - Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

  

Zenei befogadás - Zenehallgatás Bibliai témájú zeneművek 1 

 Összesen: 4 
 

 

 

 

Célok és feladatok 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés 

és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó 

megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a 

kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a 

tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő 

sokszínű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és 

zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei 

hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő 

befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. 
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A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és más 

népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, az egyházi énekek és zeneművek, 

a jazz, valamint a populáris műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a 

tanulók részben az iskolában, részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei 

élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi őket énekkarokban 

és házi zenélésben való aktív részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei 

élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.  

Az énekoktatás alapvető céljai és feladatai mellett, iskolánk célul tűzte ki, hogy diákjaink a 

keresztény közösségek aktív tagjává nevelje. Ennek elengedhetetlen feltétele az Istent dicsőítő 

és dicsérő, az Istenről szóló zsoltárok, istentiszteleti és ifjúsági énekek biztos és pontos 

ismerete, mely éneklési képességeik mellett, lelki életüket is gazdagítja, így a tanulók a 

gyülekezetek aktív tagjaivá váljanak, a zenei szolgálatban részt vegyenek. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 

tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 

befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 

ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

 Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel 

és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

 Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. 

Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén 

megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti 

összejöveteleken, egyházi és egyéb közösségi alkalmakon, saját koncertek 

szervezése hozzátartozóknak, ismerősöknek.) 

 Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól 

kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve 
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kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – 

elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minőség 

iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól függetlenül 

értelmezhető. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

 A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy 

a tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek 

legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése 

szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és 

összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos 

használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötletgazdagságát, 

kreativitását és zenei fantáziáját. 

  A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 

kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív 

tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, poli-

fónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek 

(pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül.  

Felismerő kottaolvasás 

 A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát 

kaphatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei 

tartalmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kotta-

olvasás képessége a zeneértés alapozza meg. Az önálló zenélésben nélkülöz-

hetetlen eszközzé válik.  

 Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket 

még nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre 

több zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, 

hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában. 

 A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem 

elvontan, hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A 

népdalokból vett zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami 

elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésé-

ben. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, találják 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Ének-zene 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

113 

 

meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes kapcso-

lódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a népdalok gazdag 

szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A népdalok nem a 

felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha az a 

szebb, tisztább megszólaltatást segíti. 

Zenei befogadás  

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

 A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható 

megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és 

intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompe-

tenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik a 

zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei tapaszta-

latokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább különb-

séget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a 

háttérzene fogyasztása között. 

 Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A 

művészi értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes 

a hallott zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért 

részben a figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. Az 

alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább az 

elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szorosan 

összekapcsolódik. A mozgás és a zenei élmény kapcsolata lehetőséget ad a zenei 

jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésére is.  

 Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, 

üzenetének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: 

minden órán legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl 

alapját adja a generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű 

zenei élményből fejlődik ki. 

 Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az 

adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitottság-

gal forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei 

hatás megfelelő megélését, így segíti a zene különböző megnyilvánulásainak, 
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például funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, elfogadását és 

pozitív értékelését. 

 A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő 

gesztusok, karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képes-

sége, másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- 

és hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű 

énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 

 A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel 

kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden 

esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú 

adatközlés és a nagy mennyiségű szöveges memorizálás. Egy szerzői életrajz 

ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a 

tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségé-

nek bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való 

kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek 

művészetére gyakorolt hatása az elsődleges feladat. Ezt helyenként megtámogat-

hatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, 

tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a 

formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak 

hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha eszköztáruk felhasználása segít a 

gyerekeknek átérezni a zenei jelenségeket. 

Zenehallgatás 

 A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és 

zenei ízlését formálja. 

 A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. 

Lehetőleg teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompeten-

ciáját, s elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A 

műalkotás egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a 

figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak megvilá-

gítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra, hogy a szempontok ne 

tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról. 
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 Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a 

tanulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevé-

telével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és műfa-

jok teljes spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó két osztályában sor 

kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az ismeretközlés szintjén. A 6 és 8 

osztályos gimnáziumban a zenei stíluskorszakok tudatosítása csak a 9–10. osztály 

tantervének feladata. 

 Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – 

törekedjünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

 Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei műfaj 

megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei 

érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók életük 

folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az értékes 

művek hallgatására. 

 Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a 

rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk 

gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott korcso-

porthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az 

órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextusát, majd 

az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények feldolgozását. 

 A zenehallgatási anyag kiegészül az Evangélikus énekeskönyv énekanyagának a 

zeneirodalom különböző korszakaiból való feldolgozásaival. 

Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

– Megfelelő terem a kórusmunkához 

– Ötvonalas tábla 

– Mágneses tábla, digitális tábla 

– Ritmushangszerek 

– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

– Számítógép internetkapcsolattal, projektor 

– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Ének-zene 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

116 

 

– Tankönyvek 

– Evangélikus énekeskönyv 

– Ifjúsági énekgyűjtemények 

Az értékelés elvei és eszközei 

Az ének-zene órákon az értékelés célja a tanulók erőfeszítéseinek jutalmazása,- a bátorítás és 

motiválás.  Az értékelés akkor látja el hatékonyan motiváló, fejlesztő funkcióját, ha személyre 

szabott. Ezt folyamatos megfigyelés alapján, a jó teljesítmény megerősítésével érhetjük el. A 

tanulókat mindig egyéni előrehaladásukhoz viszonyítva értékeljük, ezzel mintát adunk az 

önértékeléshez és mások értékeléséhez. Az intonációs problémákkal küzdő gyerekek segítő, 

formáló értékelésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. 

 

Az értékelés lehetőségei az ének-zene órákon:  

– Részvétel a közös éneklésben és játékban, órai aktivitás.  

– A tanult dalok ismerete, szövegtudás, a dallam és a ritmus egységes megszólaltatása.  

– A közös éneklés szabályainak megtartása, a dalok hangulatának megfelelő előadás-

mód. 

– A tanult zenei elemek felismerése, reprodukálása.  

– Az írásbeli munkák önálló megoldása. 

– A megtapasztalt hangszínek felismerése. (tárgyi, környezeti, emberi hangszínek, hang-

szerek) 

– A zenehallgatások során megfogalmazott észrevételek, egyéni vélemények. 

A tankönyvválasztás szempontjai 

– feleljen meg az iskola helyi tantervének  

– nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a megfelelő használatra  

– jól szolgálja az elsajátítandó ismeretek megértését, a tudás elmélyítését az adott 

tantárgy helyi tantervébe foglaltak tanítását. 

– segítse az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását 

– illusztrációs anyaga, betűmérete feleljen meg az életkori sajátosságoknak 

– megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére 

– ébresszen kedvet a művészetek iránt anyagával, illusztrációival 
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– egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai, 

– megfelelő kiegészítő taneszközök, oktatási segédletek kapcsolódnak hozzá (pl. 

munkafüzet, kézikönyv, zenehallgatási anyag, digitális tananyag)  

Javasolt taneszközök a Kerettanterv követelményeihez: 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 5. tankönyv, digitális tankönyv 

(mozaBook, mozaWeb*), Zenehallgatás 5. CD 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 6. tankönyv, digitális tankönyv 

(mozaBook, mozaWeb*), Zenehallgatás 6. CD 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 7. tankönyv, digitális tankönyv 

(mozaBook, mozaWeb*) Zenehallgatás 7. CD 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 8. tankönyv, digitális tankönyv 

(mozaBook, mozaWeb*) Zenehallgatás 8 CD 
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5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15+3 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

ismerete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő 

szintje, és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói 

kompetencia. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével 

és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével 

(hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos 

éneklésre való törekvés kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból 

(5 magyar népdal éneklése).  

Gregorián zenei szemelvények (1). 

Magyar történeti énekek: az 1848–49-es szabadságharc dalai 

(2). 

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz, 

Egressy Béni–Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből. 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve. 

Zongorakíséretes dalok: különböző zenei korokból. 

Többszólamúság: kánonok, könnyű reneszánsz (2). 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

Énekek az evangélikus énekeskönyvből: válogatás évszázadok 

magyar és európai énekkincséből, illeszkedve az iskola életének 

eseményeihez: ünnepségekhez,rendezvényekhez, közös 

áhítatokhoz. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális kifejezőkészség 

fejlesztése. szókincsbővítés, 

szövegértelmezés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

magyar történeti énekek és 

a magyar történelem 

párhuzamai. 

 

Hittan: 

iskolai és egyházi ünnepek, 

kontextusok a bibliai 

szöveggel, történettel 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres 

népzene, a tánc funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, Himnusz, Szózat, kórusmű, 

társas ének, zsoltár, dicséret. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és 

dallammal.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Visszatérő forma, rögtönzés fejlesztése, dúr-moll dallami fordulatok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó. 

3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok 

váltakozásának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. 

Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi 

korok zenéjéhez. 

Dallami improvizáció: 

Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, 

dúdolással, szolmizálva. 

Zenei forma alkotás: 

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy és 

nyolcütemes egységekben. 

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó). 

Változatos ritmusképletek használata. 

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák 

alkalmazásával. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek: kérdés 

és 

felelet, versek ritmusa, 

szótagszáma, verssorok 

ritmizálása. 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, 

érzelmek kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dúr, moll, visszatérő forma, rondó. 

 

 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel 

megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami 

ismeretek. A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, 

betűkottáról, hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, 

csoportosan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a 

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés - tudatosítás - 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, tizenhatodok 

Dallami és harmóniaelemek: 

r’ és m’ hangok, dúr és moll hangsorok. 

Hangközök: 

kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: 

tempójelzések és dinamikai jelek. 

Ütemfajták, ritmikai elemek megkülönböztetése és egyszerűbb 

ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 

jelrendszerek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális jelek és jelzések 

használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és moll hangsor, abszolút 

hangnevek (pontosítva), violinkulcs, allegro, andante, pianissimo. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, 

az énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség 

fejlesztése: 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, 

tenor, bariton, basszus). 

Formaérzék fejlesztése: 

visszatéréses kéttagú forma, rondó forma. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő 

kiegészítő ismeretek: a zenei befogadást segítő 

legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális 

adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. 

népszokások, néphagyomány, a szöveg jelentése; 

a komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. 

zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz 

megfelelő részei, a megismert zeneművek műfaja 

és formája). 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, 

értelmezés. 

 

Dráma és tánc: tánctételek a nép- és 

műzenében. 
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következő szempontok szerint: dallamhangszer, 

ritmushangszer, műzenei és népi hangszer (duda, 

tekerő, cimbalom, citera). 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák 

felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a 

zeneszerző életével, a művek műfajával és 

formájával kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, rondó forma). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

7+1 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felismerik. 

Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és zenei 

kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A n    népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.  

Más népek zenéje, világzenei feldolgozások nemzetiségeink 

zenei hagyományainak megismerése. 

Reneszánsz kórusdalok, barokk szemelvények. 

Reneszánsz és barokk szerzők bibliai tárgyú művei. 

Rövid betekintés Johann Sebastian Bach egyházi 

munkásságába 

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles 

spektrumából válogatva: 

vokális művek, 
hangszeres művek – rondó forma,  

hangszeres művek – versenymű, 
daljáték/operarészletek. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

Egyházi ünnepekhez, iskolai élethez, más témához 

kapcsolódó zeneművek, műrészletek hallgatása, különös 

tekintettel a tanult egyházi énekek feldolgozásaira. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a 

kultúrabefogadás szándékának erősítése (pl. hangverseny-

látogatás motivációs szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és irodalom: 

magyar történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi korok, 

korstílusok. 

 

Hittan: zeneművek erkölcsi 

tartalma, üzenete, viselkedési 

normák. 

 

Dráma és tánc: Reneszánsz 

táncok, táncformák, zenés 

játék. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, menüett, 

szvit, concerto, korál 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

az 5. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 1 gregorián ének, 

2 katonadal 1848–49-ből, 2 kánon) és zenei szemelvényt 

emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és 

egyénileg is. 5 egyházi ének ismerete az evangélikus 

énekeskönyvből. 

Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés 

eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, 

formaérzékük és dallami készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, formai megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. 

A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból 

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték.  

 

 

 

6. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 +3 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban és az ötödik osztályban megismert népzenei és 

műzenei szemelvények ismerete. Az éneklési és generatív készségek 

korosztálynak megfelelő szintje, és az átélt zenei élmények 

mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével 

és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével 

(hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos 

éneklésre való törekvés kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú 

népdalokból (10 magyar népdal éneklése).  

Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, 

az 1848–49-es szabadságharc dalai. 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve. 

Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból. 

Többszólamúság: kánonok. 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

magyar történeti énekek és 

a magyar történelem 

párhuzamai. 
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Énekek az evangélikus énekeskönyvből: válogatás évszázadok 

magyar és európai énekkincséből, stilárisan kapcsolódva az 

éppen tanult zenetörténeti korszakhoz, stílushoz. 

Hittan: mű (szöveg) 

értelmezése erkölcsi 

szempontok alapján, a 

zeneművek üzenete 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres 

népzene, a tánc funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, históriás ének, kuruc kori dal, kórusmű zsoltár, 

dicséret.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés 

fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os 

metrum, felütés, dúr-moll dallami fordulatok, tercpárhuzam. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó. 

6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok 

váltakozásának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. 

Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi 

korok zenéjéhez. 

Dallami improvizáció: 

Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, 

dúdolással, szolmizálva. 

Tercpárhuzamok szerkesztése  

Zenei forma alkotás: 

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció). 

Változatos ritmusképletek használata. 

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák 

alkalmazásával. 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek: kérdés 

és felelet, versek ritmusa, 

szótagszáma, verssorok 

ritmizálása. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Dráma és tánc: stilizált 

tánclépések. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, 

rondó, dallami variáció, szekvencia. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a 

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: új ütemfajták: 6/8, 3/8, felütés, 

csonka ütem, triola. 

Dallami és harmóniaelemek: fi, szi, dúr és moll hangsorok. 

Hangközök: kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: tempójelzések és dinamikai 

jelek. 

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és 

egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, dúr és moll hangsor, vezetőhang, 

kis és nagy szekund, kis és nagy terc, basszuskulcs, allegro, andante, 

mezzoforte, pianissimo. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, 

az énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus), 

Formaérzék fejlesztése: 

 visszatéréses kéttagú forma, triós forma, rondó forma, variációs 

forma. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, értelmezés. 

 

Dráma és tánc: tánctételek 

a nép- és műzenében. 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Ének-zene 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

125 

 

a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti 

ismeretek, lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. 

népszokások, néphagyomány, a szöveg jelentése; a 

komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. zenetörténeti 

ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a megismert 

zeneművek műfaja és formája). 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, 

műzenei és népi hangszer. 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, 

triós forma és rondó forma). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

7 +1 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat 

felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és 

zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai 

autentikus előadóktól.  

Más népek zenéje. 

Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék fejlesztéséhez 

– a bécsi klasszika zeneirodalmából. 

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles 

spektrumából válogatva: 

vokális művek, hangszeres művek – szerenád, divertimento, 

szimfónia tétel (triós forma, rondó forma), hangszeres 

művek (variáció, versenymű), daljáték/operarészletek. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a 

kultúrabefogadás szándékának erősítése (pl. hangverseny-

látogatás motivációs szerepének felhasználásával). 

Klasszikus szerzők bibliai tárgyú művei. 

Egyházi ünnepekhez, iskolai élethez, más témához 

Magyar nyelv és irodalom: 

magyar történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi korok, 

korstílusok. 

 

Hittan: zeneművek erkölcsi 

tartalma, üzenete, viselkedési 

normák. 

 

Dráma és tánc: Zenés játék, 

opera cselekménye. 
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kapcsolódó zeneművek, műrészletek hallgatása, különös 

tekintettel a tanult evangélikus egyházi énekek feldolgozásaira. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dal, daljáték, opera, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal,) 

és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően 

csoportban és egyénileg is. 5 egyházi ének ismerete az evangélikus 

énekeskönyvből. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív 

készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, 

ritmus-, formaérzékük és dallami készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, formai megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. 

A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból 

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) megismerték.  

 

 

 7. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

11 + 3 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai. 

Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni vokális 

fejlődésére (mutálás). 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva. 

Más népek dalai. 

Zongorakíséretes dalok. 

Többszólamúság. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek a romantika korából. 

Énekek a református énekeskönyvből: válogatás évszázadok 

magyar és európai énekkincséből, kapcsolódva az éppen 

tanult zenetörténeti korszakhoz, stílushoz, valamint 

illeszkedve az iskola életének eseményeihez: ünnepségekhez, 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai 

 

Hittan: mű (szöveg) 

értelmezése erkölcsi 
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rendezvényekhez, közös áhítatokhoz. 

Néhány igényes populárisabb zenei szemelvény az egyházi 

ifjúsági énekek köréből. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés, továbbá stílusos, 

kifejező éneklésre törekvés. 

szempontok alapján 

kontextusban a 

bibliai szöveggel, 

történettel 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Verbunkos dal, romantikus dal zsoltár, dicséret.. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása. 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

Dallam: 

hétfokú hangsorok. 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során. 

Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 
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céljai anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták:  

Dallami és harmóniaelemek: 

harmóniai változások megfigyelése. 

Hangközök: 

kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek 

népzenéje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek 

megfigyelésével.  

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, 

zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek 

műfajáról és formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való 

ösztönzés, önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és 

Magyar nyelv és 

irodalom: nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Hittan: műalkotások 

erkölcsi 

üzenete. 

 

Vizuális kultúra: 
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ismeretanyag). 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Műzene, népzenei feldolgozás, romantikus zene. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 +1 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, 

zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Romantikus szerzők bibliai tárgyú művei. 

Egyházi ünnepekhez, iskolai élethez, más témához 

kapcsolódó zeneművek, műrészletek hallgatása, különös 

tekintettel a tanult egyházi énekek feldolgozásaira. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus 

költészet, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete. 

Hittan: hallgatott művek 

tartalmi kapcsolata a 

tanult 

történetekkel, 

egyháztörténettel, 

a történetek és a művek 

erkölcsi üzenete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szimfonikus költemény, kamarazene. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies 

műdal; 4 műdal; 1 többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei 

szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban. 5 egyházi 

ének ismerete az evangélikus énekeskönyvből. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 

 

Ajánlott énekgyűjtemények – válogatásra: 

– Ifjúsági Énekeskönyv (Szerk. Berkesi Sándor) - Kálvin 

Kiadó, Budapest, 2006. 

gyermek és ifjúsági énekek (Szerk. Berkesi Gábor, Draskóczy 

László, Hamar István) - k.n. Budapest, 1991. 

énekek gyermekeknek (Szerk. Draskóczy Balázs) - Református 

Egyházzenészek Munkaközössége, Budapest, 1994. 

gyermekénekek óvodásoknak (Szerk. Kiss Lászlóné) – 

Református Pedagógiai Intézet, 2005. 

- Dunamelléki Református Egyházkerület 2012. 

ak (Szerk. Kálmán Lajos, Gattyán Ilona, Zákányi 

Bálint) – Református Pedagógiai Intézet, 2005. 

- Edition Eola, Bécs, 1985. 

111 ének a magyar református gyülekezetek használatára - Református 

Egyházzenészek Munkaközössége, Budapest, 1995. 

 Szól a kürt, 304 bibliai kánon (Szerk. Draskóczy László) - k.n. Budapest, 1989.
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 8. osztály 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

11 +3 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, 

kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 

példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni 

vokális fejlődésére (mutálás). 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva. 

Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai 

feldolgozásai. 

Többszólamúság. 

Példák a populáris zenéből. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés. 

Énekek az evangélikus énekeskönyvből: válogatás évszázadok 

magyar és európai énekkincséből, kapcsolódva az éppen 

tanult, ismételt zenetörténeti korszakhoz, stílushoz, illetve 

illeszkedve az iskola életének eseményeihez: ünnepségekhez, 

rendezvényekhez, közös áhítatokhoz. 

Néhány igényes populárisabb zenei szemelvény az egyházi 

ifjúsági énekek köréből. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 

versmegzenésítések 

irodalmi alapja. 

Hittan: mű (szöveg) 

értelmezése erkölcsi 

szempontok alapján 

kontextusban a bibliai 

szöveggel, történettel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta, zsoltár, 

dicséret. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása. 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

Dallam: 

hétfokú hangsorok blues skála megismertetése. 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

 zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során. 

Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: a változó 

ütemmutató felismerése, fejlődés a felismerő kottaolvasás 

terjedelmében és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum. 

Dallami és harmóniaelemek: harmóniai változások 

megfigyelése. 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangközök, alap hármashangzatok, hangsorok, hangnemek, hangnemi 

váltások 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon 

szerkesztésmód, egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a 

barokk zenében, klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek 

népzenéje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek 

megfigyelésével.  

Impresszionizmus a festészetben és a zenében. 
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő 

szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami 

jellemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, 

improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói megoldások. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, 

zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek 

műfajáról és formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 

önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

világi költészet, nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 

üzenete. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei 

feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 +1 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles 

spektrumából válogatva: 

a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének, 

madrigál, 

barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto grosso 

részletek, 

bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű, szimfónia, 

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, 

zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény,  

a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, 

kamarazene, jazz és a rock születése,  

kortárs zenei művek megismerése.  

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák 

rendszerezett ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Az ének-zene órán megismert műfajok és művek mai, aktuális 

liturgikus és egyéb egyházi jellegű használata. 

Romantikus szerzők bibliai tárgyú művei. 

Bibliai tárgyú zeneművek hallgatása: XX. századi és kortárs 

feldolgozások. 

Egyházi ünnepekhez, iskolai élethez, más témához 

kapcsolódó zeneművek, műrészletek hallgatása, különös 

tekintettel a tanult egyházi énekek feldolgozásaira. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus és 

kortárs költészet, 

szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete. 

 

Hittan: hallgatott művek 

tartalmi kapcsolata a 

tanult 

történetekkel, 

egyháztörténettel, 

a történetek és a művek 

erkölcsi üzenete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, 

vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, 

jazz, rock. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 

1 műdal, 2 XX. századi zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek 

kifejezően csoportban. 5 egyházi ének ismerete az evangélikus 

énekeskönyvből. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A 

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást. 

Európán kívüli kultúrák népzenéje  

Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei 

Johann Sebastian Bach: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 3. tétel 

Jean Baptist Lully: Az úrhatnám polgár – balett 

Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja 

Joseph Haydn: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus 

Ludwig van Beethoven: V. „Sors” szimfónia, Op. 67. 

Franz Schubert: Die Schöne Müllerin – dalciklus 

Frederic Chopin: H-dúr nocturne, op. 32. No. 1  

Erkel Ferenc: Hunyadi László - részletek 

Liszt Ferenc: Les Preludes 

Maurice Ravel: Bolero 

Erik Satie: Gymnopedie No. 1. 

Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája 

Igor Sztravinszkij: A katona története (Histoire du soldat) – elbeszélésre, játékra és táncra 

John Cage: 4’33” 

Ligeti György: Atmosphères, Lux aeterna 

Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete (Threnody for the Victims of Hiroshima) 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára (The Young Person’s Guide to the 

Orchestra: Variations and Fugue on a Theme of Henry Purcell), op. 34 

Keith Emerson–Greg Lake–Carl Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an Exhibition)  

Andrew Lloyd Webber valamely művének részlete 

Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy 

zenés színpadi művének részlete. 

Egyházi művek: J.S. Bach – Egyházi kantáták, Mozart – Kisebb egyházi művek, Korál 

feldolgozások, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos – 15 zsoltár   
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Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 

5540 Szarvas, Kossuth u.17. 

OM: 028287 

Hon- és népismeret 

Helyi tantárgyi tanterv 

 

 
5. évfolyam 

 

 
1. A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

 

A tantárgy órakerete: 

 

Évfolyam 

 

Heti órakeret 

 

Évi órakeret 

 

Kerettantervi 

órakeret         

 

Helyi tervezésű 

órakeret 

 

5. 1 36 32 4 

 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 2. sz. mellékletében kiadott Hon- és népismeret tantárgyi kerettanterv alapján készült 

helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervét kidolgozta: Csernusné Samu Edit 

 

 

2. A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése 

 

2.1. táblázat 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek 

5.évfolyam:  Hon –és népismeret 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Találkozás a múlttal I. 7 0 7 

Találkozás a múlttal II. 7 0 7 

Hagyományos és népi (vallási) 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 

13          +2 15 

Magyarok a történelmi és a mai 

Magyarország területén. 

  5   0     5     

Helytörténeti nevezetességek   0 +1   1 
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A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

 

 

 

 

3. Tantárgyi bevezető: 
 

A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret 

biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz 

vezetnek. Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. 

Megalapozza és áthatja a különböző műveltségi területeket. Rendszerezett 

ismeretanyagként pedig lehetőséget teremt a magyar népi kultúra értékein keresztül a saját és 

a különböző kultúrák, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális 

érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány 

összeköti őket a múlttal és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség 

évezredek óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb, és éppen ezért a legfontosabb 

mindennapi kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárháza. Megértik a tanulók, hogy a 

néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános 

műveltséghez is szükséges. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományát, 

nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és 

rokonnépek, a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő 

kölcsönhatást is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület 

hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, 

vagy a még élő néphagyományok gyűjtésére. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, a 

hagyományőrzést, népi kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével 

Múzeumlátogatás   0              +1   1 

Évfolyam összesen          32              4         36 

5.évfolyam:  Hon –és népismeret Szabad órakeret 4 

Tematikai egység        Téma Óraszám 

Hagyományos és népi (vallási) 

ünnepeink eredete és szokásrendje.  

Evangélikus vallás 

ünnepei 

                    2 

Helytörténeti nevezetességek, erre a 

területre jellemző ételek vagy múzeum 

látogatás 

Városunk nevezetességei 

projekt munka. 

A témához kapcsolódó 

múzeumi kiállítás 

megtekintés 

                    2 

Összesen: 4 
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hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a természettel való 

harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz. 

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és 

népismereti, néprajzi forrásanyagok felhasználásával –, minél több lehetőséget kell teremteni 

a néphagyományok élményszerű megismerésére. Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó 

részvételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak 

el az elvontabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 

sajátosságait, nemzeti, keresztyén kultúránk nagy múltú értékeit. Sajátítsák el azokat az 

ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való 

azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, 

jellegzetességeit. Fontos, hogy a tanár minden lehetőséget célirányosan használjon fel ahhoz, 

hogy a haza és egyház fogalmát megtöltse tartalommal. Gondoskodjon a nemzeti és 

keresztyén kultúra értékeinek átörökítéséről, ösztönzést adjon a nemzeti és református 

hagyományok ápolására. Ez a pedagógiai tevékenység természetesen csak akkor lesz teljes 

értékű, ha iskolás korban megkezdődik a saját vallási hovatartozás biztos alapjáról szemlélt, a 

hazánkban élő felekezetek, nemzetiségek, népcsoportok iránti figyelem és nyitottság 

megalapozása. A jól megalapozott keresztyén és nemzeti azonosságtudatra épülhet fel az 

európai azonosságtudat, az egyetemes kultúra iránti fogékonyság, mert a tanulók olyan 

kitekintés, élmény és tapasztalás birtokába jutnak, amely a későbbiekben utat nyithat, és 

feltételt képez az európai identitás fejlődéséhez. 

 

 

4. Tantárgyi tartalom: 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Találkozás a múlttal I. 

A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek 

Órakeret  

 7 óra 

Előzetes tudás Családtörténet, településtörténet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A hagyományos paraszti életmód fontosabb elemeiben a természeti 

tényezők meghatározó szerepe, a környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodás felismertetése. A különböző mesterségek megismerése 

során a szakmák megbecsülésének kialakítása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A ház történeti fejlődése. 

Jurta, veremház, egysejtű ház, 

többosztatú ház. 

A házak külső jellegzetességei: 

falazat, tetőszerkezet, tetőformák. 

 

A konyha, az ételkészítés és 

eszközei. 

Kenyérsütés, gabonaételek, 

burgonyaételek, vajkészítés, 

hurkatöltés. 

Konyhai cserépedények: a főzés, 

sütés, tálalás, élelmiszertárolás 

Az életmód és a háztípusok 

történeti változásainak 

megismerése képi és egyéb 

információk alapján, mindezek 

összefüggésének felismerése. 

A természeti körülmények, a 

rendelkezésre álló építési 

anyagok és a különböző 

háztípusok kialakulása közötti 

összefüggések felfedezése. 

A konyhai cserépedények funkció 

szerinti rendszerezése; a 

legfontosabb ételek 

Természetismeret: 

Településtípusok (tanya, 

falu, város), jellemző 

képük, a hozzájuk 

kötődő tevékenységek. 

 

Vizuális kultúra: 

lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 

építészeti 

jellegzetességei, 

népművészete. 
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edényei. 

Fazekasmesterség. 

 

Sarkos és párhuzamos 

elrendezésű szobák. 

Munkasarok – szentsarok. 

Tároló bútorok, ülőbútorok, 

asztal, ágy. 

Bútorművesség. 

 

Munkamegosztás a családon 

belül. 

Férfi és női munkák, a gyerekek 

feladatai. 

Napi, heti és éves munkarend. 

 

Gyermekjátékok, a belenevelődés 

folyamata. 

Az iskola régen és ma. 

A felnőttek életét utánzó játékok, 

eszközös, ügyességi játékok, 

sportjellegű játékok. 

alapanyagainak, elkészítési 

módjának, eszközkészletének 

megfeleltetése. 

A berendezési tárgyak 

funkcióváltozásainak nyomon 

követése konkrét példák alapján. 

Az évszázaddal korábbi idők 

családon belüli, korosztályok és 

nemek szerinti 

munkamegosztásának 

összehasonlítása a mai korral. 

Népi játékok élményszerű 

elsajátítása.  

Az oktatás körülményeinek, 

módjának időben történt 

változásairól ismeretek szerzése 

képi és rövid szöveges 

információforrások alapján. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A családi 

gazdálkodás, 

takarékosság. Családi 

munkamegosztás. 

Ételkészítési folyamatok. 

 

Testnevelés és sport: 

gyermekjátékok, népi 

játékok. 

 

Ének-zene: népi 

gyermekdalok, népi 

gyermekjátékok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: gyermekek 

nevelése és oktatása 

régen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, 

tetőformák, konyhai cserépedény, munkasarok, szentsarok, 

munkamegosztás, belenevelődés, utánzó játék, eszközös játék, sportjellegű 

játék. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Találkozás a múlttal II. 

A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel) 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A gazdálkodó élet főbb területeinek megismerése során a rendelkezésre 

álló természeti javak ésszerű felhasználása előnyeinek, az önellátás 

fontosságának belátása. A közösen végzett munka előnyeinek, 

közösségerősítő hatásának felismertetése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hétköznapok rendje. 

A gazdálkodó ember 

legfontosabb munkái. 

Gabonamunkák: szántás, vetés, 

aratás. A gabonamunkákhoz 

kapcsolódó szokások. 

Állattartás: a szilaj-, a félszilaj- és 

a kezestartás. 

A pásztorok ünnepei. 

Az állattartási módokban a 

honfoglalás előtti életmód 

elemeinek, illetve az 

életmódváltással bekövetkező 

változások következményeinek 

felismerése képi és szöveges, 

illetve egyéb (pl. tárgyi) források 

– feldolgozása, rendszerezése 

alapján. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Nők és férfiak 

életmódja. 

Öltözködés, divat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

tulajdonságai, anyagok 
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Kendermunkák. 

Fonóbeli munkák és játékok. 

 

Hétköznapi és ünnepi viselet. 

Hétköznapi vászonruhák, a női és 

a férfi viselet darabjai. 

Gyermekviselet. 

Néprajzi tájak eltérő ünnepi 

viselete. 

 

Táplálkozás. 

Hagyományos paraszti ételek. 

Napi és heti étrend. 

Téli és nyári étrend. 

A hétköznapi vászonviselet 

elemeinek összehasonlítása a 

gyerekek ruházatával képek 

alapján. A hasonlóságok és a 

különbségek megfogalmazása.  

A jellegzetes táji ünnepi viseletek 

megismerése során a magyar 

népviseletek sokszínűségének 

felfedezése. A közösséghez 

tartozás külső 

kifejezésformájának észrevétele. 

Az egykori és a mai megjelenési 

formák jelentéstartalmának 

feltárása konkrét példák alapján. 

Az önellátó életvitel meghatározó 

elemeiben a természettel 

kialakított harmonikus kapcsolat 

előnyeinek észrevétele. 

A hagyományos paraszti 

táplálkozás jellemzőinek és a 

gyerekek étkezési szokásainak 

összevetése. A szembetűnő 

különbségek és a tovább élő 

táplálkozási szokások 

megfogalmazása, tapasztalatok 

megosztása. 

feldolgozása. 

 

Osztályfőnöki: szokások, 

normák szerepe, 

jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj állattartási mód, fonás, szövés, fonó, 

ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, téli étrend, 

nyári étrend. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és 

szokásrendje. 

Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében. 

Társas munkák, közösségi alkalmak 

Órakeret 

13+2 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozaton (ének-zene, magyar nyelv és irodalom, 

környezetismeret órák), valamint a különböző műveltségi területeken 

előforduló hon- és népismereti tartalmak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások, valamint a társas munkák (pl. szüret, kukoricafosztás) és 

más közösségi alkalmak (pl. vásár, búcsú) hagyományainak és 

jelentőségének felismertetése a paraszti élet rendjében. A hétköznapok és 

ünnepek váltakozásának, ritmusának feliemertetése, az ünnepek 

jelentőségének tudatosítása az egyén és a közösség életében.  

egy-egy ünnepkör, jeles nap köszöntő vagy színjátékszerű szokásainak, 

valamint a társas munkákhoz, közösségi alkalmakhoz kapcsolódó 

szokások élményszerű, tevékenységközpontú, hagyományhű elsajátítása, 
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különös tekintettel a helyi hagyományokra; a lakóhelyhez, a tájhoz való 

kötődés erősítése.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles napok, ünnepi szokások a 

paraszti élet rendjében. 

A jeles napok, ünnepi szokások 

fogalma, szerepe, általános 

jellemzői. 

Előkészületek (advent, 

nagyböjt), munkatilalmak, 

jellegzetes ételek, népviselet, 

köszöntő és színjátékszerű 

szokások. 

 

Karácsonyi ünnepkör. 

Advent, az adventhez tartozó 

jeles napok, szokások (pl. 

Miklós és Luca napja, Ádám-

Éva napja, karácsonyi kántálás, 

betlehemezés). 

Karácsony napjától vízkeresztig, 

pl. névnapköszöntés, regölés, 

aprószentek napi vesszőzés, 

szilveszteri, újévi szokások, 

újévi köszöntők, vízkereszt, 

háromkirályjárás. 

 

Farsang, farsangi szokások. 

Farsangi ételek, bálok, szokások. 

Farsangi köszöntők és maszkos 

alakoskodások. 

 

Iskolába toborzó szokások: 

Balázs- és Gergely-járás. 

 

Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör 

jeles napjai és szokásai. 

Nagyböjti játékok, 

virágvasárnapi kiszehajtás és 

villőzés, a nagyhét jeles napjai. 

Húsvéti szokások, pl. 

húsvétvasárnapi zöldágjárás, 

húsvéti locsolkodás, hímestojás 

készítés, fehérvasárnapi komatál 

küldés. 

 

Májusfaállítás, pünkösd, 

pünkösdi szokások. 

Pünkösdikirály-választás, 

pünkösdölés, pünkösdikirályné-

járás. 

A jeles napok, ünnepi szokások 

jelentőségének, közösséget 

megtartó szerepének, valamint 

az ünnepi előkészületek 

fontosságának felismerése a 

paraszti élet rendjében a konkrét 

szokások, ünnepek 

tevékenységeinek megismerése, 

elsajátítása során különböző 

(néprajzi) forrásanyagok 

segítségével, pl. eredeti 

hangzóanyag meghallgatása, 

filmek, fotók, ábrák 

megtekintése a különböző 

népszokásokról. 

Az ünnepi szokások 

jellemzőinek megkülönböztetése 

a hétköznapok rendjétől. 

A legfontosabb állandó és 

változó időpontú ünnepek 

felismerése. 

A különböző jeles napokhoz, 

ünnepi szokásokhoz kapcsolódó 

– néprajzi és pedagógiai 

szempontok alapján kiválasztott 

– köszöntő és színjátékszerű 

szokások élményszerű, 

hagyományhű módon történő 

elsajátítása, eljátszása. A szokás 

kellékeinek elkészítése. 

A kalendáriumi szokásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

végzése: termés- (pl. lucabúza 

ültetés), férj- (pl. András napi 

böjtölés), időjárásjóslás (pl. 

hagymakalendárium); jeles 

napok, ünnepi szokások tárgyai 

(pl. hímestojás készítése). 

Régi fényképek gyűjtése, rajzok 

készítése kalendáriumi 

szokásokról, társas munkákról, 

közösségi alkalmakról. 

Szóbeli, írásbeli 

élménybeszámolók 

hagyományos és új (helyi) 

közösségi, ünnepi alkalmakról. 

Annak felismerése, hogyan 

igyekezett a hagyományos 

Hittan: vallási 

népszokások. 

 

Dráma és tánc: 

ismerkedés a 

táncillemmel, a naptári 

ünnepekhez kapcsolódó 

(helyi) népszokásokkal. 

 

Ének-zene: a magyar 

népzene régi rétegű és új 

stílusú népdalai, a népi 

tánczene. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Részletek 

népszerű játékfilmből. 

(Pl. Jókai Mór–Várkonyi 

Zoltán: Egy magyar 

nábob – pünkösdikirály-

választás.) 
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A nyári napforduló ünnepe. 

Szent Iván napi szokások, 

énekek. 

Gazdasági ünnepek, társas 

munkák. 

 

Az őszi jeles napokhoz, 

munkaalkalmakhoz kapcsolódó 

szokások (pl. szüret, fonó, 

fonóbeli játékok, tollfosztó, 

kukoricafosztó), közösségi 

alkalmak (pl. vásár, 

pásztorünnepek). 

 

Az emberi élet fordulói. 

A gyermek születése – 

hiedelmek és szokások. 

Keresztelő.  

Gyermekkor, leány-, legényélet. 

A lakodalom néhány 

jellegzetessége. 

faluközösségben harmonikus 

kapcsolat kialakítására az ember 

a természettel, a faluközösség 

tagjaival; hogyan igazította a 

gazdasági munkákat az évszakok 

váltakozásához.  

A természetismeret, az időjárási 

megfigyelések, a népi időjárás 

jóslások szerepének felismerése 

a gazdasági évben. 

Az emberi élet fordulóihoz 

kapcsolódó szokások néhány 

jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral, pl. 

olvasmányok, 

olvasmányrészletek 

segítségével. 

Annak tudatosulása,  hogyan 

segítette a hagyományos 

faluközösség az egyént az 

emberi élet fordulóinál. 

Egy-egy megismert népszokás 

tájegységhez, etnikai csoporthoz 

történő kötése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, karácsonyi kántálás, 

betlehemezés, bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek napi 

vesszőzés, újévi köszöntők, háromkirály járás, farsangi köszöntők, iskolába 

toborzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, 

komatál küldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi királynéjárás, nyári 

és téli napforduló, társasmunka, kaláka, aratás, szüret, fonó, tollfosztó, 

kukoricafosztó, vásár, pásztorünnep, keresztelő, leány-, legényélet, 

lakodalom. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország 

területén. 

Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és 

népismereti, néprajzi jellemzői a Kárpát-medencében és 

Moldvában. 

A hazánkban élő nemzetiségek és etnikai kisebbség 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Hon- és népismeret előző témái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar néphagyomány sokszínűségének és közös vonásainak 

megismerése a tájegységek, etnikai csoportok hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzőinek bemutatásával. A saját közösség megismerése által 

az identitástudat, a kötődések erősítése. A földrajzi környezet, a történeti 

és a gazdasági tényezők hatásának felismerése a néphagyományok 

alakulására, konkrét táji példákon keresztül. 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nyelvterület néprajzi 

tájai, tájegységei, etnikai 

csoportjai, a határainkon túl élő 

magyarok. 

 Dunántúl; 

 Észak- Magyarország; 

 Alföld; 

 valamint a nagytájakhoz 

tartozó határon túli tájak (pl. 

Burgenland, Muravidék, 

Zoboralja, Mátyusföld, 

Bácska, Bánát, Kárpátalja) 

 Erdély és Moldva. 

Jellegzetes hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzőik. 

Példák az anyagi kultúra és a 

folklór köréből. 

 

Magyarországon élő nemzeti 

kisebbségek. 

A határon túli magyarok lakta 

területek, illetve a magyar 

nyelvterület nagy néprajzi tájanak 

azonosítása térképen. 

A magyar nyelvterületen élő 

etnikai csoportok (pl. palóc, 

matyó, kun, székely) 

megnevezése. 

A Magyarországon élő nemzeti 

kisebbségek (pl. német, szlovák, 

szerb, horvát, szlovén, román, 

roma) megnevezése. 

A természeti adottságok, éghajlati 

viszonyok életmódra, népi 

építészetre gyakorolt hatásának 

felismerése.  

Képek gyűjtése a megismert 

tájakra jellemző viseletekről, népi 

építészetről, népművészetről, 

hagyományokról. 

Tájékozódás a nagy tájegységek 

területéhez köthető 

Természetismeret: A 

Kárpát-medence és 

hazánk nagytájai. 

A népi kultúra értékei, 

népszokások. 

A kulturális élet 

földrajzi alapjai 

(nyelvek, vallások). 

A magyarsághoz 

kötődő világörökségi 

helyszínek. 

A magyarság által 

lakott, országhatáron 

túli területek, tájak 

közös és egyedi 

földrajzi vonásai. 

Nemzeti parkok, 

tájvédelmi körzetek. 

 

Vizuális kultúra: 

lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 
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világörökségekről, magyar 

szellemi kulturális örökségekről, 

nemzeti parkokról.  

 

építészeti 

jellegzetességei, 

viselete és kézműves 

tevékenységei. 

Szülőföld. 

A természeti környezet 

meghatározó szerepe, hatása a 

gazdálkodásra, a 

településszerkezetre, az építkezés 

módjára. 

A táj jellegzetes népviselete, 

kézműipari tevékenysége. 

Népszokások, népdalok, a 

népköltészet fennmaradt alkotásai 

(mesék, mondák). 

A tanuló saját szülőföldjének 

megismerése meglévő 

helytörténeti irodalom 

feldolgozásával, gyűjtésekkel. 

A kistáj beillesztése a korábban 

megismert megfelelő nagytájba. 

(Nagyvárosok iskoláinak tanulói 

választhatják a városhoz közeli 

táj feldolgozását.) 

Helyi kutatások igénybevétele a 

történeti múlt feltárásához. 

Önálló gyűjtőtevékenység 

alkalmazása az ismeretszerzés 

folyamatában. 

A természeti környezet 

befolyásoló hatásának felismerése 

a mesterséges környezet 

kialakításában. 

Megismert helyi népszokások, 

népdalok, mesék, mondák 

közösség előtti bemutatása. 

Természetismeret: 

Személyes tér. A 

földrajzi tér: közvetlen 

környezet, lakóhely, 

környező táj, haza. 

 

Vizuális kultúra: 

lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 

építészeti 

jellegzetességei, 

viselete és kézműves 

tevékenységei. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: népdalok, 

népmesék, mondák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Etnikai csoport, nemzeti kisebbség, néprajzi táj, határainkon túl élő 

magyarok, a nemzeti összetartozás napja. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, 

hagyományos gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének 

nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A tanulási folyamatban kialakul 

az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk. 

Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb 

területeiről, a család felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A 

megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek értelmezni a más 

tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat. 

Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz 

kapcsolódó népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak 

hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet 

rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles 

nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas 

munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységeket. 

Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, 

tájegységeinek hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a 

tanulók számára, hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a 

gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus 

kapcsolatban az ember a természettel. 

5. A tantárgyi értékelés formái, szempontjai 
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Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 

5540 Szarvas, Kossuth u.17. 

OM: 028287 

Idegen nyelv 
 

 

Az élő 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, illetve 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 az érintkezést. 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 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 és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 
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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 is. 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 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: 

 

 

4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen nyelv – – A2  

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza 

meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a 

kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 

 

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

Első idegen 

nyelv 

KER-szintben 

nem 

megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 

idegen nyelv 
– – – A1 A2 
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Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a 

nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, 

az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és 

kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében 

értelmezve kerültek be a kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és 

fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 

módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 

hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 

tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 

fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 

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

interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 

élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő 

bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor 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 táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg 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.  

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra 

vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés 

tartalma elnevezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott 

nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen 

beépültek a tartalomba. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való 

kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal 

való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert 

lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 
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A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 

megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden 

fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez 

alkalmazkodva.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a 

fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható 

eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó 

tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más 

nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és 

örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási 

kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, 

fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 

eredményessége szempontjából. 

A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A 

fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam 

végén az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  
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Német nyelv 

 

5-8. osztály 

Helyi tantárgyi tanterv 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 5. 6. 7. 8. évfolyam minden osztálya számára. 

 

A tantárgy órakerete: 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 3 108 97 11 

6. 3 108 97 11 

7. 3 108 97 11 

8. 3 108 97 11 

 

  



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Német nyelv 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

152 

 

Évfolyam 5. 

 

6. 

 

7. 8. 

KER szint A1/1 A1/2 A2/1 A2/2 

 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI- rendelet 2. 

sz. mellékletében kiadott idegen nyelv tantárgyi kerettanterv alapján készült helyi tanterv. 

Mivel a tantárgyi kerettanterv nem ad meg tematikai egységekhez kerettantervi óraszámot, ezért az 

éves órakeretet helyileg osztottuk fel. 

 

 

 

A tantárgy helyi tantervét kidolgozta: Csernusné Samu Edit . 

 

 

 

 

2. A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése 

 

2.1. táblázat 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 
Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

5.évfolyam: NÉMET NYELV 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Család, személyi adatok (az én 

világom) 

  10   0     10 

Otthon, tárgyi környezet    10    +1      11 

Étkezés, ételek, italok, receptek       5    +1       6 

Idő, időjárás    11     0      11 

Öltözködés      8     0       8 

Sport      8     0       8 

Iskola, tantárgyak       7     +1       8 

Szabadidő, szórakozás, barátok  7 0          7 
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Természet, állatok, állatok védelme  8 0 8 

Ünnepek, szokások   8          +3         11 

Város, falu lakóhelyünk, közvetlen 

környezetünk 

 6 0 6 

Bevásárlás  3 0 3 

Év végi rendszerező összefoglalás, 

témazárás 

0 +3 3 

Egészséges életmód 4 0 4 

Szabadon felhasználható: 

 differenciálás, gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően. 

 Projektmunkák: témakörökhöz 

kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár, 

csoportmunka. 

 

0 

 

+2 

  

       2 

Évfolyam összesen 97 11 108 

 

 

6.évfolyam: NÉMET NYELV 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Barátok, ismerősök, családi élet, 

napirend 

  8  +1      9 

Otthon, háztartás, házimunkák    8   +1       9 

Étkezés, étkezési szokások     5   +1       6 

Idő, időjárás    5   +1       6 

Öltözködés, divat    6    0       6 

Sport    6    0       6 

Szabadidő, szórakozás, kirándulás, 

pihenés  

         8 0          8 

Természet, állatok 7 +1           8 

Ünnepek, szokások 8 +2 10 

Vásárlás, adás-vétel, szolgáltatások, 

üzlettípusok 

8 0  8 

Utazás, közlekedés 9 +1  10 

Fantázia, valóság 7 0   7 

Zene, művészetek 7 0   7 

Környezetünk védelme 4 0   4 
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Szabadon felhasználható: 

 differenciálás, gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően. 

 Projektmunkák: témakörökhöz 

kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár, 

csoportmunka. 

0 +1   1 

Év végi rendszerező összefoglalás, 

témazárás 

0 +2 2 

Évfolyam összesen 97 11 108 
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7.évfolyam: NÉME NYELV 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Család       6       0        6 

Otthon      6       0        6 

Étkezés            5       0        5 

Idő, időjárás      5       0        5 

Öltözködés      6     +1        7 

Sport       5     +1        6 

Iskola, barátok      7     +1        8 

Szabadidő, szórakozás  6 +2 8 

Természet, állatok  6 0 6 

Ünnepek, szokások  6 +2 8 

Város, bevásárlás 5 0 5 

Utazás, pihenés 5 +1 6 

Fantázia, valóság 5 0 5 

Zene, művészetek 5 1 5 

Környezetünk védelme 3 0 3 

Egészséges életmód 4 0 4 

Felfedezések  4 0 4 

Tudomány, technika 4 0 4 

Múltunk és jövőnk 4 0 4 

Szabadon felhasználható: 

 differenciálás, gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően. 

 Projektmunkák: témakörökhöz 

kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár, 

csoportmunka. 

0 +1 1 

Év végi rendszerező összefoglalás, 

témazárás 

0 +2 2 

Évfolyam összesen 97 11 108 
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2.2. táblázat  

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása  

 

8.évfolyam: NÉME NYELV 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Család     5    0       5 

Otthon    4     0       4 

Étkezés    4     0       4 

Idő, időjárás    4     0       4 

Öltözködés     5     0       5 

Sport     5     0       5 

Iskola, barátok     5   +1       6 

Szabadidő, szórakozás 5 0 5 

Természet, állatok 4 0 4 

Ünnepek, szokások 7 +2 9 

Város, bevásárlás 5 0 5 

Utazás, pihenés 5 +1 6 

Fantázia, valóság 7 0 7 

Zene, művészetek 6 0 6 

Környezetünk védelme 5 +1 6 

Felfedezések 4 0 4 

Tudomány, technika 2 0 2 

Múltunk, jövőnk 5 0 5 

Média, kommunikáció 7 +2 9 

Földünk és a világűr 2 0 2 

Szabadon felhasználható: 

 differenciálás, gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően. 

 Projektmunkák: témakörökhöz 

kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár, 

csoportmunka. 

0 +2 2 

Év végi rendszerező összefoglalás, 

témazárás 

0 +2 2 

Évfolyam összesen 97 11 108 
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5.évfolyam Szabad órakeret           11 

Tematikai egység rövid címe Téma Óraszám  

Család Családfa elkészítése 

projekt formájában, 

rövidbemutató 

szöveggel a 

családtagokról  

 

 

1 

Otthon Saját szoba rövid 

bemutatása rajz 

alapján, 

elöljárószavak  

használatával  

 

1 

Étkezés Kedvenc 

hagyományos 
ételem,  

hagyományos 

ételek 
környékünkön 

 1 

Idő, időjárás   

Öltözködés   

Sport   

Iskola, barátok Külsőbelső 

tulajdonságok; A  

legjobb barátom 

bemutatása  

 

   1 

Szabadidő, szórakozás   

Természet, állatok Házi kedvenc 

bemutatása projekt 
formában 

1 

Ünnepek, szokások Egyházi ünnepek 

megünneplése vers-
dal tanulás, ünnepi 

szokások szövegek 

feldolgozása 

3 

Város, bevásárlás Lakóhelyem 
nevezetességei 

 

Év végi rendszerező összefoglalás, 

témazárás 

  3 

Összesen: 11 
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6.évfolyam Szabad órakeret 11 

Tematikai egység rövid címe Téma Óraszám  

Család Családi ünnepen 

készült fotó  

bemutatása, leírása  

1 

Otthon Segítség az otthoni  

házimunkában; 

konyhai  

szabályok , eszközök, 

1 

Étkezés Vendégség-
szeretettvendégségi 

előkészületek 

(sütés, terítés) 

1 

Idő, időjárás Magyarország 

éghajlatának  

jellemzői  

 1 

Öltözködés   

Sport   

Iskola, barátok Az evangélikus iskolai 

élet  

sajátosságai, iskolai 

szabályok;  

projektmunka  

  1 

Szabadidő, szórakozás   

Természet, állatok Egy hazánkban  

őshonos faj  

bemutatása  

 

1 

Ünnepek, szokások Egyházi ünnepekre 
dalok, versek tanulása 

2 

Város, bevásárlás   

Utazás, pihenés 

 

Társasjáték/kvíz 

készítése  

városunkról, iskolánkról, 

templomunkról 

1 

Év végi rendszerező összefoglalás, 

témazárás 

 

 

           2 

Összesen:  11 
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7.évfolyam Szabad órakeret 11 

Tematikai egység rövid címe Téma Óraszám  

Család   

Otthon   

Étkezés   

Idő, időjárás   

Öltözködés Miben illik és nem 

illik templomba 

menni?  

 

   1 

Sport A sportszerű 

viselkedés  

 

    1 

Iskola, barátok Iskolánk 

története, plakát 

készítése 

    1 

Szabadidő, szórakozás Egy gyülekezeti ifjúsági 

kör heti  

programjának 

megtervezése 

2 

Természet, állatok   

Ünnepek, szokások Egyházi ünnepek német 

elnevezése, leírása  

2 

Város, bevásárlás   

Utazás, pihenés Egy biblia tábor 

helyszínének  

kiválasztása, utazás, 

program  

megtervezése  projekt 

 

2 

Év végi rendszerező összefoglalás, 

témazárás 

 2 

Összesen: 11 
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Tantárgyi tartalom: az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként: 

  

  

8.évfolyam Szabad órakeret 11 

Tematikai egység rövid címe Téma Óraszám  

Család   

Otthon   

Étkezés   

Idő, időjárás   

Öltözködés   

Sport   

Iskola, barátok Imádságok, 

egyházi énekek 
németnyelven 

    1 

Média, kommunikáció Az új technikai 

eszközök (okostelefon, 

tablet stb.) és az  

internet etikus 

használatának  

tudnivalói  

2 

Zene, művészetek Hagyományos magyar  

hangszerek, híres 

magyar  

zeneszerző projekt 

1 

Környezetvédelem ÖKO iskola energia 

takarékosság otthon-
iskolában 

1 

Ünnepek, szokások Egy helyi ünnep 

bemutatása,  

projekt formájában  

Egyházi ünnepekre 

dalok, versek 

tanulása 

2 

Utazás, pihenés Országismeret : 

német nyelvű 

országok 
jellegzetességei, 

szakásai 

1 

Év végi rendszerező összefoglalás, 

témazárás 

 2 

Összesen: 11 
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5. évfolyam 
 

Az ötödik évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási 

tapasztalattal rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai 

tevékenységekre vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai 

és iskolán kívüli helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha 

megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi 

szövegeket, megtették az elsőlépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd 

területén. Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű 

formában használják az önkifejezés eszközeként is.  

A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított idegennyelv-oktatás keretében 

meg tapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott tartalmak révén lehetőségük 

nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók az ötödik évfolyam végére elérjék a KER 

szerinti A1.1 szintet. 

 

 

Ajánlott témakörök az ötödik évfolyam számára 

 

A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák 

mellett ezek is szerepelnek a táblázatban. 

 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Személyes adatok, azok használata (pl. 

igazolványok). 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 
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Személyek jellemzése külső és belső 

tulajdonságokkal. 

Idegen nyelvi kultúra: névhasználat más 

országokban. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, ciklusok 

a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítások 

igazságának eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Idegen nyelvi kultúra: más népek jellegzetes 

öltözködése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Osztályfőnöki: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Testnevelés és sport: sportok. 
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Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Költöző madarak, állatok gondozása télen. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- vagy 

kerti növények gondozása, érdekes növények; a  

 

 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepi szokások, hagyományok. 

Idegen nyelvi kultúra: Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi 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 

épületei. 

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.  

Közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

 

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

hazai táj, a világörökség elemei. 
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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. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, sütés, főzés 

 

 

Természetismeret: Az ember megismerése és 

egészsége: étrend.  

Matematika: Halmazok, diagramok készítése,  

értelmezése, táblázatok olvasása.  

 

Sport  

Testrészek és mozgás.  

Sportok, sportfelszerelések.  

Kedvenc sportom.   

Sportversenyek. 

Természetismeret: Az ember megismerése és  

egészsége: testrészek.  

Testnevelés és sport:Mozgásos játékok,  

sportversenyek, szabályok.  

 

Zene, művészetek  

Kedvenc zeném, együttesem.  

Film- és színházi élményeim,  

múzeumlátogatás.  

 

 

 

Környezetünk védelme  

Veszélyeztetett állat- és  

növényvilág.  

 

 

Ének-zene:Zenehallgatás.  

Dráma és tánc:Színház, előadások.  

Rajz és vizuális kultúra: 

Múzeumok, kiállítások.  

 

 

Természetismeret: 

Környezeti rendszerek állapota,  

védelme, fenntarthatósága.  

Matematika: 

Diagramok készítése, értelmezése,  

táblázatok olvasása.  
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Egészséges életmód  

A rendszeres testedzés.  

A helyes táplálkozás 

 

.  

Természetismeret: 

Az ember megismerése és  

egészsége: étrend.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

 Egészséges életmód.  

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek 

megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű 

szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

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

tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, néhány 

rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős 

szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét információ 

kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 

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

megszervezése, eszközhasználat).  

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

tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

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

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

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

levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése megértést 

segítő, változatos feladatok segítségével.  

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

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

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a 

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

vonatkozóan.  

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

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

szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és 

nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi 

eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

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 
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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. 

 

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 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival 

közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  
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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 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, rövid 

szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felismerése 

és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt. 

 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, képek 

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

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

keresztül történő feldolgozása. 
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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 Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során 

rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő 

témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

 

A fejlesztés tartalma 

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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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 

Weihnachten. 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz az elismerése és el 

nem ismerése 

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. 

Infrmációkérés, 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). 
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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, 

trennbare 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. 
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Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

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 

mennyiség 

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. 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein 

dieser 

man 

 
 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot.  

 

6. évfolyam 

 

A hatodik évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes  

egységet alkotnak. A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a 

fejlettségi szintjüknek megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást 

jelentőtevékenységek során sajátítsák el az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, 

mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a 

tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra 

kerülnek, amelyek összhangban állnak a NAT-ban szereplőmás műveltségi területek, 

tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek 

megtalálni azokat a területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő– akár közös 

projektek keretében történő– tanulás. A hatodik osztályban jelentősen bővül a tanulók 

szókincse. A nyelvtani szerkezeteket továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de 

fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz 
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hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek 

felfedezésében, de a szabályok ismerete csak csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A 

helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek. Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi 

kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a 

fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, 

elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-

művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan 

egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia,hiszen az IKT-eszközök használata 

idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze. A 

fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a hatodik évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1 

szintet.  

 

 

Ajánlott témakörök a hatodik évfolyam számára 

 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Személyes adatok, azok használata (pl. 

igazolványok). 

Személyek jellemzése külső és belső 

tulajdonságokkal. 

Idegen nyelvi kultúra: névhasználat más 

országokban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

család és lakóhely. 

 

Osztályfőnöki: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 
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Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Élet a parasztházban 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, ciklusok a 

természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítások 

igazságának eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Idegen nyelvi kultúra: más népek jellegzetes 

öltözködése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Osztályfőnöki: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 
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Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Költöző madarak, állatok gondozása télen. 

Vadonélő, állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Kontinensek, tájegységek. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az állatok 

életmódjának főbb jellemzői, szoba- vagy kerti növények 

gondozása, érdekes növények. A Föld szépsége, 

egyedisége: a Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 

növénytakarója és élővilága.  

 

Matematika: Halmazok.  

 

 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepi szokások, hagyományok. 

Idegen nyelvi kultúra: Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi 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 

épületei. 

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.  

Közlekedési eszközök. 

Szállás kérés, rendelés. 

Táborok 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

 

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

táj, a világörökség elemei. 
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Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Grimm testvérek 

Idegen nyelvi kultúra: irodalmi szemelvények 

(versek, regény- vagy novellarészletek, 

újságcikkek stb.) 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, műalkotások. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, sütés, főzés 

Saláta készítés 

Helyi ételek 

 

 

Természetismeret: Az ember megismerése és egészsége: 

étrend.  

Matematika: Halmazok, diagramok készítése,  

értelmezése, táblázatok olvasása.  

Sport  

Testrészek és mozgás.  

Sportok, sportfelszerelések.  

Kedvenc sportom.   

Sportversenyek. 

Természetismeret: Az ember megismerése és  

egészsége: testrészek.  

Testnevelés és sport:Mozgásos játékok,  

sportversenyek, szabályok.  

 

Zene, művészetek  

Kedvenc zeném, együttesem.  

Film- és színházi élményeim,  

múzeumlátogatás. 

Ének-zene:Zenehallgatás.  

Dráma és tánc:Színház, előadások.  

Rajz és vizuális kultúra: 

Múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme  

Veszélyeztetett állat- és  

növényvilág.  

 

Természetismeret: 

Környezeti rendszerek állapota,  

védelme, fenntarthatósága.  

Matematika: 

Diagramok készítése, értelmezése,  

táblázatok olvasása.  
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Egészséges életmód  

A rendszeres testedzés.  

A helyes táplálkozás 

 

 

. Természetismeret: 

Az ember megismerése és  

egészsége: étrend.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

 Egészséges életmód. 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

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

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek 

megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű 

szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

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

tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, néhány 

rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős 

szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét információ 

kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 

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

megszervezése, eszközhasználat).  

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

tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

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

szövegek megértése. 

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

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

levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése megértést 

segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. 
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képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a 

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

vonatkozóan.  

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

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

szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és 

nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi 

eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

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 
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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. 

 

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 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival 

közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása társak, 

másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

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

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

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

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

változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid 
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szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, rövid 

szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felismerése 

és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt. 

 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, képek 

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

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

keresztül történő feldolgozása. 

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

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

információ szerzése. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során 

rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
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nevelési-fejlesztési céljai Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő 

témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

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. 

 

 

Kommunikációs eszközök A1 

 

 

6. 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? 
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Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

 

7. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

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

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

 

8. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

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

Infrmációkérés, 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). 

 

9. 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. 

 

10. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  
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Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

   Az előző évfolyamhoz képest újonnan belépő fogalomköröket aláhúzással emeljük ki.  
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Fogalomkörök A1 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare 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, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

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 
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Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

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 

 
 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot.  
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7. évfolyam 
 

 

A hetedik évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be 

a további nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) 

megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül 

„minimumszintű”nyelvismerettel rendelkeznek. Az előzőfejlesztési szakaszokban, elsősorban 

osztálytermi keretek között, már számos olyan helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben 

bizonyos feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. 

Tisztában vannak azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható 

nyelvtudás.  

Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a 

beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának 

szolgálatába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A 

feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt 

összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak 

nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az 

önálló nyelvtanulóvá válás útján. A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a hetedik 

évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2.1 szintet 
 

 

Ajánlott témakörök a hetedik évfolyam számára 

 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban. 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Osztályfőnöki: társas kapcsolatok: család, otthon; az 

ember az időben: gyermekkor, felnőttkor, öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 
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Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

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. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és cukrok 

szerepe. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

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. 

 

Osztályfőnöki: szokások, társadalmi szabályok. 
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Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése és 

egészsége. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Osztályfőnöki: 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. 

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, hazánk 

természeti adottságai; Európán kívüli kontinensek, 

tájak, országok. 
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Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

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, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

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, 

Európán 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. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 
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Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Zenei világnap. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a Víz 

Világnapja, 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. 

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 életútjuk. 

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. 

Iskolám múltja, jelene. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális problémák. 

 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találkozás a 
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A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok; környezettudatosság, 

környezetvédelem. 

 

Osztályfőnöki: 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 

megismerésének eszközei. 

 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét 

információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott 

szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 
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Fejlesztési célok és feladatok 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, 

tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben 

elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, 

változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

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

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 

szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok 

segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése a 

tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

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

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

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

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

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció 

ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a hozzá 

intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megértetés, illetve a 

beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bővülő 

szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

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

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű 

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

az azokra történő válaszadás. 

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

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

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

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

beszélőkkel.  

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

illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a kommunikáció 

fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása 

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

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

egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások, 

kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 
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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 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával, 

összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

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

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

kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

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

közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően 

egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 

megértése. 
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek 

megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, 

hétköznapi szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek 

lényegének megértése, a szövegekből az alapvető 

információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok 

elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek 

megértéséhez, értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó 

irodalmi, művészeti alkotások iránt. 
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A fejlesztés tartalma 

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

történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

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

menetrendben, rövid újságcikkben, 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 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, 

ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek felismerése és 

követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

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

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

megtöltése (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 emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Német nyelv 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

199 

 

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

 

Az előző évfolyamhoz képest újonnan belépő kommunikációs eszközöket aláhúzással emeljük ki.  

 

 

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! 

Gatuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

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 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 
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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. 

 

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,  

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. 
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Fogalomkörök A2 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel,  

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, 

helymeghatározás  

 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    
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 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

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? Welcher? 

(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. 
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 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 

Garten. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

 

 

 

 

Vonatkozó  

névmások  

Célhatározói  

mellékmondat  

 

 

 

 

Um.....zu+ Infinitiv  

Damit  

Anstatt......zu+Infinitív 

Ohne.....zu+Infinitiv  

Anstatt dass, ohne dass 

Ich weiss jetzt, was für eine  

Musik Jasmin hört.  

Ich höre Musik, anstatt zu  

lernen.  

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét 

információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet 

mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott 

szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 
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8. évfolyam 

 

A nyolcadik évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban 

történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelésicélokkal, és más 

kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális 

kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, 

önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás 

tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai 

kompetencia, valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével. A 

nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek. A korábbi témakörök a nyolcadik évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek 

azáltal, hogy a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek 

feldolgozásra. Ezek és az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-

ban más műveltségi területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a 

nyelv eszközével alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A 

nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák 

gondos megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat. Ebben a fejlesztési szakaszban 

tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, amelyeket a tanulók megismernek 

és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az 

iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a nyolcadik évfolyam végére elérjék a KER 

szerinti A2.2 szintet. 

 

Ajánlott témakörök a nyolcadik évfolyam számára 
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Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Osztályfőnöki: társas kapcsolatok: család, otthon; az 

ember az időben: gyermekkor, felnőttkor, öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

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. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és cukrok 

szerepe. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, éghajlati 

elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 
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Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése és 

egészsége. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Osztályfőnöki: 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. 
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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, 

hazánk természeti adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

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, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

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, 

Európán kívüli kontinensek, tájak, országok. 

 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 
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Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai 

táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, 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 

Világnapja, 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. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

felfedezők és feltalálók. 
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Híres felfedezők és életútjuk.  

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és kultúra 

eredményei a világban. 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

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. 

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, 

környezetvédelem. 

 

Osztályfőnöki: 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 

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 
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A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

Matematika: tájékozódás a térben. 
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Fejlesztési célok és feladatok 

 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 szintet. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, 

tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben 

elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos 

feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma 

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

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

eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

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

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 

szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok 

segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése a 

tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

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

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

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

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

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció 

ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a hozzá 

intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megértetés, illetve a 

beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bővülő 

szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

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

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű 

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

az azokra történő válaszadás. 

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

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

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

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

beszélőkkel.  

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

illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a kommunikáció 

fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása 

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

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

egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások, 

kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával, 

összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

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

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

kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

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

közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

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 

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, 

történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

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

menetrendben, 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 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, 

ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek felismerése és 

követése. 
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A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

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

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

megtöltése (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 emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét 

információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet 

mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott 

szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 
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Az előző évfolyamhoz képest újonnan belépő kommunikációs eszközöket aláhúzással emeljük ki.  

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! 

Gatuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

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 

ismerése 

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. 

 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
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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,  

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. 
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  Präsens mit 

Vokalwechsel,  

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, 

helymeghatározás  

 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, wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 
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 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

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? Welcher? 

(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 

Garten. 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

 

 

Szempontok a tanulók értékeléséhez 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja 

tartalmazza. Alapvető szerepe ebben a szakaszban a motivációnak, érdeklődés felkeltésének, 

fenntartásának van, ezért itt mindenképpen fontos, hogy a visszajelzésnél figyelembe vegyük 

a személyiség egészének fejlődését, érdemjegyekkel értékeljünk és mérjük a tanuló 

teljesítményét. A visszajelzés utaljon az erős és gyenge pontokra, tartalmazzon bátorítást, de 

több energia befektetésre utaló megjegyzést is. Előre tisztázott kritériumok szerint történjen, 

melyeket a tanulónak is jól kell ismernie. Értékelés, ellenőrzés valamilyen formában minden 

órán történjen (szóbeli vagy írásbeli). A számonkérés legyen változatos. A szóbeli értékelés 

legyen folyamatos, de ne kapjon a diák mindig érdemjegyet. Írásban az év folyamán 3 

nagydolgozat és 3 egyéb dolgozat javasolt.  

Az értékelésnek pozitívnak kell lennie: azt kell értékelni, amire képesek a diákok, nem 

a hiányosságokat. 

Mivel a kerettantervi célok között első helyen a beszédértés és beszédkészség 

fejlesztése áll, a diákokat elsősorban ezekből az alapkészségekből kell értékelni. De mivel 

ennek a korosztálynak erőssége mind a négy alapkészség területén a folyamatosság, 

törekedjünk ezeknek a fokozatos fejlesztésére, szem előtt tartva, hogy a hibátlan megoldás 

nem lehet kizárólagos elvárás. 

Az egyes tanegységek végén javasolt az ismétlés, számonkérés, hiszen ebben az 

életkorban nagyon fontos a kisebb egységek alapos elmélyítése, rendszeres tanuláshoz 

szoktatás. 

 

Az értékelés módjai: önértékelés, tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában), szóbeli 

értékelés; írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; minősítő-szelektáló 

(szummatív); összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 
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A tantárgyi értékelés formái, szempontjai  

 

A tanulói teljesítmények értékelésének célja:  

–visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról, az erős és gyenge 

pontokról,  

–fenntartani és tovább erősíteni a diákok nyelvtanulási motivációját,  

–hozzájárulni a reális önértékelés kialakításához.  

 

 

Az értékelés alapelvei:  

 

–rendszeresség,  

–folyamatosság,  

–motiváló célzat,  

–változatos forma,  

–minden készséget és a nyelvhelyességet külön – külön történő értékelése, különös 

súllyal a beszédkészségre,  

–értékeléskor a gyakorlás során alkalmazott tevékenységeket használata,  

–a tanulók által is ismert, objektív kritériumrendszer alkalmazása,  

–a hibátlan megoldás nem kizárólagos elvárás,  

–érdemjegy nélkül is történik értékelés.  

 

 

Az értékelés alapja:  

 

–KER szintbesorolás,  

–szóbeli számonkérés pl. órai munka, párbeszédek, versek, egyéb memoriterek 

elmondása, szókincs számonkérése) – a nyelvtanulás kezdeti szakaszában elsősorban ezt 

alkalmazzuk,  

–írásbeli számonkérés (pl. órai munka, projektfeladatok, házi feladatok, témazáró 

felmérések, írásbeli feleletek, szódolgozatok).  

Értékelési szempontok:  

–minden készség és a nyelvhelyesség külön – külön,  

–a tanuló fejlődésének mértéke önmagához, illetve a csoporttársaihoz viszonyítva,  

–logikus gondolkozás,  

–reprodukálás ismert nyelvi jelenség alapján,  

–rendszerezettség (5-8. évfolyam),  

–aktív részvétel páros, illetve csoportmunkában,  

–önismeret (5-8. évfolyam),  

–a társas feladatokban való felelősségvállalás.  

 

Az értékelés formái:  

 

–önértékelés,  
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–tanulói értékelés (pármunkában, csoportmunkában),  

–tanári szóbeli értékelés,  

–helyzetfeltáró  

(diagnosztikus) értékelés (erre nem adunk érdemjegyet), 

–tanári írásbeli, főleg ösztönző 

– formáló (formatív) értékelés,  

–tanári minősítő 

– szelektáló, összegző 

– lezáró értékelés, osztályzás (szummatív).  

 

Az egyes tanegységek / témakörök végén javasolt az ismétlés, számonkérés, hiszen 

ebben az életkorban nagyon fontos a kisebb egységek alapos elmélyítése, rendszeres 

tanuláshoz szoktatás.  

Írásbeli ellenőrzéshez javasolt évfolyamonként három témazáró dolgozat és három 

egyéb jellegű dolgozat íratása.  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola Pedagógiai Programja 

tartalmazza. E helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az adott tanév végén: a 

tanuló legyen képes az év végi méréskor a szókincset, a beszédkészséget, a beszédértést és az 

íráskészséget mérőfeladatokat az elvárt eredményekhez képest legalább 30 %–ban, a 

nyelvhelyességet mérő feladatokat az elvárt eredményekhez képest legalább 20 %– ban 

teljesíteni. 
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Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 

5540 Szarvas, Kossuth u.17. 

OM: 028287 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 

5-8. osztály 

 

Helyi tantárgyi tanterv 

 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 5. 6. 7. 8. évfolyam minden osztálya számára. 

 

A tantárgy órakerete: 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 4 144 130 14 

6. 4 144 131 13 

7. 4 144 130 14 

8. 4 144 129 15 

 

A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések:  
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A szabadon tervezhető órakeretből a magyar nyelv a 7. évfolyamon a kerettantervi javaslathoz képest megemelt 

óraszámot kapott.  (heti 1, évi 36 óra) 

 

MAGYAR NYELV 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 2 72 65 7 

6. 2 72 65 7 

7. 2 72 65 7 

8. 2 72 65 7 

  

IRODALOM 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 2 72 65 7 

6. 2 72 66 6 

7. 2 72 65 7 

8. 2 72 64 8 

 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI- rendelet  

2. sz. mellékletében kiadott magyar nyelv és irodalom tantárgyi kerettanterv ˙(B-változata) alapján készült 

helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervét kidolgozta: Abonyi Éva, Hovorkáné Hegedűs Hajnalka, Megyikné Bagi 

Erika magyar szakos tanárok. 
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2. A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése 

 

2.1. táblázat 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

5.évfolyam: MAGYAR NYELV 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása 

8 4 12 

Olvasás, az írott szöveg megértése. 

Olvasás, szövegértés 

12 1 13 

Írás, fogalmazás 10 1 11 

Helyesírás 11  11 

A szavak szerkezete, jelentése 12 1 13 

A nyelv szerkezete 12  12 

Évfolyam összesen 65 7 72 

 

5. évfolyam: IRODALOM 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Népköltészet, mesék 10 1 11 

Összehasonlító gyakorlatok: 

történetmondás és önkifejezés 

5  5 

Petőfi Sándor: János vitéz 10  10 

Tematikus-motivikus összevetési 

gyakorlatok 

4  4 

A szűkebb természeti környezet, a 

családi kapcsolatok, ember – Isten 

kapcsolat, és a teremtés, eredet, 

hagyomány motívuma;  

15 2 17 

Könyvtárhasználat 0 4 4 

Egyén és közösség, gyermek és 

felnőtt motívum az irodalmi 

művekben 

8  8 

Regényhősök összehasonlítása 4  4 

Az irodalmi művek szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak jellemzői 

4  4 

Fogalomhasználat 5  5 

Évfolyam összesen 65 7 72 

 

6. évfolyam: MAGYAR NYELV 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
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Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása 

10  10 

Olvasás, az írott szöveg megértése. 

Olvasás, szövegértés 

10 1 11 

Írás, fogalmazás 10 3 13 

Helyesírás 11 1 12 

A szavak szerkezete, jelentése  6  6 

A nyelv szerkezete 18 2 20 

Évfolyam összesen 65 7 72 

6. évfolyam: IRODALOM 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

    

Monda, rege, ballada 8  8 

Összehasonlítási gyakorlatok 5  5 

Arany János: Toldi  10 2 12 

Tematikus-motivikus összevetési 

gyakorlatok  

5  5 

Hősök a történetmondás műfajában  10  10 

Regényhősök összehasonlítása  6  6 

Képek és formák a költészetben  14  14 

Az irodalmi művek szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak jellemzői  

3  3 

Fogalomhasználat  5  5 

Könyvtárhasználat 0 4 4 

Évfolyam összesen 66 6 72 
 

7. évfolyam: MAGYAR NYELV 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete  

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása 

4+5 4 13 

Olvasás, szövegértés 4+4 2 10 

Írás, fogalmazás 3+3 1 7 

Helyesírás 5+3  8 

A nyelv szerkezete és jelentése 16+18  34 

Évfolyam összesen 32+33 7 72 

 

7. évfolyam: IRODALOM 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Klasszikus és kortárs lírai alkotások 8 1 9 

Lírai műfajok 2  2 

Összehasonlító gyakorlatok: 

klasszikus lírai műfajok és modern 

kifejezésformák 

4  4 

A kisepikai műfaj változatai: novella, 

elbeszélés 

6  6 
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Kortárs novellák 4  4 

A regény változatai 8  8 

Cselekményalakítás és 

jellemábrázolás a kortárs ifjúsági 

regényekben 

4  4 

Művek a reformkor irodalmából 12  12 

Könyvtárhasználat 0 4 4 

Egy drámai mű feldolgozása 8  8 

Az irodalom határterületén – a 

népszerű irodalom műfajai 

6  6 

Fogalomhasználat 3 2 5 

Évfolyam összesen 65 7 72 

 

8. évfolyam: MAGYAR NYELV 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása 

9 

 

1 10 

Olvasás, szövegértés 5  5 

Írás, fogalmazás 4 1 5 

Helyesírás 8  8 

A nyelv szerkezete és jelentése 32 2 34 

A nyelv állandósága és változása 7 3 10 

Évfolyam összesen 65 7 72 

 

8. évfolyam: IRODALOM 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Művek a Nyugat három 

nemzedékének irodalmából 

18  18 

Istenkeresés a XX. század protestáns 

szerzőinek alkotásaiban 

0 4 4 

Az irodalom nagy témáiból 12  12 

Kortárs irodalom – kortárs írók és 

olvasók 

8  8 

Bevezetés az irodalomtörténet 

tanulásába 

4  4 

Bevezetés a műfajelméletbe 3  3 

Tematikus-motivikus áttekintés 6  6 

Fogalomhasználat  3  3 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés mozgóképen 

3  3 

A média kifejezőeszközei (2) A 

mozgókép és az írott sajtó 

szövegeinek rendszerezése 

3  3 

A média társadalmi szerepe, 

használata. A média nyelve, a 

médiaszövegek értelmezése 

4  4 

Könyvtárhasználat 0 4 4 
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Évfolyam összesen 64 8 72 

 

 

 

2. 2. táblázat 
 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 
 

5. évfolyam: MAGYAR NYELV Szabad órakeret: 7 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása 

Bibliai tanítások a beszédről. 

Bibliai történetek dramatizálása.  

Az evangélikus iskolai élet 

sajátosságai, szabályok, 

szokásrendek, hagyományok, 

ezek feldolgozása. 

 

4 

Írás, fogalmazás Az írás története, szerepe az 

emberiség fejlődésében. 

1 

A szavak szerkezete, jelentése Bibliából származó 

közmondássá, szólássá, 

állandósult szókapcsolattá vált 

mondások. 

1 

Olvasás, az írott szöveg megértése. 

Olvasás, szövegértés 

 

A Biblia könyveinek ismerete, a 

biztos eligazodás segítése. 

1 

 Összesen: 7 
 

 

6. évfolyam: MAGYAR NYELV Szabad órakeret: 7 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Helyesírás A Biblia gyakori személy- és 

földrajzi neveinek helyesírása. 

1 

A nyelv szerkezete Régi magyar nyelvtaníróink 

(Szenczi Molnár Albert, Geleji 

Katona István,Tótfalusi Kis 

Miklós, Sylvester János)  

 

Bibliai nevek köznevesülése 

pl.:ádámcsutka, pálfordulás, 

mózeskosár, stb.)   

 

2 
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Írás, fogalmazás Evangélikus emlékek szűkebb 

környezetünkben. Helytörténeti 

események, emlékek keresése, 

emléktúrák szervezése – az 

emlékhelyek meglátogatása, 

útinapló, úti jegyzetek, elbeszélés, 

leírás, jellemzés, levél készítése. 

 

3 

Olvasás, szövegértés Keresztyén műsorok a médiában. 

Tömegkommunikációs eszközök 

tudatos használata, a keresztyén 

értékek védelmét szolgálva.  

 

1 

 Összesen: 7 
 

 

7. évfolyam: MAGYAR NYELV Szabad órakeret: 7 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása 

A jellemek megnyilvánulásai a 

beszédszituációkban. Egymás 

gondolatainak meghallgatása, 

saját véleménnyel való 

kiegészítése. A Biblia 

történeteinek tárgyalása során 

erkölcsi állásfoglalás a keresztyén 

tanítások alapján.  

Ellentmondásos élethelyzetek, 

erkölcsi konfliktusok, erkölcsi 

értékek feltárása, megbeszélése, 

megvitatása. 

A másokról alkotott vélemény 

megfogalmazásának módjai. A 

Biblia tanítása alapján  történő 

kritikai megnyilvánulások 

ismerete és betartása. 

 

Rövid alkalmi, ünnepi beszéd 

(reformáció ünnepe, karácsony, 

stb.) szövegének 

4 
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megfogalmazása, elemzése. 

 

 

Olvasás, szövegértés Aktív és passzív szókincs 

fejlesztése keresztyén irodalmi 

alkotásokból.  Folyóiratok vagy 

Pl. Miklya Luzsányi Mónika 

(Apati szövetsége, Srácok a 

garázs tetején, Macskaút, 

Titkoskönyv) Kamarás István 

(Csigamese, Apuapu és a 

leleplezett rakoncaficánka, 

Betlehembe kéne menni) 

könyveinek részletéből. 

2 

Írás, fogalmazás Bibliai, illetve eddig tanult 

tartalmak szereplőinek, alakjainak 

személyisége – írásbeli 

szövegalkotás. A jó és rossz, az 

igaz és hamis 

megkülönböztetésével a valódi 

értékek felismerése és 

megbecsülése, a hit ajándékának 

elfogadásához szükséges 

élmények, tapasztalatok 

megszerzése. 

1 

 Összesen: 7 
 

 

8. évfolyam: MAGYAR NYELV Szabad órakeret: 7 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Írás, fogalmazás Hír, interjú, riport, tudósítás 

készítése egyházi esemény 

kapcsán egyházi személyiséggel. 

 

1 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása 

 

A Biblia tanítása alapján történő 

kritikai megnyilvánulások 

ismerete és betartása. Egymás 

gondolatainak, véleményének 

tiszteletben tartása. 

 

1 
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A nyelv szerkezete és jelentése 

Kazinczy és a nyelvújítás 

(Kazinczy-szótár készítése) Nagy 

nyelvújítók (Barczafalvi Szabó 

Dávid, Kölcsey, Szemere Pál, 

Kazinczy, stb.) 

 

2 

A nyelv állandósága és változása A Vizsolyi Biblia 

nyelvezetének, szókincsének 

vizsgálata 1-1 választott könyve, 

részlete alapján. 

Nyelvváltozatok: A regionális 

irodalmi nyelv jelenléte Tamási 

Áron: Vadon nőtt gyöngyvirág c. 

művében 

Nyelvjárási elemek Móricz 

Zsigmond: Árvácska c. 

regényében 

 

3 

 Összesen: 7 
 
 

 

 

5. évfolyam: IRODALOM Szabad órakeret: 7 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Népköltészet, mesék Heltai Gáspár fabulái 1 

A szűkebb természeti környezet, a 

családi kapcsolatok, ember- Isten, a 

teremtés, eredet, hagyomány 

motívuma 

Bibliai történetek, példázatok 

Családi kapcsolatok 

megjelenítése bibliai 

történetekben 

 

2 

Könyvtárhasználat Eligazodás a könyvtár raktári 

rendjében: szépirodalom 

betűrendben, ismeretközlő 

irodalom szakrendben. 

Különböző dokumentumtípusok 

ismerete és használata: könyv, 

időszaki kiadvány, audiovizuális 

ismerethordozók. 

Segédkönyvek, kézikönyvek 

használata az iskolai 

könyvtárban: szótár, lexikon, 

4 
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enciklopédia. 

A betűrendes leíró katalógus 

használata a városi könyvtárban. 

 Összesen: 7 

 

6. évfolyam: IRODALOM Szabad órakeret: 6 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Toldi Petőfi és Arany levelezése; a mű 

keletkezése 

2 

Könyvtárhasználat Eligazodás a könyvtár raktári 

rendjében: szépirodalom 

betűrendben, ismeretközlő 

irodalom szakrendben. 

Különböző dokumentumtípusok 

ismerete és használata: könyv, 

időszaki kiadvány, audiovizuális 

ismerethordozók. 

Segédkönyvek, kézikönyvek 

használata az iskolai 

könyvtárban: szótár, lexikon, 

enciklopédia. 

A betűrendes leíró katalógus 

használata a városi könyvtárban. 

4 

 Összesen: 6 

 

 
 

 

 

7. évfolyam: IRODALOM Szabad órakeret: 7 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Lírai műfajok Verstani ismeretek gyakorlása 1 

Könyvtárhasználat A könyvtár dokumentumainak 

ismerete és használsatátnak 

gyakorlása az iskolai 

könyvtárban. 

Az ETO főosztályainak 

ismerete, a szakrend gyakorlása. 

Egyszerűbb tantárgyi témák 

feldolgozása nyomtatott és 

elektronikus források 

felhasználásával az iskolai 

könyvtár állományának 

segítségével. 

Bibliográfia használata egy adott 

téma feldolgozásához, 

forrásjegyzék készítése. 

4 

Fogalomhasználat Irodalomelméleti ismeretek 

elmélyítése 

2 
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 Összesen: 7 

 

 

8. évfolyam:  Szabad órakeret: 8 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Istenkeresés a XX. század protestáns 

szerzőinek műveiben 

Ady Endre, Dsida Jenő, 

Reményik Sándor, Áprily Lajos, 

Nemes Nagy Ágnes, Sánta 

Ferenc művei 

4 

Könyvtárhasználat A könyvtár dokumentumainak 

ismerete és használsatátnak 

gyakorlása az iskolai 

könyvtárban. 

Az ETO főosztályainak 

ismerete, a szakrend gyakorlása. 

Egyszerűbb tantárgyi témák 

feldolgozása nyomtatott és 

elektronikus források 

felhasználásával az iskolai 

könyvtár állományának 

segítségével. 

Bibliográfia használata egy adott 

téma feldolgozásához, 

forrásjegyzék készítése. 
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3. Tantárgyi bevezető: 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká 

váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek önálló ítéletalkotásra. 

 A nemzeti öntudat, az evangélikus identitás, és a demokráciára nevelésben kitüntetett szerepet 

kapnak a magyar irodalom jelentős, nemzeti sorskérdéseket végiggondoló alkotásai. A magyar 

irodalmi kánon néhány alapművének megismerésével a tanuló a közös kultúrkincs részesévé válhat, 

növekedhet benne a nemzethez tartozás tudata és a hazaszeretet. 

 Fontos szerepet kap a magyar nyelv és irodalom kerettantervben a családi életre nevelés, a környezet- 

és a médiatudatos magatartás kialakítása, a manipuláció hatásmechanizmusainak megismerése, a 

manipulációval szembeni védekezés. 

 A testi-lelki egészség, a jó önismeret az egész életre meghatározó jelentőségű, ezért ezeken a 

területeken is fontos szerepe van a magyar nyelv és irodalom tantárgynak.  

 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az  
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 anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésében játszik döntő szerepet,  

 a hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív 

folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével 

 digitális kompetencia: az információs társadalom technológiájának ismerete, megfelelő 

szintű kritikus használata 

 a szociális, az állampolgári,  

 az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség elnevezésű kulcskompetenciák 

fejlesztése 

 a hatékony, önálló tanulás készségeinek – képességeinek fejlesztése 

 

 

 

          Az 5–8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata 

 

 

 

 A nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése. 

 A sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, 

készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A készségek szintre hozása, 

majd folyamatos fejlesztése. (5-6.) A már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz 

megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése. (7-8.) 

 A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív 

folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről 

szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.  

 Az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, 

újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása, a szövegalkotás folyamatának megfigyelése, 

gyakorlása, különböző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű 

szövegtípusokban történő fogalmazás, az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, 

továbbfejlesztése. 

 Olvasóvá, bibliaolvasóvá nevelés. 

 Az olvasmányok tanulságairól erkölcsi állásfoglalás megfogalmazása a keresztyén identitásnak 

megfelelő értékrendben. 

 A evangélikus iskolák hagyományrendszerének tudatos folytatása. 

 A nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak 

előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, problémamegoldó és a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

 Könyv- és könyvtárhasználat fejlesztése. 

 Az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása 

és cseréjének jelentősége, mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs 

együttműködés az interneten keresztül. 

  Megismerje a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás 

és elbeszélés mozgóképi eszközeit. (7-8.) 

 A tömegkommunikációs eszközök tudatos használatára való nevelés a keresztyén értékek védelmét 

szolgálva. 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Magyar nyelv és irodalom 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

235 

 

 A nyelvről szerzett (élményalapú) tapasztalati és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése, a nyelv 

szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

 A nyelvnek mint működő, változó rendszernek a megtapasztalása, megfigyeltetése. E tapasztalatokra 

építve válik lehetővé néhány alapvető rendszerszerűség bemutatása, összefüggésének felismerése, 

megnevezése. 

 A klasszikus értékeket benntartsa az iskolai munkában, ugyanakkor a frissebb, mai, kortárs művekre 

is ráirányítsa a figyelmet.  

 

 

 Beszédművelés, beszédkészség fejlesztése: A tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő 

artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid 

szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a 

hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli 

megfogalmazására az olvasottakról. (5-6.) Beszédkészség szempontjából a tanuló beszédében már 

nemcsak megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- 

és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Nemcsak a beszédhelyzethez 

alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. (7-8.) 

 

 

 Írott és szóbeli szövegek alkotása és megértése: A szövegalkotás folyamatának megfigyelése, 

gyakorlása, legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények 

megfogalmazására. Különböző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű 

szövegtípusokban történő fogalmazás; Szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolata; a címadás. A tanulók 

hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív folyamatok, az 

életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. Nemcsak értelmezésre, hanem 

formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. 

Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal 

empatikusan együtt tud működni. 

 

 Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről: A nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv 

szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. A nyelvről 

szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése. (5-6.) 

 

 Írás, helyesírás: Az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, a tanult helyesírási szabályok 

alkalmazása, továbbfejlesztése.  

 

 

 Tanulási képesség: A tanuló képes különböző vázlatok felhasználására különböző témájú, műfajú 

szövegek megértésére, megfogalmazására. (5-6.) Nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga 

is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira, sőt a jegyzetkészítésben is jártas. 
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 Erkölcsi ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése: Megismerkedik a 

tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények 

tiszteletben tartásának fontosságával. (5-6.) Nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény 

tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, 

családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető 

összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. (7-8.) 

 

 Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése: Újabb olvasási stratégiák megismerése és 

alkalmazása. Legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit, valamint néhány mondatos 

vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. A tanuló megfigyeli a költői nyelv 

néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma és 

hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő, a lírai én kérdésköreinek némely aspektusát, a téma és 

a hangulat változatait továbbá a tantervben számára előírt fogalmakat. Érzékeli a szövegek műfaji 

különbségeit. (5-6.) Már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek kulcsfogalmait ismeri, hanem 

érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá megismerkedik a drámával, a befogadóval, a 

hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival és a tantervben számára előírt további 

fogalmakkal. (7-8.) 

 

A tantárgy tanításának alapelvei 

 

Az évfolyamok tematikai egységei elsősorban fejlesztési célok és követelmények; sorrendjük 

változtatható és koherens rendszerbe építhető (különösen a lírai alkotások egységeinek esetében), pl. tisztán 

műfaji vagy tematikus felépítésű tananyagba. Néhány irodalmi témakört elméleti összefoglalás is követ. Így 

bizonyos témakörök az alapvető irodalomelméleti fogalmakat – műnem, műfaj, vers, verselés, kép, alakzat, 

motívumok stb. – tartalmazzák, ezek helye tehát kötött. (Az alapfogalmak bevezetésüktől kezdve ismertek 

és használandók.) Az irodalom történetiségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási, 

szövegértési készségszintje nem teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar irodalmi szövegek 

elemzését 

Az 5–8. évfolyam irodalom kerettanterve azzal a kettős célkitűzéssel készült, hogy a klasszikus 

értékeket benntartsa az iskolai munkában, ugyanakkor a frissebb, mai, kortárs művekre is ráirányítsa a 

figyelmet. Minden tematikus egységben megnevezi a kulcsfogalmakat, ugyanakkor az évfolyampárok végén 

egy-egy önálló fogalomhasználati egységet is tartalmaz, amelynek fogalmai egyéni megoldásokkal, 

szabadon vezethetők be az évfolyampárok bármelyik szakaszán, ezáltal az itt meghatározott fogalmak 

tanítását nem egy-egy meghatározott irodalmi mű esetében kell feltétlenül megtanítani, hanem a két 

évfolyamos szakasz több tematikai egységénél is szóba kerülhetnek.  

A tematikai egységeknek megvan a maguk lineáris logikája, de ez a linearitás nem jelent előírt 

sorrendet. Sorrendjük azonban mégiscsak ésszerű megfontolásokat takar. Ebben a lehetséges és átvehető, de 

nem előírt sorrendiségben a mesékkel indul a felső tagozatos irodalom: a mesékkel, amelyek visszautalnak 

az alsó tagozatra, s amelyek egyben középpontba állítják az irodalom örök kulcselemét, a fantáziát, hiszen 

ez nemcsak a mesékben van jelen, hanem bizonyos értelemben minden műalkotásban, sőt minden emberi 

alkotásban is. A mesék egy része népmese, így szóba kerül a folklór, és ennek kapcsán a népdalok. A 

tantervi folytatás azután egyre inkább közelít a reális világhoz, miközben a fantázia továbbra sem tűnik el az 

irodalmi művekkel való ismerkedésből. Egyre táguló körökben vethetnek a diákok irodalmi pillantást életük 

mind szélesebb horizontjaira: előbb a családra, később a szülőföldre, majd az iskola, a gyerektársadalom 
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örök világára. A térben táguló körbepillantás azután időben is tágul: az irodalmon keresztül visszatekinthet a 

tanuló történelmi hagyományainkra és múltunkra. 

Az 56. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is rövid idő alatt 

meg tudnak ismerni. A kerettanterv irodalomtanítási részének ez a szakasza úgy tekint erre a fejlesztési 

periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a 

kultúra hordozójának tekinti az irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem olyan 

tevékenységnek, amelyben egy-egy alkotón keresztül voltaképpen az emberiség a megszólaló, s a 

műalkotásban nem tesz mást ez a cselekvő alany, mint hogy önmaga számára fogalmazza meg legfőbb 

dilemmáit és az azokra adható lehetséges válaszokat. Ennek megfelelően a János vitéz és a Toldi, a mesék és 

a mondák, az első közösen megismert terjedelmesebb regények kapcsán ez a kerettantervi rész a nagy 

emberi kérdésfeltevésekkel való ismerkedés helyének is tekinti az irodalomórát. Ennek előfeltétele a tanterv, 

az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét, és 

korlátozza önmagát és kérdésfelvetéseit ennek megfelelően. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló 

részéről, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta 

irodalomértéshez elengedhetetlenek. 

Mire eljutottak a tanulók a 78. évfolyamig, addigra már megismerkedtek a János vitézzel és a 

Toldival, a mesékkel és a mondákkal, az első közösen megismert terjedelmesebb regényekkel. Az olvasás és 

írás, a szövegértés és szövegalkotás ekkorra már több kell, hogy legyen számukra merő technikai 

gyakorlatnál vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál. Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, 

amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, s amely üzenetnek a 

megfejtése és életünkbe építése a mi dolgunk. Ekkorra már szerencsés, ha a tanulók jól értik: a pragmatikus 

tudáselemeken túl az embernek szüksége van egy transzpragmatikus, ünnepnapi tudásra is, amiben 

elsősorban a művészetek adhatnak eligazítást. Ahhoz, hogy az irodalommal ebben a másfajta jelentésében is 

képesek legyenek szembesülni, ehhez több előfeltételnek is teljesülnie kell. Előfeltétele ennek a tanterv, az 

iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos serdülőkori viszonyát a tanulmányokhoz, 

a mély lelki kérdéseket érintő kommunikációhoz és a tekintélyhez, és csakis ezt a kritikus és sebezhető 

kamaszt jól ismerve fogalmazza meg célkitűzéseit. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy 

legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez 

elengedhetetlenek. 

 A múlt és a jelen, a tanuló kisvilága és a nagyvilág irodalmi témái mellett szüntelenül jelen van/lehet 

a tantervben és az iskola irodalomtanítási gyakorlatában a kortárs világ, a jelenkori élet, a mindannyiunkat 

körülvevő társadalom emberi problémáit feltáró művekben. Ezek révén a tanterv hangsúlyozott üzenetként 

fogalmazza meg, aminek mind nyilvánvalóbbá kell válnia a tanulók számára is: az irodalom nem statikus és 

a múltból itt maradt létező, hanem élő és organikus valóság. 

Minden tematikus egységben megnevezi a kulcsfogalmakat, ugyanakkor az évfolyampárok végén 

egy-egy önálló fogalomhasználati egységet is tartalmaz, amelynek fogalmai egyéni megoldásokkal, 

szabadon vezethetők be az évfolyampárok bármelyik szakaszán, ezáltal az itt meghatározott fogalmak 

tanítását nem egy-egy meghatározott irodalmi mű esetében kell feltétlenül megtanítani, hanem a két 

évfolyamos szakasz több tematikai egységénél is szóba kerülhetnek. 

Az irodalom történetiségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási, szövegértési 

készségszintje nem teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar irodalmi szövegek elemzését.  
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Az otthoni, napközis és tanulószobai írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 A házi feladatok – mind a szóbeli, mind az írásbeli – a tanítási órán feldolgozott ismeretek 

gyakorlását, elmélyítését szolgálják.  

 A házi feladat érdemjeggyel történő minősítése esetenként elfogadható, a kiemelkedő munka, pl. 

önálló gyűjtőmunka is érdemjeggyel jutalmazható. 

 A hiányzó házi feladat pótlólagos elvégzése szükséges, többszöri hiány esetén az elektronikus 

naplóban zöld színnel feltüntetett elégtelen érdemjegy járhat a tanulónak. 

 Fontos, hogy a napközis és otthoni felkészülés mellett a gyerekeknek maradjon idejük életkori 

sajátosságuknak, gyermeki személyiségüknek megfelelő tevékenységekre; pihenésre, 

regenerálódásra, mozgásra, játékra. 

 Ennek tükrében az otthoni és napközis felkészüléshez az alábbi elveket és korlátokat alkalmazzuk. 

 A tanultak begyakorlása érdekében a tanulók otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés 

formájában szóbeli és írásbeli házi feladatot kapnak. 

 Az osztályfőnökök és szaktanárok a házi feladatok, feladásakor figyelembe veszik a tanulók 

 egyéni képességeit, életkori sajátosságait, aktuális állapotát és ezekből kiindulva differenciált 

formában adnak feladatokat az otthoni és napközis felkészüléshez. 

 Emellett folyamatos tanácskozást folytatnak a napközis nevelővel, akik visszajelzésekkel 

tájékoztatják a délelőttös nevelőket a házi feladatokkal kapcsolatos tapasztalataikról. 

Az otthoni, napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok típusukban 

megegyeznek.  

 Írásbeli feladatok: a tanóra anyagához kapcsolódó, az órai munkához hasonló feladatok, ill. a 

korábbi évfolyamokon tanult ismeretekhez fűződő ismétlő feladatok. A feladatok a tanulók 

teljesítményétől és képességeiktől függően differenciálhatóak is.  

 Szóbeli feladatok: az órán tanult fogalmak, tételek, ismeretek megtanulása, megértése, ill. a témakör 

korábbi anyagainak ismétlése, és a kapcsolódó, korábbi évfolyamokon tanult ismeretek felidézése. 

Az írásbeli és szóbeli feladatok mennyisége együttesen nem haladhatja meg egy átlagos képességű 

diák esetén felső tagozatban tantárgyanként a 30 perc intenzív tanulást.  
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4. Tantárgyi tartalom: az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként 
 

Magyar nyelv 5.évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

8+4 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 

segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező 

kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes 

beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor. A társas 

viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, 

a konfliktusok kezelése képességének fejlesztése.  

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang 

kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 

(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás 

erősítése. A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen 

keresztül az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.  

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 

közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, 

idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek 

létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Férfiak és nők, felnőttek és gyermekek kommunikációja 

különbözőségeinek megfigyelése, kommunikációs (illem) szabályok 

(férfiak és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek) 

között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek 

megfigyelése, értelmezése. 

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a 

következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy 

példa elemzésével. 

Bibliai tanítások gyűjtése a beszédről. Bibliai történetek 

dramatizálása.  

Az evangélikus iskolai élet sajátosságai, szabályok, szokásrendek, 

hagyományok, ezek feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: Az 

ember értelmi 

képességének, érzelmi 

intelligenciájának 

alapvonásai; , az 

érzékszervek szerepe.  

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége. 

 

Hittan: Bibliai 

történetek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs 

folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei 

eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet). 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

A helyes jól formált beszéd folyamatos gyakorlása. Szituációs játékok páros 

és csoportmunkában. A kapcsolatfelvétel és szándéknyilvánítás formái 
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módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

páros munkában a nem nyelvi kifejezőeszközök alkalmazásával.  A 

testbeszéd komplex működésének megfigyelése. Részvétel adott témájú 

beszélgetésben. Az emberi beszédről szóló szövegek feldolgozása 

kooperatív technikával heterogén csoportokban. Dramatikus játékok. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

12+1 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak az életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó 

szövegeken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez 

tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése. Az olvasási, a 

szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a megfelelő javítási 

stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú nyomtatott szövegeken. Az ismert 

szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás 

aktiválása stb.) alkalmazása.  

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat), 

korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), 

ismeretterjesztő forrásokban. A Biblia könyveinek ismerete, a biztos 

eligazodás segítése. 

A hibás olvasási, szövegértési technika felismerése, a megfelelő 

javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

A szöveg mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. 

A szöveg szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép 

összefüggéseinek feltárása, értelmezése. 

Matematika; 

Természetismeret: 

szövegértés, a 

feladatok szövegének 

értelmezése. 

 

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

összefüggései. 

 

Hittan: A Biblia 

könyvei 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, betűrend, tartalomjegyzék. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú nyomtatott szövegeken. A szövegértési 

technikák gyakorlása: adatkeresés, lényegkiemelés stb. egyénileg, 

csoportosan, önállóan vagy tanári irányítással. 

Szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása 

stb.) Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat), 

korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő 

forrásokban. A szöveg szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép 

összefüggéseinek feltárása, értelmezése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

10+1 óra 

Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, 

szövegalkotás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés 

módjainak fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív 

szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások 

megismertetése, alkalmazásának segítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 

esztétikus, olvasható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az 

Idegen nyelvek: 

udvariassági 

formulák, egyszerű 

üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven. 
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írott mű elkészítéséhez.  

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a 

vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. Az írás története, szerepe az emberiség fejlődésében. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: 

mese, elbeszélés, leírás, levél.  

 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: narratív 

szövegek, 

történetmondás 

történelmi 

eseményekről, 

hősökről. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, 

vázlatkészítés. 

 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, képírás, 

fogalomírás, ékírás, szóírás 

 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

Vázlat készítése a feldolgozott szövegek megértésének igazolására, 

fogalmazások írásához. A jegyzetelési technikák megismerése differenciált 

munkában. A tanulási igényeknek megfelelő és rendezett írásmód 

gyakorlása (másolás, emlékezet utáni írás, tollbamondás) differenciált 

csoportmunkában. Rövidebb szövegek: (mese, leírás, elbeszélés, levél) 

alkotása egyéni munkában vázlat alapján. Magánlevél megfogalmazása: a 

szóhasználat, a levél hangnemének megválasztása a címhez igazodva. Az 

írás kialakulásáról szóló szöveg feldolgozása kooperatív munkaformában: 

információkeresés, tételmondatok alapján vázlatírás, stb.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az 

írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár használata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási szabályok 

megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az 

írott kommunikációban.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást segítő 
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segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának kialakítása. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma 

tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés elve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani 

ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll 

és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok 

segédeszközök használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Idegen 

nyelvek; Vizuális 

kultúra; 

Természetismeret; 

Informatika: a 

tantárgyra jellemző 

fogalmak helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve), elválasztás. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

A betűrendbe sorolás szabályainak megismerése a helyesírási szabályzat 

szabálypontjai alapján. Gyakorlati alkalmazása szótárak, lexikonok 

használata közben. A szavak elválasztásának gyakorlása, összekapcsolása 

szómagyarázatokkal. A helyesírás rendszerének, a helyesírási alapelveknek 

a megismerése, gyakorlati alkalmazásuk kiemelten az akaratlagos írás 

során. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A szavak szerkezete és jelentése 
Órakeret 

12+1 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai. 

Az (azonos alakú, többjelentésű) és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak 

tapasztalati úton történő fölfedeztetése.  

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések 

rétegzettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 

többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. 

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és 

hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése. 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések 

csoportos és önálló feltárása. Bibliából származó közmondássá, 

szólássá, állandósult szókapcsolattá vált mondások. 

 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

szókincse, néhány 

állandósult 

szókapcsolata. 
 

Hittan: bibliai tanítások 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- 

és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult 

szókapcsolat, közmondás, szólás;  
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Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A hangalak és a jelentés közötti viszony felfedeztetése szövegfeldolgozás 

során tanári irányítással. Egyjelentésű szavak önálló gyűjtése ellenőrzés 

értelmező szótár segítségével. Többjelentésű és azonos alakú szavak 

jelentése közötti különbség érzékeltetése rajzok, ábrák, mondatok 

segítségével. A Magyar értelmező kéziszótár használata. A Magyar 

szinonima szótár használata csoportmunkában. Szinonimák gyűjtése 

gondolatok, érzések. hangulatok kifejezésére. Fogalmazások javítása 

szinonimákkal. Ellentétes szójelentésen alapuló versek és szövegek 

olvasása. Hasonló alakú szavak helyes használata. Szóbeli és írásbeli 

szövegek szemléletesebbé tétele hangutánzó és hangulatfestő szavakkal. 

Az átvitt jelentés megtapasztalása, megértése, szemléltetése. Szólások és 

közmondások eredetének magyarázata csoportmunkában. A szólások 

használata a kommunikáció során. Helyzetek előadása szólásokhoz, 

közmondásokhoz kapcsolódva.  A Magyar szólások és közmondások című 

könyv használata. A szavak szerkezetének megfigyelése, a szóelemek 

felismerése, megnevezése. A képzők, jelek, ragok megnevezése. A 

szókapcsolat és az összetett szavak közötti különbség. Alaktani elemzések 

végzése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének 

részletesebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. 

(pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.) 

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő 

megismerése. A hangok, a szóelemek és a szavak szintjének 

részletesebb vizsgálata. 

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a 

képzési módok megfigyelése. 

A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik:  

– magánhangzók, mássalhangzók; 

– magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 

– mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. 

Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási 

szabályszerűség: megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az 

írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, 

illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, 

rövidülés.  

A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd 

változattól. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtani szerkezetével. 

 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

hangállománya, 

hangtani, szótani 

szerkezete. 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző 

szervei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, 

részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés;  

Javasolt pedagóg

iai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Hang, betű, írásjegy fogalma. A hangok képzésének megfigyelése páros 

munkában, tapasztalatok pontos megfogalmazása.  

Helyesejtési és helyesírási feladatok kiemelve az időtartam jelentés-

megkülönböztető szerepét. A magas és mély hangok közötti különbség, 

versek hangrendi vizsgálata, a szóhangulat megállapítása.  

A hangrend szerepe a toldalékolásban. Az illeszkedés törvényének 

megfogalmazása. A mássalhangzók csoportosítása. A zöngés és zöngétlen 

mássalhangzók megkülönböztetése, egymásra hatásának megfigyelése.   

A mássalhangzótörvények rendszere, okai. A saját nyelvváltozatból ismert 

hangok eltérései a sztenderd változattól. A magyar nyelv szerkezetének 

összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtani szerkezetével. 
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Irodalom 5 évfolyam 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
Népköltészet, mesék 

Órakeret 10+1 

óra 

Előzetes tudás Néhány klasszikus népmese és műmese történetének és alakjainak ismerete, 

néhány népdal szövegének és dallamának ismerete.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mesék történetének, jellemző motívumainak, nyelvi fordulatainak, típusainak 

azonosításának, értelmezésének fejlesztése. A magyar népmese-kincs 

felfedeztetése – az életkornak megfelelő befogadóképesség korlátjainak 

figyelembevételével. A mese mint élményfeldolgozó kulturális eljárás eszközén 

keresztül a „megküzdés”, a konfliktusok kezelése, a társas kapcsolatokra való 

nyitottság és más erkölcsi értékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

magatartásminták felfedeztetése. 

A népdalszövegek néhány jellegzetes, visszatérő motívuma felismerésének 

segítése. A magyar népdal-kincs felfedeztetése által a nemzeti identitás erősítése. 

A népdal közösségi szerepének tudatosítása. A lírai művekben kifejeződő élmény 

befogadásának előkészítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3-4 magyar népmese, 

művek a népköltészetből, 

néhány műmese a 

világirodalomból és a 

magyar irodalomból, 

beleértve a kortárs mesét is. 

Különféle mesetípusok, pl. 

állatmesék, tündérmesék, 

varázsmesék, tréfás mesék. 

(Például: Tündérszép Ilona 

és Árgyélus, A kis 

fánkocska, A legerősebb 

állat.)Heltai Gáspár fabulái: 

pl. Az oroszlánról és 

egérről, A hangyáról és a 

szekcsőről, A kezekről, 

lábakról és a hasról, Az 

ebről és a juhról, A 

fenyőfáról és a nádszálról 

A mesék csoportosítása, 

tipizálása, a mesetípusokhoz 

példaszövegek rendelése.  

Különbségtétel a népmese és 

a műmese között.  

Különbségtétel mese és 

valóság között.  

A családi viszonyok (pl. 

legkisebb fiú) kapcsán 

bekapcsolódás a családi 

élettel kapcsolatos 

beszélgetésekbe. 

Annak megfigyelése – a 

szakkifejezés definiálása 

nélkül –, hogy a mesei 

erőpróbák általában fokozásos 

szerkezetet mutatnak. 

Ének-zene: énekelt népdalok. 

 

Vizuális kultúra; Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: reflektálás irodalmi, 

zenei, filmes élményekre. 

 

Informatika: könyvtárhasználat. 
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Tipikus férfi- és nőalakok 

és jellemző tulajdonságai a 

népmesékben. 

Híres mesegyűjtők, magyar 

és külföldi meseírók. 

Néhány klasszikus mese: pl. 

Hamupipőke, Andersen 

mesék ( Az útitárs, A kis 

gyufaárus lány, stb.) 

Igazság – hamisság 

mesetípusok, Kriza János: 

Vadrózsák, Benedek Elek: 

Vörös tehén, stb. 

A mesék műfaji 

sajátosságai. 

Magyar mesehősök. 

A helyi nemzeti kisebbség 

kultúrájának megismerése a 

cigány és görög meséken 

keresztül. 

 

 

 

Szabadon választott mese 

megtanulásának lehetősége. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népdal, népmese, folklór. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A mese műfaji sajátosságai. A hangos olvasás gyakorlása szerepek szerint. A 

mesék csoportosítása, mesei jellemzők feltárása, a humor szerepének érzékeltetése 

kooperatív technikákkal. A mesék cselekményének összefoglalása.  

Dramatizálás. A népmesék korábbi nyelvállapota. Szövegalkotási gyakorlatok.  

Meseelemekből mese alkotása szóban, stafétában. A mesék korábbi nyelvállapotot 

tükröző kifejezéseinek felfedezése és értelmezése szótárak, lexikonok segítségével. 

Tájnyelvi szavak magyarázata. Meserészlet eljátszása. Kutatómunka: Milyen mesét 

tűz műsorára a televízió, rádió? Dramatizálás, népi játékok játszása, bábok, rajzok 

készítése. Meseírás. Magyar mesehősök gyűjtése. Korábban tanult verstani 

ismeretek felidézése ötletbörze segítségével. Ismert népdalok felidézése, 

zenehallgatás. Kutatómunka a lakóhely népszokásairól. Versek ritmusának 

összehasonlítása, verses történetek átírása prózában, az átírások összevetése, 

megbeszélése. A rímelés megfigyelése megadott szempontok szerint pedagógus 

irányításával, csapatmunkában, önállóan. Versírás megadott témára. Gyakorlatok 

az ütemhangsúlyos verselésre. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Összehasonlító gyakorlatok: történetmondás és 

élménykifejezés 
Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás Népmese, műmese, népköltészet, műköltészet. 

A tematikai egység 

nevelési–fejlesztési 

céljai 

A népköltészet és a műköltészet epikus és lírai megnyilatkozásainak 

megfigyelése, a konkréttól való elvonatkoztatás, általánosítás és az általánosított 

jegyek összehasonlításának tevékeny alkalmazása.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesés epikai művek és lírai 

alkotások eltérő 

beszédmódja, pl. 

népmesékben és ezekben a 

mesékben: Csukás István: A 

téli tücsök meséi, Tandori 

Dezső: Medvetalp és 

barátai, Fésűs Éva: A 

palacsintás király, Lázár 

Ervin: Molnár fia zsák 

búzája; másfelől pl. 

népdalok, lírai alkotások 

olvasása : Nagy László: 

Adjon az Isten, József 

Attila: A bánat, Kosztolányi 

Dezső: Öcsém, Ingrid 

Sjöstrand: Ha volna 

apukám Szabó Magda: 

Tündér Lala 

2–3 alkotás megismerése az 

összevetendő lírai és epikai 

műcsoportból. 

Tanári segítséggel közös 

jellemzők kiemelése a konkrét 

művekből. 

A közös jellemzők 

összevetése a másik 

műcsoport közös 

jellemzőivel. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: életmód a középkorban, 

életmód a 20-21. században. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

A versbeli beszélő, a történet elbeszélője. 

Javasolt pedag

ógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A mesék korábbi nyelvállapotot tükröző kifejezéseinek felfedezése és értelmezése 

szótárak, lexikonok segítségével. Tájnyelvi szavak magyarázata. Meserészlet 

eljátszása. Kutatómunka: Milyen mesét tűz műsorára a televízió, rádió? A közös 

jellemzők összevetése a másik műcsoport közös jellemzőivel. A népköltészet és a 

műköltészet epikus és lírai megnyilatkozásainak megfigyelése. Versek ritmusának 

összehasonlítása, verses történetek átírása prózában, az átírások összevetése, 

megbeszélése. A rímelés megfigyelése megadott szempontok szerint pedagógus 

irányításával, csapatmunkában, önállóan. Vers- vagy meseírás megadott témára. 

Gyakorlatok az ütemhangsúlyos verselésre. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
Petőfi Sándor: János vitéz Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Petőfi Sándor néhány alkotása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az erkölcsi ítélőképesség fejlesztése a mű által fölvetett kérdések megvitatásával 

(pl. Jancsi hanyagsága, az apa megbocsájtásra való képtelensége, a zsiványok 

pénzének ügye, hűség a francia király ajánlatánál.) 

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában az epikai jellemzők 

felismertetése, a mű elemzése és minősítése adott szempontokból (pl. tér, idő, 

cselekmény, szereplő, elbeszélő). A mű szereplői érzelmeinek megnevezése, 

kapcsolatuk értelmezésének (egymásra hatásuk, együttműködésének, ellentéteik 

stb.) fejlesztése. Együttműködés a mű poétikai, nyelvi sajátosságainak 

feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képesség fejlesztése különböző 

közlésformájú önálló gyakorlatok révén; élmények, vélemények megosztása, 

memoriterek előadása során. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mese és valóság a János 

vitéz történetében. A 

szerkezet és a 

megjelenítés eszközei 

Petőfi elbeszélő 

költeményében (a 

fejezetek rendje, 

csoportosíthatósága, a 

hős, a kaland, az erkölcsi 

választások). A mű 

mesei elemei 

(cselekmény, hősök) – 

népies elbeszélő 

költemény/verses mese.  

 

Kukorica Jancsi útja, 

tettei, választásai 

(értelmezés, jellemzés). 

 

A megjelenítés eszközei 

Tanári segítséggel rövid, 

egyszerű tartalmi, szerkezeti 

és stilisztikai elemzések 

készítése a János vitézről.  

Szerelem, hűség, önfeláldozás 

felismerése János vitéz és 

Iluska kapcsolatán keresztül. 

Az osztállyal kooperálva a 

jellemek elemzése, és ennek 

kapcsán a saját önismeret 

fejlesztése. 

A szakkifejezések mind 

tudatosabb használata írásbeli 

szövegalkotásban, 

feleletekben (hős, mese, 

valóság, erkölcsi döntés), 

értelmezésekben az esztétikai 

szempont is egyre adekvátabb 

érvényesítése. 

A János vitéz egy részletének 

Informatika: adatok, illusztrációk, 

hanganyagok keresése az interneten. 

 

Vizuális kultúra: irodalmi és 

képzőművészeti műfajok közötti 

hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. Irodalmi szövegek vizuális 

nyelvre fordításának lehetőségei. 
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(az egységenkénti 

feldolgozás során néhány 

poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl. 

hasonlat, 

megszemélyesítés, 

metafora; alakzatok, pl. 

ellentét, párhuzam, 

felsorolás, megszólítás, 

felkiáltás, kérdés). 

 

Az ütemhangsúlyos 

verselés. 

szöveghű felidézése. (15-20 

versszak) 

Illusztrációk, hanganyagok 

keresése a János vitézhez az 

interneten. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Elbeszélő költemény, fantasztikum, mesebeli lény. 

Javasolt pe

dagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaform

ák 

Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megnevezése, jellemzőik 

felismerése, táblázatba foglalása. A műfaji ismertetőjegyek felismerése. Gyakorlatok 

a prózai és a verses forma jellemzőinek feltárására. Vers átírása prózába. Jóslás: 

Kezdjük el a történetet, időnként jósoltassunk, hogyan folytatódhat tovább a történet. 

A szóképek felismerésének gyakorlása, ilyenek írása.  Nyelvi alakzatok keresése, 

írása. Meseszerű és reális elemek keresése. Vélemény megfogalmazása. Feladatok tér 

és idő megállapítására.  

Az ütemhangsúlyos verselés felismerésének gyakorlása.  Vers írása. Kreatív 

fogalmazási gyakorlatok. Különböző közlésformájú önálló gyakorlatok révén; 

élmények, vélemények megosztása, memoriterek előadása során. Címadás gyakorlása. 

Mesetérkép készítése. Játékos táviratok és apróhirdetések írása.  

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
Tematikus–motivikus összevetési gyakorlatok  Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Petőfi Sándor: János vitéz.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Annak felismertetése, hogy az irodalom a mindennapi élettel és a személyes 

tapasztalatokkal párhuzamos problémafolyamokra utal, azokat ábrázolja és 

elemzi a maga eszközeivel. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Emberi élethelyzetek 

felidézése és elemzése a 

János vitéz jelenetei 

kapcsán, pl. meggyőzés 

(a patakparton), 

fenyegetés (a gazda), 

gyász (Iluska 

elvesztése), 

alkoholizmus 

(zsiványok), karrier 

(Jancsi huszárnak áll).  

Csoportmunkában vagy tanári 

irányítással tematikus 

kristályosodási pontok 

kiragadása a 

történetfolyamból. 

A történetben megragadható 

téma, tematika, motívum 

megnevezése, fogalmi 

körülírása. 

A műben tematizált és 

fogalmilag megragadott 

életkérdés, dilemma, helyzet 

összevetése mindennapi 

tapasztalatokkal, más 

emberekre vonatkozó 

megfigyelésekkel. 

Erkölcstan: néhány drámai 

élethelyzet serdülőkorban és 

felnőttként. 

Kulcsfogalm

ak/ 

fogalmak 

Élethelyzet, dilemma. 

Javasolt ped

agógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaformá

k 

Csoportmunkában vagy tanári irányítással tematikus kristályosodási pontok 

kiragadása a történetfolyamból. A történetben megragadható téma, tematika, 

motívum megnevezése, fogalmi körülírása. A műben tematizált és fogalmilag 

megragadott életkérdés, dilemma, helyzet összevetése mindennapi 

tapasztalatokkal, más emberekre vonatkozó megfigyelésekkel. Saját vélemény 

megfogalmazása a szereplők erkölcsi választásairól, döntéseiről, és azok 

megvédése érvek és szövegből vett idézetek felhasználásával. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A szűkebb természeti környezet, a családi kapcsolatok, 

ember- Isten kapcsolat, a teremtés, eredet, hagyomány 

motívuma 

Órakeret 15+2 

óra 

Előzetes tudás Családdal, tájjal, természettel, szülőfölddel kapcsolatos tanult irodalmi művek. 

Bibliai történetek. 

A tematikai 

egység 

A saját és más kultúrák megértésének fejlesztése. A hagyomány fogalmának 

megértése. 
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nevelési-

fejlesztési 

céljai  

 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mitológiai és bibliai történetek.  

Petőfi Sándor: Az Alföld és még 

egy vers, (pl. István öcsémhez, 

Szülőföldemen, Egy estém 

otthon) Arany János: Családi 

kör című verse. Ezen túl több 

más, a témához kapcsolódó – 

különböző korokból származó 

– mű, beleértve a régióhoz, a 

lakóhelyhez kötődő irodalmi 

emlékeket is. József Attila: 

betlehemi királyok 

Szabó Lőrinc: Ima a 

gyermekekért 

A szeretet I. Kor. 13:1-13 

Arany János: Fiamnak 

Bibliai történetek, példázatok 

pl. (Káin és Ábel, József és 

testvérei, Jákób és Ézsau, Rúth 

, Tékozló fiú, Dávid és Jonatán 

stb.) 

A tematikába tartozó néhány 

jellegzetes motívum 

megkeresése, kigyűjtése, 

azonosítása, ezek 

előfordulásainak ismételt 

összevetése, ezen keresztül 

fokról fokra előrelépés a saját 

és más kultúrák 

megértésében. 

Egy-egy motívum 

ismétlődéséről, variálódásáról 

egyre önállóbb vázlatkészítés, 

és saját vázlat alapján 

felkészülés. 

A beszélgetésekben vélemény 

megfogalmazása saját 

szavakkal a témába tartozó 

emberi hitek, kötődések 

jelentőségéről. Törekvés a 

toleráns fogalmazásra és 

civilizált érvelésre 

vitapartnereivel szemben. 

A nemzedékek együttélésének 

motívumai kapcsán részvétel 

a családi élettel kapcsolatos 

beszélgetésekben (családi 

kapcsolatok, szerepek, 

munkamegosztás).  

Petőfi: Egy estém otthon, 

István öcsémhez, Arany János  

Családi kör,  vagy József 

Attila Betlehemi királyok, 

Szabó Lőrinc Ima a 

gyermekekért vagy 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: ősi 

hiedelmek és mítoszok. 

 

Vizuális kultúra: A nemzeti 

művészet nagy korszaka - a 

romantika és a historizmus. 

 

Természetismeret: Rendszer 

és környezete. Magyarország 

és a Kárpát-medence tájai, 

tájegységei. 

 

Hittan: bűn, megbocsátás, 

áldozat, ima 

Dráma és tánc: bibliai 

történetek megjelenítése 
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A szeretet I. Kor. 13:1-13 

című műveinek szöveghű 

felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mítosz, életkép, idill, tájleírás. 

Javasolt pedagógi

ai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A mítoszok jellemzőinek feltárása, a történelemórákon tanultak felidézése.  

Kapcsolódó képzőművészeti és zenei alkotások gyűjtése. A mítoszok és a 

mesék jellemzőinek megfigyelése, összehasonlítása. A tanulást segítő 

grafikus módszerek alkalmazása. Egy-egy mítosz átírása a mai korba, az 

adott probléma megvitatása.  Dramatizálás. Kreatív feladatok a feldolgozás 

során: tabló készítése, szertartások kitalálása. Helyi irodalmi emlékek 

megkeresése. A bibliai helyszínek megkeresése a térképen.  

A történeti és kulturális különbözőségek megfigyelése.  

Az olvasott szövegek szószerinti és a többletjelentés megkülönböztetése.  

Az elbeszélő személyének megállapítása, a nézőpontváltásos 

történetmondás megértése a szövegek feldolgozása és újraírása során.  

Egy történet feldolgozása során a hozzá kapcsolódó irodalmi, 

képzőművészeti és zenei vonatkozások összegyűjtése, elrendezése.  

Az önálló feladatvégzés és ismeretszerzés gyakorlása. A műfaji 

sajátosságok megfigyelése, a jellemzők összegyűjtése. A lírai és epikus 

művek témájának, hangulatának, hangnemének megfigyelése. A művek 

feldolgozása kreatív feladatokkal. Illusztrációk megfigyelése és készítése. 

A nemzedékek együttélésének motívumai kapcsán részvétel a családi 

élettel kapcsolatos beszélgetésekben (családi kapcsolatok, szerepek, 

munkamegosztás). A tematikába tartozó néhány jellegzetes motívum 

megkeresése, kigyűjtése, azonosítása, ezek előfordulásainak ismételt 

összevetése, ezen keresztül fokról fokra előrelépés a saját és más kultúrák 

megértésében. Egy-egy motívum ismétlődéséről, variálódásáról egyre 

önállóbb vázlatkészítés, és saját vázlat alapján felkészülés. 

  



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Magyar nyelv és irodalom 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

256 

 

Tematikai egység Könyvtárhasználat 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A könyvtári viselkedés helyes szabályainak ismerete. 

A könyvtár tereinek és főbb állományrészeinek azonosítása, 

mesekönyvek, gyerekkönyvek keresése szerző és cím szerint. 

Eligazodás a dokumentumfajták között (könyv, folyóirat, újság, 

audiovizuális ismerethordozók) 

A gyermekkönyvek tartalom szerinti csoportosítása: szépirodalom, 

ismeretközlő irodalom. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A könyvtár globális megismerése, a könyvtári ismeretek tapasztalati, 

élményszerzésen elsajátítása. Az életkornak megfelelő segédkönyvek 

használata. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kézikönyvtár 

dokumentumai 

Dokumentumtípusok 

ismerete és használata 

Segédkönyvek, kézikönyvek 

használata 

Betűrendes leíró katalógus 

Időszaki kiadványok 

Legyen képes egyszerű tantárgyi 

témák feldolgozására, önálló 

kutatásra nyomtatott és 

elektronikus források 

felhasználásának segítségével. 

 

 

Informatika: a városi 

könyvtár elektronikus 

katalógusának használata 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Időszaki kiadvány, audiovizuális 

ismerethordozók, szótár, lexikon, 

enciklopédia 

 

Javasolt pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Könyv- és könyvtárhasználat. 

Egyéni- és csoportmunka. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Egyén és közösség, gyermek és felnőtt motívuma az 

irodalmi művekben 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Ifjúsági regények az alsó tagozatról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Olvasmányélmények megosztása, az érzelmek kifejezése.  

Erkölcsi kérdések felismertetése, az erkölcsi ítélőképesség fejlesztése a 

mű által fölvetett kérdések megvitatásával (pl. barátság, közösség, 

önfeláldozás, gyerekek-felnőttek viszonya, hűség-árulás). 

Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás támogatása, 

felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú megközelítésére. A szóbeli és 

írásbeli szövegalkotási képesség továbbfejlesztése feladatok 

megoldásával, pl. jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés 

nézőpontváltással, kreatív írás. Történetrészletek dramatikus 

megjelenítése, a különböző ifjúsági olvasmányokban az egyén és 

közösség, gyermek és felnőtt motívumainak értelmezése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk, valamint más ifjúsági 

regények. (A választhatóság 

körébe beleértve a legfrissebb 

művek közül is mindazokat, 

amelyek nem feltétlenül 

rendelkeznek esztétikai 

értékkel, de az érdeklődést 

jobban kielégítő 

„eszközolvasmánynak” 

tekinthetők.) pl. 

Fekete István: Lutra (más 

művei, pl. Hú, Csí, Kele, Vuk, 

stb. ) 

Jack London: Vadon szava 

C. Collodi: Pinokkió kalandjai 

Erich Kastner regényei 

C. S. Lewis gyerekregényei 

Miklya Zsolt: Ezüstszín fonál 

Szecsődi Leó: Mesék tíz 

A tananyagba beemelt 

olvasmányok részleteinek 

közös olvasása (is). Az 

értelmes és pontos, tiszta, 

tagolt, megfelelő ritmusú 

felolvasás gyakorlása.  

A Pál utcai fiúk 

történetrészleteinek 

mozgással összekötött, 

dramatikus formában történő 

közös elmondása, eljátszása. 

A betegség-motívum 

tudatosítása Nemecsek sorsa 

kapcsán. Olvasónaplóban, 

jegyzetekben tanári 

segítséggel hibák javítása, 

órai megbeszélések alapján 

saját munka kiegészítése.  

Önálló tájékozódás írók 

műveiről, értékes és népszerű 

gyermekirodalmi művekről, 

könyvtárban való 

visszakeresésük. 

Vizuális kultúra: Budapest 

historikus építészete és 

szobrászata Molnár Ferenc 

korában. 

 

Erkölcstan: önbecsülés, 

közösséghez tartozás. 

 

Informatika: 

könyvtárhasználat. 
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órakor 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közönség, fogadtatás, regény, ifjúsági regény. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A tananyagba beemelt olvasmányok részleteinek közös olvasása (is). Az 

értelmes és pontos, tiszta, tagolt, megfelelő ritmusú felolvasás gyakorlása.  

A Pál utcai fiúk történetrészleteinek mozgással összekötött, dramatikus 

formában történő közös elmondása, eljátszása. A betegség-motívum 

tudatosítása Nemecsek sorsa kapcsán. Olvasónaplóban, jegyzetekben tanári 

segítséggel hibák javítása, órai megbeszélések alapján saját munka 

kiegészítése. Önálló tájékozódás írók műveiről, értékes és népszerű 

gyermekirodalmi művekről, könyvtárban való visszakeresésük. 

í 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Regényhősök összehasonlítása 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismert regények hőseinek jellemezése és jellemvonásaik, illetve 

személyiségük egészének – értékeléssel vagy értékelés nélkül – 

összevetése más művek karaktereivel.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Molnár-mű és más 

regények hőseinek 

párhuzamos jellemzése és 

szembeállítása (pl. ezekből a 

regényekből: Darvasi László: 

Trapiti, Eric Knight: Lassie 

hazatér, Janikovszky Éva: A 

hét bőr, Fekete István: 

Bogáncs, Annie M.G.  

Schmidt: Macskák társasága). 

 

Az elemzés tárgyául 

választott karakter műbeli 

felbukkanásainak 

megfigyelése. 

A rá vonatkoztatható 

információk összegyűjtése.  

Következtetéseket levonása 

tetteiből, szavaiból, az 

elbeszélő és más szereplők rá 

vonatkozó állásfoglalásaiból. 

A következtetések 

Erkölcstan: pozitív és negatív 

személyiség-vonások. 
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összefoglalása és listázása 

minőségjelzős 

szerkezetekben. 

A vizsgálódása eredményének 

összevetése más szereplők 

ugyanilyen elemzésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Karakter, személyiség. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Az epikus művek felépítésének gyakorlása. A művek közös és önálló 

olvasása, értelmezése, közös megbeszélése. Az elemzés tárgyául választott 

karakter műbeli felbukkanásainak megfigyelése. A rá vonatkoztatható 

információk összegyűjtése. Következtetéseket levonása tetteiből, szavaiból, 

az elbeszélő és más szereplők rá vonatkozó állásfoglalásaiból. 

A következtetések összefoglalása. A vizsgálódása eredményének 

összevetése más szereplők ugyanilyen elemzésével. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalmi művek szóbeli és írásbeli szövegműfajainak 

jellemzői 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Elbeszélés, elbeszélő szerkezet. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A különböző szövegműfajok jellemzőinek elkülönítése. A különféle 

szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokban főbb típusaik alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 5. évfolyamon megismert 

művek feldolgozása kapcsán: 

a jellemzés tartalmi és formai 

követelményei, az elbeszélés, 

a leírás sajátosságai, az 

egyszerűbb dialogikus formák, 

dramatikus népszokások 

tipikus jegyei. 

A tematikai egységben 

szereplő szövegműfajok 

rutinos megkülönböztetése, és 

ilyenek alkotása is.  

A különféle irodalmi 

művekben olvasottak önálló 

reprodukálása elbeszélésben, 

leírásban, jellemzésben.  

A szövegműfajok 

különbségeinek érzékelése, és 

megnyilatkozásokban 

számadás ezekről a 

Dráma és tánc: dramatikus 

népszokások. 

 

Vizuális kultúra: népművészet 

tárgyi emlékei. 
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különbségekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műnem, líra, epika, elbeszélés, leírás, párbeszéd, jellemzés. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Gyakorlatok az olvasmányélmények rövid megfogalmazására különféle, 

szóbeli és írásos műfajokban. A tematikai egységben szereplő 

szövegműfajok rutinos megkülönböztetése, és ilyenek alkotása is.  

A különféle irodalmi művekben olvasottak önálló reprodukálása 

elbeszélésben, leírásban, jellemzésben. A szövegműfajok különbségeinek 

érzékelése, és megnyilatkozásokban számadás ezekről a különbségekről. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Fogalomhasználat 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az 5. évfolyam tematikai egységeihez kapcsolódva fogalmak megértése 

és aktív használata a különböző művekről való szóbeli és írásos 

megnyilatkozásokban. Az absztrakciós képesség, a fogalmi gondolkodás 

fejlesztése. (A jelzett órakeret arányosan elosztható az egyes tematikai 

egységek között.) 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elbeszélő és lírai művek, 

amelyekkel kapcsolatban a 

fogalmak felmerülnek. 

Igényes és az értelmezést 

segítő fogalomhasználat. 

A művekről beszélve, 

beszélgetve a fogalmak értő 

használata.  

A fogalomhasználatot segítő 

szótár- és lexikonhasználat. 

Vizuális kultúra; Ének-zene: 

fogalmak,.pl. látványelemzés, 

kompozíció, szín, kontraszt, 

variáció; zenei műfajok, zenei 

elemek, pl. tempó, karakter, 

dallam, hangszín, dinamika, 

tonalitás, formai megoldások. 

 

Természetismeret: 

körfolyamatok, ciklusok, 

események ismétlődése, 

felépítésbeli hasonlóságok.  

 

 

Kulcsfogalmak/ Dal, mese, ritmus, rím, ütem, ütemhangsúlyos verselés, zeneiség; 
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fogalmak cselekmény, helyszín, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, felező 

tizenkettes; hasonlat, megszemélyesítés, metafora; elbeszélés, regény; 

epikai mű szerkezete (kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 

szereplő, mellékszereplő, főhős); allegória, időmértékes verselés, versláb; 

konfliktus, epizód, motívum, történetmondás; nézőpont, cselekményszál; 

alliteráció, metonímia; rímelhelyezkedés, jelentés (szó szerinti és 

metaforikus). 

 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Az adott tematikai egységekben javasolt pedagógiai eljárások, módszerek, 

szervezési- és munkaformák. 

 

 

5. évfolyam 

A továbbhaladás 

feltételei 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása  

Felismeri egyéni közlésmódjának jellemzőit, megfelelő hangképzésre  

és helyes beszédlégzésre törekszik. A tanuló eligazodik a mindennapi 

kommunikációs helyzetekben. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, 

összefoglalni. Alkalmazza a kapcsolatfelvétel, a megszólítás, a köszönés, kérés és 

a tudakozódás szóbeli formáit a közléshelyzetnek megfelelően. Ismeri az 

evangélikus iskolai élet sajátosságait, szabályokat, szokásrendeket, 

hagyományokat.  

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 

Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni 

szövegeket. A tanuló képes az önálló tudásszerzés egyes lépéseinek 

elkülönítésére, szövegek kulcsszavainak azonosítására, vázlat, jegyzet 

felhasználására. El tud igazodni a tankönyvében, azt célirányosan használni tudja. 

A tanuló képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentum és ismeretterjesztő) szöveg 

globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Össze 

tudja foglalni a szöveg tartalmát. Tájékozódás, információkeresés (betűrend, 

tartalomjegyzék, utalók használatával) a különféle dokumentumtípusokban 

(könyv, folyóirat), korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), 

ismeretterjesztő forrásokban tanári segítséggel. 

Írás, fogalmazás 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, önállóan (tematikus) vázlatot tud 

készíteni.  Törekszik az esztétikus, rendezett, olvasható kézírásra. Képes rövid 

szöveg alkotására vázlat alapján. 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Magyar nyelv és irodalom 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

262 

 

Helyesírás 

A betűrendbe sorolás szabályainak ismerete. Az egyszerű és összetett szavak 

elválasztása. Képes megnevezni a helyesírási alapelveket, saját munkáiban 

felismeri a főbb helyesírási alapelvek alkalmazásának eseteit, törekszik a tanult 

helyesírási szabályok alkalmazására. Hibátlan másolás, emlékezet utáni írás. 

A szavak szerkezete és jelentése 

Felismeri, és hatásuk néhány szavas értékelésével megnevezi a hangutánzó, a 

hangulatfestő, a többjelentésű, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat 

különböző szövegekben, törekszik ezek használatára a szóbeli és írásbeli 

fogalmazásokban. Ismer 5 magyar közmondást és szólást. 

A nyelv szerkezete 

A hang és betű megkülönböztetése. Hang – betű – írásjegy. A magán- és 

mássalhangzók közötti különbségek megfogalmazása képzésük és hangzásuk 

alapján. Hangtörvények a hangok között, a beszédben létrejövő 

törvényszerűségek. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy 

részlete említésével három népdalt. Ismer 3-4 mesetípust, ismeri a népmesei 

jellemzőket. Legalább egy hosszabb vagy két rövidebb mese megtanulása 

kívülről. 

Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. El tudja különíteni a rímes, 

ritmikus szöveget a prózától. 

Alapvető érzelmeket, erkölcsi magatartásformákat azonosítani tud. Képes 

véleményének rövid, kulturált megfogalmazására. A János vitéz egy részletének 

szöveghű felidézése. (min. 5 versszak) 

A tanuló képes a saját és a nem saját álláspont azonosítására, mások 

véleményének meghallgatására, megértésére. Részt tud venni számára ismert 

témájú vitában, és képes érveket alkotni. 

Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és más tanult szerzőktől, meg tudja 

különböztetni, melyik közülük lírai mű, regény és melyik az elbeszélő költemény. 

Legalább 2 -4 verset szöveghűen tud felidézni. 

A tanuló képes 5-6 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai 

hatásáról beszélni. Részt vesz dramatikus játékokban. 

Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket 

feltárni. Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani 
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erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: líra, 

epika, epizód, megszemélyesítés. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül 

kiválasztani azt, amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: dal, rím, 

ritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 

segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező 

kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes 

beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor. A társas 

viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, 

a konfliktusok kezelése képességének fejlesztése.  

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang 

kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 

(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás 

erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül 

az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.  

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Magyar nyelv és irodalom 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

264 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 

közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, 

idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek 

létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Férfiak és nők, felnőttek és gyermekek kommunikációja 

különbözőségeinek megfigyelése, kommunikációs (illem) szabályok 

(férfiak és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek) 

között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek 

megfigyelése, értelmezése. 

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a 

következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy 

példa elemzésével. 

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: Az 

ember értelmi 

képességének, érzelmi 

intelligenciájának 

alapvonásai; , az 

érzékszervek szerepe.  

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs 

folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei 

eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet). 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A hallásértés fejlesztése dramatikus játékkal, szövegmondással, interaktív 

olvasásértéssel. 

Különböző beszédhelyzetek szituációs játékokkal. A  kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás,vita különböző módozatainak gyakorlása páros illetve 

csoportmunkában. Pl. segítségkérés, tudakozódás társtól, felnőttől. A 

kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, 

hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése 

beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondással. A 
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kifejező kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes 

beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor. Különböző, a 

kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, idő és résztvevői 

szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létrehozása szerepjátékkal, 

drámapedagógiai gyakorlatokkal. 
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Magyar nyelv 6. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

10+1 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak az életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó 

szövegeken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez 

tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb 

ábrák, grafikonok értelmeztetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 

megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk 

felismerésének képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. 

Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való 

bővítése (szintézis, szelektív olvasás).  

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, 

AV és online dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben 

(szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. 

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének 

követése, monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika 

felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Matematika; 

Természetismeret: 

szövegértés, a 

feladatok szövegének 

értelmezése. 

 

Informatika: 

Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjeleníté

s; internetes források 

adatainak 

megkeresése, 
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Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott 

szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg 

mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A szöveg 

szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek 

feltárása, értelmezése. Keresztyén műsorok a médiában. 

Tömegkommunikációs eszközök tudatos használata, a keresztyén 

értékek védelmét szolgálva.  

 

csoportosítása.  

 

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

összefüggései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Rövid szöveg, értelmező, néma olvasása, fontosabb gondolat elmondása 

társnak: páros munka, Jegyzet készítése a tipográfiai elemek 

megfigyelésével. A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggés 

felismertetése, egyszerűbb ábrák, grafikonok értelmeztetése. Az ismert 

szöveg-feldolgozási stratégiák: átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása stb. 

alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való bővítése (szintézis, szelektív 

olvasás).  

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, AV 

és online dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, 

lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Írás, fogalmazás 
Órakeret 10+3 

óra 

Előzetes 

tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 

a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, konfliktuskezelés 

képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. Megfelelő, 

kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. A tanult fogalmazási 

műfajokban való jártasság, szövegalkotás. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása. 

Az önálló segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegalkotás 

támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának 
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segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai és 

tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 

esztétikus, olvasható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és 

társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból 

az írott mű elkészítéséhez.  

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; 

gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése.  

Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő 

szókincs használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-

típusokban: mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél.  

Evangélikus emlékek szűkebb környezetünkben. Helytörténeti 

események, emlékek keresése, emléktúrák szervezése – az 

emlékhelyek meglátogatása, útinapló, úti jegyzetek, elbeszélés, 

leírás, jellemzés, levél készítése. 

 

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, 

margó, távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az 

írott üzeneten túli jelentése.  

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, 

hasonlóságai. 

Idegen nyelvek: udvariassági 

formulák, egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a tanult 

idegen nyelven. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

narratív szövegek, 

történetmondás történelmi 

eseményekről, hősökről. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, vázlatkészítés. 

 

Vizuális kultúra: a szöveg 

képe.  

 

Informatika: internetes 

kapcsolattartó műfajok; 

rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása. 

. 
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Kulcsfoga

lmak/ 

fogalmak 

jellemzés, e-mail, emotikon 

Nem nyelvi jel (sorköz, betű, margó stb.). 

Javasolt p

edagógiai 

eljárások, 

módszerek

, 

szervezési

- és 

munkafor

mák 

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű 

elkészítéséhez. A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok 

a vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. A párbeszéd megfigyelése egyénileg. 

Narratív szövegrész átalakítása páros munkában, majd a párbeszéd lejegyzése 

egyéni munkában. Különböző jellemzési módok megfigyelése csoportmunkában. 

Rövid önjellemzés írása – az osztálynak ki kell találnia, ki írta.  Kreatív 

fogalmazás alkotása – szabad témaválasztás. Pl. Mi lenne, ha …? típusú 

fogalmazások. Helytörténeti események, emlékek keresése, emléktúrák 

szervezése – az emlékhelyek meglátogatása, útinapló, úti jegyzetek, elbeszélés, 

leírás, jellemzés, levél készítése. Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-

mail, komment. Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, - nagyság, sorköz, 

margó, távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten túli 

jelentése.  

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Helyesírás Órakeret 11+1 

óra 

Előzetes 

tudás 

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár 

használata tanári segítséggel. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának 

fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz kapcsolódó 

legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák megismertetése.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló 

használatának kialakítása. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma 

tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 
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eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a 

szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

A tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak 

megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos 

alkalmazása az írott szöveg megértése és szövegalkotási 

folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokozatos 

önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök 

használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra.  A Biblia gyakori személy- és földrajzi neveinek 

helyesírása. 

Idegen nyelvek; Vizuális 

kultúra; Természetismeret; 

Informatika: a tantárgyra 

jellemző fogalmak, 

tulajdonnevek, földrajzi 

nevek, digitális kifejezések 

helyesírása. 

Kulcsfoga

lmak/ 

fogalmak 

helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés 

elve),  

Javasolt p

edagógiai 

eljárások, 

módszerek

, 

szervezési

- és 

munkafor

mák 

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást 

segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának 

kialakítása. Szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok 

segédeszközök használatával. 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

A szavak szerkezete és jelentése Órakeret 6 óra 

Előzetes 

tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak 

tapasztalati úton történő fölfedeztetése.  
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fejlesztési 

céljai 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle 

szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos feladatokon 

keresztül történő megfigyeltetése. A magyar és valamely tanult, ismert idegen 

nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és különbözőségek fölfedeztetése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ige és főnév szemantikája.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások 

jelentésének, szerkezetének, használati körének megfigyelése.  

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének 

megfigyelése a beszélt és írott szövegekben. 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, 

szójelentések csoportos és önálló feltárása. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv szókincse, 

néhány állandósult 

szókapcsolata. 
 

 
 

Kulcsfoga

lmak/ 

fogalmak 

Szótő, toldalék, képző, jel, rag; állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás; 

beszélt nyelvi metafora. 

Javasolt p

edagógiai 

eljárások, 

módszerek

, 

szervezési

- és 

munkafor

mák 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle 

szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni. Néhány, mindennapi metafora 

jelentésszerkezetének játékos feladatokon keresztül történő megfigyeltetése. A 

magyar és valamely tanult, ismert idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok 

és különbözőségek fölfedeztetése. Egynyelvű szótárak használata, könyvtári 

kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete 

Órakeret 

18+2 óra 

Előzetes tudás 
A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott 

és beszélt szövegben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb 

vizsgálata. 

Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani 

viselkedésének megfigyeltetése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb 

csoportjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük 

megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban. A szófaji 

csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb 

jellemzőinek megnevezése. 

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a 

szövegalkotásban.  

Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, 

az irányultságának kifejezésében; az ige aspektualitása. 

A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, 

szerkezete. 

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, 

alkalmazása a szövegalkotásban.  

A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, 

szóalkotási gyakorlatok. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen 

nyelv szótani szerkezetével. 

Régi magyar nyelvtaníróink (Szenci Molnár Albert,Geleji Katona 

István,Tótfalusi Kis Miklós, Sylvester János) 

Bibliai nevek köznevesülése pl.:ádámcsutka, pálfordulás, 

mózeskosár, stb.)   

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv 

hangállománya, hangtani, 

szótani szerkezete. 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző szervei. 
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Kulcsfogalma

k/ fogalmak 
alapszófaj (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév). 

Javasolt peda

gógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Az ige jelentése a tanulók nyelvi tapasztalatai alapján . A személyragok 

elkülönítése alaktani elemzések során.  Az igemódok és igeidők kapcsolatának 

felfedezése csoportmunkában. Az igemódok és a mondatfajták közötti 

kapcsolat tudatosítása mondat- és szöveg-átalakítási feladatok során. Az ikes 

igék helyes használata. Az igéhez kapcsolódó helyesírási és nyelvhelyességi 

problémák megbeszélése.  Az új fogalmak szemléletes bevezetése. A 

tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása változatos munkaformákban, külön 

figyelmet fordítva az önellenőrzésre a helyesírási szabályzat segítségével. A 

melléknév fokozásakor viszonyítási alap keresése.  A helyesírási szabályok 

megismerés, gyakorlása. 

A számnevek használata a mindennapi életben.  Nyelvhelyességi hibák 

javítása. A névmások fogalmának kialakítása. A tegezés, magázás, önözés 

kialakulása. Alaktani elemzések végzése. Az igenevek képzési módja, 

megfigyelése irodalmi és ismeretterjesztő szövegekben.  Az igenevek 

használata szövegalkotáskor. Táblázat készítése. A határozószók, viszonyszók, 

mondatszók szerepének megfigyelése szövegalkotáskor.  

A viszonyszók helyesírási és nyelvhelyességi kérdései. A kötőszók szerepe a 

szövegkohézió megteremtésében. A mondatok értelmének árnyalása 

módosítószókkal. A helyesírási és nyelvhelyességi szabályok rendszerezése 

 

Irodalom 6. évfolyam 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
Monda, rege, ballada Órakeret 8 óra 

Előzetes 

tudás 
A teremtés, eredet motívuma, a régióhoz kötődő irodalmi emlékek. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A mondák, regék, balladák megismerése révén a nemzeti hagyományok, 

nemzeti kultúra és öntudat, hazaszeretet fogalmainak megértése, fejlesztése. 

Annak belátása, hogy e műfajok alkalmasak arra, hogy a nemzetek 

megfogalmazzák önmaguk számára hagyományaik egy-egy részletét. 

 

  



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Magyar nyelv és irodalom 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

274 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két-három magyar 

történeti monda, köztük 

népmonda, egy 

népballada és 

műballadaként A walesi 

bárdok és még egy 

Arany-ballada. 

Vörösmarty Mihály: 

Szép Ilonka, Arany 

János: Rege a 

csodaszarvasról. pl. 

Lengyel Dénes: Régi 

magyar mondák (A 

csodaszarvas, A fehér 

ló mondája, Szent 

István király intelmei, 

Julianus barát, Mátyás 

király könyvtára) 

Kallós Zoltán: Székely 

népballadák, Gabányi 

János: Magyar várak 

legendái, Szombathy 

Viktor: Száll a rege 

várról várra- szlovákiai 

vármondák,  

Mátyás király tréfái 

Fejlődő vitakultúrával 

részvétel különféle 

beszélgetésekben a nemzeti 

hagyományok, nemzeti 

kultúra és öntudat, 

hazaszeretet és európaiság 

témájában.  

Gyakorlatok az érvelési 

kultúra sokágúvá 

fejlesztésére.  

A mondákban szereplő, 

hasonló motívumok 

megfigyelése és összevetése. 

Az érvek csoportosítása és 

szembeállítása.  

A témával adekvát 

területekről indokok, 

magyarázatok, bizonyítékok 

keresése. 

Arany János egy balladájának 

(A walesi bárdok) és egy 

(Kőmíves Kelemen) 

népballada részletének 

szöveghű felidézése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a magyar 

nép eredete és vándorlása. 

 

Vizuális kultúra: a honfoglalás-kori 

művészet. 

 

Természetismeret: ember és 

természet kölcsönhatása. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Monda, rege, ballada, hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, 

hazaszeretet. 

Javasolt p

edagógiai 

eljárások, 

módszerek

, 

szervezési- 

és 

munkafor

mák 

Az elbeszélő és a dramatikus részletek megkülönböztetése kifejező olvasással.  

Szóképek, nyelvi alakzatok felismerésének gyakorlása, jelentésmódosító 

szerepük értelmezése. A verselés felismerésének gyakorlása, a leggyakoribb 

verslábak megismerése. A mondákban szereplő, hasonló motívumok 

megfigyelése és összevetése. A műfaji jellemzők felismerése. Jegyzetelés, 

vázlatírás alapjainak ismerete.  Vándormotívumok keresése. Az elbeszélő és a 

dramatikus műrészek különbségének ismerete. Szóképek, nyelvi alakzatok 

ismerete, értelmezése, hangulati hatásuk felismerése. Beszélgetésekben a nemzeti 

hagyományok, nemzeti kultúra és öntudat, hazaszeretet és európaiság témájában. 

Gyakorlatok az érvelési kultúra sokágúvá fejlesztésére.  
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Összehasonlítási gyakorlatok: mese, monda Órakeret 5 óra 

Előzetes 

tudás 
Mesék, mondák.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A valóságból kiinduló és a valósághoz csak lazábban kötődő kisepikai 

alkotások megfigyelése, a konkréttól való elvonatkoztatás, általánosítás és az 

általánosított jegyek összehasonlítása.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mesék és mondák 

realitásának, 

fantasztikumának, 

cselekményalakításána

k, helyszíneinek, 

szereplőinek 

összevetése a hatás és 

az elbeszélésmód 

szempontjából (pl. ezen 

mondákon keresztül: 

Timaffy László: A 

Duna meséje, Lengyel 

Dénes: Munkács vára, 

Komjáthy István: Miért 

haragszik a Balaton; 

illetve pl. ezen 

meséken keresztül: Az 

őzfiú, A muzsikáló 

ezüstkecske, A deákból 

lett király). 

23 alkotás megismerése 

mindkét összevetendő 

műcsoportból. 

Tanári segítséggel közös 

jellemzők kiemelése a konkrét 

művekből. 

A közös jellemzők 

összevetése a másik 

műcsoport közös 

jellemzőivel. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a magyar 

történelem néhány mondaköre. 

Kulcsfoga

lmak/ 

fogalmak 

Valóság, fantasztikum, fikció. 
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Javasolt p

edagógiai 

eljárások, 

módszere

k, 

szervezési

- és 

munkafor

mák 

A monda és a mese műfaji jellemzőinek összehasonlítása. Tanári segítséggel 

közös jellemzők kiemelése a konkrét művekből. A közös jellemzők összevetése a 

másik műcsoport közös jellemzőivel. Dramatikus játékok. Illusztráció készítése. 

Helyi monda írása. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Arany János: Toldi 
Órakeret 10+2 

óra 

Előzetes 

tudás 
Elbeszélés, elbeszélő költemény. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Az erkölcsi érzék és ítélőképesség fejlesztése a mű által fölvetett kérdések 

megvitatásával (pl. bűn-bűnhődés-elégtétel, megküzdés a nehézségekkel, 

hősiesség, bátorság, becsület). 

A szövegközeli olvasás, a szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése 

(tér- és időviszonyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; magatartások 

értelmezése; lélekábrázolás). A szókincs és az esztétikai érzék fejlesztése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Emberi kapcsolatok, 

konfliktusok, 

lélekábrázolás a 

Toldiban.  

Toldi Miklós helyzete, 

tettei, magatartása 

(értelmezés, jellemzés); 

kapcsolatai, 

konfliktusai (elemzés).  

Arany lélekábrázolása 

(családi kapcsolatok; 

bűn és megtisztulás).  

 

A történetmondás 

eszközei - szerkezeti, 

A már tanult fogalmak 

alkalmazása, és jelentésük 

értelmezi (ütemhangsúlyos 

verselés, bonyodalom stb.).  

A Toldi-család viszonyairól 

beszélgetve saját dilemmák 

megfogalmazása a családi 

élettel kapcsolatban. 

A beszélő és az elbeszélő 

szerepének elkülönítése.  

A cselekmény kisebb-

nagyobb részeiről, illetve 

egészéről áttekintő 

összefoglalás, a jelenetek 

Informatika: adatok keresése Arany 

Jánosról. 

 

Vizuális kultúra: a középkori 

művészet jelentősebb emlékei 

Magyarországon. 
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előadásmódbeli, nyelvi 

sajátosságok. 

fontosságának, jelentőségük 

mibenlétének megvilágítása 

szóbeli és írásbeli 

megfogalmazásokban; a 

szereplők megnevezése, 

megfigyelése, jellemzése. 

A Toldi meghatározott 

részletének szöveghű 

felidézése. (10-15 vsz.) 

Kulcsfoga

lmak/ 

fogalmak 

Mottó, páros rím, hangsúly, tiszta rím és asszonánc, beszélő, elbeszélő, próbatétel. 

Javasolt p

edagógiai 

eljárások, 

módszere

k, 

szervezési

- és 

munkafor

mák 

A műfaji ismertetőjegyek megfigyelés, összehasonlítása az eddig tanult 

műfajokkal.  A mű cselekményének és szerkezetének megfigyelése.  

Események időrendbe állítása. Vázlatírás. A jellemábrázolás módjai, a 

jellemfejlődés megfigyelés. Vélemény megfogalmazása szóban és írásban.  

Elbeszélések és leírások alkotása különböző nézőpontokból. A szóképek 

felismerésének gyakorlása, ilyenek írása.  Nyelvi alakzatok keresése, írása. 

A költői nyelv használatának megfigyelése. Az ütemhangsúlyos verselés a páros 

rím felismerésének gyakorlása. A János vitéz és a Toldi összehasonlítása 

megadott szempontok alapján, a megállapítások rendszerezése, táblázatba 

foglalása. Részletek dramatikus feldolgozása. A beszélő és az elbeszélő 

szerepének elkülönítése. A cselekmény kisebb-nagyobb részeiről, illetve egészéről 

áttekintő összefoglalás, a jelenetek fontosságának, jelentőségük mibenlétének 

megvilágítása szóbeli és írásbeli megfogalmazásokban; a szereplők megnevezése, 

megfigyelése, jellemzése. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Tematikus-motivikus összevetési gyakorlatok  

Órakeret 5 óra 

Előzetes 

tudás 
Arany János: Toldi. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

A műben tematizált és fogalmilag megragadott életkérdés, dilemma, helyzet 

összevetése a mindennapi tapasztalattal. 
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céljai 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Emberi élethelyzetek 

felidézése és elemzése 

a Toldi jelenetei 

kapcsán, pl. társadalmi 

különbségek (hé, 

paraszt…), kiszakadás 

a családból (Miklós 

eltávozik), hit és 

hitetlenség (2324. 

ének), képmutatás 

(György a király előtt) 

stb. 

Csoportmunkában vagy tanári 

irányítással tematikus 

kristályosodási pontok 

kiragadása a 

történetfolyamból. 

A történetben megragadható 

téma, tematika, motívum 

megnevezése, fogalmi 

körülírása. 

A műben tematizált és 

fogalmilag megragadott 

életkérdés, dilemma, helyzet 

összevetése mindennapi 

tapasztalatokkal, más 

emberekre vonatkozó 

megfigyelésekkel. 

Erkölcstan: kortársi csoportok, 

néhány drámai élethelyzet 

serdülőkorban és felnőttként. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Határhelyzet, döntési helyzet. 

Javasolt pe

dagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaform

ák 

Csoportmunkában vagy tanári irányítással tematikus kristályosodási pontok 

kiragadása a történetfolyamból. A történetben megragadható téma, tematika, 

motívum megnevezése, fogalmi körülírása. A műben tematizált és fogalmilag 

megragadott életkérdés, dilemma, helyzet összevetése mindennapi 

tapasztalatokkal, más emberekre vonatkozó megfigyelésekkel. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Hősök a történetmondás műfajában Órakeret 10 óra 

Előzetes 

tudás 
Mesék, elbeszélések, mondák olvasása, feldolgozása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A regények világát felidéző írói eszközök, ismétlődő motívumok felismerése. 

Jellemek és sorsok azonosítása. Az önismeret fejlesztése a főbb karakterek 

jellemzése révén.  

A „próbatétel, kaland, hősiesség” tematika alapján olyan erkölcsi értékek, mint 

a kötelességtudat, a munka, hitbeli meggyőződés, az áldozathozatal, a kitartás, 

a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség megbecsülése, a megküzdés 

képességének fejlesztése,  

Az erkölcsi érzék és ítélőképesség fejlesztése az Egri csillagokban fölvetett 

kérdések megvitatásával (pl. hősiesség, bátorság, becsület, kitartás, hűség, 

leleményesség). 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elbeszélő 

költeményként Fazekas 

Mihály: Lúdas Matyi, 

regényként Gárdonyi 

Géza: Egri csillagok 

továbbá kortárs vagy 

klasszikus ifjúsági 

regények, vagy azok 

részletei. 

pl. Jules Verne: Kétévi 

vakáció  

Mikszáth Kálmán: A 

két koldusdiák, A 

beszélő köntös, Akli 

Miklós, Hevesi Lajos: 

Jelky András kalandjai, 

Defoe: Robinson 

Crusoe, Jules Verne 

regényei, Tatay 

Sándor: Kinizsi Pál 

Helyzetek, kalandok, 

konfliktusok, a regény 

világát felidéző írói 

A hosszabb művek 

terjedelmesebb cselekménye 

lényegének kiemelése és 

rendszerezése is 

vázlatkészítéssel, az adatok 

csoportosításával. 

Az olvasott történet 

részleteinek megjelenítése 

drámajáték-helyzetek 

megalkotásával, 

dramatizálással, 

improvizációval, utánzással.  

A cselekmény utólagos 

felidézése is a tanult 

szakkifejezések használatával 

(konfliktus, bonyodalom, 

tetőpont stb.), a szereplők 

jellemzése, 

kapcsolatrendszerük feltárása. 

Az Egri csillagok egy 

részletének szöveghű 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

irodalmi művek megjelenése a 

filmművészetben, a Lúdas Matyi 

rajzfilmen. 

 

Hittan: az Ó- és Újszövetség. 
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eszközök, ismétlődő 

motívumok. Jellemek 

és sorsok.  

Bibliai történetek pl. 

Pál hajótörése, Dániel a 

tüzes kemencében, Pál 

a filippi börtönben, 

Péter szabadulása a 

börtönből, Ráháb 

története stb. 

felidézése. 

Kulcsfoga

lmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, jellemzés, leírás, párbeszéd, monológ, konfliktus, bonyodalom, 

tetőpont. 

Javasolt p

edagógiai 

eljárások, 

módszere

k, 

szervezési

- és 

munkafor

mák 

A regény önálló elolvasása.  

A feldolgozás során műrészletek kifejező, értő felolvasása.  

Történelmi regény jellemzőinek megfigyelése, keletkezésének története.  

A történelmi tanulmányok felidézése. A főszereplő regénybeli életútjának követése. 

Feladatok tér és idő megállapítására. Elbeszélések és leírások alkotása különböző 

nézőpontokból párbeszédes részekkel. Részletek dramatikus feldolgozása. Az 

elbeszélő költemény jellemzőinek felfedezése, megnevezése. Mesei elemek 

összegyűjtése. A szereplők tulajdonságainak, tetteinek értékelése. Illusztráció 

készítése. Vázlatkészítés. Adaptáció megtekintése (film, rajzfilm), megbeszélése. 

Az epikus művek szerkezetének ismerete. A szövegfeldolgozás technikájának 

gyakorlása. Az olvasott történet részleteinek megjelenítése drámajáték-helyzetek 

megalkotásával, dramatizálással, improvizációval, utánzással. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Regényhősök összehasonlítása 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Gárdonyi Géza: Egri csillagok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Regények hőseinek jellemzése, jellemvonásaik, illetve személyiségük – 

értékeléssel vagy értékelés nélkül - összevetése más művek 

karaktereivel. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Gárdonyi-mű és más 

regények hőseinek 

párhuzamos jellemzése és 

szembeállítása (pl. ezekből a 

regényekből: Harper Lee: Ne 

bántsátok a feketerigót!, 

Christine Nöstlinger: A 

cseregyerek, Nógrádi Gábor: 

Gyerekrablás a Palánk 

utcában, Gion Nándor: 

Postarablók). Stevenson. A 

kincses sziget, Mándy Iván: 

Robin Hood, T. Jansson: A 

láthatatlan kisgyerek 

Az elemzés tárgyául választott 

karakter műbeli 

felbukkanásainak 

megfigyelése. 

A rá vonatkoztatható 

információk összegyűjtése.  

Következtetéseket levonása 

tetteiből, szavaiból, az 

elbeszélő és más szereplők rá 

vonatkozó állásfoglalásaiból. 

A következtetések 

összefoglalása és listázása 

minőségjelzős szerkezetekben. 

Vizsgálódása eredményének 

összevetése más szereplők 

ugyanilyen elemzésével. 

Erkölcstan: 

személyiségvonások, 

lelkiismeret, szándék, 

konfliktus, döntés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, jellemvonás, jellemzés. 

Javasolt pedagóg

iai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A Gárdonyi-mű és más regények hőseinek párhuzamos jellemzése és 

szembeállítása. Műfaji jellemzők ismerete. A szereplők külső és belső 

jellemzőinek összefoglalása. A szereplők cselekedeteinek és jellemének 

megértése. Néhány mondatos vélemény megfogalmazása a szereplőkről, az 

érvelés idézetekkel való alátámasztása.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Képek és formák a költészetben.  
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Különféle műfajú lírai művek korábbi olvasmányokból 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai formanyelv sokféleségének megismerése, képiség, zeneiség, 

szerkezet eszközeinek felismerése. Lírai alkotások elemzése, érzelmek 

árnyalt kifejezése, az empátia fejlesztése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lírai alkotások elemzése 

különböző korokból, 

beleértve a régi magyar 

irodalmat, nevezetesen 

Csokonai: A Reményhez, 

Janus Pannonius: Pannónia 

dicsérete. Könyvnyomtatás 

jelentősége. 

Zsoltárfordítások (Szenczi 

Molnár Albert) 

Balassi Bálint: Adj már 

csendességet, Bocsásd meg 

Úristen, valamint a 20–21. 

század magyar költészetéből 

is (a kortársak közül például 

Lackfi János, Varró Dániel: 

Túl a Maszat-hegyen). 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene – 

A gályarabok szobra, Áprily 

Lajos: Kalács, keddi kalács, 

Bartimeus, Nagy László: 

Tengeritörők, Csodafiú-

szarvas, Itthon vagyok 

 

 

 

A lírai formanyelv 

sokféleségének bemutatása 

példákon keresztül, írásbeli és 

szóbeli ismertetésekben pedig 

egyre gyakorlottabb rámutatás 

a képiség, a zeneiség, a 

szerkezet változataira, 

eltéréseire és hasonlóságaira.  

Az irodalmi művekben 

megjelenített érzelmek, 

motívumok visszaadása mind 

többször saját szavakkal, 

mégis szakszerűen használva 

a kulcsfogalmakat. A művek 

megismerése, megértése során 

különböző olvasási stratégiák 

alkalmazása. 

 

Csokonai Vitéz Mihály A 

Reményhez és Janus 

Pannonius Pannónia dicsérete 

Szabó Lőrinc Tücsökzene, 

című verseinek szöveghű 

felidézése. 

Ének-zene: énekelt versek. 

 

Vizuális kultúra: az építészeti, 

a képzőművészeti, a tárgyi 

kultúra példái a késő 

középkori, kora újkori 

Magyarországon. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kompozíció, refrén, rímtípus, költői öntudat, tartalom, forma. 

 

Javasolt pedagógi

ai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A lírai művek közös és önálló olvasásának gyakorlása, feldolgozása.  

Vélemény megfogalmazása a lírai mű témájáról, hangulatáról. Összegzés 

gondolattérképpel. A költői szöveg- és képalkotás vizsgálata. Képek, 

alakzatok felismerése, megnevezése, hangulati hatásának 

megfogalmazása. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalmi művek szóbeli és írásbeli szövegműfajainak 

jellemzői 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Elbeszélés, elbeszélő szerkezet. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A különböző szövegműfajok jellemzőinek elkülönítése. A különféle 

szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokban főbb típusaik alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 5–6. évfolyamon 

megismert művek 

feldolgozása kapcsán: a 

jellemzés tartalmi és formai 

követelményei, az elbeszélés, 

a leírás sajátosságai, az 

egyszerűbb dialogikus formák, 

dramatikus népszokások 

tipikus jegyei. 
 

A tematikai egységben 

szereplő szövegműfajok 

rutinos megkülönböztetése, és 

ilyenek alkotása is.  

A különféle irodalmi 

művekben olvasottak önálló 

reprodukálása elbeszélésben, 

leírásban, jellemzésben.  

A szövegműfajok 

különbségeinek érzékelése, és 

megnyilatkozásokban 

számadás ezekről a 

különbségekről. 

Dráma és tánc: dramatikus 

népszokások. 

 

Vizuális kultúra: népművészet 

tárgyi emlékei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műnem, líra, epika, elbeszélés, leírás, párbeszéd, jellemzés. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

A műfaji sajátosságok megfigyelése, a jellemzők összegyűjtése. A lírai és 

epikus művek témájának, hangulatának, hangnemének megfigyelése. A 

művek feldolgozása kreatív feladatokkal. Illusztrációk megfigyelése és 

készítése. Dramatikus népszokások tipikus jegyei. A szövegműfajok 
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munkaformák különbségeinek érzékelése, és megnyilatkozásokban számadás ezekről a 

különbségekről. A különféle irodalmi művekben olvasottak önálló 

reprodukálása elbeszélésben, leírásban, jellemzésben. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Fogalomhasználat 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az 6. évfolyam tematikai egységeihez kapcsolódva fogalmak megértése 

és aktív használata a különböző művekről való szóbeli és írásos 

megnyilatkozásokban. Az absztrakciós képesség, a fogalmi gondolkodás 

fejlesztése. (A jelzett órakeret arányosan elosztható az egyes tematikai 

egységek között.) 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elbeszélő és lírai művek, 

amelyekkel kapcsolatban a 

fogalmak felmerülnek. 

Igényes és az értelmezést 

segítő fogalomhasználat. 

A művekről beszélve, 

beszélgetve a fogalmak értő 

használata.  

A fogalomhasználatot segítő 

szótár- és lexikonhasználat. 

Vizuális kultúra; Ének-zene: 

fogalmak,.pl. látványelemzés, 

kompozíció, szín, kontraszt, 

variáció; zenei műfajok, zenei 

elemek, pl. tempó, karakter, 

dallam, hangszín, dinamika, 

tonalitás, formai megoldások. 

 

Természetismeret: 

körfolyamatok, ciklusok, 

események ismétlődése, 

felépítésbeli hasonlóságok.  

 

Informatika: 

könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, mese, ritmus, rím, ütem, ütemhangsúlyos verselés, zeneiség; 

cselekmény, helyszín, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, felező 

tizenkettes; hasonlat, megszemélyesítés, metafora; elbeszélés, regény; 

epikai mű szerkezete (kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 

szereplő, mellékszereplő, főhős); allegória, időmértékes verselés, versláb; 

konfliktus, epizód, motívum, történetmondás; nézőpont, cselekményszál; 

alliteráció, metonímia; rímelhelyezkedés, jelentés (szó szerinti és 

metaforikus). 
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Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Az adott tematikai egységekben javasolt pedagógiai eljárások, módszerek, 

szervezési- és munkaformák. 

 

Tematikai 

egység 
Könyvtárhasználat 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A könyvtári viselkedés helyes szabályainak ismerete. 

A könyvtár tereinek és főbb állományrészeinek azonosítása, mesekönyvek, 

gyerekkönyvek keresése szerző és cím szerint. 

Eligazodás a dokumentumfajták között (könyv, folyóirat, újság, audiovizuális 

ismerethordozók) 

A gyermekkönyvek tartalom szerinti csoportosítása: szépirodalom, ismeretközlő 

irodalom. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A könyvtár globális megismerése, a könyvtári ismeretek tapasztalati, 

élményszerzésen elsajátítása. Az életkornak megfelelő segédkönyvek használata. 

Témák 
Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok 

A kézikönyvtár dokumentumai 

Dokumentumtípusok ismerete és 

használata 

Segédkönyvek, kézikönyvek használata 

Betűrendes leíró katalógus 

Időszaki kiadványok 

Legyen képes egyszerű 

tantárgyi témák 

feldolgozására, önálló 

kutatásra nyomtatott és 

elektronikus források 

felhasználásának 

segítségével. 

 

 

Informatika: a városi könyvtár 

elektronikus katalógusának 

használata 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Időszaki kiadvány, 

audiovizuális 

ismerethordozók, szótár, 

lexikon, enciklopédia 

 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Magyar nyelv és irodalom 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

286 

 

Javasolt pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és munkaformák 

Könyv- és 

könyvtárhasználat. 

Egyéni- és csoportmunka. 

 

 

 

A 

továbbhala

dás 

feltételei 

6. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása  

A tanuló eligazodik a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Képes mások 

rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni. Felismeri egyéni 

közlésmódjának jellemzőit, megfelelő hangképzésre  

és helyes beszédlégzésre törekszik. Alkalmazza a kapcsolatfelvétel, a 

megszólítás, a köszönés, kérés és a tudakozódás szóbeli formáit a 

közléshelyzetnek megfelelően.  

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 

Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni 

szövegeket. A tanuló képes az önálló tudásszerzés egyes lépéseinek 

elkülönítésére, szövegek kulcsszavainak azonosítására, vázlat, jegyzet 

felhasználására. El tud igazodni a tankönyvében, azt célirányosan használni 

tudja. A tanuló képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentum és 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből 

információk visszakeresésére. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, önállóan 

(tematikus) vázlatot tud készíteni. Ismeri a szövegszerkesztés alapvető 

eljárásait. A tanuló képes az önálló tudásszerzés egyes lépéseinek 

elkülönítésére, szövegek kulcsszavainak azonosítására, vázlat, jegyzet 

felhasználására. Tud tájékozódni, információt keresni (betűrend, 

tartalomjegyzék, utalók használatával) a különféle dokumentumtípusokban 

(könyv, folyóirat), korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), 

ismeretterjesztő forrásokban.  

Írás, fogalmazás 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, önállóan (tematikus) vázlatot tud 

készíteni.  Törekszik az esztétikus, rendezett, olvasható kézírásra. Képes rövid 

szöveg alkotására vázlat alapján. Képes önállóan a tanult hagyományos és 

internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) 

szöveget alkotni. 

Helyesírás 

Képes megnevezni a helyesírási alapelveket, saját munkáiban felismeri a főbb 

helyesírási alapelvek alkalmazásának eseteit, törekszik a tanult helyesírási 

szabályok alkalmazására. A helyesírást segítő segédeszközöket (helyesírási 

szabályzat, szótár stb.) önállóan tudja használni. Hibáit javítani tudja ezen 
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segédeszközök használatával. 

A szavak szerkezete és jelentése 

Ismeri a főnév és az ige szemantikáját. Ismeri a tanult állandósult 

szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentését, szerkezetét, használati 

körét. A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni. 

A nyelv szerkezete 

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, 

alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, 

amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja 

különíteni a rímes, ritmikus szöveget a prózától. Meg tudja nevezni, melyik 

műnem mond el történetet, melyik jelenít meg konfliktust párbeszédes 

formában, és melyik fejez ki érzést, élményt. Felismeri a hexameteres 

szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az 

ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, 

képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós 

alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő allegóriát, és meg tudja 

világítani 5–6 mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja 

különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb 

szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét 

(János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, 

melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Képes egyszerűbb 

meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: líra, epika, dráma, 

epizód, megszemélyesítés, ballada. Képes néhány egyszerűbb meghatározás 

közül kiválasztani azt, amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: dal, 

rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű 

felidézésére. Részt vesz dramatikus játékokban. 

Ismerje fel a reformáció jelentőségét a magyar kultúrában és irodalomban, 

ismerje a korszak néhány nagy alakját és jelentőségüket. ( Balassi, 

Bornemissza, Szenczi Molnár Albert, Sylvester János, Károly Gáspár) 

 A tanuló képes 5-6 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai 

hatásáról beszélni. Memoriterként tud kb. 3-6 lírai alkotást és egy elbeszélő 

költemény kb. 20 soros részletét, min. 5 magyar közmondást és szólást, legyen 

képes értelmezni őket. A tanuló képes a saját és a nem saját álláspont 

azonosítására, mások véleményének meghallgatására, megértésére. Részt tud 

venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Az olvasott és 

megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és 

álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. Képes az általa jól 
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ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni.  

 

 

 

Magyar nyelv 7. évfolyam 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 9+4 

óra 

Előzetes 

tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtartás, 

távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, 

valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 

(hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó attitűd, 

a másság iránti tisztelet erősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a 

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások. A választékos, 

tisztelettudó szóhasználat igényének folyamatos alakítása.  

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges 

korrigálása a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, 

baráti) helyzetekben. A mai ember beszédhelyzetei. A beszéd 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, részvétel 

beszélgetésben, vitában.  
 

Ének-zene: beszédhang, 

énekhang, beszédtempó, 

ritmus. 
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és a hallgatás aránya. A befogadó hallgatás. A jellemek 

megnyilvánulásai a beszédszituációkban.  

Egymás gondolatainak meghallgatása, saját véleménnyel való 

kiegészítése, esetleg vitára bocsátása. A Biblia történeteinek 

tárgyalása során erkölcsi állásfoglalás a keresztyén tanítások 

alapján.  

Ellentmondásos élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok, erkölcsi 

értékek feltárása, megbeszélése, megvitatása. 

A másokról alkotott vélemény megfogalmazásának módjai. Az 

építő, a bántó bírálat.  

Rövid alkalmi, ünnepi beszéd (reformáció ünnepe, karácsony, 

stb.) szövegének megfogalmazása, elemzése. 

 

 

 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd 

Javasolt p

edagógiai 

eljárások, 

módszerek

, 

szervezési- 

és 

munkafor

mák 

Szóbeli és írásbeli szövegek közötti azonosságok és különbségek 

felismerése, megnevezése a magán- és közéleti kommunikációban kooperatív 

módszerrel. Alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez különféle 

konkrét beszédhelyzetekben. Reagálás mások véleményére kisközösségi 

(iskolai, családi, baráti) helyzetekben. A Biblia tanítása alapján  történő kritikai 

megnyilvánulások ismerete és betartása. A felszólalás és hozzászólás közötti 

különbségek tisztázása és annak gyakorlása adott részletek elemzésével. 

Gyakorlásuk osztályközösséget érintő témák megvitatásakor. Ellentmondásos 

élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok, erkölcsi értékek feltárása, megbeszélése, 

megvitatása. Rövid ünnepi beszéd megfogalmazása, szövegének elemzése. A 

kiselőadás szerkezeti felépítésének megfigyelése. Kiselőadás megtartása. 

Anyaggyűjtés, jegyzetelés könyvtárban, interneten egyéni vagy páros 

munkában. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret 8+2 

óra 
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Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle 

megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba felismerése, 

korrigálása. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Szöveg-feldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési 

módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus 

szövegekben. 

  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szöveg-feldolgozási módok gyakorlása, újabb 

technikák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív 

olvasás), azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szöveg-feldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, 

kreatív olvasás) használata nyomtatott, folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, 

ábrák összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Nyomtatott szótárhasználat. Aktív és passzív szókincs 

fejlesztése keresztyén irodalmi alkotásokból. Folyóiratok vagy 

Pl. Miklya Luzsányi Mónika ( Apati szövetsége, Srácok a 

garázs tetején, Macskaút, Titkoskönyv) Kamarás István 

(Csigamese, Apuapu és a leleplezett rakoncaficánka, 

Betlehembe kéne menni) könyveinek részletéből. 

Minden tantárgy: az egyes 

tantárgyakban olvasott 

szövegek feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.  

 

 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás. 
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Javasolt pe

dagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaform

ák 

Szövegfajták értelmező olvasása, jellegzetességek megfigyelése táblázatba 

rendezése páros vagy csoportmunkában.  

A szóbeli és írásbeli szövegek közötti különbség megfigyelése. 

A különféle szöveg-feldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) 

használata nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. Adatkeresés technikái (szelektív 

olvasás, átfutás). Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Aktív és passzív szókincs fejlesztése református tartalmakból, folyóiratokból. 

könyvrészletekből. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 6+1 

óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott 

témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a 

könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és forrásainak 

felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai kompetenciák 

fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes 

emberi kapcsolatok ápolásának képessége, konfliktuskezelés képessége, 

udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a műfaji 

sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú szövegek 

írása.  

A tanulást segítő papíralapú jegyzetelés gyakorlása, törekvés a 

legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Vizuális kultúra: tipográfia 

ismeretek.  
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Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény. 

Bibliai, illetve eddig tanult tartalmak szereplőinek, alakjainak 

személyisége – írásbeli szövegalkotás. A jó és rossz, az igaz és 

hamis megkülönböztetésével, a valódi értékek felismerése és 

megbecsülése, a hit ajándékának elfogadásához szükséges 

élmények, tapasztalatok megszerzése. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény 

Javasolt pe

dagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaform

ák 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a műfaji 

sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. Többféle jegyzetelési technika, forma 

elsajátíttatása, a célnak megfelelő kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel. 

Jegyzet készítése, alkotó felhasználása.  A feleletterv felépítésének 

megfigyelése, megszerkesztésének módja.  

A szövegelemzés eljárásainak önálló alkalmazása.  

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú szövegek írása. A tanulást 

segítő papíralapú jegyzetelés gyakorlása, törekvés a legoptimálisabb egyéni 

forma kialakítására.  

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány 

elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában; 

önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő helyesírás 

értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési képességek 

fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata; 

a szöveg központozásának, a párbeszéd leggyakoribb szabályainak 

megismertetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása 

különféle írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai 

egyszerű mondatok esetében.  

A párbeszéd írásmódja. 

 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfiai ismeretek – 

esztétikus és célszerű 

íráskép. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, 

gondolatjel). 

 

Javasolt ped

agógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Mondatvégi írásjelek. Az új szabályok megismerése és alkalmazása: vessző, 

pontosvessző, gondolatjel, zárójel, kettőspont használata.  

A párbeszéd írásmódjának gyakorlása különböző szövegekben. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 34 

óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, 

határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.  

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, 

szövegszervező ereje. 

Mondat-átalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók. A mellérendelő, az alárendelő 

szóösszetételek helyesírása. a különírás, egybeírás szabályai. 

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a 

hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli 

viszonyaik, vonzatok. 

 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció, a vizuális 

közlések felépítése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 

Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és 

bővített mondat;  

Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), határozó 

(idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot). tárgy 

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

Javasolt pedag

ógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Mondat-átalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs 

szándéknak megfelelően szóban és írásban. A nyelvtani fogalmak kialakítása. 

A mondatelemzés algoritmusának kialakítása. Szerkezeti ábrák olvasása és 

készítése. A szófajok mondatbeli viselkedése. Helyesírás, nyelvhelyesség.  A 

metanyelvi szöveg feldolgozása. Tárgyas szószerkezetek gyűjtése, az 

alárendelő szintagma fogalmának pontosítása. A mondatelemzés gyakorlása 

bővített mondatokon.  A határozók rendszerének megismerése. A határozói 

irányhármasság megfigyelése. A tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása. 

Mondatalkotási, elemzési gyakorlatok differenciált munkában. Az 

összetéveszthető határozók pontos megfigyelése. A mellérendelő szintagmák 
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felismerése, megnevezése, ábrázolása. A jelző szerepe különböző műfajú 

szövegekben. Szókincsfejlesztő gyakorlatok csoportmunkában. Komplex 

mondatelemzés. Nyelvhelyességi ismeretek összegyűjtése, rendszerezése.  

Összefoglalás készítése megadott szempontok alapján csoport, páros vagy 

egyéni munkában. A mondat és a szöveg pragmatikus funkcióinak 

felfedezése. Többféle nézőpont. Mondatelemzési gyakorlatok differenciált 

munkaformában. A helyírási szótárak, programok önálló használata 

önellenőrzéskor.  Nyelvtani összefoglaló táblázat készítése, önálló 

értelmezése.  

 

 

 

Irodalom 7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Klasszikus és kortárs lírai alkotások 
Órakeret 

8 + 1 óra 

Előzetes tudás Műnemek: líra, dráma, epika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi élmények és azok megosztása alkalmat ad erkölcsi 

kérdések megvitatására, az ítélőképesség fejlesztésére. 

A tematikai egység feldolgozása során fejlődik a formaérzék, a szókincs 

mellett az érzelmek kifejezésének képessége, valamint a mások 

helyzetébe történő beleélés, az empátia.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle témájú lírai 

alkotások a klasszikus és 

kortárs lírából, a magyar és a 

világirodalomból, ezen belül 

konkrétan Arany János: 

Szondi két apródja és még 

egy műve. pl. Fülemüle, Az 

első lopás (Választható 

például József Attila, Radnóti 

Miklós, Weöres Sándor, Tóth 

Krisztina, Borbély Szilárd, 

Szőcs Géza, Határ Győző, 

Szilágyi Domokos). 

 

A lírai formanyelv (szerkezeti 

változatok, szókincs, a 

képiség eszközei) elemeinek 

megismerése, a művek 

elemzése során a fogalmak 

használata. 

 

Írásbeli és szóbeli 

közlésekben utalás arra, hogy 

a lírai művekbe is vegyülhet 

időnként epikus jelleg, 

szerepjáték, helyzetdal esetén 

vegyülhet bele imitált jelleg, 

drámai monológ esetén pedig 

drámaiság. 

 

Egy József Attila-mű és egy 

Radnóti-mű szöveghű 

Informatika: elektronikus 

felületeken szerzők, alkotások 

keresése.  
 

Dráma és tánc: kifejező 

szövegmondás, szerepjáték. 
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felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lírai kifejezésmód, történelmi motívum, keretes szerkezet, konfliktus. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Az eddig tanult irodalmi ismeretek, memoriterek felidézése különböző 

munkaformákban. A szövegben ki nem fejtett tartalmak megértésének 

gyakorlása differenciált munkával. Előzetes gyűjtőmunka a művek történeti 

koráról. A mai köznyelvtől eltérő szavak megismerése, szótárak készítése. 

A szóképek felismerésének gyakorlása. Nyelvi alakzatok keresése. 

A költői nyelv használatának megfigyelése. A műfaji sajátosságok 

megfigyelése, jellemzők összegyűjtése és közös megbeszélése. Gyakorlatok 

a verselés ritmusának felismerésére, és a rímelés megfigyelésére. Empátia, 

szerepjáték. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Lírai műfajok 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Korábban tanult lírai és átmeneti műfajok: dal, ballada. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lírai műfajok egyszerű meghatározása, a meghatározás elemeinek 

szövegpéldákkal történő illusztrálása, a könnyebben besorolható 

olvasott művek műfaji azonosítása.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző korok lírai 

alkotásainak felidézése. 

Műfajok megnevezése: dal, 

elégia, óda, himnusz, 

epigramma, helyzetdal, költői 

levél, ars poetica.  Jellemzőik 

összefoglalása.  

Rendszerszemlélet 

alkalmazása: a dal egyszerű, 

egynemű érzéseket kifejező, 

énekelhető vers, az elégia 

értékhiányos állapotot és 

szomorú belenyugvást 

tükröző költemény, az óda 

emelkedett hangvételű, 

ünnepélyes, gondolati elemet 

is tartalmazó vers;  

továbbá, hogy a himnusz ezen 

belül istenséget szólít meg 

általában kérés, indoklás 

formájában, az epigramma 

rövid, csattanós költemény, a 

Ének-zene: zenehallgatás, 

zenei műfajok, tipikus zenei 

elemek; megzenésített versek. 
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helyzetdal a szerepjáték egy 

neme, a költői levél létező és 

megnevezett személyhez szól, 

az ars poetica költői hitvallás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, költői levél, ars poetica. 

Javasolt pedagóg

iai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A szóképek felismerésének gyakorlása. Nyelvi alakzatok keresése. A 

költői nyelv használatának megfigyelése. A műfaji sajátosságok 

megfigyelése, jellemzők összegyűjtése és közös megbeszélése. 

Gyakorlatok a verselés ritmusának felismerésére, és a rímelés 

megfigyelésére. Történelmi ismeretek felelevenítése. A vers 

alapmotívumainak felismerése és értelmezése. Rendszerszemlélet 

alkalmazása. Összehasonlító verselemzés. Rövid, rávezető feladatok az 

összehasonlító verselemzés gyakorlására, különböző szempontok alapján. 

Különféle jó megoldások összevetése. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Összehasonlítási gyakorlatok: klasszikus lírai műfajok és 

modern kifejezésformák 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Lírai műfajok.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A klasszikus és a mai líra kifejezésformáinak megismerése, az eltérések 

felismertetése, az érzelmek hiteles kifejezésének, a megszólalásmód 

képességének fejlesztése.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábban megismert 

klasszikus lírai művek 

összevetése kortárs 

alkotásokkal (pl. Tandori 

Dezső: A versreszelő, 

Szakács Eszter: 

„Boldog, szomorú dal”, 

Ágai Ágnes: A 

titkokat…, Kukorelly 

Endre: A szerelem 

romjai, Csukás István: A 

sínen ül egy fehér nyúl, 

Petri György: 

Nagymama). 

A szókincs, stílus, 

mondatszerkezet eltéréseinek 

észrevétele. 

A tematika jellegzetes 

eltéréseinek elemzése. 

A hangulat, hangnem, 

világkép eltéréseinek 

megfigyelése. 

Ének-zene: kortárs zene; 

ritmusérzék, dallami készségek, 

többszólamú és harmonikus hallás, 

formaérzék. 

 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Modalitás, hangnem. 

Javasolt pe

dagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaform

ák 

A szókincs, stílus, mondatszerkezet eltéréseinek észrevétele. A tematika 

jellegzetes eltéréseinek elemzése. A hangulat, hangnem, világkép eltéréseinek 

megfigyelése. Összehasonlító verselemzés. Rövid, rávezető feladatok az 

összehasonlító verselemzés gyakorlására, különböző szempontok alapján. 

Különféle jó megoldások összevetése. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás Nézőpont, cselekmény. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az irodalmi élmény megosztásának fejlesztése.  

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együttérzés, 

segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások 

értelmezésének fejlesztése. 

A novella és az elbeszélés jegyeinek felismerése, a két műfaj világos 

megkülönböztetése. Az anekdotikus mesélés fogalmának ismerete, annak 

átlátása, hogy miért játszhat gyakran szerepet az anekdota a 

novellairodalomban. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anekdotikus történetek, 

kisepikai alkotások a 

magyar és a 

világirodalom különböző 

korszakaiból, különös 

tekintettel Mikszáth 

Kálmán novelláira, 

elbeszéléseire. 

Néhány novella és 

elbeszélés feldolgozása, 

értelmezése. pl. 

Mikszáth Kálmán: A jó 

palócok 

Mind pontosabb ismeretek 

szerzése arról, hogyan 

illeszkedik az epika és a 

kispróza tágabb körébe az 

elbeszélés és a novella. 

Olvasmányok összevetésével 

a novella és az elbeszélés 

jegyeinek felismerése, a két 

műfaj megkülönböztetése. 

Az anekdotikus mesélés 

fogalmának ismerete, 

megértése, annak átlátása, 

miért játszhat gyakran 

szerepet az anekdota a 

novellairodalomban. 

Az osztállyal kooperálva a 

jellemek elemzése, és ennek 

kapcsán az önismeret 

fejlesztése. 

Vizuális kultúra:  vizuális 

„történetmondás” (pl. festészet, 

film). 

Dráma és tánc: történetmondás, 

cselekmény előadása, narratív 

formák dramatizálása. 

Kulcsfogalm

ak/ 

fogalmak 

Anekdota, mesélő, elbeszélő, novella, elbeszélés. 

Javasolt ped

agógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaformá

k 

Olvasmányok összevetésével a novella és az elbeszélés jegyeinek felismerése, a 

két műfaj világos megkülönböztetése. A novellák közös vagy önálló olvasása. 

Kiselőadás formájában beszámolás a cselekményről.  

Párbeszédes és elbeszélő részek értő, kifejező olvasása. Feladatok tér és idő 

megállapítására. Elbeszélések és leírások alkotása. Az anekdotikus mesélés 

fogalmának ismerete, megértése, annak átlátása, miért játszhat gyakran szerepet 

az anekdota a novellairodalomban. Az osztállyal kooperálva a jellemek 

elemzése, és ennek kapcsán az önismeret fejlesztése. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
Kortárs novellák 

Órakeret 4 

óra 

Előzetes 

tudás 
Kisepikai műfajok.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A klasszikus és a mai kisepika kifejezésformái eltéréseinek megfigyeltetése. 

Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábban megismert 

klasszikus kisepikai 

művek összevetése 

kortárs alkotásokkal, pl. 

Háy János: A kéz, Békés 

Pál: Ottília, Az 

ólomkatona, Lázár 

Ervin: A csomag, A 

tolvaj. 

A szókincs, stílus, 

mondatszerkezet eltéréseinek 

megfigyelése, megnevezése. 

A tematika jellegzetes 

eltéréseinek elemzése. 

A hangulat, hangnem, 

világkép eltéréseinek 

megfigyelése. 

Vizuális kultúra: példák változó 

kifejezésmódokra. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Töredékesség, torzó. 

Javasolt pe

dagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaform

ák 

A szókincs, stílus, mondatszerkezet eltéréseinek megfigyelése, megnevezése. A 

tematika jellegzetes eltéréseinek elemzése. A hangulat, hangnem, világkép 

eltéréseinek megfigyelése. Részletek dramatikus feldolgozása.  

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
A regény változatai 

Órakeret 8 óra 
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Előzetes tudás Konfliktus, kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás, szereplő, 

mellékszereplő, főhős. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi élmények és azok megosztása alkalmat ad erkölcsi kérdések 

megvitatására, az ítélőképesség fejlesztésére.  

Az olvasott regények műfaji, szerkezeti, elbeszélés-módbeli, tematikus 

jegyeinek elkülönítése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar történelmi 

események és korszakok 

megidézése az 

irodalomban, Jókai Mór, 

Mikszáth Kálmán és 

mások műveiben. Jókai 

Mór: A kőszívű ember 

fiai, Mikszáth Kálmán: 

Szent Péter esernyője. 

A kőszívű ember fiaiban 

szereplő apa- és 

anyafigura, testvérek 

kapcsolata, konfliktusa. 

Az olvasott művek műfaji 

jegyeinek, felépítésének, 

elbeszélésmódjának 

megfigyelése, a szereplők 

azonosítása, jellemzése, 

kapcsolatrendszerük 

elemzése; a konfliktusok 

mibenlétének feltárása. 

Beszélgetések, szerepjátékok 

a történetek határhelyzeteiről 

és döntési kényszereikről.  

 

Szóbeli, írásos beszámolók, 

elemzések az olvasott 

művekről, a cselekményt 

alkotó elemekről, 

helyszínekről és 

időkezelésről, a szereplők 

viszonyairól, érzelmeikről, 

konfliktusaikról.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 1848–49 

története.  

 

Vizuális kultúra: történeti festészet 

a 19. században. A regények filmes 

adaptációi.  

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Regény, regénytér, regényidő, regényszerkezet. 
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Javasolt ped

agógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaform

ák 

A regény önálló elolvasása. A feldolgozás során műrészletek kifejező, értő 

felolvasása. Történelmi regény jellemzőinek megfigyelése, keletkezésének 

története. A történelmi tanulmányok felidézése. önálló ismeretszerzés, előzetes 

kutatómunka a regény történelmi vonatkozású eseményeiről. Lényegkiemelés, 

vázlatkészítés. A főszereplők regénybeli életútjának követése. pl. közösen 

készített életút térkép, Feladatok tér, idő és szereplők megfigyelésére.  

A szövegben ki nem fejtett tartalmak megértésének gyakorlása.  

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Cselekményalakítás és jellemábrázolás a kortárs ifjúsági 

regényekben 

Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás Jókai- és Mikszáth-regények.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A cselekményalakítás eszközeinek megismerése, különböző jellemtípusok 

értékelése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyfelől a Jókai- vagy a 

Mikszáth-mű, másfelől 

kortárs ifjúsági regények 

cselekményalakításának 

és jellemábrázolásának 

összevetése (pl. ezen 

műveken keresztül: Scott 

O’Dell: Kék delfinek 

szigete, Virginia C. 

Andrews: Vadvirágok, 

Nick Hornby: Fociláz, 

Jon Krakauer: Út a 

vadonba, Anthony 

Horowitz: A kettes 

számú közellenség). 

Miklya Luzsányi 

A mikrocselekvések 

jellegének megfigyelése. 

A mikrotörténésekből 

kialakuló ívek, szerkezeti 

egységek felépülésének 

elemzése. 

A jellemek egyszerű illetve 

összetett mivoltának, az 

érzelmek, érzések 

ábrázolásának értékelése. 

Vizuális kultúra: a filmes 

elbeszélés, filmes adaptáció, 

filmműfajok.  
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Mónika: Srácok a garázs 

tetején, Titkoskönyv, 

Kármán Tibor: Egy 

focista naplójából, 

Miklya Zsolt: Ezüstszín 

fonál 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Adaptáció, bestseller. 

Javasolt pe

dagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaform

ák 

Az olvasott művek kifejezésmódbeli, műfaji megfigyelése.  

Elbeszélések és leírások alkotása különböző nézőpontokból párbeszédes 

részekkel. Részletek dramatikus feldolgozása. A jellemek egyszerű illetve 

összetett mivoltának, az érzelmek, érzések ábrázolásának értékelése. Kreatív 

gyakorlatok jellemzési eljárásokra, pl. beleképzeléses módszerrel. A szereplők 

tulajdonságainak értékelése. Az érzelmek kifejezésének megfigyelése. 

Illusztráció készítése szereplőkről. 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
Művek a reformkor irodalmából 

Órakeret 12 

óra 

Előzetes tudás Petőfi Sándor több műve, Arany János több műve, Vörösmarty Mihály: Szép 

Ilonka. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A nemzeti jelképpé vált alapművek megismerése (Kölcsey: Himnusz; 

Vörösmarty: Szózat; Petőfi: Nemzeti dal stb.). Annak fölfedezése, hogyan 

gazdagodott a magyar nemzeti irodalom a reformkorban. 

Rendszerezett ismeretek megszerzése a reformkori irodalmi élet főbb 

szereplőiről, fórumairól, a korszak kiemelkedő jelentőségének megértetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Olvasmányok a 

reformkor irodalmából, 

különös tekintettel 

Kölcsey Ferenc: 

Himnusz, Parainesis 

(egy részlet), Huszt, 

Petőfi Sándor: Nemzeti 

dal, Szeptember végén, 

A Himnusz és a Szózat 

utalásainak értelmezése közös 

és önálló munkában egyaránt, 

rámutatás kompozíciós 

elemeikre, szövegük rögzítése 

memoriterként.  

Ismertetés a tanult Petőfi-

művek tematikai és műfaji 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

tájékozódás időben és térben; a 

reformkor; történelmi idő, 

történelmi nézőpont. 
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és Vörösmarty Mihály: 

Szózat című művére. 

Legalább 3 további 

alkotás, például István 

öcsémhez, Reszket a 

bokor, mert… Egy 

gondolat bánt engemet. 

XIX. század költői, 

Tompa Mihály: A madár, 

fiaihoz, A gólyához 

különbségeiről, életrajzi és 

történelmi 

beágyazottságukról. 

Kölcsey Husztjának, 

Himnuszának, Parainesis 

(részlet Az anyanyelvről és a 

nyelvtanulásról) Vörösmarty 

Szózatának, Petőfi Sándor 

Nemzeti dal, Egy gondolat 

bánt engemet, Reszket a 

bokor, Szeptember végén, 

Föltámadott a tenger c. 

versének szöveghű felidézése. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Retorika, variáció, kontraszt, ellentétes párhuzam. 

Javasolt pe

dagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- 

és 

munkaform

ák 

A szóképek felismerésének gyakorlása. Nyelvi alakzatok keresése. A költői 

nyelv használatának megfigyelése. A műfaji sajátosságok megfigyelése, 

jellemzők összegyűjtése és közös megbeszélése. Gyakorlatok a verselés 

ritmusának felismerésére, és a rímelés megfigyelésére. Elemzések a művek 

retorikai, szövegépítkezési sajátosságainak figyelembevételével. Történelmi 

ismeretek felelevenítése. A vers alapmotívumainak felismerése és értelmezése. 

A gondolati egységek belső szerkezetének vizsgálata. Könyvtári kutatómunka. 

Rendszerszemlélet alkalmazása. Összehasonlító verselemzés. Rövid, rávezető 

feladatok az összehasonlító verselemzés gyakorlására, különböző szempontok 

alapján. Különféle jó megoldások összevetése. Erkölcsi kódex készítése. 

 

  



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Magyar nyelv és irodalom 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

305 

 

Tematikai egység Könyvtárhasználat 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A könyvtári viselkedés helyes szabályainak ismerete. 

Eligazodás a könyvtár raktári rendjében: szépirodalom betűrendben, 

ismeretközlő irodalom szakrendben. 

Különböző dokumentumtípusok ismerete és használata: könyv, 

időszaki kiadvány, audiovizuális ismerethordozók. 

Segédkönyvek, kézikönyvek használata az iskolai könyvtárban: szótár, 

lexikon, enciklopédia. 

A betűrendes leíró katalógus használata a városi könyvtárban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A könyvtár globális megismerése, a könyvtári ismeretek tapasztalati, 

élményszerzésen elsajátítása. Az életkornak megfelelő segédkönyvek 

használata. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kézikönyvtár 

dokumentumai 

Az ETO-rendszer 

Elektronikus források 

használata 

Bibliográfia használata 

Forrásjegyzék készítése 

Legyen képes egyszerű tantárgyi 

témák feldolgozására, önálló 

kutatásra nyomtatott és 

elektronikus források 

felhasználásának segítségével. 

 

 

Informatika: a városi 

könyvtár elektronikus 

katalógusának használata 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak bibliográfia, forrásjegyzés, ETO  

Javasolt pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Könyv- és könyvtárhasználat. 

Kiselőadás, egyéni- és 

csoportmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egy drámai mű feldolgozása 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Dramatikus népszokások, párbeszéd, szereplő, mellékszereplő, főhős, 

konfliktus, bonyodalom, tetőpont. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, 

cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok értelmezése.  

A színház és dráma világának hatékony eszközrendszere a lelki 

egyensúly megtartásában. Az érzelmek kifejezése, a társas viselkedés 

különböző jellemzőinek megfigyelése, az empátia fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy dráma (vígjáték, 

színmű) feldolgozása, lehetőség 

szerint megtekintése; a szöveg és 

az előadás összehasonlítása. 

Drámajáték az irodalomórán. 

Különböző szereplő- és 

embertípusok megjelenítése 

közös játékokban pl. a tartás- és 

járásmód, gesztusok, mimika 

megfigyelését követően. 

Improvizáció a megismert drámai 

konvenciók és színházi 

formanyelv elemeinek 

alkalmazásával.  

A komikum, a humor tartalmi és 

nyelvi jellemzőinek megismerése.  

A monológ és a dialógus 

szerepének megkülönböztetése, a 

drámában, drámajátékban szöveg 

és a mozgás kapcsolatának, a 

szándék és a feszültség 

jelentőségének felismerése. 

Egy drámarészlet szöveghű 

felidézése. 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

színpadkép 

látványterve alapján 

díszletek, jelmezek és 

kellékek készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dialógus, díszlet, drámai szerkezet, felvonás, feszültség, fordulópont, 

helyzet, helyzetkomikum, humor, jelenet, jellemkomikum, jelmez, 

komédia, komikum, konfliktus, monológ, rendezői utasítás; szándék, 

szerep, szereplők kapcsolata, színmű, szöveg és mozgás, tetőpont, tragédia. 

Javasolt pedagóg

iai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A drámai műnem műfaji jellemzői. A cselekményének és szerkezetének 

megismerése. Jellem-, és helyzetkomikum. Egy kiválasztott teljes jelenet 

feldolgozása, előadása. Díszletek, jelmezek elkészítése. Kiscsoportos és 

páros jelenetalkotás, amelyben alkalmazni kell mozgáselemeket, 

hanghatásokat. Jellem- és helyzetkomikumok felfedezése 

csoportmunkában. A komédia műfaji jellemzőinek megfigyelése, 

táblázatba foglalása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom határterületén - a népszerű irodalom 

műfajai 

Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás Divatos filmek, ifjúsági regények, saját olvasmányok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A lektűr, a krimi hatáskeltő eszközeinek felismerése, a kritikai képesség 

kialakítása fejlesztése, a művészi érték és a giccs megkülönböztetése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változatos témájú irodalmi 

művek olvasása és 

feldolgozása a magyar és 

világirodalomból, különös 

tekintettel a népszerű, illetve 

lektűr irodalomra, és annak 

hatáskeltő eszközeire. 

(Például: J.K. Rowling, J.R.R. 

Tolkien, Stephanie Meyer.) 

Az irodalomórákon elsajátított 

fogalmak alkalmazása a 

szórakoztatóipar alkotásaira 

is.  

A népszerű epikus műfajok, 

drámai vagy filmalkotások 

elemzésében egyre pontosabb 

rámutatás a hatáskeltés, a 

bennünk megjelenő tipikus 

helyzetek és jellemek 

szempontjaira, továbbá 

toposzok, sémák és sablonok 

együttesére és szerepére a 

szórakoztató irodalmi és 

filmalkotásokban. 

A művészi érték 

megkülönböztetése a giccstől.  

Olvasmányválasztás 

indoklása. Tájékozódás 

könyves- és könyvtári 

adatbázisokban, blogokon. 

Ének-zene: zenei divatok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

környezet, tárgykultúra, 

populáris kultúra. 

 

Informatika: 

könyvtárhasználat,  keresés 

elektronikus adatbázisokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népszerű irodalom: lektűr, ponyva, hatás, giccs. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előzetes ismeretek, tapasztalatok felidézése. Vizsgálódás a népszerű 

irodalom műfajaiban. A népszerű irodalom jellegzetességeinek 

összegyűjtése: toposzok, sémák és sablonok fölismerése és szerepének 

értékelése. Megfigyelési, kutatási feladatok (egyéni, páros, csoportos) 

információk gyűjtése, rendezése és megosztása különböző 

munkaformában. Szövegolvasás, jelölés, információk kiemelése szövegből 

és rendezése. A művészi érték megkülönböztetése a giccstől.  

Olvasmányválasztás indoklása. Tájékozódás könyves- és könyvtári 

adatbázisokban, blogokon. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Fogalomhasználat 
Órakeret 

3 + 2 óra 

Előzetes tudás Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az 7. évfolyam anyagához kapcsolódó fogalmak megértése és aktív 

használata a különböző művekről való szóbeli és írásos 

megnyilatkozásokban. A tanulás képességének fejlesztése különböző 

munkaformákban. (A jelzett órakeret arányosan elosztható az egyes 

tematikai egységek között.) 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elbeszélő, drámai és lírai 

művek, amelyekkel 

kapcsolatban a fogalmak 

felmerülnek. 

Műnemek, műfajok 

csoportosítása.  

 

Igényes és az értelmezést 

segítő fogalomhasználat. 

A művekről beszélve, 

beszélgetve értő 

fogalomhasználat. 

Pontos fogalomhasználatot 

segítő szótár- és 

kézikönyvhasználat. 

Vizuális kultúra; ének-zene: 

kulcsfogalmak. 

 

Informatika: 

könyvtárhasználat: 

kézikönyvek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerkezet, epikai szerkezet, történetkezdés, fordulat, befejezés; értekező 

próza, rapszódia, lírai szerkezet, lírai én, hexameter, pentameter, 

disztichon; szinesztézia, szimbólum. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Az adott tematikai egységekben javasolt pedagógiai eljárások, módszerek, 

szervezési- és munkaformák 

 

 

 

Beszédművelés, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

A tanuló eligazodik a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs 

szándékát, nem nyelvi jeleit. Törekszik az egyszerű, érthető, hatékony 

közlésre. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, saját véleményével. 

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és 

írásban és szóban továbbadni. Legyen képes ellentmondásos élethelyzetek, 

erkölcsi konfliktusok, erkölcsi értékek feltárására, megbeszélésére, 

megvitatására. 
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Olvasás, szövegértés 

A tanuló képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- 

és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó 

szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére. A tanuló bizonyítja a szöveg értő befogadását biztosító 

olvasási képességét, különféle műfajú és témájú szövegek felolvasásával, 

elmondásával. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. A tanuló képes a 

különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés 

során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Le tudja jegyezni 

az állításaihoz felhasznált információforrások adatait. 

Írás, fogalmazás  

Ismeri az anyaggyűjtés különféle módjait nyomtatott és elektronikus 

forrásokból az írott mű elkészítéséhez. Tudja a vázlatkészítés szabályait. 

Ismeri néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőit. Néhány 

tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek kapcsán,- a műfaji 

sajátosságoknak megfelelően- tud szöveget alkotni.  

Helyesírás 

A tanuló ismeri és a szövegalkotásban értelmesen használja a különböző 

mondatfajtákat. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a 

tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. Ismeri a párbeszéd 

írásmódját és alkalmazza különböző szövegekben. 

A nyelv szerkezete és jelentése 

Ismeri a mondatelemzés algoritmusát. Képes egyszerű szerkezeti ábrák 

olvasására és készítésére. Ismeri a fő mondatrészeket és a gyakori 

bővítményeket. Felismeri, megnevezi, ábrázolja a mellé- és alárendelő 

szintagmákat. A helyírási szótárakat, programokat önállóan tudja használni 

önellenőrzéskor. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése  

Képes különféle műfajú szépirodalmi művek szerkezetének és jelentésének 

összegző bemutatására, a szerkezeti elemek elkülönítésére, a szereplők és 

élethelyzetük jellemzésére.  

Memoriterként tud 3-4 lírai alkotást és kb. 15-20 soros drámarészletet. 

Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 

műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A 

különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni 

tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján 

(elsősorban 19–20. századi alkotások. Képes egyszerűbb meghatározást 

megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, 
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hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, 

komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás 

közül kiválasztani azt, amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: 

fordulat, retorika, paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az 

ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző 

írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. 

A tanuló képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, 

értelmezésére, példával történő bemutatására. A különböző művészeti 

alkotások között meg tud nevezni néhány közös és eltérő vonást. Egy-egy 

szempontból össze tud hasonlítani egymástól lényegesen különböző 

esztétikai normákat képviselő műveket. A jó és rossz, az igaz és hamis 

megkülönböztetésével, a valódi értékek felismerése és megbecsülése a hit 

ajándékának elfogadásához szükséges élmények, tapasztalatok 

megszerzése által megmutatja, hogy a világ megismeréséhez saját 

keresztyén kultúránkon át vezet az út. Ellentmondásos élethelyzetek, 

erkölcsi konfliktusok, erkölcsi értékek feltárása, megbeszélése, 

megvitatása.  

 

 

Magyar nyelv 8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

9+1 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, 

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek 
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céljai tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.  

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a 

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a 

tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása 

a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. A Biblia tanítása alapján történő kritikai 

megnyilvánulások ismerete és betartása. Egymás gondolatainak, 

véleményének tiszteletben tartása. 

A tömegkommunikáció és a sajtó műfajainak megismerése. Kritikus 

szemléletmód kialakítása és fejlesztése a keresztyén értékek védelmét 

szolgálva.  

Hír, interjú, riport, tudósítás készítése egyházi esemény kapcsán 

egyházi személyiséggel.  

A sajtó leggyakoribb műfajai: hír, tudósítás, interjú. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, 

kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

 

Vizuális kultúra, 

mozgókép és 

médiaismeret: szöveg 

és kép kapcsolata a 

vizuális médiumokban. 

 

Ének-zene: 

beszédhang, énekhang, 

beszédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 
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Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Publicisztikai szövegek önálló olvasása és megértése.  A szövegelemzés 

eljárásainak önálló alkalmazása. Tömegkommunikációs szövegműfajok 

kommunikációs technikájának megfigyelése és értékelése. A különféle 

mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkommunikáció 

üzeneteinek dekódolása. Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel 

beszélgetésben, vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges 

korrigálása a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal. Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, 

családi, baráti) helyzetekben. A Biblia tanítása alapján történő kritikai 

megnyilvánulások ismerete és betartása. Tájékoztató és véleményközlő 

műfajok közötti különbségek megfigyelése szövegek értelmezésével. Az 

információ kritikus befogadásának megalapozása. A médiaműfajok 

vizuális környezetének vizsgálata, értelmezése.  Hír, interjú, riport, 

tudósítás készítése egyházi esemény kapcsán egyházi személyiséggel. A 

sajtó leggyakoribb műfajai: hír, tudósítás, interjú – ezek jellemzőinek 

vizsgálata. A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: 

megbeszélés, vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása 

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes 

információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség 

szempontjából. A tömegkommunikációs szövegekben rejlő 

manipulációk felismerésének képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 
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felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szöveg-feldolgozási módok gyakorlása, újabb 

technikák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív 

olvasás), azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szöveg-feldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Adatkeresési technikák, információkezelési módok megismertetése, 

gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes 

információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A 

tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének 

képességének fejlesztése. Az olvasott szöveg tartalmának és az azt 

kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás). A webes felületek nem 

lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak felismertetése, a nehézségek 

tudatosítása. Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

4 + 1 óra 
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Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, 

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 

a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdései. 

következményeinek elemző megismerése, megvitatása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos 

jelölése.  

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(hír, interjú, riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, 

törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény. 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz – hagyományos és amerikai típusú, 

blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Informatika: a 

szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elektronikus szöveg, komment, blog; önéletrajz. 
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Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek 

írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése.  

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás (hír, 

interjú, riport, tudósítás). Az írásban történő bemutatkozás szabályai a 

papíralapú és az online felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes 

közösségi portál). A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés 

gyakorlása, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő 

helyesírás értelem-tükröztető szerepének értelmezése. 

Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat 

szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a 

párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak megismertetése. 

A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelem-tükröztető rendszer megismertetése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelem-tükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) 

írásmódja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, 

alkalmazása. 

Informatika: a 

helyesírási ellenőrző 

programok. 

Vizuális kultúra: 

tipográfiai ismeretek – 

esztétikus és célszerű 

íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, 

gondolatjel). 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 
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Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A helyesírás gyakorlása különböző módszerekkel, önellenőrzés 

képességének fejlesztése. Ismeretek táblázatba rendezése. Az idézetek 

helyesírása, és alkalmazása írásbeli szövegek alkotásakor. Központozás, 

írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondolatjel) helyes 

használata. az idézetek helyes alkalmazása írásbeli szövegek alkotásakor. 

Egybeírás, különírás és kötőjeles írásmód gyakorlása differenciált 

osztálymunkával párban vagy csoportban. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete és jelentése 
Órakeret 

32+2 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, 

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, szövegszervező 

ereje. Mondat-átalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk. A szóalkotásmód leggyakoribb fajtái. A mozaikszók 

helyesírása. 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, a 

vizuális közlések 

felépítése. 

 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

szóalkotása. 
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A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. 

A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése 

szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés és játékos 

szóalkotás-képzéssel, összetétellel. Kazinczy és a nyelvújítás 

(Kazinczy-szótár készítése) Nagy nyelvújítók (Barczafalvi Szabó 

Dávid, Kölcsey, Szemere Pál, Kazinczy, stb.) 

 

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és 

bővített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

 

Javasolt pedagóg

iai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Mondat-átalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs 

szándéknak megfelelően szóban és írásban. A szóösszetétel, a szóképzés 

és a jelentés összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegekben; szógyűjtés és játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  Az 

alárendelő és mellérendelő összetett szavak fajtáinak, felismerésének és 

megnevezésének gyakorlása változatos munkaformákban.  

A tananyaghoz kapcsolódó helyesírási ismeretek elsajátítása, és 

gyakorlása. Helyesírási problémák felismerése. Az összetett szavak 

felhasználása az írott nyelvben.   

Alaktani elemzések. Játékos anyanyelvi feladatok.  A ritkábban használt 

szóalkotási módok megfigyelése konkrét nyelvi példákon. Kazinczy és a 

nyelvújítás - Kazinczy-szótár készítése. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv állandósága és változása 
Órakeret 

7 +3 óra 

Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának 

megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző 

régi és mai szövegeken. A Vizsolyi Biblia nyelvezetének, 

szókincsének vizsgálata 1-1 választott könyve, részlete alapján. A 

nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző korokból 

származó írott szövegeken és irodalmi példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány 

jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.  

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, 

összehasonlítása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. 

Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

Nyelvváltozatok megismerése hangfelvételek alapján. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

történetének kezdetei. 
 

Ének-zene: régi és új 

stílusú népdalok.  

Hittan: Biblia 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, 

összehasonlítása. A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése 

különböző régi és mai szövegeken. Régi archaikus szövegek olvasása, 

vizsgálata változatos munkaformákban.  A Vizsolyi Biblia nyelvezetének, 

szókincsének vizsgálata 1-1 választott könyve, részlete alapján. A nyelvi 

változás bizonyítékainak értelmezése különböző korokból származó írott 

szövegeken és irodalmi példákon. Kiselőadások nyelvünk eredetéről. Vita a 

nyelvrokonságról. A szókincs mai rétegződése, a nyelvi állandóság és 

változás megfigyelése. A diáknyelv és a szleng szókincsének vizsgálata 

közösen, az etikai normák figyelembevételével. 

 

 

Irodalom 8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Művek a Nyugat három nemzedékének irodalmából 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Lírai szerkezet, lírai én, metafora, metonímia. 

A tematikai egység A magyar irodalom több kanonikus művének (pl. A Dunánál, Nem 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

tudhatom…, ) megismerése, a nyelvi-kulturális identitás alakítása. 

Annak fölfedezése, hogyan gazdagodott a magyar nemzeti irodalom a 

Nyugat folyóirat működése által. A Nyugat korszakában született művek 

közötti hasonlóságok és az egyedi vonások felismerése. A koreszmék, 

életérzések hatásainak megismerése a műalkotásokban.  

Különösen a korszak epikus művei alkalmat adnak erkölcsi kérdések 

megvitatására, magatartásformák és cselekedet motivációk 

megfigyelésére. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szépirodalmi alkotások a 

Nyugat három nemzedékének 

korából. Ady Endre: Párisban 

járt az Ősz, és még két vers; 

pl. Föl-földobott kő, 

Szeretném ha szeretnének, 

József Attila: A Dunánál; 

Születésnapomra, Karinthy 

Frigyes: Tanár úr kérem (egy 

részlet); Kosztolányi Dezső 

két novellája és két lírai 

alkotása; Móricz Zsigmond 

egy novellája, Radnóti Mikós: 

Nem tudhatom… és még egy 

mű, Szabó Lőrinc egy mű. 

pl.Tücsökzene- Isten További 

lehetőségek: József Attila 

Ringató, Rejtelmek, Babits 

Mihály, Tóth Árpád, Illyés 

Gyula, Juhász Gyula egy-két 

műve. 

Mind gyakoribb és mind 

igényesebb formájú 

vállalkozás a szövegek, 

irodalmi művek strukturális és 

tartalmi szempontú 

elemzésére, az összefüggések 

felismerésére és 

értelmezésére, jól alkalmazva 

a megfelelő terminusokat, s 

felismerve jelentőségüket, 

szerepüket.  

A lírai művek 

szépségeszménye kapcsán a 

testi-lelki egészség és 

betegség motívumának  

tudatosulása.  

Ady Föl-földobott kő és még 

egy verse, József Attila 

Születésnapomra és még egy 

verse, Radnóti: Nem 

tudhatom…szöveghű 

felidézése. 

Vizuális kultúra: a szecesszió 

és az avantgárd művészete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Paródia, tárgyias líra, epikus-balladás vers, karcolat. 
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Javasolt pedagóg

iai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Az alkotói szabadság, a nemzedék fogalmának értelmezése.  

Ismerkedés a stílusokkal. Téma, hangnem, beszédhelyzet, és műfaji 

összefüggések feltárása. Szóképek. A képiség megjelenése a műben.  

Nyelvi alakzatok.   Rím és verselés felismerése, megnevezése. A versbeli 

hangulatok megfigyelése. A stilisztikai eszközök versbeli szerepének 

felismerése. Gyűjtőmunka a szinesztézia köréből. Lírai művek közös és 

önálló olvasásának gyakorlása, feldolgozása különböző munkaformákban 

és feladattípusokkal. A szimbólum költészeti jelenségének megfigyelése. 

Nyelvi sajátosságok. A humor forrásának megfogalmazása.  

A lírai művek beszédhelyzetének, a megszólító- megszólított viszonyának 

jellegzetes típusai, kreatív gyakorlatok. Az előadásmód sajátosságai.  

A kötet, a ciklus, mint jelentéshordozó. Kielőadások készítése adott 

témában. Kutatómunka a könyvtárban. Az epikus művek elemzésének 

elmélyítése. A novellaszerkezet, az elbeszélői nézőpont értelmezése. 

Művek összehasonlítása tematikai, poétikai szempontok alapján.  Esszék 

írása a fejezetben megismert művekről megadott szempontok alapján. 

Olvasott művek elemzése.  

 

Tematikai egység 
Istenkeresés a XX. század protestáns szerzőinek 

alkotásaiban 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Balassi istenes versei, a reformáció korának irodalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hit fontosságának felismertetése.  

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ady Endre: pl. Az Úr 

érkezése/Krisztuskereszt az 

erdőn/ Imádság háború után 

Adja az Isten, ( stb.) 

Tóth Árpád: pl. Isten oltó 

kése 

Dsida Jenő: pl. 

Templomablak/Nagycsütörtö

Ismerje fel a különböző 

korszakokban élt költők 

szemléletmódjának 

azonosságait. (pl. Balassi-

Ady) 

 

Reményik Sándor: Templom 

és iskola, Áprily Lajos: 

Hittan: keresztyén ünnepek, 

bibliai személyek. 
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k/ Húsvéti ének 

Reményik Sándor: pl. 

Templom és iskola 

/Kegyelem/Csendes 

csodák/Pilátus 

Áprily Lajos: pl. Menedék, 

Imádság, Haza, Templom, 

és/vagy 

Nemes Nagy Ágnes: Lázár 

Sánta Ferenc: Isten a 

szekéren 

Kányádi Sándor: Noé bárkája 

felé 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene – 

Isten (Túrmezei Erzsébet, 

Lukátsi Vilma, Füle Lajos 

verseiből) 

Imádság  

Ady: Az Úr érkezése vagy 

Adja az Isten 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

líra 

Javasolt pedagóg

iai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Különböző korszakokban élt költők szemléletmódjában lévő azonosságok 

megfigyeltetése tanári irányítással. Téma, hangnem, beszédhelyzet, és 

műfaji összefüggések feltárása. Szóképek. A képiség megjelenése a 

műben. Nyelvi alakzatok.   Rím és verselés felismerése, megnevezése. A 

versbeli hangulatok megfigyelése. A stilisztikai eszközök versbeli 

szerepének felismerése. Lírai művek közös és önálló olvasásának 

gyakorlása, feldolgozása különböző munkaformákban és feladattípusokkal. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az irodalom nagy témáiból 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Olvasott elbeszélő művek, lírai alkotások. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korokhoz kötődő, ismétlődő témák, kérdésfelvetések felismerése; 

eligazodás az irodalom kronológiájában és topográfiájában. Hasonló 

témájú, azonos műfajú művek összehasonlítása, néhány alapvető 

irodalmi téma és motívum jelentésének elemzése. Az elbeszélő és az 

elbeszélésmód változatainak tudatos elkülönítése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Regények, regényrészletek, 

elbeszélések, lírai alkotások a 

magyar és a világirodalom 

visszatérő nagy témáit 

feldolgozó irodalmi alkotások 

köréből (ifjúkor és felnőtt kor, 

társas kapcsolatok, utazás, 

identitás stb.), különös 

tekintettel Tamási Áron: Ábel 

a rengetegben című 

regényére. 

A mindentudó és a tárgyilagos 

elbeszélői szerep elkülönítése 

a különböző művekben.  

A főbb karakterek elemzése 

során a saját önismeret 

fejlesztése.  

Annak értése, hogy az 

elbeszélésmód a szöveg 

bizonyos részeiben közvetlen, 

másutt (párbeszédben, 

levélrészletben, belső 

monológban stb.) közvetett is 

lehet, sőt a művekre 

alkalmanként egészében is 

jellemző egyik vagy másik 

elbeszélésmód.  

Egyre magabiztosabb 

eligazodás az irodalom 

kronológiájában és 

topográfiájában, a helyi 

hagyományokban, irodalmi 

emlékekben.  

Növekvő gyakorlottság 

hasonló témájú, azonos 

műfajú művek 

összehasonlításában, valamint 

néhány alapvető irodalmi 

téma és motívum jelentésének 

elemzésében. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Erdély a történelemben, 

különösen a 20. században. 

 

Vizuális kultúra: személyes 

érzelmek, hangulatok 

kifejezése vizuális 

kifejezőeszközök 

segítségével. Jellemző képi 

motívumok, szimbólumok. 

 

Földrajz: Magyarország és a 

Kárpát-medence, tájak, 

tájegységek, térképek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélésmód, elbeszélő, narrátor, imitált, közvetlen, mindentudó 

elbeszélő, tárgyilagos elbeszélő. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Korokhoz kötődő, ismétlődő témák, kérdésfelvetések felismerése; 

eligazodás az irodalom kronológiájában és topográfiájában. Hasonló 

témájú, azonos műfajú művek összehasonlítása, néhány alapvető irodalmi 

téma és motívum jelentésének elemzése. Az elbeszélő és az elbeszélésmód 

változatainak tudatos elkülönítése. A regény szókincsének megfigyelése 
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páros és önálló munkában. A saját és a regény szókincsének összevetése. A 

regény részleteinek dramatizálása. Páros jelenetek előre meghatározott 

mondatokkal. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kortárs irodalom − kortárs írók és olvasók 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Korábban olvasott kortárs művek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy-egy irodalmi mű értelmezésekor a különböző olvasatok 

felismerése. Az irodalmi művek fogadtatásával, jelentőségével 

kapcsolatos eltérések belátása.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Olvasmányok a 20–21. 

századi irodalomból. 

1 Örkény-novella, 1Weöres-

mű, 2-3 kortárs magyar 

szépprózai mű, köztük 

legalább 1 ifjúsági regény, 

például Böszörményi Gyula: 

Gergő és az álomfogók, 5 

közelmúltbeli és kortárs 

magyar lírai mű, például 

Lackfi János: Lavina-dal, 

Zelk Zoltán: Hajnali vendég, 

Áprily Lajos: Királyasszony 

kertje, Baka István: Vezeklés; 

2 világirodalmi ifjúsági 

regény és 2 részlet, például 

Meggin Cabot: A fiú a házból, 

Patricia Schröder: Juli és a 

nagybetűs szerelem. pl. Cs. 

Szabó László: Trón, C.S. 

Lewis: Narnia krónikái, Győri 

Katalin: Felhők szigete, 

George McDonald: A 

királykisasszony és a manó, 

Elizabeth George Speare: 

Ércíj, Raana Raas: Csodaidők, 

stb. Regionális kultúra és 

irodalmi élet.  

Olvasmányélmények és a 

közös tanulási tevékenységek 

nyomán egyre fejlődő 

képesség a homályos értelmű, 

a célzás és az elhallgatás 

eszközeivel élő mai 

műalkotásokat feldolgozására 

és befogadására is. 

Különféle olvasói attitűdök 

azonosítása; olvasatok, 

vélemények összevetése.  

A befogadás tapasztalatai, a 

téma, az írói látásmód és 

álláspont tudatosítása. 

Egy Weöres Sándor-mű és két 

kortárs szerző egy-egy 

művének szöveghű felidézése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az 

ezredforduló Magyarországa. 

 

Vizuális kultúra: a kortárs 

vizuális művészet néhány 

jellemző alkotása. 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Magyar nyelv és irodalom 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

324 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szatíra, fantasztikum, látásmód, vélemény, befogadás. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Különféle olvasói attitűdök azonosítása; olvasatok, vélemények 

összevetése. A befogadás tapasztalatai, a téma, az írói látásmód és álláspont 

tudatosítása. Regionális kultúra és irodalmi élet megismerése önálló 

kutatómunkával, a tömegkommunikáció eszközeinek segítségével. Lírai és 

epikai művek közös és önálló olvasásának gyakorlása, feldolgozása 

különböző munkaformákban és feladattípusokkal. Vers- és prózamondó 

verseny.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Bevezetés az irodalomtörténet tanulásába 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Művek a reneszánsz, a romantika és a modernség korából.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalomtörténeti megközelítésmód megértése, esetenkénti 

alkalmazása. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felidézett, a reneszánszhoz 

sorolható művek az 5–6. 

évfolyam anyagából, 

felidézett, a romantika illetve 

a modernség korához 

sorolható művek a 7–8. 

évfolyam anyagából. Néhány 

mondatos ismeretkör a 

barokkról, klasszicizmusról, 

realizmusról, posztmodernről. 

Korszakok időbeli 

körülhatárolása évszázad 

pontossággal. Három-három 

stílusjellegzetesség 

megnevezése leegyszerűsítő, 

absztrahált formában. 

Térben-időben tájékozódva a 

magyar és a világirodalom 

néhány alkotásának 

csoportosítása. 

Annak észrevétele, hogy az 

egyes korokhoz időnként 

jellegzetes módon kötődik 

egy vagy több kifejezésmód, 

stílus. 

Ismeretek szerzése arról, hogy 

az irodalmi tendenciák 

időnként szorosan 

összefüggnek más művészeti 

ágak tendenciáival. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi korszakok. 

Vizuális kultúra, Ének-zene: 

korszakok, korstílusok 

elnevezése, néhány alkotó és 

műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, romantika, modernség. 
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Javasolt pedagóg

iai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Az adott kor világképeinek, esztétikai, etikai értékrendjének 

megvilágításával szövegek, szövegrészletek értelmezése. Életmód, 

életérzés, a stílusjegyek közös vonásainak megfigyelése a művészetek 

különböző ágaiban. Történelmi ismeretek felelevenítése. Könyv- és 

könyvtárhasználat. Kutatómunkák, kiselőadások készítése, előadása. 

Képek, illusztrációk ismerése az adott korból. Néhány mondatos 

feladattervek a barokkról, klasszicizmusról, realizmusról, posztmodernről. 

Három-három stílusjellegzetesség megnevezése leegyszerűsítő, absztrahált 

formában. Időszalag, gondolattérkép készítése. Vélemények 

megfogalmazása szóban és írásban. Érvek és ellenérvek. Az adott műhöz 

kötődő kifejezésmód feltárása, értelmezése. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Bevezetés a műfajelméletbe 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Művek a líra, az epika és a dráma köréből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A műnemekről, műfajokról tanultak szintetizálása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felidézett, a mese, monda, 

elbeszélő költemény 

műfajába, továbbá egyszerűbb 

lírai műfajokba sorolható 

művek az 5–6. évfolyam 

anyagából, felidézett, a lírai, 

drámai illetve a kisepika 

műfajai közé sorolható művek 

a 7–8. évfolyam anyagából. 

Annak észrevétele, hogy a 

műfaj jellemzői mindig csak 

általában jellemzőek, s a 

konkrét mű nem feltétlenül 

felel meg mindenben a műfaji 

definíciónak. 

Annak megfigyelése, hogy 

vannak egymáshoz közelebb 

álló és erőteljesebb eltéréseket 

mutató műfajcsoportok. 

Annak megértése a tematikai 

egység feldolgozása során, 

hogy a művek műfaji 

jellemzése egyben belső, 

tartalmi és formai lényegüket 

is jellemzi (beleértve a 

beszédmódot, a modalitást, a 

Vizuális kultúra: 

képzőművészeti műfajok.  

Ének-zene: zenei műfajok. 

Dráma és tánc: színházi 

műfajok. 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Magyar nyelv és irodalom 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

326 

 

kommunikációs helyzetet), 

vagy legalábbis szoros 

összefüggésben áll azokkal.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felhívó funkció, modalitás. 

Javasolt pedagóg

iai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A műnemekről, műfajokról tanultak szintetizálása. Különböző szempontú 

csoportosítások. Táblázatok, jegyzetek, hasonlóságok és különbözőségek 

vizsgálata 1-1 műfajon belül. Versírási kísérletek különböző műfajokban. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tematikus-motivikus áttekintés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Néhány mű az 5–8. évfolyamon megismertek közül.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szintézis teremtése a megismert irodalmi művek és motívumok 

rendezésével, egyfajta motívumháló kialakítása, amelynek segítségével 

a későbbiekben nagyobb számban megismerendő művek könnyebben 

csoportosíthatók. 

Annak megértése, hogy az irodalmi művekben érintett alapvető emberi 

kérdések koronként és alkotónként újból és újból megfogalmazódnak. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Művek, motívumok, 

toposzok, problémakörök 

felidézése különféle emberi, 

erkölcsi, életvezetési 

szempontú témaadás kapcsán, 

kooperatív projektek 

keretében, például: illúzió és 

valóság (Kosztolányi: Házi 

dolgozat), önkép, testkép, 

önértékelés (Arany János: 

Melyik talál? - Kassák Lajos: 

Egy fényképem alá), 

nyugatimádat (Ady: Góg és 

Magóg fia vagyok én…), 

mozi, televízió, film (Babits: 

Mozgófénykép), idő, felnőtté 

válás (Szabó Lőrinc: Idő). 

Annak megértése a tanári-

tankönyvi iránymutatások 

segítségével, hogy az irodalmi 

művekben érintett emberi 

kérdések csoportosíthatók. 

Ennek követéseként művek, 

motívumok önálló 

csoportokba sorolása. 

A csoportok megnevezése, 

esetleg létrehozása is. 

Erkölcstan: egyén és 

közösség; helyünk a világban; 

önértékelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motívum, toposz, téma; illúzió, önkép.  

Javasolt pedagóg

iai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Művek, motívumok, toposzok, problémakörök felidézése különféle 

emberi, erkölcsi, életvezetési szempontú témaadás kapcsán, kooperatív 

projektek keretében, például: illúzió és valóság, önkép, testkép, 

önértékelés. Művek, motívumok önálló csoportokba sorolása. A csoportok 

megnevezése, esetleg létrehozása is. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Fogalomhasználat 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az 7–8. évfolyam anyagához kapcsolódó fogalmak megértése és aktív 

használata a különböző művekről való szóbeli és írásos 

megnyilatkozásokban. A tanulás képességének fejlesztése különböző 

munkaformákban. (A jelzett órakeret arányosan elosztható az egyes 

tematikai egységek között.) 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elbeszélő, drámai és lírai 

művek, amelyekkel 

kapcsolatban a fogalmak 

felmerülnek. 

Igényes és az értelmezést 

segítő fogalomhasználat. 

A művekről beszélve, 

beszélgetve értő 

fogalomhasználat. 

Pontos fogalomhasználatot 

segítő szótár- és 

kézikönyvhasználat. 

Vizuális kultúra; ének-zene: 

kulcsfogalmak. 

 

Informatika: 

könyvtárhasználat: 

kézikönyvek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerkezet, epikai szerkezet, történetkezdés, fordulat, befejezés; értekező 

próza, rapszódia, lírai szerkezet, lírai én, hexameter, pentameter, 

disztichon; szinesztézia, szimbólum. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Az adott tematikai egységekben javasolt pedagógiai eljárások, módszerek, 

szervezési- és munkaformák. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő 

egyszerű helyszín-és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat. 

Képsorozattal. Meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. 

Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az ok-

okozati viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a 

cselekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiatudatosságra nevelés. Az életkornak megfelelő mozgóképi 

(film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés 

képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a 

mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű 

tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és 

konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a 

Vizuális kultúra: idő- 

és térbeli változások 
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médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, 

animáció, interjú alkalmazásával).  

A beállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és idő), a 

jelenet (nagyobb tér és/vagy időugrások által határolt szerkezeti 

egység), a fordulat és epizód fogalmának magyarázata. 

A korosztálynak megfelelő mozgóképi szövegeken a cselekmény-és 

történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) megfigyelése és 

tudatosulása és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek 

elemzése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert 

fogalmainak alkalmazása. 

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozása (pl. interjú, újságcikk, 

közösségi portálra készülő adatlap, önportré) útján a képzelőerő, a 

kifejezőkészség önálló fejlesztése.  

megjelenítése 

képsorozatokkal. 

 

Dráma és tánc: 

történet, cselekmény, 

szándék, feszültség, 

konfliktus, 

fordulópont stb. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Karakter, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, 

expozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és 

konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a médiaszövegekben 

(pl. rádióműsorban, riportban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, 

animáció, interjú alkalmazásával). Egyszerűbb médiaszövegek 

létrehozása (pl. interjú, újságcikk, közösségi portálra készülő adatlap, 

önportré) útján a képzelőerő, a kifejezőkészség önálló fejlesztése. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek 

rendszerezése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti 

különbségek érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum 

jellegének megfigyelése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik 

tudatosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek 

nincs minden szövegre alkalmazható osztályozása, a filmek 

értelmezését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja 

(a valóságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói 

szándék és nézői elvárás - műfajfilm, szerzői film). 

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének 

meghatározása (a nézők számára ismerős témák, szériaszerű 

filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a 

személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti 

formanyelvhasználat). 

 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik 

tudatosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

 

Ének-zene: zenei 

stílusok, műfajok - 

dal, kánon, kórusmű, 

szimfónia, más 

hangszeres és 

zenekari művek, 

opera. 

 

Dráma-tánc: alapvető 

tánctípusok, 

táncstílusok és 

kísérőzenéjük 

azonosítása, mozgás- 

vagy mozgásszínházi 

formák 

megkülönböztetése. 

 

Vizuális kultúra: 

Képzőművészeti 

ágak, az építészet, a 

design főbb 

jellemzőinek 

ismerete. 

Ember és természet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, 

thriller, szerzői, ábrázolási konvenció, tudósítás, riport, kritika, 

publicisztika. 

Javasolt pedagó

giai eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik tudatosítása 

(tudósítás, riport, publicisztika, kritika). A meghatározó sajtóműfajok 

felismerése többféle újság, napilap, folyóirat elemzésével, alapvető 

jellemzőik tudatosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika) páros és 
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munkaformák csoportmunkában. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított 

tartalmak. 

A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező 

eszközeinek ismerete. A metafora és a metonímia felismerése, 

alkalmazása. 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. 

újságíró, fotóriporter) ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet 

társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság 

fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 

képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához 

(„írásához”) és megértéséhez („olvasásához”) az adott médiumra 

vonatkozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció 

médiumai más-és más jelrendszert, kódokat használnak írott, 

szimbolikus – például egy képen látható tárgy – és technikai – 

például a kameramozgás – kódokat). 

Annak tudatosulása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is) 

alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, 

mozgóképeken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan 

meghatározott értelme, a jelentés nagymértékben függ a 

befogadótól. 

A mágikus gondolkodás fogalmának meghatározása (a tárgyak 

képének azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság öntudatlan 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

médiumok hírei és a 

környezetben 

tapasztalt valóság 

összehasonlítása. 

 

Informatika: 

algoritmus kódolása a 

számítógép számára 

egyszerű programozási 
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azonosítása). 

Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szerző 

által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konstruálja 

a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a 

fogyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére. 

Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált kommunikáció 

egyirányú és/vagy interaktív jellegével kapcsolatban. 

Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozása 

során történő tudatosulása, miért és hogyan érvényesül a médiában 

a sztereotip megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat 

mindez. 

A nemek, foglalkozások, életmódminták, kisebbségek a tapasztalati 

valóságtól eltérő megjelenítésének felismerése a  médiában, annak 

tudatosulása, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális 

képviselői (reprezentánsai).  

A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak 

érzékelése, miért problematikus, hogy a világ nem olyan módon 

jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-

showk, életmód magazinok, közösségi portálok), az azonosságok és 

az eltérések megfigyelése, megbeszélése.  

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, az 

egyszerűbb reprezentációk különbözőségeinek ésszerű indoklása 

(érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség, illetve 

műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, 

hírportálokon, napisajtóban  

nyelven. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, értelmezési 

keret, egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, 

sztereotípia, reprezentáció. 
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Javasolt pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A média direkt értelmezési kereteket kínál a fogyasztónak a 

közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére, ennek kritikus 

vizsgálata. Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált 

kommunikáció egyirányú és/vagy interaktív jellegével kapcsolatban. 

Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozása során 

történő tudatosulása, miért és hogyan érvényesül a médiában a 

sztereotip megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat 

mindez. 

 

Tematikai egység Könyvtárhasználat 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A könyvtári viselkedés helyes szabályainak ismerete. 

Eligazodás a könyvtár raktári rendjében: szépirodalom betűrendben, 

ismeretközlő irodalom szakrendben. 

Különböző dokumentumtípusok ismerete és használata: könyv, 

időszaki kiadvány, audiovizuális ismerethordozók. 

Segédkönyvek, kézikönyvek használata az iskolai könyvtárban: szótár, 

lexikon, enciklopédia. 

A betűrendes leíró katalógus használata a városi könyvtárban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A könyvtár globális megismerése, a könyvtári ismeretek tapasztalati, 

élményszerzésen elsajátítása. Az életkornak megfelelő segédkönyvek 

használata. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kézikönyvtár 

dokumentumai 

Az ETO-rendszer 

Elektronikus források 

használata 

Bibliográfia használata 

Forrásjegyzék készítése 

Legyen képes egyszerű tantárgyi 

témák feldolgozására, önálló 

kutatásra nyomtatott és 

elektronikus források 

felhasználásának segítségével. 

 

 

Informatika: a városi 

könyvtár elektronikus 

katalógusának használata 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak bibliográfia, forrásjegyzés, ETO  

Javasolt pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

Könyv- és könyvtárhasználat. 

Kiselőadás, egyéni- és 
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munkaformák csoportmunka. 

 

 

 

 

A továbbhaladás 

feltételei 

 8. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédművelés, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

A tanuló eligazodik a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs 

szándékát, nem nyelvi jeleit. Törekszik az egyszerű, érthető, hatékony 

közlésre. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni 

és írásban és szóban továbbadni. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, 

saját véleményével.  Képes ellentmondásos élethelyzetek, erkölcsi 

konfliktusok, erkölcsi értékek feltárására, megbeszélésére, megvitatására. 

A Biblia tanítása alapján történő kritikai megnyilvánulások ismeretére és 

betartására. Egymás gondolatainak, véleményének tiszteletben tartására. 

Olvasás, szövegértés 

A tanuló bizonyítja a szöveg értő befogadását biztosító olvasási 

képességét, különféle műfajú és témájú szövegek felolvasásával, 

elmondásával. A tanuló képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, 

dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a 

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből 

információk visszakeresésére. Képes az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni.  

Írás, fogalmazás 

A tanuló képes a különféle írott és elektronikus információhordozókból az 

anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Le 

tudja jegyezni az állításaihoz felhasznált információforrások adatait. 

Helyesírás  

A tanuló ismeri és a szövegalkotásban értelmesen használja a különböző 

mondatfajtákat. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a 

tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A tanuló a 

helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az idézés helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. A 

tömegkommunikáció és a sajtó műfajainak megismerése. Kritikus 

szemléletmód kialakítása és fejlesztése a keresztyén értékek védelmét 

szolgálva. 

A nyelv szerkezete és jelentése 

Ismeri a szószerkezetek típusait, fajtáit, a szóalkotásmód leggyakoribb és 
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ritkább fajtáit. 

A nyelv állandósága és változása 

Tudja, hogy nyelvünk legváltozóbb eleme a szókincs. Ismeri nyelvünk 

eredetét, ismer néhány nyelvrokonunkat. Ismeri  szókincsünk mai 

rétegződését.  

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése  

Képes különféle műfajú szépirodalmi művek szerkezetének és jelentésének 

összegző bemutatására, a szerkezeti elemek elkülönítésére, a szereplők és 

élethelyzetük jellemzésére.  

Memoriterként tud 3-4 lírai alkotást és kb. 15-20 soros drámarészletet. 

Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 

műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A 

különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni 

tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján 

(elsősorban 19–20. századi alkotások). A különböző művészeti alkotások 

között meg tud nevezni néhány közös és eltérő vonást. Egy-egy 

szempontból össze tud hasonlítani egymástól lényegesen különböző 

esztétikai normákat képviselő műveket. A tanuló képes erkölcsi kérdések, 

döntési helyzetek megnevezésére, értelmezésére, példával történő 

bemutatására.  Felismeri, hogy az evangélikus iskolák milyen 

személyiségformáló hatással rendelkeznek. Tudatában van annak, hogy a 

hit milyen lehetőségeket hordoz az ember életében. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő 

fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, 

disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, 

monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, 

amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, 

paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja 

az alapvető információkat.  

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző 

írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból. Tisztában van a média alapvető 

kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a 

média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a 

médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus attitűd. 
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5. A tantárgyi értékelés formái, szempontjai 

 

 

Szempontok 

      

Az értékelés alapjául az érvényben levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, valamint a rá 

épülő iskolai programban megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak.  

 

Ezek értelmében 

 

 A pedagógus folyamatosan végezzen az osztályában személyre irányuló értékelést, illetve 

visszatérően az osztályt érintő, teljes körű értékelést is. 

 Az értékelés legyen konkrét, objektív, könnyen és jól dokumentálható. 

 Alkalmazzuk az önellenőrzést, önértékelést, ítéletalkotást, vitát, fordítsunk gondot ezek 

fejlesztésére. 

 Fontos, hogy a tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok elvégzése után maguk is pontosabb képet 

alkothassanak saját és társaik képességeiről, felismerjék hiányosságaikat, érezzék szükségét a 

hiányok pótlásának, a hibák kijavításának.  

 A tanulók munkájának megítélésében hangsúlyos szerepet kapjon a szóbeli és az írásbeli 

kommunikációs készség: az írás, a helyesírás, az olvasás, a szóbeli és az írásbeli szövegalkotás 

értékelése.  

 Az alapkészségek és a irodalmi tudás szintjének fejlesztő szándékú, folyamatos és tervszerű 

értékelése, célnak megfelelően szóban és írásban. 

 A tanuló minden szóbeli és írásbeli produktumát értékeljük, lehet néhány szavas vagy mondatos. 

 A beszédkészség mérése folyamatos legyen, ám minden esetben jellemezze a személyiség tisztelete; 

hiszen célja elsősorban az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése. 

 Az anyanyelvi tudás értékelésében meghatározó az anyanyelvi jártasságok, képességek, készségek 

szintjének az ellenőrzése.  

 A nyelvi rendszer ismerete csak eszközjellegű, a nyelvi tudatosság fokozatos fejlesztését, a 

kommunikáció tanulását szolgálja.  

 Az értékelés döntően személyre szóló, fejlesztő legyen, vagyis a tanuló aktuális teljesítményét saját 

korábbi teljesítményéhez is viszonyítsa. 

 A reális és ösztönző értékelés alapja a tanulók tudásának, teljesítményének alapos ismerete. E 

tekintetben nagy jelentősége van a folyamatos megfigyelésnek, adatgyűjtésnek, az adatok 

rendszerezésének, reflektálásának. 

 Formáló-segítő értékelésre van szükség, vagyis megerősíteni, visszaigazolni, amit a tanuló már tud, 

amit sikeresen old meg, egyúttal útmutatást adni arra nézve: hogyan emelhetné tudását, 

teljesítményét még magasabb szintre.  

 A tanár változatosan, árnyaltan értékelje a tanulók munkáját. A tanári értékelés formáját tekintve 

lehet verbális vagy nonverbális, ill. szóbeli vagy írásbeli visszajelzés (ez utóbbiak egy szótól a 

szövegig terjednek). 

 A tanár figyelme terjedjen ki a tanulók írásbeli munkáinak folyamatos javítására, szöveges 

értékelésére is. 
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Fajtái 

 

 év eleji diagnosztikus értékelés azt mutatja meg: mi az, amit a tanuló tud, amire képes, honnan 

indítható a fejlesztés 

 

 folyamatos formatív értékelés: célja elsősorban a tudás, a teljesítmény változásának követése, 

visszaigazolása a megerősítés, a fejlesztés és a korrigálás érdekében 

 

 szummatív értékelések pl. a témazáró anyanyelvi és irodalmi dolgozatok, fogalmazások, év végi 

felmérések 

  

Formái 

 

 szóbeli feladatmegoldás, 

 írásbeli feladatmegoldás, 

 cselekvés, részvétel dramatikus módszertani feladatokban 

 vizuális megjelenítés, 

 szóbeli felmérés, 

 írásbeli felmérés,  

 szóbeli felelet,  

 írásbeli felelet,  

 szóbeli beszámoló,  

 szóbeli házi feladat,  

 írásbeli házi feladat,  

 témazáró dolgozat, 

 feladatlap,  

 olvasónapló, 

 kiselőadás, 

 előre elkészített hozzászólás, 

 műsorrészlet,  

 memoriter mondása, 

 tanulói kiselőadások 

 írásbeli szövegalkotás: (évfolyamonként 2 dolgozat), differenciáltan önálló felkészülés kijelölt 

témában - önálló ismeretszerzés 

 könyv – és könyvtárhasználati jártasság 

 társas feladatokban felelősségvállalás 

 csoportmunkában, projektmunkában való együttműködés 

 házi olvasmány szünidei elolvasása, az olvasmány feldolgozásában való aktív részvétel 

 önálló gyűjtőmunka 

 az egész osztály munkáját elősegítő tantárgyi munka 

 szertárban és szakkörben végzett munka 

 tantárgyi versenyeredmények 

  feladatlapok, munkafüzet (tartalmazzanak feleletválasztó, feleletalkotó és képességjellegű tudást 

mérő feladatokat egyaránt.)  

 alternatív értékelési módok (pl. rajz, táblázat, képregény,stb.) 
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Az értékeléshez javasolt osztályzás: 

 

Teljesítményhatár (%) Javasolt érdemjegy Javasolt osztályzat 

– 0% - tól -  33 % - ig elégtelen 1 

– 34 % - tól – 50 % - ig elégséges 2 

– 51 % - tól – 75 % - ig közepes 3 

– 76% - tól – 90 % - ig jó 4 

– 91 % - tól – 100 % - ig jeles 5 

 

 

 

6. Függelék 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei  

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy taneszközeinek kiválasztásakor pedagógiai, szakmai-tartalmi, formai 

kritériumok figyelembevételét javasoljuk. 

  

A tartalmi kritériumok: 

 tankönyvek szakmailag hiteles tananyagot közvetítsenek. 

 az életkori sajátosságok, 

 tantervi célok és fejlesztési követelmények  

 az olvasáskutatás, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, az anyanyelv- és irodalompedagógia,  az 

általános pedagógia, a didaktika és a pszichológia, ezen belül a fejlődéslélektan legújabb 

eredményeire 

 

szakmai, didaktikai  kritériumok: 

 megfelelő terjedelem; 

 tanulhatók és taníthatók legyenek.  

 A tananyag feldolgozását illetően elsősorban az induktív, a heurisztikus és a kooperatív tanulásra 

épülő módszereket részesítsék előnyben.  

 Az irodalomkönyveket gazdagság és változatosság jellemezze a szövegek forrását, típusait és 

műfaját tekintve.  

 Az olvasmányok témái kapcsolódjanak a gyerekek mindennapi életéhez, ugyanakkor adjanak 

betekintést – a gyerekek érdeklődési körének és életkori sajátosságainak megfelelően – a 

természettel, a társadalmi élettel, a művészetekkel kapcsolatos ismeretkörökbe, segítsék a tanulókat 

eligazodni szűkebb és tágabb környezetükben és saját belső világukban.  

 Tegyék lehetővé a gyerekek kognitív és emocionális szükségleteinek kielégítését, a változatos nevelő 

hatások érvényesítését.  

 A szövegek kínáljanak lehetőséget a nemzeti hagyományok közvetítésére és más kultúrák 

megismerésére is. 
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 Az igényes szövegválasztás, szöveggondozás sikerrel járulhat hozzá az olvasás megszerettetéséhez, 

az olvasóvá neveléshez.  

 Az irodalmi tankönyv legyen tekintettel a befogadási mechanizmus sajátosságaira. 

 Legyen képes összekapcsolni az olvasott műveket a gyerekek eleven világával, akik így képesek 

„bekapcsolni” jelértelmező tevékenységüket. 

 A tanulók munkáltatását biztosító taneszközök sok és sokféle feladatot tartalmazzanak. Legyenek 

bennük véleménynyilvánításra ösztönző gyakorlatok, ezek legyenek alkalmasak az önismeret, az 

empátia fejlesztésére is.    A gyakorlatok mennyisége és nehézségi foka nyújtson lehetőséget a 

személyre szabott jártasság-, képesség- és készségfejlesztésre, a felzárkóztatásra, a 

tehetséggondozásra. 

 A tankönyvek folyamatos lehetőséget kínáljanak beszédművelésre, a szóbeli és írásbeli 

kommunikációs készség, az önálló ismeretszerzés fejlesztésére.  

 A fogalmazástanítás terjedjen ki mind a kreatív írás, mind a műfaji követelményeknek megfelelő 

fogalmazás fejlesztésére.   

 A tankönyvek szemléltető szövegei, utasításszövegei nyelvileg, helyesírási szempontból 

kifogástalanok legyenek, ugyanakkor nyelvezetük ne legyen bonyolult vagy nehezen érthető a 

gyerekek számára.  

 A tankönyvek megjelenésükkel is motiválják a gyermekeket olvasásra, az anyanyelvvel való 

foglalkozásra. Ízléses, a szövegekhez szervesen tartozó illusztrációkat tartalmazzanak. 

tankönyvekben és munkafüzetekben levő tananyag, illetve a gyakorlatok jól tagoltak, áttekinthetők 

legyenek.  

 A taneszközök legyenek alkalmasak a mindennapi munkára.  

 A tankönyveket elfogadható, reális áron kínálják. 

 Legyen a taneszköz modern és újszerű. 

 Vegye figyelembe a könyvkínálat változásait, adjon alkalmat rá, sőt tegye megkerülhetetlenné a 

kulcskompetenciák és más képességek fejlesztését.  

 Legyen életszerű, a gyerekekhez közelálló, esztétikailag is megnyerő. 

 A tankönyveken kívül a magyar nyelvi és irodalmi program megvalósítását egyéb segédeszközök, 

így pl. tanári kézikönyvek, felmérőlapok, feladatgyűjtemények is segítsék.  
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1. Tantárgyi címoldal 
 

Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 

5540 Szarvas, Kossuth u. 17. 

OM: 028287 

 

 

 

Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 

5-8. évfolyam 

 

 

Helyi tantárgyi tanterv 

 

 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5-8. évfolyam: általános tantervű tanulócsoportok osztálykeretek között. 

 

 

 

A tantárgy órakerete:  

 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 2 72 65 7 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

341 

 

6. 2 72 65 7 

7. 2 72 65 7 

8. 2 72 65 7 

 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. 

sz. mellékletében kiadott történelem tantárgyi kerettanterv alapján készült helyi tanterv. 

 

 

 

 

A tantárgy helyi tantervét kidolgozta:  

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka történelem szakos tanár  
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2. A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése 

 

2.1. táblázat 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Az emberiség őskora. 

Egyiptom és az ókori Kelet 

kultúrája 

12 +4 

 

16 

Az ókori görög világ  

Az ókori római világ 

23 +1 24 

A középkori Európa 14 +1 15 

A magyarság történetének kezdetei 16 +1 17 

Évfolyam összesen 65 +7 72 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A Magyar Királyság virágkora 13 +2 15 

A világ és Európa a kora újkorban 14 +3 17 

Magyarország a kora újkorban 18 +2 20 

A forradalmak és a polgárosodás 

kora Európában és 

Magyarországon 

20  20 

Évfolyam összesen 65 +7 72 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A nemzetállamok kora 8 +2 10 

Önkényuralom és kiegyezés 12 +1 13 

A nagyhatalmak versengése 8 +2 10 

Európa és a világ a két háború 

között 

11  11 

Magyarország a két világháború 

között 

 

14 +1 15 

A második világháború 12 +1 13 

Évfolyam összesen 65 +7 72 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Hidegháborús konfliktusok 6  6 
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A két világrendszer versengése 

Az egységesülő Európa 

6 

6 

 

+3 

6 

9 

Magyarország a második 

világháború végétől 

A Kádár-korszak 

Demokratikus viszonyok 

8 

 

8 

5 

 

 

 

+3 

8 

 

8 

8 

Társadalmi szabályok 

Állampolgári alapismerete 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 

3 

5 

5 

 

 

+1 

3 

5 

6 

Háztartás és családi gazdálkodás 5  5 

Médiakörnyezet 

A médiamodellek 

A média társadalmi szerepe 

3 

3 

2 

 

 

 

3 

3 

2 

Évfolyam összesen 65 +7 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

 

 

2. 2. táblázat 

 
 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 
 
 

 

5. évfolyam:  Szabad órakeret:  

Tematikai egység Téma Óraszám 

Az emberiség őskora 

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Számonkérés 

Az ókori Kína 

Összefoglalás 

Témazáró 

            1 

1 

1 

1 

Az ókori görög és római világ 2*Összefoglalás 

Témazáró 

2 

1 

A középkori Európa  Összefoglalás 

Témazáró 

1 

1 

A magyarság történetének kezdetei Összefoglalás 

Témazáró 

1 

1 

   

 Összesen: 11 
 

6. évfolyam:  Szabad órakeret:  
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

A Magyar Királyság virágkora Összefoglalás 

Témazáró 

1 

1 

A világ és Európa a kora újkorban A helyi református 

egyházközség megalakulása 

Összefoglalás 

Témazáró 

1 

 

1 

1 

Magyarország a kora újkorban Összefoglalás 1 
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Témazáró 1 

A forradalmak és a polgárosodás 

kora Európában és 

Magyarországon 

Összefoglalás 

Témazáró 

1 

1 

 Összesen: 9 

 

7. évfolyam:  Szabad órakeret:  
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

A nemzetállamok kora Összefoglalás 

Témazáró 

1 

1 

Önkényuralom és kiegyezés Összefoglalás 

Témazáró 

1 

1 

A nagyhatalmak versengése Összefoglalás 

Témazáró 

1 

1 

Európa és a világ a két háború 

között 

Összefoglalás 1 

Magyarország a két világháború 

között 

 

Összefoglalás 

Témazáró 

1 

1 

A második világháború Összefoglalás 

Témazáró 

1 

1 

 Összesen: 11 

 

8. évfolyam:  Szabad órakeret:  
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Hidegháborús konfliktusok 

A két világrendszer versengése 

Az egységesülő Európa 

 

 

2*Összefoglalás 

Témazáró 

 

 

2 

1 

 

Magyarország a második 

világháború végétől 

A Kádár-korszak 

Demokratikus viszonyok 

 

 

 

 

2*Összefoglalás 

Témazáró 

 

 

 

2 

1 

Társadalmi szabályok 

Állampolgári alapismeretek 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 

 

 
 

Számonkérés 

 

 

1 

Háztartás és családi gazdálkodás   

Médiakörnyezet 

A médiamodellek 

A média társadalmi szerepe 

  

 Összesen: 7 
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3. Tantárgyi bevezető 

Célok és feladatok: 

 
Az evangélikus iskolában folyó történelemoktatás során nem csupán ismereteket kívánunk 

nyújtani, hanem hitre nevelést is. Olyan irányt kívánunk mutatni, amely a tanulók későbbi életében egy 

biztos utat, szilárd jellemet eredményez, akik kellő alázattal és hittel, szilárd akarattal néznek szembe az 

életben a gondokkal. Keresztyén értékek közvetítésével, történelmi példákon át segítjük elő, hogy diákjaink 

felismerjék a gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok törvényszerűségeit, s ezt a tudást felnőve 

képesek legyenek saját életükben is kamatoztatni. Kialakítjuk a problémafelismerő, az együttműködési és a 

döntési képességeket, elősegítve, hogy tudásukkal, magatartásukkal becsületes magyar állampolgárokká 

váljanak, Istenhez és hazájukhoz hű emberek legyenek, és tudják mindezt az európai közösségben 

elhelyezni.  

Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való 

eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában hagyományosan a történelem 

mint múltismeret áll, mely a társadalom közös emlékezeteként az emberi azonosságtudat egyik alapja. Ez az 

identitástudat sokrétű, a legszűkebb helyi közösségektől, a haza és a nemzet legnagyobb kohéziós erőt 

jelentő összefogó erején át, az európai kontinens közösségei által az emberiség egészéhez való tartozás 

érzéséig terjed. Kölcsönös függésünk megértése meghatározó jelentőségű, amely világtörténelmi látásmódot 

követel, és a különböző – főleg európai – kultúrák, de leginkább határainkon inneni és túli nemzeti értékeink 

megbecsülését jelenti. 

A történelem tanításának és tanulásának a célja olyan, hazánk és az emberiség múltjával 

kapcsolatos műveltség és képességek elsajátíttatása és elsajátítása, amely közös kommunikációs alapot 

szolgáltatva biztosítja egymás kölcsönös elfogadását a szűkebb és tágabb közösségek számára. Fontos a 

történelmi folyamatok megértetése és megértése is, olyan történelmi tudat kialakítását megalapozva, 

amelynek révén egyrészt beláthatóvá válik, hogy a jelen a múlt történéseinek a következménye is; másrészt 

viszont az, hogy mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára. A történelem tanulásának 

tehát nem pusztán az a célja, hogy megismerjük múltunkat, hanem az is, hogy jobban tudjunk tájékozódni a 

jelenben. 

A múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése csak akkor lehet 

eredményes, ha – figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait – élményszerű a tanítás. Az általános 

iskolai történelemtanításnak éppen ezért a múltat szemléletesen megjelenítő történettanításon kell alapulnia. 

A történetek a múlt színes, sodró valóságának, a valaha volt élet lehető lényegi teljességének képszerű 

felidézését jelentik. Segítik átélni a tanulóknak a történeti valóságot, vagyis a segítségükkel juttathatjuk el 
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tanulóinkat a történelmi elemzésig, a megfelelő következtetések, általánosítások segítségével a 

tudományosan megalapozott történelmi ismeretek rendszeréhez. 

Mivel az 5–6. évfolyamos tanulók gondolkodása konkrét, ezért esetükben a múlt képszerű 

megjelenítése különös jelentőségű. Ennek érdekében a történetek megjelenítésén alapuló és tevékenység-

központú feldolgozás a történelemtanítás alapelve, melynek eszközei között fontos szerepet játszik a jeles 

történelmi személyiségek bemutatása, valamint az egyes korok embereinek mindennapjait bemutató 

életmódtörténet. A 7–8. évfolyamos tanulók gondolkodása már inkább elvont-fogalmi szintű, amely képes a 

múlt valóságát az általánosítás egy magasabb szintjén, sokoldalúbb történelmi összefüggésekbe ágyazva 

feldolgozni. A történelem képszerű megjelenítését jelentő történettanításra itt is szükség van, mely azonban 

már komolyabb elemzéssel társul, mivel ezek a tanulók képesek a történelem megismerésének, a jelenségek 

elemzésének magasabb szintjére is. 

A tananyag tevékenység-központú feldolgozása a kompetencia elvű képzés folyamatában a 

fejlesztési feladatok révén valósul meg. A tananyag elsajátítása elsősorban tanulói tevékenységgel 

lehetséges, a tevékenységek elvégzésére irányuló képességek fejlesztése pedig különböző típusú feladatok 

révén történik. A történelem megismeréséhez az ember és társadalom műveltségi terület egészére is 

érvényes fejlesztési területek – az ismeretszerzés és tanulás, a kritikai gondolkodás, a kommunikáció, 

valamint az időben és térben való tájékozódás – járulnak hozzá a legsajátosabb módon. Fontos, hogy a 

tanulók – az élethosszig való tanulás igényének megfelelve – képessé váljanak ismereteket meríteni szűkebb 

környezetükből, történetekből, könyvekből, képekből, tömegkommunikációs eszközökből, a világhálóról, 

statisztikai adatokból, grafikonokból, diagramokból, tárgyi és szöveges forrásokból és más 

ismerethordozókból. Az is lényeges, hogy az ezekből szerzett ismereteket egyre önállóbban és kritikusabban 

értelmezzék, s tudjanak belőlük következtetéseket levonni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a fejlesztési feladatokra lehet példákat 

találni. Az elvárás az, hogy egy kétéves ciklus során a megfelelő évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok 

mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy melyik témánál melyik fejlesztési 

feladatot, vagy feladatokat, milyen konkrét formában dolgozza fel. A táblázatok témák rovatában dőlt 

betűvel jelöltük a tájékoztató jellegű, csupán javasolt ismétlő és hosszmetszeti témákat, a fejlesztési 

követelmények példaként szolgáló feladatait, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagait. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra összpontosító 

szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon reagálnak a diákokat közvetlenül érintő 

társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk olyan tudományterületekre épül, mint a 

szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a jogtudomány, a közgazdaságtan és a média tudománya. 

Az e témakörökben megjelenő ismeretek fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére 
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vonatkozó tudás összekapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik 

a társadalom, az állam és a gazdaság, amelyben saját maguk és családjuk mindennapi élete zajlik.  

Nem mindegy tehát, hogy a tanulók találkoznak-e ezekkel a kérdésekkel iskolai tanulmányaik során, 

vagy sem. Mint ahogy az sem mellékes, hogy az iskola ösztönzi-e őket az aktív, cselekvő állampolgárként 

való életre, vagy az őket körülvevő világ társadalmi, közéleti és gazdasági problémáival akkor találkoznak 

először, amikor azokat már nekik maguknak kell megoldaniuk. A társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek témaköreinek feldolgozása – cselekvési minták bemutatásával, szituációs gyakorlatok 

szervezésével, tapasztalatszerzési lehetőségek megteremtésével és bizonyos gyakorlatias készségek 

fejlesztésével – sokat tehet azért, hogy a fiatalok ne álljanak majd védtelenül e helyzetekben. 

A történelem, illetve a társadalmi és állampolgári ismeretek témaköreihez tetszés szerint, több helyen 

is hozzá kapcsolhatók a médiaismeret tartalmai, melyeket úgy érdemes beépíteni a helyi tantervbe, hogy 

azok egyszerre segítsék az adott tartalom jobb megértését, valamint az általános iskolai médiaoktatás 

fejlesztési céljainak megvalósulását. A kerettantervben megjelenő média tartalmak közvetlenül beépíthetők 

a történelem 7–8. évfolyam anyagába, de különálló egységként is feldolgozhatók. 

 

 

4. Tantárgyi tartalom: az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként 

 

5–6. évfolyam 

 

Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető 

fejlesztési területek, nevelési célok állnak a középpontban, mint a nemzeti öntudat kialakítása, fejlesztése, a 

hazafias nevelés, az állampolgárságra és demokráciára nevelés megalapozása, valamint a tanulás tanítása. A 

kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia, valamint a hatékony és önálló tanulás 

kiemelt jelentőségű. Fontos szempont az adott szakaszban a szűkebb és tágabb környezet történelmi, 

kulturális és vallási értékeinek a megismertetése, továbbá, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a történelmi 

múltat feldolgozó történész munkájába. Ajánlott a múzeumok, közgyűjtemények látogatása, rendeltetésük, 

szerepük megismertetése. Ez szolgálja a tantárgy vonzóvá tétele mellett annak hitelességét is. 

A rendszeres történelemtanítás az első két évben a történetek feldolgozásán, a jeles történelmi 

személyiségek és az adott korok mindennapjainak a bemutatásán alapul, kiemelten tárgyalva a magyar 

történelmi múlt sorsfordulóit. Ennek keretében fontos arra figyelni, hogy a magyarságot a múltról szóló, a 

közösség többsége által ismert mondák, történetek, valamint a közös nyelv és hagyomány tartják össze. Arra 

is figyelemmel kell lenni, hogy a múlt megismerésével alakul ki az egyes ember történelmi látásmódja, a 

nemzedékek közös történetei pedig a nemzeti öntudat fejlesztését eredményezhetik. Ez a két év alapozza 
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meg a tanulók időben és térben való tájékozódását. Mindezeknek a megvalósítása csak tevékenység-

központú tanítással, változatos fejlesztési feladatok beiktatásával lehetséges. Törekedni kell a 

történelemtanítás élményszerűségére is, hogy a távoli korokat, az ott élő emberek világát életközelien tudjuk 

feldolgozni. A feldolgozás során támaszkodni kell a korosztály élénk, alkotó fantáziájára is. Fontos, hogy 

figyelembe vegyük az 5–6. osztályos tanulók jellemzően konkrét gondolkodását, amely a múlt képszerű 

megjelenítését igényli. Építenünk kell az alsó tagozatos történelmi tárgyú olvasmányok élményanyagára is. 

 

 

 

5. évfolyam 

 

Tematikai 

egység 

Az emberiség őskora. ( 5 óra +1 óra prezentációs 

számonkérés) 

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája (7 óra , +1 óra) (+2 

óra) 

Órakeret  

12+ 4 óra 

Előzetes tudás 

Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából. 

A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet, 

adósság), a számok helye a számegyenesen. Az idő mérése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az emberi munka és a környezethez való alkalmazkodás jelentőségének 

megismerése. A különböző emberi közösségek (család, törzs stb.) 

szerepének tudatosulása. Az állam különböző társadalomszervező 

funkcióinak (munka megszervezése, védelem stb.) felismerése. Annak 

belátása, hogy az emberi civilizációt százezrek munkája teremtette meg, 

valamint a múlt emlékei, maradványai megóvásra érdemesek. 

Ismeretek szerzése az őskorról és az ókori Keletről szóló történetekből, 

tankönyvi olvasmányokból és képekről. Az időszámítás technikájának 

és jelentőségének megértése. A történelmi térképek sajátosságai, 

megismerésük a földrajzi térképekhez viszonyítva. A kritikai 

gondolkodás fejlesztése a valós és a fiktív elemek megkülönböztetése 

révén a régi korokról szóló történetekben. A szóbeli kifejezésmód 

fejlesztése történetek mesélésével. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Ismétlés, az alsós történelmi 

olvasmányok felidézése. 

 

Rejtőzködő múlt, a régészek 

munkája. 

 

Képek az őskori ember 

életéből. 

 

Varázslók és varázslatok. Az 

őskor kulturális emlékei. 

 

Az első letelepült közösségek: 

falvak és városok. 

Falvak és városok.
1
 

12 törzs letelepülése. 

Az időszámítás. 

 

Az ókori Egyiptom. 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

A piramisok titkai: az 

egyiptomi vallás, tudomány és 

művészetek. 

Egyiptomi fogság. 

A Biblia. Történetek az 

Ószövetségből. 

A világvallások alapvető 

tanításai. Népek és vallások 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Tankönyvi szövegek 

tanulmányozása. (Pl. a 

régészet szerepe a múlt 

megismerésében.) 

Képek, képsorok megfigyelése. 

(Pl. az emberek őskori 

tevékenységei leletek és 

rekonstrukciós rajzok 

alapján.) 

Információk rendezése. (Pl. 

bibliai történetek olvasása 

alapján.) 

A hallott és olvasott elbeszélő 

szövegek tartalmának 

elemzése. (Pl. bibliai 

történetek meghallgatása, 

olvasása alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

Valós és fiktív elemek 

megkülönböztetése. (Pl. 

Bábel tornya.) 

 

Kommunikáció: 

– Ismertető az őskori 

szerszámokról, eszközökről; 

a művészet kezdeteiről. (Pl. a 

barlangrajzok és őskori 

szobrok alapján.) 

– A nagy folyamok szerepének 

érzékeltetése a földművelés 

kialakulásában. (Pl. az 

öntözéses földművelés és a 

kereskedelem kialakulásának 

okai, következményei.) 

– Az ókori kulturális örökség 

Magyar nyelv és 

irodalom: mondák, 

mitológiai történetek, 

bibliai történetek (pl. 

teremtéstörténet és a 

vízözön története a 

Bibliában). 

 

Természetismeret: 

Tájékozódás a 

térképen, égtájak, 

földrészek, alapvető 

térképészeti jelölések. 

Az állatok háziasítása. 

 

Vizuális kultúra: 

Barlangrajzok, őskori 

szobrok, ősművészet 

(pl. Stonehenge, 

altamirai barlangrajz). 

Egyiptomi és 

mezopotámiai 

sírtípusok és 

templomok (pl. 

Kheopsz fáraó 

piramisa, Zikkurat 

toronytemploma, a 

karnaki Amon 

templom), szobrok az 

ókori Egyiptomból (pl. 

Írnok szobor, Nofretete 

fejszobra), ókori keleti 

falfestmények vagy 

domborművek (pl. 

Fáraó vadászaton – 

thébai falfestmény). 

                                                           
1
 

 A Témák oszlopban itt és a továbbiakban a NAT azon feldolgozható ismétlődő és hosszmetszeti témáit jelöltük, melyek 

illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 
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egymásra hatása.  

 

Az ókori Kína 

Ókori keleti örökségünk 

Mezopotámia, India, Kína 

területéről. Az írásbeliség 

kezdetei. 

Hasonlóságok és 

különbségek.  

 

Összefoglalás, számonkérés 

számbavétele írásban és 

szóban. (Pl. a piramisok, a 

kínai nagy fal; az írásfajták.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az időszámítás 

kialakulásának oka és 

jelentősége. (Pl. időszalagok 

készítése.) 

Fogalmak 

(pl. 

értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalma

k, adatok) 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

történelmi forrás, tény és bizonyíték. 

Életmód, kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, társadalom, 

kultúra, vallás, többistenhit, egyistenhit. 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses 

földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, 

fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetség. 

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes. 

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus. 

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformá

k 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási 

módszer, a tanulók kiselőadásai 
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Tematikai 

egység 

Az ókori görög világ (12 óra) –Az ókori római világ (11 

óra) (+1 óra) 

Órakeret  

23+1 óra 

Előzetes 

tudás 

Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós eseményekről, 

személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi ismeretek. 

A 

tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Az ókori görögséget a közös nyelv, vallás, történetek-mondák és az olimpiai 

játékok kapcsolták össze. Az athéniak a perzsák elleni harcokban nemcsak a 

földjüket, városukat védték, hanem a szabadságukat is. Az ókori rómaiak 

nagykiterjedésű birodalmat hoztak létre, mely hazánk területére is kiterjedt, így 

fontos a pannóniai római örökség kulturális emlékeinek védelme, megbecsülése. 

Az ókor hőseinek közösségükért tett bátor, önfeláldozó magatartásának 

értékelése. A történelem szereplőit, a hőseit a közösség érdekében tett 

cselekedeteik alapján értékelhetjük. 

Képi és szöveges információk gyűjtése és összevetése ókori görög-római 

témákból. A korabeli régészeti emlékek megfigyeltetése. Lelet és rekonstrukció 

összevetése. A megismert történelmi fogalmak helyes alkalmazása. Egyszerű 

írásos források megértése és feldolgozása tanári segítséggel. Történelmi 

események időrendbe állítása, elhelyezésük az időszalagon. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mondák a krétai és trójai 

mondakörből. 

 

A görögök vallása és az 

ókori olimpiák. 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

Hétköznapok Athénban 

és Spártában. 

Gyermekek nevelése, 

oktatása. 

 

Történetek a görög-

perzsa háborúk korából. 

Békék, háborúk, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk gyűjtése a görög 

világról. (Pl. az életmód 

jellegzetességei.) 

– Információk gyűjtése a görög-

római világban lezajlott 

jelentősebb háborúkról képek 

és történelmi térképek 

segítségével. (Pl. a görög-

perzsa háborúk, a pun 

háborúk.) 

– Történetek és képek gyűjtése 

az ókori római világból. (Pl. 

Romulus és Remus mondája; 

olvasmányok feldolgozása 

Róma fénykoráról.) 

– Képszerű ismeretek gyűjtése 

az antik építészetről. (Pl. a 

görög és római építészet 

hasonlóságainak és 

különbségeinek összevetése.) 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mese, monda, mítosz. (Pl. 

ismert görög mondák 

Prométheuszról, 

Odüsszeuszról, Daidalosz és 

Ikaroszról.) 

 

Idegen nyelvek: néhány példa a 

görög/latin szavak átvételére a 

tanult idegen nyelvben. 

 

Matematika: Euklidész, 

Pitagorasz, a római számok. 

 

Természetismeret: A félsziget 

fogalma, jellegzetességei a 
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hadviselés. Egyezmények, 

szövetségek. 

 

Az athéni demokrácia 

virágkora. 

 

Művészek és művészetek, 

tudósok és tudomány az 

ókori görög világban. 

  

Történetek Nagy 

Sándorról. Birodalmak. 

 

Róma alapítása és 

terjeszkedésének 

kezdetei. A pun háborúk 

és hadvezérei. 

Birodalmak. A földrajzi 

környezet. Közlekedés, 

úthálózat, hírközlés. 

 

Köztársaságból 

egyeduralom.  

Híres és hírhedt 

császárok. Uralkodók és 

államférfiak. 

 

A régi Róma művészeti 

emlékei, tudósok és 

művészek a 

birodalomban. 

 

Élet a Római 

Kritikai gondolkodás: 

– Valóság és fikció 

szétválasztása egy-két görög 

mondában. (Pl. a trójai faló 

története.) 

– Mondák forráskritikai 

elemzése. (Pl. a valós és a 

fiktív elemek 

megkülönböztetése a szabin 

nők elrablásáról szóló 

történetben.) 

– A hódító Róma történelmi 

szerepe. (Pl. a római 

hódítások pozitív és negatív 

következményei.) 

Lelet és rekonstrukció 

összevetése. (Pl. Colosseum, 

diadalívek stb.) 

 

Kommunikáció: 

A görög világ főbb 

jellegzetességeinek 

bemutatása. (Pl. néhány 

monda szóbeli felidézése.) 

– Szituációs játék. (Pl. az athéni 

demokrácia működése.) 

 Rendszerező tábla készítése 

(pl. az ókori Hellászról és a 

Római Birodalomról). 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 Az itáliai-félsziget 

elhelyezkedése, 

jellegzetességei. A Római 

Birodalom terjeszkedése. (Pl. 

a második pun háború 

nyomon követése történelmi 

térképen; a Római Birodalom 

helye Európa mai térképén.) 

 Az időszámítás technikájának 

gyakorlása. (Pl. a főbb görög 

és római események 

ábrázolása párhuzamos 

időszalagon.) 

gazdasági életben. A Balkán-

félsziget és az Itáliai félsziget 

Európa térképén. A vulkánok. 

 

Vizuális kultúra: ókori 

épületek maradványai (pl. az 

athéni Akropolisz, a római 

Colosseum); a görög és római 

emberábrázolás, 

portrészobrászat; 

korakeresztény és bizánci 

templomok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Részletek 

népszerű játékfilmekből. (Pl. 

Wolfgang Petersen: Trója; 

Oliver Stone: Nagy Sándor; 

William Wyler: Ben Hur; 

Ridely Scott: Gladiátor; 

Franco Zeffirelli: Jézus élete.) 
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Birodalomban. 

Család, lakóhely. 

 

Pannónia provincia. 

 

A kereszténység 

kialakulása és elterjedése. 

Az Újszövetség. Jézus 

története.  

A világvallások alapvető 

tanításai, vallásalapítók, 

vallásújítók.  

 

A Római Birodalom 

meggyengülése, a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása. 

 

Összefoglalás, 

számonkérés 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalma

k, adatok) 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, termelés, állam, 

birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, köztársaság, császárság, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, 

rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség. 

Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, 

Jézus, Mária, József. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, 

Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. 

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a 

marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 (Julius 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

354 

 

Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformá

k 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, 

tablókészítés, rejtvények,  

 

 

Tematikai 

egység 
A középkori Európa világa (14 óra) (+1 óra) 

Órakeret 

14+1 óra 

Előzetes tudás 
Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor 

világából/világáról: királyok, lovagok, polgárok, parasztok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A különböző népek vallása, kulturális, társadalmi és gazdasági 

tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. A közösségeket a munka tartja 

fenn, a gazdasági fejlődés szempontjából pedig fontos az egyéni 

érdekeltség. A társadalmi életet a szellemi és anyagi viszonyok együttesen 

határozzák meg. A korszak meghatározó vallási és szellemi irányzatainak 

(lovagi kultúra, humanizmus stb.) máig mutató hatásuk van. 

A középkori keresztény államok megjelenése jelentőségének a felismerése. 

A középkori Európa mint a mai Európa elődjének bemutatása. A középkori 

Európára jellemző főbb vallások megkülönböztetése főbb jellegzetességeik 

alapján. A középkori ember életének többoldalú és kritikus szemléletű 

megismerése. Történetek elmondásával a szóbeli kifejezőképesség 

fejlesztése. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Frank Birodalom és keresztény 

királyságok. A Bizánci 

Birodalom. 

 

Az iszlám vallás megjelenése és 

alapvető tanításai. Az iszlám 

kulturális hagyatéka. Az arab 

hódítás.  

Az iszlám és Jézus Krisztus. 

Népek és vallások egymásra 

hatása, együttélése. 

 

A keresztény egyház felépítése, 

jellemzői. 

A fontosabb európai államok az 

első ezredfordulón. 

 

Az uradalmak. Földesurak és 

jobbágyok.  

Család, lakóhely. 

 

A keresztény egyház. Világi 

papok és szerzetesek. 

 

Lovagi életmód, lovagi erények. 

A keresztes hadjáratok. 

 

A középkori városok. A 

katedrálisok és a gótika. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A középkori élet színtereinek, 

főbb jellemzőinek 

megismerése. (Pl. a földesúri 

vár felépítésének, az egyes 

részek funkciójának számba 

vétele képek alapján.) 

– Ismeretek gyűjtése az érett 

középkorról. (Pl. a reneszánsz 

stílus jegyeinek megfigyelése 

festmények, szobrok és 

épületek képeinek 

segítségével.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Társadalmi csoportok 

jellegzetességeinek 

felismerése, összevetése. (Pl. a 

bencés rend legfontosabb 

jellegzetességeinek ismerete; 

társadalmi csoportok 

[szerzetesek, lovagok] közös 

jellemzői.) 

– A középkori városok 

jellegzetességeinek 

számbavétele, magyarázata, az 

életmód jellemzői. (Pl. képek 

és térképek segítségével 

megértetni, miért az adott 

helyen alakultak ki a középkori 

városok.) 

– Kérdések megfogalmazása 

egyszerű írásos források 

alapján. (Pl. a könyvnyomtatás 

elterjedésének jelentősége a 

kultúrában.) 

 

Kommunikáció: 

– A középkori életmód 

ismertetése szóban vagy 

játékos formákban. (Pl. 

apródból lovag – a lovaggá 

válás folyamatának 

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

témájú mesék, mondák 

a királyokról, 

lovagokról, 

földesurakról. 

 

Idegen nyelvek: a 

híresebb középkori 

városok nevének 

helyes kiejtése a tanult 

nyelven. 

 

Matematika: az „arab” 

számok eredete. 

 

Vizuális kultúra: A 

középkori építészet, a 

román és a gótikus 

stílus jellemzői; 

középkori freskók, 

táblaképek, 

üvegablakok és 

oltárszobrok. 

Reneszánsz paloták. 

A reneszánsz nagy 

mesterei. 

 

Ének-zene: gregorián 

énekek, a reneszánsz 

zene. 

 

Testnevelés és sport: 

érdekességek a 
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A polgárok. Falvak és városok. 

 

A céhek feladatai és működésük. 

A távolsági kereskedelem vízen 

és szárazföldön. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Járványok a középkorban. 

Betegségek, járványok. 

 

A középkori Európa öröksége. 

 

A humanizmus és a reneszánsz. A 

könyvnyomtatás. 

 

Összefoglalás, számonkérés 

megbeszélése dramatizált 

formában) 

– Események, történések 

dramatikus megjelenítése. (Pl. 

hűbéri eskü, lovaggá avatás.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– A középkori birodalmak 

térképen való elhelyezése. (Pl. 

a Frank Birodalom, a Bizánci 

Császárság.) 

– Az időszalag használatának, 

valamint a tanult évszámokkal 

való számítás gyakorlása. (Pl. 

a tanult események elhelyezése 

az időszalagon.) 

testedzés történetéből 

– a parasztok sportjai, 

lovagi játékok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Részletek népszerű 

játékfilmekből (pl. Mel 

Gibson: A 

rettenthetetlen; Luc 

Besson: Jeanne 

d’Arc.) 

 

Dráma és tánc: 

Shakespeare 1-2 műve 

(pl. Rómeó és Júlia, 

Szentivánéji álom). 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás. 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, gazdaság, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, politika, 

állam, államforma, királyság, császárság, egyeduralom, birodalom, vallás, 

vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, 

majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, 

középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás. 

Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. 

Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab 

Birodalom, Német-Római Császárság. 

Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. 

század (könyvnyomtatás). 
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Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, tablókészítés, rejtvények, 

 

 

Tematikai egység 
A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 

(16 óra) (+1 óra) 

Órakeret 

16+1 óra 

Előzetes tudás 

Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; 

mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a hun-magyar 

mondakörből, a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent Istvánról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az országalapítók és -építők (uralkodók és a közemberek) munkájának 

és emlékének megbecsülése, a közösségi összefogás, áldozatkészség és 

helytállás erejének felismerése a haza építésében és védelmében. 

Hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres 

beilleszkedésének az értékelése, a keresztény értékrend máig ható 

elemeinek és azok jelentőségének elfogadása. Az utókor a korszak 

szereplőit a közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. 

A magyarság múltjának megismerése, feldolgozása, a tények és a 

vitatott kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával is. Mondák 

és valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások felismertetése. A 

kritikai gondolkodás fejlesztése különböző források feldolgozása és 

ütköztetése révén. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mondák, krónikák és történetek a 

magyarság eredetéről és 

vándorlásáról. 

 

Az ősi magyar harcmodor. 

Honfoglalás és letelepedés a 

Kárpát-medencében. A kalandozó 

hadjáratok. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyar őstörténetre 

vonatkozó ismeretek szerzése 

különböző típusú forrásokból. 

(Pl. a rovásírásos ABC 

megismerése.) 

– Történetek megismerése és 

feldolgozása. (Pl. Szent István 

és Szent László legendáiból.) 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: A hun-

magyar mondakör. 

Részletek magyar 

szentek legendáiból. 

 

Természetismeret: a 

Kárpát-medence 

tájegységei, 

gazdaságföldrajzi 
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A keresztény magyar állam 

megalapítása, Géza fejedelem és 

Szent István intézkedései. 

A keresztény magyar állam 

megerősítése Szent László és 

Könyves Kálmán uralkodása 

idején. 

A tatárjárás. Az ország újjáépítése 

a tatárjárás után. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

Árpád-kori kulturális örökségünk. 

 

Összefoglalás, számonkérés 

Kritikai gondolkodás: 

– Forrásütköztetés a honfoglaló 

magyarok életmódjára 

vonatkozó ismeretek 

megbeszélése során (Pl. az ősi 

magyar hitvilág és az új 

vallás összehasonlítása.) 

– Történelmi személyiség 

jellemzése (pl. Szent István 

király Intelmeinek rövid 

részletei alapján). 

 

Kommunikáció: 

– Beszámolók, kiselőadások 

tartása. (Pl. Csaba királyfi, a 

vérszerződés, a fehér ló 

mondája.) 

– Rekonstrukciós rajzok 

elemzése. (Pl. az ősi magyar 

öltözködés, lakhely, 

szerszámok és fegyverek.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Történelmi mozgások 

megragadása. (Pl. a 

honfoglalás útvonalai.) 

– Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a jelentősebb Árpád-házi 

uralkodók elhelyezése az 

időszalagon.) 

jellegzetességeik. 

 

Ének-zene: a magyar 

népzene régi rétegű és 

új stílusú népdalai, a 

népi tánczene. 

 

Vizuális kultúra: 

Festmények, szobrok 

és filmek a magyar 

mondavilágról, a 

vérszerződésről, a 

honfoglalásról és az 

államalapításról. 

Népvándorlás kori 

tárgyak. A román 

stílus hazai emlékei. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

részletek népszerű 

játékfilmekből. (Pl. 

Koltay Gábor: 

Honfoglalás; Koltay 

Gábor: István, a 

király.) 
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Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

értelmezés, történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 

gazdaság, termelés, politika, állam, királyság, államszervezet, törvény, 

adó, vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, 

nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, 

ispán, tatár, kun. 

Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért 

püspök, Szent László, IV. Béla. 

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, 

Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás),  

997–(1000)–1038 (Szent István uralkodása), 1077 (Szent László trónra 

lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási 

módszer 

Szemléltetés, szerepjáték és játék, portfolió módszer 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

Az időszámítás technikájának és jelentőségének megértése. A kritikai 

gondolkodás és a szóbeli kifejeződés mód fejlődése.  A megismert 

történelmi fogalmak helyes alkalmazása. Egyszerű írásos források 

megértése és feldolgozása tanári segítséggel. Történelmi események 

időrendbe állítása, elhelyezésük az időszalagon. A középkori ember 

életének többoldalú és kritikus szemléletű megismerése. A korszak 

meghatározó vallási és szellemi irányzatainak hatásának megértése. 

Mondák és valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások felismertetése. 

A kritikai gondolkodás fejlesztése különböző források feldolgozása és 

ütköztetése révén. 

 

 

6.évfolyam 
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Tematikai egység A Magyar Királyság virágkora (13 óra) (+2 óra) 
Órakeret 

13+2 óra 

Előzetes tudás 
Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári 

hősök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A királyokat vagy uralkodókat a történetekben megismert személyes 

tulajdonságok és a kor kihívásaira adott (a társadalom életére hatást 

gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve önfeláldozó magatartásuk 

alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. 

A törökellenes harcok máig ható példája. Az összefogás jelentősége, 

hiányának katasztrófája. A történelmi személyiség szerepének, 

jelentőségének felismerése, személyek, csoportok tetteinek 

megindokolása. Történetek mesei és valóságos elemeinek 

megkülönbözetése. Képi és írásos források szövegének megértése, 

értelmezése. 

 

 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A királyi hatalom megerősítése I. 

Károly idején. 

Nagy Lajos, a lovagkirály. Főbb 

törvényei. 

 

Egy középkori város: Buda. 

Hunyadi János törökellenes 

harcai. 

A nándorfehérvári diadal. 

 

Hunyadi Mátyás uralkodása és 

reneszánsz udvara. 

Uralkodók és államférfiak. 

 

A mohácsi vereség, két király 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk szerzése, 

rendszerezése és értelmezése 

szöveges és képi forrásokból. 

(Pl. I. Károly politikai és 

gazdasági intézkedése írásos 

és képi források 

felhasználásával.) 

– Történeti események 

feldolgozása mai szövegek és 

rövid korabeli források 

alapján. (Pl. a nándorfehérvári 

győzelem.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Lelet és rekonstrukció 

összevetése. (Pl. egy vár 

makettje és romjai.) 

 

Kommunikáció: 

Magyar nyelv és irodalom: 

népmesék és mondák Mátyás 

királyról. Arany János: Toldi. 

 

Ének-zene: reneszánsz zene 

Mátyás király udvarából. 

 

Vizuális kultúra: A gótikus és a 

reneszánsz stílus építészeti emlékei 

Magyarországon.  

A középkori Buda műemlékei. 

Mátyás visegrádi palotája. A 

Corvinák. 
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Magyarországon. Buda eleste. 

 

Összefoglalás, számonkérés 

– Tanulói kiselőadások tartása. 

(Pl. Élet a középkori Budán.) 

– Uralkodók és politikájuk 

jellemzése. (Pl. a lovagkirály 

külső és belső tulajdonságai.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Szinkronisztikus vázlat 

készítése (pl. a XIV-XV. 

századi egyetemes és magyar 

történelmi eseményeiről). 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, értelmezés, történelmi 

nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, gazdaság, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, törvény, királyság, vallás, 

kultúra. 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kormányzó, végvár. 

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi 

Mátyás, I. Szulejmán. 

Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 

Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi Mátyás 

uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, tablókészítés 

 

 

Tematikai egység 
A világ és Európa a kora újkorban (14 óra) (+3óra) 

 
Órakeret 14+3 óra 

Előzetes tudás 

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, valamint a 

felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai ismeretek a protestáns vallásokról. 

Olvasmány vagy filmélmények a Napkirályról és az orosz cárokról. 

A tematikai egység Az emberi alkotótevékenység, kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

technikai találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. A felfedezők, 

újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása záloga a sikerességnek. A fejlettebb 

népek, államok erőfölényük birtokában leigázhatják, gyarmatosítják a 

fejletlenebbeket. Az államok közötti és társadalmon belüli konfliktusok nem egyszer 

forradalomhoz vagy háborúhoz vezetnek, melyek jelentős emberáldozatokkal járnak. 

A földrajzi felfedezések jelentőségének és hatásának felismerése az európai és 

amerikai életmódra. A XVI-XVII. századi vallási megújulás okainak és 

jelentőségének megértése. Élményszerű ismeretek szerzése a kora újkori „fényes 

udvarokról”. Információkat gyűjtése, képi és szöveges források együttes kezelése, a 

történelmi és földrajzi atlasz együttes használata. Párhuzamok keresése megismert 

történelmi élethelyzetek, események és mai életünk között. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A földrajzi felfedezések okai és 

céljai. Hódítók és meghódítottak. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

A felfedezések hatása az európai 

(és amerikai) életre. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás. 

Reformáció és hatásai a 

kultúrában 

Történelemformáló eszmék. 

 

Az alkotmányos királyság 

létrejötte Angliában. 

 

A Napkirály udvara. 

A felvilágosodás kora. 

Történelemformáló eszmék. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk szerzése és 

rendszerezése tanári 

elbeszélés, tankönyvi 

szövegek és képek alapján. 

(Pl. a Kolumbusz előtti 

Európán kívüli világról.) 

– Következtetések levonása a 

feldolgozott információkból. 

(Pl. a reformáció fő tanításai 

egy Luther-szövegrészlet 

alapján.) 

– Írásos vagy rajzos vázlat 

elemzése. (Pl. a királyi 

önkényuralom és az 

alkotmányos királyság 

jellemzői.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek azonosítása egy-

egy történelmi jelenség 

kapcsán (pl. a felfedezések 

okainak és céljai)  

Kommunikáció: 

– Beszámolók készítése. (Pl. 

egy felfedező útja.) 

– Saját vélemény 

megfogalmazása (pl. a 

felvilágosodás fontosságáról). 

Vizuális kultúra: A protestáns 

templomok külső-belső arculata. 

A barokk stílus jellegzetességei. A 

versailles-i palota és Szentpétervár. 

A barokk legnagyobb mesterei. 

 

Ének-zene: a barokk és a 

klasszikus zene néhány mestere. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

részletek népszerű játékfilmekből 

(pl. Ridley Scott: A Paradicsom 

meghódítása; Eric Till: Luther; 

Mel Gibson: A hazafi). 

 

Dráma és tánc: Molière 1-2 műve 

(pl. Tudós nők, Kényeskedők). 
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Az észak-amerikai gyarmatok 

függetlenségi harca. Az Egyesült 

Államok létrejötte. 

Híres elnökök az USA-ban, 

választási rendszer 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Összefoglalás, számonkérés 

– Összehasonlító táblázatok 

készítése (pl. a katolikus és 

protestáns vallások 

különbségeiről). 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– A korszak néhány kiemelt 

eseményének elhelyezése az 

időszalagon. 

– Néhány kiemelt esemény 

megjelölése kontúrtérképen. 

(Pl. a felfedező utak és az első 

gyarmatok.) 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

értelmezés, jelentőség. 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, gazdaság, 

termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, politika, állam, 

államszervezet, alkotmányos királyság, köztársaság, parlamentarizmus, birodalom, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita, 

katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány. 

Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Washington. 

Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 

Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai 

Függetlenségi nyilatkozat). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, tablókészítés 

rejtvények, 

 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban (18 óra) (+2óra) Órakeret 18+2 óra 

Előzetes tudás Magyarország felemelkedése és jelentős európai hatalommá válása. A törökellenes 

küzdelmek kezdetei. A Hunyadiak kora. Hazánk a XV. század végén, XVI. század 
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elején. A török előretörés. A mohácsi vereség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti öntudat erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi önfeláldozás 

példáin keresztül. A közösségek széthúzása gyengíti a társadalom védekező 

képességét a hódítással szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még 

egy vereség esetén is a behódolás helyett kiegyezést eredményezhet. 

A török terjeszkedés megállítása jelentőségének belátása hazánk és Európa 

szempontjából. Annak érzékelése, hogy két nagyhatalom közötti helyzetünk 

fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. A vallási és politikai 

megosztottság következményeinek megértése. Annak észrevétele, hogy az 

egyeduralmi törekvések saját céljával ellentétes hatást válthatnak ki. Az igény 

felkeltése múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A három részre szakadt ország 

élete. 

Végvári harcok – végvári hősök. 

A nagy várháborúk éve (1552). 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Reformáció és katolikus 

megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség 

aranykora Bethlen Gábor idején. 

 

Élet a török hódoltságban. 

Öltözködés, divat. 

 

Habsburg-ellenes harcok és 

vallási mozgalmak a XVII. 

században, a török kiűzése. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információgyűjtés, 

rendszerezés a tankönyvből és 

olvasókönyvekből (pl. a 

végvári katonák életéről). 

– Életmódtörténeti ismeretek 

gyűjtése. (Pl. a kor jellegzetes 

magyar, német és török 

ruházkodása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A három országrész 

jellegzetességeinek 

összevetése. 

– A személyiség szerepe a 

történelemben: (Pl. II. Rákóczi 

Ferenc élete, pályaképe.) 

 

Kommunikáció: 

– Kiselőadás tartása a 

reformációról és 

ellenreformációról. (Pl. 

kulturális hatásuk elemzése.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Magyar nyelv és irodalom: Gárdonyi 

Géza: Egri csillagok. Arany János: 

Szondi két apródja. 

 

Ének-zene: Népdalok a török korból, 

kuruc dalok. A barokk zene. A 

tárogató. 

 

Vizuális kultúra: Jelentősebb barokk 

műemlékek Magyarországon. 

Az erdélyi építészet jellegzetességei. 

A török hódoltság műemlékei: 

mecsetek és fürdők. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Részletek népszerű játékfilmekből. (Pl. 

Várkonyi Zoltán: Egri csillagok.) 
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A Rákóczi-szabadságharc. 

 

Emlékek Kárpátalján, a 

Munkácsy-vár története. 

 

Az ország újjáépítése, a 

hódoltsági területek benépesítése. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

Összefoglalás, számonkérés 

Történelmi térkép elemzése. 

(Pl. információk gyűjtése a 

három részre szakadt ország 

térképének segítségével.) 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

értelmezés, történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, népességfogyás, 

életmód, város, gazdaság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, 

állam, államszervezet, rendelet, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, hajdú, úrbér, 

jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. 

Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, II. József. 

Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen. 

Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk éve”), 1686 (Buda 

visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc),  

1740–1780 (Mária Terézia). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, tablókészítés, 

rejtvények, 
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Tematikai egység 
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és 

Magyarországon (20 óra) 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és Napóleonról. 

A gőz szerepe az első ipari forradalomban. Olvasmányok Széchenyiről, a 

Lánchídról és Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok az 1848–49-es 

forradalomról és szabadságharcról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A polgárosodással párhuzamosan az egyenlőség, szabadság, testvériség eszméinek 

együttese nagy társadalmi mozgósító erővel hat. A jelentős társadalmi és gazdasági 

átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e folyamat vizsgálata 

feltárhatja a személyes és közösségi sors közötti összefüggéseket. Az utókor 

nézőpontjából az válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a 

személyes érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit helyezi. 

A középkori államok és a polgári nemzetállamok közti különbség megértetése. A 

polgári nemzetállammá válás békés és erőszakos útjainak értékelése. A reformkor, 

a forradalom és a szabadságharc tanításának során hazafiságra nevelés. A korszak 

nagy történelmi személyiségei példamutató életének és munkásságának 

megismerése és értékelése. A reformkor legjelentősebb eredményeinek 

megismerése, és ezek jelentőségének értékelése a korábbi magyarországi és az 

európai viszonyok tükrében. A történeti forrásokon túl más tárgyak ismereteinek, 

információinak felhasználása. Következtetések levonása történelmi térképek 

segítségével. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A francia forradalom és 

vívmányai. A jakobinus terror. 

 

Napóleon tündöklése és bukása. 

Uralkodók és államférfiak. 

 

Az ipari forradalom első feltalálói 

és találmányai. 

Közlekedés, úthálózat, hírközlés. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés tanári 

elbeszélés és vázlatrajz 

alapján. (Pl. Széchenyi és 

Kossuth reformkori 

tevékenysége.) 

– Következtetések levonása 

rövid közjogi 

forrásrészletekből. (Pl. az 

Emberi és polgári jogok 

nyilatkozatából.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Változások és hatásaik nyomon 

követése. (Pl. a szabadságharc 

Magyar nyelv és irodalom: 

Csokonai, Kölcsey, Vörösmarty 

és Petőfi versei. Jókai Mór: A 

kőszívű ember fiai. 

 

Természetismeret: az iparfejlődés 

környezeti hatásai. 

 

Ének-zene: Marseillaise, a nagy 

romantika mesterei. Erkel: 

Himnusz, Egressy Béni: Szózat, 

1848-as dalok. 
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Széchenyi István elméleti és 

gyakorlati munkássága. 

A reformkori rendi 

országgyűlések fő kérdései. 

 

Kossuth Lajos programja és 

szerepe a reformkorban. 

Az 1848-as forradalom. 

Az áprilisi törvények. 

A szabadságharc fontosabb csatái 

és jeles szereplői. 

bukásának következményei.) 

Érvekkel alátámasztott vélemény 

megfogalmazása. (Pl. 

Robespierre zsarnok vagy 

forradalmár?) 

 

Kommunikáció: 

– Tanulói kiselőadás jelentős 

történelmi személyiség 

életéről. (Pl. Wesselényi 

Miklósról.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Jelentős események egymásra 

hatásának vizsgálata. (Pl. a 

forradalom és a pozsonyi 

rendi országgyűlés történései.) 

 

Vizuális kultúra: a kort bemutató 

történeti festmények. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: részletek népszerű 

játékfilmekből (pl. Andrzej 

Wajda: Danton; Bereményi 

Géza: A Hídember). 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

értelmezés, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, forradalom, 

felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, gazdaság, 

termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, királyság, köztársaság, államszervezet, hatalmi ág, 

parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, 

bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, reformkor, 

közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, 

jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás. 

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey 

Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány 

Lajos, Jellasics, Görgey Artúr, Bem József. 

Topográfia: Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Világos, Arad. 

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a 

Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 (reformországgyűlés), 1848. 

március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 

1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése). 
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Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, vita, 

tablókészítés, rejtvények, 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

Az összefogás jelentőségének, hiányának felismerése. A történelmi személyiség 

szerepének, jelentőségének felismerése. Képi és írásos források szövegének 

megértése, értelmezése. A földrajzi felfedezések jelentőségének és hatásának 

felismerése az európai és amerikai életmódra. 

A vallási és politikai megosztottság következményeinek megértése. A középkori 

államok és a polgári nemzetállamok közti különbség megértetése. A korszak nagy 

történelmi személyiségei példamutató életének és munkásságának megismerése és 

értékelése. A reformkor legjelentősebb eredményeinek megismerése, és ezek 

jelentőségének értékelése a korábbi magyarországi és az európai viszonyok tükrében. 

A történeti forrásokon túl más tárgyak ismereteinek, információinak felhasználása. 

Következtetések levonása történelmi térképek segítségével. 

 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Az ókori, középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúrkincs 

élményszerű megismerésével az egyetemes emberi értékek elfogadása, a 

családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének 

személyes megélése. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések 

felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi 

tanulságok azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 

kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és 

gondolkodás kialakulását. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján 

tudjuk megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint 

az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben 
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befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági 

tényezők együttesen befolyásolják. 

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az 

emberi közösségek létfenntartását. Ismerje fel a társadalmi 

munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, 

illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő 

vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a 

közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának 

alapjául szolgálnak.  

Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek 

számos esetben összekapcsolódnak. Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi 

probléma vagy korszak feldolgozása során. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség 

azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, 

illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres 

történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, 

cselekedeteket.  

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 

szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk 

rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 

szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez 

alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 

esemény időpontját. 

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen 

képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt 
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jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot 

becsülni és számítani történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 

véleményének figyelembe vételére.  

 

 

7–8. évfolyam 

 

Az alapfokú oktatást záró két osztály történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál 

összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb összefüggésekbe 

ágyazva bemutatni. Az ebben a képzési szakaszban belépő társadalmi és állampolgári ismeretek a 

történelemmel együtt a korábbiaknál nagyobb lehetőséget kínálnak az állampolgárságra, demokráciára 

nevelésre. A nemzeti azonosságtudatra és a hazafiságra nevelés követelménye pedig Trianon utáni 

történelmünkben a határon túli magyarság sorsát nemzetünk múltjának és jelenének részeként kívánja 

tárgyalni. Fontos az európai integráció és a globalizáció folyamatának összeegyeztetése az egészséges 

nemzeti azonosságtudat kialakításával és ápolásával. A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári 

kompetencia készíti elő tanulóinkat a közügyekben való részvételre. Ez elsősorban a társadalmi, 

állampolgári és gazdasági ismeretek keretében valósul meg. Tárgyunkon keresztül is elérendő fontos cél a 

hatékony, önálló tanulás és a történelmi ismeretek önálló elsajátítása képességének mind magasabb szintre 

emelése is. 

A 7–8. évfolyamon a tanulók már elvont fogalmi gondolkodásra is képessé válnak. Az alsóbb 

évfolyamokra jellemző, a múltat megjelenítő történettanításnál ez már jobban közelít a történelemelemzés 

irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a képszerűség elvét és igényét teljességgel sutba dobjuk, de 

mindenképpen törekednünk kell arra, hogy a tanulókkal a történelem elemzésének alapvető módszereit 

elsajátíttassuk. A két osztály anyaga az elmúlt másfél évszázad történelmét dolgozza fel. A társadalmi, 

állampolgári és gazdasági ismeretekkel együtt egyrészt felkészíti tanítványainkat arra, hogy megértsék saját 

korukat, másrészt, hogy a jelenben felmerülő kérdésekre főként a közelmúlt történelmében keressenek és 

kapjanak válaszokat. Legalább ennyire fontos azonban az is, hogy a demokrácia értékeinek bemutatásával 

felkészítsük őket a felelős állampolgári létre és a demokratikus közéletben való tudatos részvételre. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint szocializációs hatású témaköröket átfogó tartalmi 

terület – természetes módon kapcsolódik a NAT-ban megfogalmazott valamennyi általános fejlesztési 

feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, hogy a jelenben való eligazodásra igyekszik felkészíteni a 

tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható 

tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia 
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– széles körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben is. A témakörök feldolgozása hozzájárul a szociális 

és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez. Az általános 

nevelési célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára való nevelést, a 

másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a tanulókban, a gazdasági és a 

pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

Az általános iskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei a 

társadalomtudományi oktatás lezárását jelentik az iskolatípuson belül. A témakörök a történelmi tudásra 

építve foglalják össze, és a diákok saját életére vonatkoztatják a korábban megismert társadalmi, gazdasági 

és politikai fogalmakat, illetve viszonyrendszereket. E témák feldolgozása ugyanakkor előkészítés is a 

továbblépésre, hiszen ez az év fordulópontot jelent a tanulók többségének életében. 14 éves kortól felgyorsul 

a szocializáció. Egyre fontosabbá válik az állampolgári jogok és kötelességek ismerete, valamint tudatos 

gyakorlása, a gazdaság működésének átlátása, a vállalkozói szemlélet kialakulása, valamint a bonyolult 

társadalmi viszonyok reális értelmezése. A fiatalok egyre aktívabb önálló fogyasztókká válnak, ezért fontos, 

hogy e téren is a tudatosság jellemezze döntéseiket. A tantervben szereplő jelenismereti témakörök elő 

kívánják segíteni a fiatalok társadalmi beilleszkedését, egyéni érvényesülésülését és közösségi 

felelősségvállalását. Olyan képességek megerősödését kívánják támogatni, amelyek birtokában a tanulók el 

tudnak igazodni számukra ismeretlen helyzetekben, megoldásokat tudnak keresni azokra a problémákra, 

amelyekkel szembesülnek, képesek a lehetőségeik mérlegelésére, dönteni tudnak, valamint az általános 

emberi és polgári normáknak megfelelő módon viselkednek. 

Ebben az életszakaszban lesznek a tanulók között olyanok, akik közvetlenül vagy tanulási irányuk 

megválasztásával elindulnak a munka világa felé. Számukra külön is fontos lehet mindaz, amivel e 

témakörök feldolgozása hozzá tud járulni a pályaválasztásról, valamint a gazdasági és a pénzügyi 

kérdésekről való reális gondolkodás megalapozásához. 

A XX. századi történelem, de a társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei is számos izgalmas 

lehetőséget kínálnak a médiamodul egységeinek beépítésére. Ezek az egységek a tanulási folyamat bármely 

pontján tetszés szerint elhelyezhetők, ahol támogatják az adott korszak jobb megértését – hozzájárulva 

egyúttal a médiaismeret sajátos fejlesztési céljainak a megvalósulásához is. 
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7. évfolyam 

 

 

Tematikai 

egység 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új 

jelenségei (8 óra) (+2 óra) 

Órakeret 8+2 

óra 

Előzetes tudás 

Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a középkori és 

az újkori Európa történetéből. Amerika felfedezése, Kolumbusz és 

tengerésztársainak élete. Találmányok, ipari fejlődés. Az 1848–1849-es 

magyar forradalom és szabadságharc eseményei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nemzeti öntudat és a hazafiság megjelenésének jellemzői. A 

nemzetépítés mint a közösségteremtés új formájának felismerése. A 

nemzetállamiság társadalmi összetartó elemeinek tudatosítása. 

A középkor és az újkor egy-egy részterületének összehasonlítása, a XIX. 

századi Európa és Észak-Amerika történelme közös vonásainak 

megállapítása. Annak bemutatása, hogy a középkori és az újkori vezető 

államok közül néhány a XIX. században és ma is vezető szerepet tölt be a 

politikai és gazdasági életben. A tudományos és technikai fejlődés 

bemutatása, pozitív és negatív oldalának megismerése. Aváltozások 

lényegének megértése és értelmezése, saját vélemény kifejtése, 

alátámasztása önálló kutatómunkával. Az egyes események nyomon 

követése és értelmezése térképen, bizonyos tények, adatok felkutatása. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az egységes Németország 

létrejötte. 

 

A nemzetállamok szerepe. 

 

Polgárháború az Amerikai 

Egyesült Államokban. 

 

Az ipari forradalom 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk gyűjtése lexikonokból, az 

internetről vagy könyvtári kutatással. (Pl. 

a közlekedés fejlődése a lovas kocsitól az 

autóig.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Magyarázat az egységes államok 

kialakulásának történelmi okaira. (Pl. az 

Egyesült Államok megszületése.) 

Vizuális kultúra: 

a XIX-XX. 

század 

fordulójának 

stílusirányzatai. 

 

Ének-zene: Liszt 

zenéje. A kort 

idéző híres 

operarészletek. 
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második szakaszának 

feltalálói és találmányai. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Szövetségi rendszerek és 

katonai tömbök 

kialakulása. 

 

Összefoglalás, 

számonkérés 

 

Kommunikáció: 

– Beszámoló készítése valamilyen témáról. 

(Pl. a korszak magyar tudósai, feltalálói.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– A tanult földrajzi helyeknek térképen 

történő megkeresése. 

– Vaktérkép (pl. a központi hatalmak és az 

antant országok berajzolásához). 

Fizika: Korabeli 

felfedezések, 

újítások, 

találmányok (pl. 

autó, izzó, 

telefon). Ezek 

működésének 

elvei. 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció. 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, gazdaság, 

gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, 

egyeduralom, önkényuralom, királyság, császárság, köztársaság, 

parlamentarizmus, demokrácia, közigazgatás, birodalom. 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, 

tömegkultúra. 

Személyek: I. Vilmos császár, Garibaldi, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx. 

Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 

Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború az Egyesült 

Államokban), 1870 (az olasz egység létrejötte), 1871 (a német egység 

létrejötte). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, vita, 

tablókészítés, rejtvények, 

 

 

 

Tematikai egység Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Órakeret 
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Magyarországon (12 óra) (+2 óra) 12+1 óra 

Előzetes tudás 

A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar 

polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, a XIX. századi Európa 

viszonyai közepette. Egységes nemzetállamok létrejötte. A vonatkozó 

térképek ismerete. Iskolai megemlékezések: az aradi vértanúk 

emléknapja. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az uralkodói önkény, a zsarnoki intézkedések felismerése, hátrányainak 

tudatosítása. A nemzetek közötti szembenállás feloldásaként, a 

kölcsönös engedményeken alapuló megegyezés (kiegyezés) 

jelentőségének felismertetése, elfogadása. A békés építő munka 

eredményeink megismertetése, értékeinek megbecsülése. 

A XIX. század második fele magyar történelmének csomópontjainak, 

lényegi gazdasági és társadalmi folyamatainak, néhány főbb 

történésének megismertetése. Annak megértése, hogy az adott 

lehetőségek minél teljesebb körű kihasználása európai 

összehasonlításban is jelentős előrelépést hozott. A kor szemlélése a 

korábbi magyarországi fejlődés ütemével, illetve a korabeli európai 

viszonyokkal szinkronba állítva. A kor egy-egy jeles politikusa, 

személyisége munkásságának értékelése. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország az 

önkényuralom éveiben. 

 

A kiegyezés; Deák 

Ferenc szerepe 

létrejöttében. Az új 

dualista állam. 

Államférfiak. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

 

Magyarország gazdasági, 

társadalmi és kulturális 

fejlődése. 

Népek egymásra hatása, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adatok oszlop- és 

kördiagramokban történő 

feldolgozása.(Pl. a korszak 

gazdasági fejlődésének 

jellemzői.) 

– Ismeretszerzés írásos és képi 

forrásokból. (Pl. tájékozódás 

Budapest XIX. századi történelmi 

emlékeiről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek és ellenérvek gyűjtése a 

kiegyezésről. (Pl. vita arról, hogy 

ez a lépés az ország 

megmentésének vagy 

elárulásának tekinthető-e.) 

– Beszámoló a millenniumi 

eseményekről a kor fény- és 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi 

bárdok. 

Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk. 

 

Vizuális kultúra: A magyar 

történeti festészet példái.  

A századforduló magyar 

építészeti emlékei és 

legismertebb festői. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a családok eltérő 

helyzete, életszínvonala a 
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együttélése. 

 

Budapest világváros.  

Urbanizáció. 

 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia együtt élő 

népei. A nemzetiségek 

helyzete. 

Zsidók és más népek 

kapcsolata. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

Összefoglalás, 

számonkérés 

árnyoldalait is bemutatva. 

 

Kommunikáció: 

– A dualista rendszer 

államszerkezeti ábrájának 

elkészítése, és magyarázata. 

– A kiegyezésben főszerepet játszó 

személyiség portréjának 

bemutatása (pl. Deák Ferenc, 

Eötvös József, Ferenc József). 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Földrajzi, néprajzi (pl. 

honismereti) és történelmi 

térképek összevetése. 

– Budapest fejlődésének nyomon 

követése (pl. korabeli és mai 

térkép alapján). 

XIX. század végén. 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, jelentőség. 

Társadalom, társadalmi csoport, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrások, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, 

államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, parlamentarizmus, 

közigazgatás, birodalom, vallás. 

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, 

millennium, agrárország, emigráció, amnesztia. 

Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró 

Eötvös József, Tisza Kálmán, Kandó Kálmán, Bánki Donát. 

Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 

Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, 
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módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

tablókészítés, rejtvények, 

 

Tematikai egység 
A nagyhatalmak versengése és az első világháború (8 

óra) (+2 óra) 

Órakeret 

8+2 óra 

Előzetes tudás 
A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A nemzetállamok 

kialakulása Európában, mely folyamat konfliktushoz vezet. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A jogos és jogtalan háború, a honvédelem és hódítás közötti 

különbségtétel tudatosítása. Az emberi élet értékének felismerése, a 

háború pusztításainak elutasítása, a hősi halottak emlékének ápolása, a 

békés életviszonyok jelentőségének megértetése, elfogadása. 

Az első világháborúhoz vezető történelmi folyamatok és szövetségek 

megismerése. Önálló gyűjtő- és kutatómunkával a témával kapcsolatban 

ismeretek szerzése. Önálló tájékozódás, a katonai események nyomon 

követése a térképen. Annak tudatosítása, hogy Európa történelmének 

addigi legvéresebb időszaka az első világháború volt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyarmatbirodalmak 

kialakulása. Élet a 

gyarmatokon. 

 

Az első világháború 

kitörésének gazdasági és 

diplomáciai előzményei. 

 

Az első világháború 

kirobbanása.  

Tömegek és gépek háborúja. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Magyarok az első 

világháborúban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Jegyzetek készítése Európa 

nagyhatalmainak vezetőiről. 

(Pl. II. Vilmos, Ferenc József, 

II. Miklós). 

– Ismeretszerzés a XIX. század 

végi nagyhatalmakról az 

internetről. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése (pl. a háború 

törvényszerű kitörése, illetve 

annak elkerülhetősége mellett). 

 

Kommunikáció: 

– Grafikonok, táblázatok 

elemzése, készítése az első 

világháború legfontosabb 

adatairól. 

Földrajz: Európa, és 

benne a Balkán helye a 

mai földrajzi térképeken. 

 

Kémia: vegyi fegyverek. 

 

Ének-zene: katonanóták 

archív felvételekről. 

 

Vizuális kultúra: filmek, 

korabeli fotók, albumok a 

Magyar évszázadok című 

tévésorozatból. 

 

Informatika: adatok 
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A háború következményei 

Oroszországban, Lenin és a 

bolsevikok hatalomra 

kerülése. 

 

Az Egyesült Államok 

belépése és az antant 

győzelme a világháborúban. 

Történelemformáló eszmék. 

 

Összefoglalás, számonkérés 

– Vita. (Pl. A politikusok szerepe 

és felelőssége az első 

világháború kirobbantásában.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– A történelmi tér időbeli 

változásai. (Pl. a határok 

újrarajzolása a háború után)  

– Vaktérképek készítése. (Pl. 

frontvonalak berajzolása.) 

– Az események ábrázolása 

időszalagon. 

gyűjtése történelmi 

eseményekről és 

személyekről az 

interneten. 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági teljesítmény, politika, állam, államforma, államszervezet, 

birodalom, szuverenitás, háború, hadsereg. 

Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, 

hátország, kétfrontos háború. 

Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós. 

Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország. 

Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az 

első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik 

hatalomátvétel). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási 

módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai 

tablókészítés, rejtvények,,  
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Tematikai egység Európa és a világ a két háború között 11 óra 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása az 

előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy csatái, új 

fegyverei, és a világégés következményei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A háborút lezáró béke nem a résztvevők bűnei és érdemei alapján 

köttetik meg, hanem a győztesek érdekeinek megfelelően. A háború és a 

válságok következményeként a szélsőséges politikai erők befolyásának 

növekedése és hatalomra jutásuk lehetőségének felismertetése, a modern 

diktatórikus rendszerek jellemzőinek azonosítása, elítélése. 

A háború utáni rendezés és következményei megismerése. A területi 

változások térképen történő nyomon követése. A történelmi 

összefüggések megértése, egyszerűbb források elemzése.  

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Párizs környéki békék. 

Európa új arca. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban Sztálin, a 

diktátor. A GULAG 

rendszere. 

Sztálin és az egyház. 

Birodalmak. 

 

A gazdasági világválság az 

Egyesült Államokban és 

Európában. 

 

A nemzetiszocializmus 

Németországban, Hitler a 

diktátor. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretek szerzése a békekötés 

dokumentumaiból (pl. új 

országhatárok). 

– Statisztikák összevetése (pl. az 

európai nagyhatalmak és 

gyarmataik területük, 

népességük, ásványkincseik 

alapján). 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása a 

számunkra igazságtalan 

békéről. 

– Az első világháború utáni 

békék történelmi 

következményei, és az abból 

eredő újabb konfliktusok 

felismerése. 

– Többféleképpen értelmezhető 

szövegek és képi 

dokumentumok elemzése. 

 

Földrajz: Kelet- és Közép-

Európa térképe. 

 

Vizuális kultúra: 

Dokumentum- és 

játékfilmek, fotók, 

albumok. Játékfilmek (pl. 

Chaplin: Modern idők, A 

diktátor), rajzfilmek (pl. 

Miki egér), Walt Disney 

stúdiója. 

Építészek (pl. W. Gropius, 

F. L. Wright, Le 

Corbusier), szobrászok (pl. 

H. Moore) és festők (pl. H. 

Matisse, P. Picasso, M. 

Duchamp, M. Chagall, S. 

Dali). 

 

Ének-zene: 
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Hitler és az egyház. 

A náci terjeszkedés 

kezdetei Európában. 

Kommunikáció: 

– A gazdasági világválság 

magyarázata, összehasonlítása 

napjaink gazdasági 

folyamataival. 

– Diagramok készítése (pl. 

termelési és munkanélküliség 

adatokból). 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Az események és az évszámok 

elhelyezése a térképen. 

neoklasszicizmus (pl. 

Stravinsky: Purcinella). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, gazdasági válság, 

politika, állam, államforma, államszervezet, egyeduralom, demokrácia, 

parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, 

fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, gazdasági 

válság. 

Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. 

Topográfia: Szovjetunió, New York. 

Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (Marcia 

su Roma, a Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági 

világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási 

módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, 

tablókészítés, rejtvények, 
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Tematikai egység 
Magyarország a két világháború között 

 (14 óra) (+1 óra) 
Órakeret 14+1 óra 

Előzetes tudás 

A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a trianoni 

békediktátumról és a trianoni Magyarországról. Iskolai megemlékezések: a nemzeti 

összetartozás napja.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti különbség azonosítása, valamint a 

politikai kalandorság jellemzőinek és következményeinek felismerése. A trianoni 

békediktátum és országvesztés igazságtalan kegyetlenségének tudatosítása, nemzeti 

sorstragédiaként való empatikus megélése. Annak tudatosítása, hogy egy-egy nemzet 

érdekérvényesítése legtöbbször egy másik nemzet kárára történik, így a vesztes fél ezt 

nem egyszer végzetes katasztrófaként éli meg.  

Az ismeretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és egymás mellé 

állításával önálló vélemény alkotása az adott korszakról. Ezek alapján a korszak és 

szereplői kétarcúságának kiegyensúlyozott értékelése, ismerve azok eredményeit, de 

nem elhallgatva bűneit sem. Annak felismerése, hogy a két háború közötti magyar 

politikát a trianoni döntésre választ adó revízió jellemezte. A Trianont követő területi 

változások, majd a revíziók időleges eredményeinek bemutatása. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az őszirózsás 

forradalom és a 

Tanácsköztársaság 

okai, következményei. 

 

A trianoni 

országvesztés és a 

Horthy-korszak 

kezdete.  

Trianon politikai, 

gazdasági, társadalmi 

és kulturális hatásai. 

 

A Horthy korszak 

jellegzetességei, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Információk gyűjtése, grafikonokból, 

táblázatokból, szöveges forrásokból (pl. a 

Magyarországra nehezedő háború utáni 

terhekről). 

 Korabeli képi információforrások 

feldolgozása (pl. plakátok, képeslapok, 

újságillusztrációk). 

 A kor helyi és lakóhely környéki építészeti 

emlékeinek felkeresése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Az 1918–1920 közötti folyamatok 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

Földrajz: történelmi térképen az 

ország határainak változása, a 

Vix-jegyzék által kijelölt terület. 

 

Biológia-egészségtan: a C-

vitamin, Szent-Györgyi Albert 

felfedezése. 

 

Ének-zene: a Kodály-módszer, 

Bartók Béla zeneszerzői 

jelentősége. 

 

Vizuális kultúra: Aba-Novák 

Vilmos: Hősök kapujának 
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meghatározó 

politikusai. 

 

A kultúra, a 

művelődés a Horthy-

korszakban.  

Gyermekek nevelése, 

oktatása. 

 

A határon túli 

magyarság sorsa a két 

világháború között. 

A revíziós politika 

első sikerei. 

Összefoglalás, 

számonkérés 

 Saját vélemények megfogalmazása 

történelmi helyzetekről (pl. a király nélküli 

Magyar Királyságról). 

 Fogalmazás készítése (pl. a népiskolai 

törvényről). 

 Információk gyűjtése, elemzése, érvek, 

ellenérvek felsorakoztatása (pl. a trianoni 

békediktátummal kapcsolatban). 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 A revízió határmódosításainak nyomon 

követése, térképek és táblázatok 

segítségével. 

freskói Szegeden, Derkovits 

Gyula: Dózsa-sorozata. 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, 

középréteg, alsó réteg, életmód, város, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, kormányzó, 

numerus clausus, konszolidáció, revízió, népiskolai törvény, zsidótörvény. 

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál. 

Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 

Évszámok: 1918. október 30–31. (az őszirózsás forradalom), 1918. november 16. (a 

népköztársaság kikiáltása), 1919. március 21. (a Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. 

június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, tablókészítés, 

rejtvények, 
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Tematikai 

egység 
A második világháború (12 óra) (+1 óra) Órakeret 12+1 óra 

Előzetes tudás 

Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális törekvések, 

gazdasági törések a XX. század első felében. Iskolai megemlékezések: a holokauszt 

emléknapja. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A társadalmi kirekesztés különböző formáinak felismertetése, az ún. fajelmélet és 

szörnyű következményeinek elutasítása. A hátországot sem kímélő háborús pusztítások 

tudatosítása. A frontkatonák és a civil lakosság személyes sorsán keresztül a háború 

kegyetlenségének és a hősi helytállás kettősségének felismertetése.  

Az emberiség legnagyobb háborúja fontosabb eseményeinek megismerése, és önálló 

vélemény alkotása azokról. A korszak tanulmányozása során a társadalmi igazságosság 

iránti igény, az emberi jogok és a demokratikus intézményrendszerek tiszteletének 

fejlesztése, valamint a béke megőrzése fontosságának belátása. Azoknak az az okoknak 

a tudatosítása, amelyek a pusztító háborúhoz vezettek, és melynek része a népirtás és a 

holokauszt. Az iskolán kívül szerzett ismeretek (pl. filmek) is felhasználásával önálló 

tudásbővítés, ehhez önálló kutatómunkát is végezve. A háború fontosabb történései 

időrendjének ismerete, térképen az egyidejűleg több fronton (földrészen) is zajló 

események nyomon követése. Tájékozottság szerzése a háború fontosabb szereplőiről, 

megfelelően értékelve, adott esetben elítélve a tevékenységüket. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második 

világháború 

kezdete és első 

évei. 

 

A Szovjetunió 

német 

megtámadása. 

Koalíciók 

létrejötte. A totális 

háború. 

Békék, háborúk, 

hadviselés. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Írásos források, eredeti fotók és 

dokumentumfilmek feldolgozása (pl. a 

háború kirobbanásával kapcsolatban). 

– Önálló ismeretszerzés, majd beszámoló 

filmek alapján (pl. Csatorna, A halál 

ötven órája, A bunker). 

– Diagramok készítése, értelmezése (pl. a 

háborús erőviszonyok ábrázolása). 

– Haditechnikai eszközök megismerése. 

 

Kritikai gondolkodás:  

– Magyarázat arra, hogy hazánkat 

földrajzi helyzete és revíziós politikája 

hogyan sodorta bele a háborúba. 

– Vita, elemzések, kiselőadások tartása a 

Horthy-korszak revíziós politikájával 

Földrajz: Németország és a Szovjetunió 

területváltozásai történelmi térképen. Európa 

1939–1941 közötti történelmi térképe. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Radnóti Miklós: 

Nem tudhatom. 

 

Vizuális kultúra: eredeti fotók, háborús 

albumok. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

dokumentumfilmek (pl. a második 

világháború nagy csatái), játékfilmek (pl. 
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Fordulat a 

világháború 

menetében.  

Magyarország 

hadba lépésétől a 

német 

megszállásig. 

 

A hátország 

szenvedései. 

Népirtás a 

második 

világháborúban, a 

holokauszt. 

 

A második front 

megnyitásától a 

világháború 

végéig. A jaltai és 

a potsdami 

konferencia. 

 

Magyarország 

német 

megszállása. A 

holokauszt 

Magyarországon. 

Szálasi és a 

nyilasok 

rémuralma. 

Szovjet 

felszabadítás és 

megszállás. 

kapcsolatban. 

– Háborús háttérintézmények (pl. 

hátország, hírszerzés, koncentrációs 

tábor, GULAG) összehasonlítása. 

 

Kommunikáció: 

– Fegyverek, katonai eszközök és 

felszerelések bemutatása (pl. repülők, 

harckocsik, gépfegyverek, öltözetek). 

– Kiselőadások tartása, olvasmányok, 

filmek, elbeszélések alapján. 

– Érvek, ellenérvek egy-egy vitára okot 

adó eseményről. (Pl. Pearl Harbor 

megtámadása; a partraszállás.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– A főbb háborús események időrendbe 

állítása térségenként, frontonként. 

– Térképek elemzése, a folyamatok 

összefüggéseinek megértése, 

távolságok, területek becslése. 

– Egyszerű stratégiai térképek és 

csatatérképek készítése. 

Összefoglalás, számonkérés 

Andrzej Wajda: Katyń; Michael Bay: Pearl 

Harbor – Égi háború; Joseph Vilsmaier: 

Sztálingrád; Andrzej Wajda: Csatorna; Ken 

Annikin: A leghosszabb nap; A halál ötven 

órája; Rob Green: A bunker). 

 

Szász János: A holokauszt szemei című 

dokumentumfilm feldolgozása 
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Fogalmak 

 

pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, életmód, gazdaság, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, 

államforma, államszervezet, diktatúra, birodalom, emberi jog, polgárjog, vallásüldözés. 

Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, 

holokauszt, gettó, deportálás, partizán.  

Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Potsdam, 

Berlin, Jalta, Hirosima. 

Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 22. 

(Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1944. március 19. (Magyarország német 

megszállása), 1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. 

április (a háború vége Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejeződik a háború),  

1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, portfólió módszer, 

tablókészítés, rejtvények, 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

tanév végén 

A nemzeti öntudat és a hazafiság jelentőségének megértése. A kor egy-egy jeles politikusa, 

személyisége munkásságának értékelése. Az emberi élet értékének felismerése, a háború 

pusztításainak elutasítása, a hősi halottak emlékének ápolása, a békés életviszonyok 

jelentőségének megértetése, elfogadása. A háború és a válságok következményeként a 

szélsőséges politikai erők befolyásának növekedése és hatalomra jutásuk lehetőségének 

felismerése, a modern diktatórikus rendszerek jellemzőinek azonosítása, elítélése. Az 

ismeretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és egymás mellé állításával 

önálló vélemény alkotása az adott korszakról. Tájékozottság szerzése a háború fontosabb 

szereplőiről, megfelelően értékelve, adott esetben elítélve a tevékenységüket. 
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8. évfolyam 

 

Tematikai 

egység 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ 

kiépülése (6 óra) 
Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének történetisége, a napi 

aktuális események figyelése, az egyre szaporodó információk befogadása. Élmények, 

információk merítése a XX. századdal kapcsolatban más tantárgyakból, 

műveltségterületekből. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

A nukleáris háború lehetőségének elítélése. Az európai kontinens természetellenes 

megosztottságának felismerése, ennek személyes sorsokon keresztül való átélése. A 

demokratikus és diktatórikus társadalmi rendszerek közötti különbségek tudatosítása az 

emberi szabadságjogok biztosítása terén. A demokrácia mint a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formájának bemutatása. 

Annak felismerése, hogy a közelmúlt eseményei nagyban meghatározzák napjaink 

történéseit. Önálló tájékozódás és véleményalkotás az adott kor fordulópontjairól. 

Különböző történelmi korok összevetése, összefüggések megállapítása céljából. Érvelés 

egyes történelmi folyamatok (pl. globalizáció) kérdésében. Akár egymásnak ellentmondó 

források értékelése, értelmezése a történelmi hitelesség szempontjából. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kétpólusú világ 

kialakulása. 

Az 1947-es párizsi 

békeszerződések. A 

két világrend. 

 

A kettéosztott Európa. 

A NATO és a Varsói 

Szerződés születése. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

  

Válsággócok és 

fegyveres 

konfliktusok a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk rendszerezése és értelmezése (pl. 

az USA és a SZU vetélkedéséről). 

– Információk szerzése a családok, gyermekek, 

nők helyzetéről a kettéosztott világban (pl. 

Európa nyugati és keletei felében és Észak-

Amerikában). 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Kérdések megfogalmazása különféle 

eseményekhez kapcsolódóan. 

– Egymásnak ellentmondó a források gyűjtése, 

elemzése és ütköztetése. 

– Érvek gyűjtése azzal a kérdéssel 

kapcsolatban, hogy a globalizáció összehozza 

vagy eltávolítja-e az egyes embereket 

egymástól. 

 

Földrajz: kisebb államok és 

nagyhatalmak gazdasági, területi 

méreteinek összevetése. 

 

Vizuális kultúra: A korszak 

jellemző képzőművészeti 

alkotások. Köztéri szobrok. 

Modern építészet. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: játékfilmek (pl. 

Dror Zahavi: Légihíd – Csak az 

ég volt szabad). 

 

Ének-zene: Penderecki: 
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hidegháború korában 

(arab-izraeli és 

vietnami háborúk). 

Kommunikáció: 

– Önálló gyűjtőmunkán alapuló beszámoló (pl. 

a távírótól a mobiltelefonig címmel). 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– A NATO országok és a Varsói Szerződés 

tagállamainak azonosítása a térképen. 

Hirosima emlékezete; Britten, 

Ligeti György. 

Fogalmak 

 

pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, migráció, életmód, város, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

szuverenitás, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog. 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhatalom. 

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-

Vietnam, Kuba, Közel-Kelet. 

Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, az NDK és az 

NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a Varsói Szerződés), 1961 (Jurij 

Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai,  rejtvények, 

  

Tematikai 

egység 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 
Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 

A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború időszakának kezdete. 

Integrációs törekvések a politikai és gazdasági életben, új katonai szövetségek 

létrehozása. A háború után a nemzetek közötti összefogásnak egyre nagyobb a szerepe. 

A tematikai A kommunista államberendezkedés fejlődésképtelenségének felismertetése, a bukás 
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egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

körülményeinek és következményeinek tudatosítása.  

A két világrendszer vetélkedése lényegének és főbb történéseinek megismerése. A 

szovjet típusú országokban végbemenő rendszerváltozás lényegi elemeinek felismerése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság két 

útja: piacgazdaság 

és tervgazdaság. 

 

Az életmód 

változása, a 

populáris kultúra 

kialakulása és 

terjedése a 

világban. 

Öltözködés, divat. 

 

Tudományos és 

technikai 

forradalom. 

Fegyverkezési 

verseny és 

űrprogram.  

Felfedezők, 

feltalálók. 

 

A nyugati 

integráció. Az 

enyhülés kezdetei. 

államférfiak. 

 

Az európai 

szovjet típusú 

rendszer 

összeomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Adatok, képek gyűjtése a fegyverkezési és 

űrprogramról. 

– Információk gyűjtése a nagyhatalmak politikai 

és gazdasági helyzetéről. Hasonlóságok és 

különbségek felismerése, megfogalmazása. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Problémák felismerése, a szocialista gazdaság 

egyre jobban megmutatkozó gyengeségeinek 

elemzése (pl. a tervutasításos rendszer). 

– Érvek, ellenérvek gyűjtése a két rendszer 

(kapitalizmus és szocializmus) működésének 

értékeléséhez. Vitafórum rendezése. 

– A lényeg kiemelése, a kulcselemek 

megértetése grafikonok és képek alapján. 

 

Kommunikáció: 

 A szocialista és a kapitalista rendszer 

bemutatása szóban, kiselőadás tartása a 

szocializmusról források, olvasmányok 

alapján. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Történelmi térkép és mai földrajzi térkép 

együttes használata. (Pl. Közép- és kelet-

európai országok földrajzi helyzetének 

meghatározása.) 

Földrajz: Közép- és Kelet-Európa 

országhatárainak változása. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

a XX. század második felének 

filmművészete. (Pl. Florian 

Henckel von Donnersmarck: A 

mások élete.) 

 

Informatika: adatok gyűjtése 

interneten jeles történelmi 

személyekről (pl. Gorbacsov, 

Szaharov, II. János Pál, Reagan), 

eseményekről (pl. a berlini fal 

lebontása). 

 

Ének-zene: John Cage. Emerson – 

Lake – Palmer: Egy kiállítás képei. 

John Williams: Filmzenék (pl. 

Csillagok háborúja, Harry Potter).  

http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=247135&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=247135&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
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Birodalmak. 

 

A rendszerváltó 

Közép-Kelet-

Európa. 

Németország 

egyesülése. 

A Szovjetunió és 

Jugoszlávia 

felbomlása. 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, város, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, 

köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, 

demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak: olajrobbanás, atomkatasztrófa. 

Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, id. Bush, II. János Pál.  

Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, 

Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil. 

Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások), 

1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a 

Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004 (Jugoszlávia 

felbomlása), 1993 (Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 

(Jugoszlávia NATO bombázása). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, portfólió módszer, 

rejtvények, 

Tematikai egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése (6 óra) (+3 óra) 
Órakeret 6+3 óra 

Előzetes tudás A XX. század utolsó harmadának legfontosabb technikai újításai. A nyugat-európai 

integráció kezdetei. A szovjet tömb felbomlása. Politikai fordulat a rendszerváltó kelet-
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európai államokban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A globalizációs folyamatok előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. A történelmi-

társadalmi kérdések, folyamatok megítélése a demokratikus értékek jegyében.  

Az összefüggések belátása a globalizáció és a rendszerváltozás között. A kisebbségek 

iránti megértés, a demokratikus és a környezettudatos gondolkodás kialakítása, 

fejlesztése. Az egységes Európa kialakulása folyamatának megismerése, felkészülés 

segítése a közéletben való tudatos részvételre. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió létrejötte 

és működése. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Európai Unió által 

előírt kötelezettségek. 

 

A közelmúlt és napjaink 

háborúi, válsággócai 

(Közel-Kelet, Afganisztán, 

Irak, Irán). 

 

Kapcsolatrendszerünk a 

határon túli magyarsággal. 

 

A globális világ 

sajátosságai, globalizáció 

előnyei és hátrányai. 

 

Történelemformáló 

eszmék. 

 

Összefoglalás, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A személyes tapasztalatokra alapozott 

információk gyűjtése (pl. a televízió, a 

mobiltelefon, az internet) előnyeiről és 

hátrányairól. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Környezeti- és atomkatasztrófák 

értékelése egy mai tizenéves. 

 

Kommunikáció: 

 Önálló vélemény megfogalmazása a 

szűkebb és tágabb környezetünket 

befolyásoló tényezőkről. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 A rendszerváltás (rendszerváltozás) 

ütemének összehasonlítása a volt 

szocialista országokban. 

Földrajz: az Európai Unió 

kibővülése és jelenlegi működése. 

 

Biológia-egészségtan: az 

ökológiai változások figyelemmel 

kísérése a XXI. század elején. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a XXI. század első 

évtizedének filmművészete. 
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számonkérés 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, város, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, 

köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, 

demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak: terrorizmus, migráció, integráció. 

Évszámok: 2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, rejtvények, 

 

 

 

Tematikai 

egység 

Magyarország a világháborús vereségtől a 

forradalom leveréséig (8 óra) 
Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. Tanácsköztársaság Magyarországon. A 

kommunista és szocialista eszmék. A második világháború következményei hazánkban. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakítása, a kommunista diktatúra 

elítélése. Az 1956-ban az idegen elnyomás és zsarnokság ellen föllázadt emberek, 

közösségek bátorságának, feladatvállalásának, adott esetekben hősiességének értékelése, 

a hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. A szabadságharc 

hősei és áldozatai sorsának átélése, a szolidaritás érzésének felkeltése. 

Annak felismerése, hogy a XX. században a két totalitárius diktatúra miképpen és milyen 

áldozatok árán alakította a világ és benne Magyarország sorsát. A kommunista diktatúrák 

embertelenségének, az ebből fakadó elnyomás, az alacsony életszínvonal 

jellegzetességeinek, a vasfüggöny mögötti bezártság megismerése. Ismeretek merítése az 

akkor élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint múzeumi anyagokból is. Véleményét 

megfogalmazása, annak képviselete vitában.  

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország Ismeretszerzés, tanulás: Magyar nyelv és irodalom: 
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1945–1948 

között. 

 

Kommunista 

diktatúra: 

Rákosi, a 

diktátor. 

Ravasz László. 

A személyes 

szabadság 

korlátozása, a 

mindennapi élet 

az ötvenes 

években. 

Hétköznapok és 

ünnepek. 

 

Az 1956-os 

magyar 

forradalom és 

szabadságharc. 

– Információk, adatok, tények gyűjtése, értelmezése. 

(Pl. a korszak tanúinak meghallgatása, jegyzetek 

készítése.). 

– Az 1956-os események nyomon követése több 

szálon. Adatgyűjtés, fotók, filmek, a Terror Háza 

Múzeum meglátogatása. Vitafórum a 

visszaemlékezésekről. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Történelmi személyiségek (pl. Rákosi és társai) 

jellemzése. 

– A felszámolt polgári életforma és az új 

életkörülményeinek összehasonlítása. 

 

Kommunikáció: 

– Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-

diktatúráról. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– A magyar internálótáborok helyének megkeresése 

Magyarország térképén (pl. Recsk, Hortobágy). 

– Az 1956. október 23. és november 4. közötti 

események kronológiai sorrendbe állítása. 

– Magyarország vaktérképén az 1956-ban hazánkra 

törő szovjet csapatok útvonalának bejelölése. 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról, Tamás Lajos: 

Piros a vér a pesti utcán, Márai 

Sándor: Mennyből az angyal. 

 

Vizuális kultúra: Az ötvenes 

évek építészete. Az első 

lakótelepek. A korszak 

jellemző képzőművészeti 

alkotásai. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: játékfilmek (pl. 

Bacsó Péter: A tanú; Goda 

Krisztina: Szabadság, 

szerelem). 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség; 

gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, 

államszervezet, közigazgatás, szuverenitás, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak: népbíróságok, internálás, pártállam, padlássöprés, kitelepítések, 

kollektivizálás, szövetkezet. 

Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Rajk László, 

Mindszenty József, Nagy Imre. 

Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 

Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (A második köztársaság 
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és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), 1956. október 23. 

(forradalom kitörése),  

1956. november 4. (a forradalom leverésének kezdete). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, rejtvények, 

 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
A kétpólusú világ megszűnése, az európai szovjet típusú rendszerek összeomlása. A 

Szovjetunió, a szovjet típusú rendszer története 1917–1990/1991 között. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az 1956-ot követő kegyetlen megtorlás elítélése, a társadalom és a hatalom közötti 

kompromisszum eredményének és kártékonyságának tudatosítása. 

Önálló vélemény alkotása a XX. század közép-kelet-európai népeinek történetéről. 

Hazánk útjának megismerése a forradalom utáni megtorlástól a kádári időszak, a 

„legvidámabb barakk” főbb eseményein keresztül a rendszerváltozásig. Mind 

plasztikusabb kép kialakítása erről az ellentmondásos korról. Vélemény képviselete 

vitában. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1956 utáni kádári 

diktatúra, a megtorlás 

időszaka. 

 

A kádári konszolidáció. 

Élet a „legvidámabb 

barakkban”. 

 

A pártállam csődje. 

A rendszer 

megváltoztatása kezdetei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Önálló információgyűjtés a 

kádári diktatúra éveiről. (Pl. az 

1956-os forradalom hőseinek 

elítélése; a szövetkezetek 

létrehozása.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

 Történelmi folyamat elemzése 

(pl. Magyarország útja a 

kommunizmustól szocializmus 

bukásáig). 

 Érvek gyűjtése ugyanazon 

korszak egyik, illetve másik 

Vizuális kultúra: Dokumentum- és 

játékfilmek, a Mementó Szoborpark. 

Makovecz Imre építészete, Erdélyi 

Miklós művészete. 
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történelmi szereplője mellett, 

illetve ellen. 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés a Kádár-rendszer 

élő tanúival. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Gazdasági, társadalmi, kulturális 

különbségek a magyar és a 

korabeli nyugat-európai 

társadalmak között. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, 

elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági 

tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás. 

Fogalmak: konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, háztáji, pártállam. 

Személyek: Kádár János. 

Topográfia: Bős-Nagymaros. 

Évszámok: 1957 (a munkásőrség és a KISZ megalakulása), 1958 (Nagy Imre és vádlott 

társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági mechanizmus), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1989 

(Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, rejtvények,  
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Tematikai 

egység 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon (5 óra) (+ 3óra) 
Órakeret 5+3 óra 

Előzetes tudás A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az egypártrendszer működésének 

alapelvei. A pártállam csődjének okai és jelei a Kádár-korszak utolsó éveiben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A demokratikus átalakulás jelentőségének felismertetése, az ezt tagadó álláspontok 

kritikája, a következmények differenciált értékelése. A demokratikus döntéshozatal 

kétarcúságának tudatosítása. 

Bepillantás a rendszerváltozást követő évek történéseibe is. A demokratikus 

intézményrendszer működése fontosságának, illetve a haza iránt érzett elkötelezettség 

erősítése. A jövendő közéleti szerepekre történő sokoldalú felkészülés segítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A demokratikus 

jogállam 

megteremtése. 

 

Magyarország 

csatlakozása a NATO-

hoz és az Európai 

Unióhoz. 

 

Az Európai Unió 

története. 

 

Országok az Európai 

Unióban. 

 

A gazdasági élet és a 

jogi 

intézményrendszer a 

mai Magyarországon. 

 

A magyarországi 

nemzetiségek és 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismerkedés a jogállamiság intézményrendszerével. 

Következtetések levonása, majd azok 

rendszerezése. A napi közéletből vett példák 

felsorakoztatása. 

 Tapasztalatok gyűjtése a család, a szűkebb és 

tágabb környezet, az iskola mindennapi életéből. 

 

Kritikai gondolkodás:  

 A határon túl élő magyarok sorsának megismerése, 

a valós és fiktív elemek megkülönböztetése. 

 Történetek, élő tanúk visszaemlékezései, azok 

meghallgatása. (Pl. a rendszerváltás korának aktív 

szereplői és tanúi.). 

 

Kommunikáció: 

 Saját vélemény kialakítása a rendszerváltás éveinek 

dilemmáiról és eseményeiről. 

 A médiumok hírei és a környezetben tapasztalt 

valóság összehasonlítása. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki 

magyarok életviszonyainak összehasonlítása 

egymással és a hazai viszonyokkal. 

Földrajz: a Kárpát-

medence magyarok által 

lakott területeinek 

meghatározása, 

vaktérképre rajzolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a családok 

életszínvonalának 

változása a 

rendszerváltást követően. 
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etnikai kisebbségek.  

A cigány (roma) 

népesség helyzete. 

 

A határon túli 

magyarság sorsa a 

rendszerváltozást 

követően. 

Kisebbség, 

nemzetiség. 

Összefoglalás, 

számonkérés 

 Jelentősebb határon túli magyarlakta települések 

bejelölése vaktérképre. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, 

elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági 

tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás. 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, demokratikus 

intézményrendszer. 

Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 

Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland). 

Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet 

csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 (Magyarország EU-

tag lett). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

Szemléltetés, szimuláció, szerepjáték és játék, a tanulók kiselőadásai, rejtvények, 
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Tematikai egység Társadalmi szabályok (3 óra) Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás Az emberi együttélésre vonatkozó hétköznapi és iskolai szabályok ismerete.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A legfontosabb együttélési szabályok jellemzőinek tudatosítása.  

Különféle típusú társadalmi szabályok értelmezése, a közös és az eltérő vonások 

felismertetése. Annak beláttatása, hogy minden közösséget a résztvevők által elfogadott 

írott és íratlan szabályok hoznak létre és tartanak fenn. A saját életre vonatkozó 

szabályok azonosítása.  

Témák Fejlesztési feladatok 
Kapcsolódási pontok 

Szokás, hagyomány, 

illem, erkölcs. 

 

A jogi szabályozás 

sajátosságai. 

 

Jogok és kötelességek. 

 

Az alapvető emberi 

jogok.  

A gyermekek jogai, 

diákjogok. 

 

Egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban. 

 

Tapasztalatszerzés: 

valamilyen hivatalos ügy 

elintézésében. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A médiából vett példák azonosítása az 

alapvető emberi jogok érvényesülése, 

illetve megsértése témakörében. 

– Társadalmi egyenlőtlenségek és 

egyenlőségek azonosítása történelmi 

példák alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Személyes tapasztalatok és korábban 

tanult ismeretek kapcsolása a szokás, 

a hagyomány, az illem, az erkölcs és a 

jog fogalmához. 

– Különböző társadalmi szabályok 

összehasonlítása és tipizálása. 

– Jogok és kötelezettségek egymáshoz 

kapcsolása a közösségi életben. 

 

Kommunikáció: 

– Érvelés valamilyen diákjog 

érvényesítésének szükségessége 

mellett. 

Hon- és népismeret: magyar 

népszokások. 

 

Biológia-egészségtan: az élővilággal 

szembeni kötelességeink, és az 

állatok jogai. 
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Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség. 

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, hivatal, 

egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Magyarázat, elbeszélés, a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

(csoportmunka), szemléltetés, rejtvények, 

 

 

 

Tematikai egység Állampolgári alapismeretek (5 óra) Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult alaptípusainak ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni érdek 

összeegyeztethetőségének problémái. Napjaink legjellemzőbb politikai rendszereinek 

megismertetése, és az ezzel kapcsolatban korábban tanultak fogalmi rendszerezése.  

A modern politikai rendszer működési mechanizmusának nagy vonalakban való 

áttekintése. Az önálló véleményalkotás gyakoroltatása egy-egy konkrét politikai 

jelenséggel kapcsolatban.  

Témák Fejlesztési feladatok 
Kapcsolódási pontok 

Államformák (királyság, 

köztársaság). 

 

Politikai rendszerek 

(demokrácia, diktatúra). 

 

A demokratikus állam 

működésének alapelvei 

(hatalommegosztás, 

hatalomgyakorlás és 

társadalmi kontroll). 

 

Állampolgári jogok és 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az államformákra és politikai 

rendszerekre vonatkozó történelmi 

ismeretek bemutatása szóban vagy 

írásban. 

 A magyarországi törvényalkotás 

folyamatának megértése. 

 A nyilvánosság politikai szerepének 

igazolása a médiából vett példák 

segítségével. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Vita az állampolgári jogok és 

kötelességek viszonyáról, ezek 

magyarországi érvényesüléséről. 

 A média és a politikai hatalom 

viszonyának elemzése konkrét példák 

Földrajz: Tágabb otthonunk - 

Európa.  
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kötelességek. 

 

Magyarország politikai 

intézményei 

(államszervezet és 

társadalmi 

érdekképviseletek). 

 

A média, mint hatalmi ág.  

A nyilvánosság szerepe a 

közéletben. 

 

Tapasztalatszerzés: 

részvétel a 

diákönkormányzat 

munkájában. 

alapján. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, hatalom, intézmény, 

szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra, államszervezet, hatalommegosztás. 

Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári kötelességek, közjó, 

politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Magyarázat, elbeszélés, a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, kooperatív oktatási módszer 

(csoportmunka), szemléltetés, rejtvények, 

 

 

 

Tematikai egység 
Pénzügyi és gazdasági kultúra ( 5 óra) (+1 óra 

prezenztációs számonkérés)  
Órakeret 5+1 óra 

Előzetes tudás A munka világával kapcsolatos ismeretek és személyes tapasztalatok. Kamatszámítás. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás hangsúlyozása. Néhány 

gazdasági-pénzügyi alapfogalom megismertetése. 

A gazdaságról való gondolkodás megalapozása és formálása a gazdasági szereplők 

azonosításán és a saját gazdasági szerepe tudatosításán keresztül. 

A gazdaságra vonatkozó korábbi ismeretek rendszerezése.  

Témák Fejlesztési feladatok 
Kapcsolódási pontok 

A gazdaság legfontosabb 

szereplői, és kapcsolatuk a 

piacgazdaságban (háztartások, 

vállalatok, állam, külföld, piac, 

pénzügyi közvetítők). 

 

A pénz funkciói és formái (érme, 

bankjegy, pénzhelyettesítők, 

bankkártyák). Az infláció. 

 

Pénzintézetek és tevékenységük 

(betétgyűjtés, hitelezés, kamat, 

tőke, árfolyam). 

 

Egy diák lehetséges gazdasági 

szerepei (munka, fogyasztás, 

gazdálkodás a zsebpénzzel). 

 

Tapasztalatszerzés: internetes 

tájékozódás árfolyamokról és 

befektetési lehetőségekről. 

Összefoglalás, számonkérés 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A piacgazdaság modelljének 

megalkotása, a szereplők és a 

piacok közötti 

kapcsolatrendszer megértése. 

 Kiselőadások tartása a 

pénztörténet főbb 

korszakairól. 

 Egy külföldi 

osztálykirándulás 

költségvetésének elkészítése 

– a valuták közötti váltás 

gyakorlásával együtt. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Gazdasági-pénzügyi 

döntések szimulálása néhány 

feltételezett gazdasági 

változás tükrében. 

 Nyert, illetve feláldozott 

haszon mérlegelése néhány 

gazdasági döntésben. 

Földrajz: A gazdaság ágazatai. A 

magyar gazdaság főbb működési 

területei.  

A piac működésének alapelvei. A 

pénz szerepe a gazdaságban. Nemzeti 

és közös valuták. Árfolyam, 

valutaváltás. 

 

Matematika: kamatszámítás. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

korszerű pénzkezelés. 
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Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás. 

Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi közvetítő, 

bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, kiadás, egyenleg, megtakarítás, betét, 

hitelfelvétel, kamat, árfolyam, infláció. 

Tematikai egység Háztartás és családi gazdálkodás (5 óra) Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 
Személyes tapasztalatok a családi – háztartási gazdálkodással kapcsolatban. 

Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni felelősség, kezdeményezőképesség és az alkotó munka szerepének tudatos 

felismertetése. 

A pénzkezelés alapvető fogalmainak megértetése a családi gazdálkodás legfontosabb 

kérdéseihez kapcsolódóan. 

Témák Fejlesztési feladatok 
Kapcsolódási pontok 

Családi bevételek:  

munkával szerzett jövedelmek, 

nem munkával szerzett 

jövedelmek (társadalmi 

juttatások, tulajdonból származó 

jövedelmek, örökség, 

nyeremény, vagyon). 

 

Családi kiadások: létszükségleti 

kiadások (élelem, ruházkodás, 

lakás, közüzemi szolgáltatások), 

egyéb kiadások (oktatási-

kulturális, szabadidős és 

rekreációs kiadások). 

 

Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában és vásárlásában 

(energiahasználat, beruházás, 

tudatos vásárlás, hulladékkezelés 

és újrahasznosítás). 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A családi és a személyes 

szükségletek, illetve vágyak 

számbavétele. Ezek 

rangsorolása és szimulációs 

gyakorlat keretében való 

összevetése a reális 

lehetőségekkel. 

 Különféle élethelyzetekhez 

kapcsolódó családi 

költségvetések tervezése. 

 Számításokkal alátámasztott 

választás minimum két banki 

megtakarítási lehetőség 

közül. 

 A háztartási megtakarítási 

lehetőségek azonosításának 

gyakorlása szituációs játék 

keretében. 

 Lakossági folyószámla 

adatainak értelmezése. A 

családi bevételek és kiadások 

szerkezetének grafikus 

ábrázolása. 

Földrajz: Egy termék árát 

befolyásoló tényezők. Kiadás és 

bevétel. Különböző fizetési módok. A 

fogyasztási szokások változásai. 

 

Matematika: diagramok, táblázatok, 

grafikonok – adatleolvasás, készítés, 

értelmezés. Kamatos kamat, 

befektetés és hitel. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: A 

háztartás és a közszolgáltatások. 

Hulladékgazdálkodás. 
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Családi pénzkezelési technikák 

(megtakarítás és befektetés, 

hiány és hitel, bankszámlák, 

bankkártyák és banki 

műveletek). 

 

Tapasztalatszerzés: látogatás egy 

pénzintézetben, a lakossági 

folyószámlákhoz kapcsolódó 

banki tevékenységek 

megismerése. 

Fogalmak 

 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem. 

Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból származó 

jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti kiadás, nem létszükségleti 

kiadás,   

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Magyarázat, elbeszélés, a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, kooperatív oktatási 

módszer (csoportmunka), szemléltetés, rejtvények, 

 

 

 

Tematikai egység  
Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság (3 

óra) 
Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 
Személyes és közvetett kommunikáció megkülönböztetése. 

Minden médiumra kiterjedő, személyes médiahasználati tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, 

működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai 

médiatudatosság fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) Informatika: Tájékozódás néhány 
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szerepének meghatározása. A média használata a 

mindennapokban.  

 A különféle médiatartalmak értelmezése, a média funkcióinak 

(megörökítés, tájékoztatás, vélemények befolyásolása, 

jövedelemszerzés, szórakoztatás, gyönyörködtetés, önkifejezés) 

azonosítása. 

 A nyilvánosság jelentésének és jelentőségének meghatározása, 

szerepének tisztázása az egyes korokban és társadalmakban.  

online szolgáltatás céljáról 

lehetőségéről. 

Az internet kommunikációs 

szolgáltatásai (MSN, Skype, VoIP, 

chat, blog). 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok 

Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg. 

nyilvánosság.  

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Magyarázat, elbeszélés, a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, kooperatív oktatási 

módszer (csoportmunka), szemléltetés, rejtvények, 

 

 

 

Tematikai egység A médiamodellek és intézmények. (3 óra) 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasztók/felhasználók és a 

médiatartalom-előállítók. 

Információk saját környezet médiahasználati szokásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy miért jelenik meg a média közönsége kettős szerepben: 

mint vásárló és mint áru. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A médiapiacon az olvasóért, nézőért, felhasználóért folyó 

verseny szereplői, jellemzői és eszközei. 

 A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, kereskedelmi, 

közösségi média) és jellemzői, valamint azok 

megkülönböztetése. 

Magyar nyelv és irodalom: a beszélő 

és az elbeszélő szerep, a mindentudó 

és a tárgyilagos elbeszélői szerep 

különbözősége, a közvetett és a 
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 A médiaintézmények célközönségei (életkor, nem, végzettség, 

kulturális és egzisztenciális héttér, érdeklődés). 

 A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői.  

közvetlen elbeszélésmód eltérései. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok 

Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Magyarázat, elbeszélés, a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, kooperatív oktatási 

módszer (csoportmunka), szemléltetés, rejtvények, 

 

 

Tematikai egység 

A média társadalmi szerepe, használata –  

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában (2 

óra) 

Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás 

A kereskedelmi kommunikáció (reklám) megjelenési helyeinek, alapformáinak 

ismerete. 

A hírgyártáshoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fotóriporter) 

ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A „naiv fogyasztói” szemlélet átértékelése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a 

kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői. 

– A hírgyártás folyamatának, szereplőinek azonosítása. 

– A hír, a kommentár és a hírérték fogalmának meghatározása. 

– A pártatlanság és korlátai.  

Vizuális kultúra: reklámhordozó 

felületek gyűjtése, csoportosítása, 

olvasása, értelmezése a 

reklámkészítő szándéka és 

kifejezésmódja közötti összefüggés 

alapján. 

Fogalmak Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi oldal. 
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(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Magyarázat, elbeszélés, a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, kooperatív oktatási 

módszer (csoportmunka), szemléltetés, rejtvények, kutatómunka 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

Annak felismerése, hogy a közelmúlt eseményei nagyban meghatározzák napjaink 

történéseit. A kommunista államberendezkedés fejlődésképtelenségének és a bukás 

körülményeinek és következményeinek felismerése.  A szovjet típusú országokban 

végbemenő rendszerváltozás lényegi elemeinek felismerése. Önálló vélemény alkotása 

a XX. század közép-kelet-európai népeinek történetéről. Az összefüggések belátása a 

globalizáció és a rendszerváltozás között. Az egységes Európa kialakulása 

folyamatának megismerése, felkészülés segítése a közéletben való tudatos részvételre. 

A legfontosabb együttélési szabályok jellemzőinek megértése és tudatos alkalmazása. 

Az önálló véleményalkotás kialakulása egy-egy konkrét politikai jelenséggel 

kapcsolatban. A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás elsajátítása. Egyéni 

felelősség, kezdeményezőképesség és az alkotó munka szerepének alkalmazása. A 

média kritikus szemlélete.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti 

azonosságtudat kialakulása. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. 

technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető 

erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és 

fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, 

fejlődését. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök 

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, 
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tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak 

főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. 

Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és 

egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 

 Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, 

évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és 

időben eltérő fontosabb történelmi események között, különös tekintettel azokra, 

melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és 

vallási körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő 

kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó 

szellemi mozgalmak és dokumentumok. 

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette 

területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi 

sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, 

akik szintén a magyar nemzet tagjainak tekintendők. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek 

alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát 

mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, 

betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és 

legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.  

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert 

jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, 

eseményeket és kulcsszavakat.  

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket 

megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  
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Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat 

gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. Ismerje fel a sajtó és média szerepét a 

nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett 

ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és 

diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit. 

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és 

kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát. 

Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve 

egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli 

megtakarítási lehetőségeket. 

 

 

5. A tantárgyi értékelés formái, szempontjai 

 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás 

eredményességének) vizsgálata. A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt 

képességeket, amelyekben a diákoknak fejlődést kell elérniük: 

- Megjegyzés, reprodukció: tények,, elemi információk, fogalmak, törvények, konvenciók, szabályok 

ismerete és reprodukálása. 

- Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, értekezés, átkódolás, transzformációs képességek. 

- Alkalmazás ismert vagy új szituációkban. 

- Önálló véleményalkotás, értékelés: magasabb rendű műveletek – analízis, szintézis, értékelés-kreativitás. 

A pedagógusnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók 

teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli, írásbeli 

értékelése alapján történhet: 

- Szóbeli, írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. 

- Témazáró dolgozatok. 
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- Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló illetve prezentáció egy-egy témakörben a megadott 

szakirodalom, önálló gyűjtés alapján. 

- Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása ( képi, írásbeli, szóbeli). 

- Szituációs játékok (történetek, népszokások, eljátszása), vitaszituációk, kézműves tevékenységek stb. 

írásbeli, szóbeli értékelése. 

 

Az értékeléshez javasolt osztályzás: 

 

Teljesítményhatár (%) Javasolt érdemjegy Javasolt osztályzat 

– 0% - tól -  33 % - ig elégtelen 1 

– 34 % - tól – 50 % - ig elégséges 2 

– 51 % - tól – 75 % - ig közepes 3 

– 76 % - tól – 90 % - ig jó 4 

– 91 % - tól – 100 % - ig jeles 5 

 

 

6. Függelék: 

 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat 

veszik figyelembe:  

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

 a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható; 

 a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényeinek 

megfelelő használatra a tanév (ek) során; 

 a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére, 

nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának megóvására; 

 segítse a helyes tanulási szokások, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását; 

 biztosítson lehetőséget a mennyiségi és minőségi differenciálásra egyaránt; 

 változatos feladatokon keresztül szemléltesse a történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 

        szerepét a mindennapi életben; 

 alakítsa ki az önellenőrzés igényét; 

 ábraanyaga, betűmérete igazodjon az életkori sajátosságokhoz; 

 felépítése (témák, feladattípusok) logikus, könnyen követhető legyen; 

 feladatrendszere változatos legyen tartalom, típus, nehézségi fok és funkció tekintetében. 

 A tankönyv önmagában kiszolgálja az adott tantárgy helyi tantervébe foglaltak tanítását. 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

 – amelyek több éven keresztül használhatók;  

 – amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

 – amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. képes történelmi 

atlasz, munkafüzet, feladatgyűjtemény); 
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 – amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai 

munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;  

 – amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok otthoni tanulását az 

interneten elérhető tartalmakkal. 
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5540 Szarvas, Kossuth u.17. 

OM: 028287 

 

 

 

 Vizuális kultúra 
 

5.-8. osztály 

 

Helyi tantárgyi tanterv 

 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 5. 6. 7. 8. évfolyam minden osztálya 

számára. 

 

A tantárgy órakerete: 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 1,5        54  37           6 

6. 1,5     54   37           6 

7. 1     36 32       4 

8. 1     36 32       4 
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5–6. évfolyam 

A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók 

információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti 

nevelés értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít 

kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos 

mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi 

és lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal 

születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban 

hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért 

való felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. A módszerek és munkaformák 

sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és 

rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony,önálló 

tanulás módszerei, a rekonstruáló és konstruáló képességek fejlesztésével a kreatív 

problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdeményezőképességet és a 

vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során kibontakozik a természettudományos és 

technológiai kompetencia, és előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság 

lehetőségeinek vizsgálata is. A vizuális kommunikáció területén a kép és szöveg lehetséges 

kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének is terepet biztosít, a 

gyakorlati feladatok lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére. A 

médiatudatosság kialakítása kiemelt fejlesztési cél, például a reklám hatásmechanizmusának 

elemzésével út nyílik a kritikus, értelmező gondolkodás és aktív állampolgárság 

megalapozására. 

A vizuális kultúra részterületei közül az 5–6. évfolyamon nagyobb arányban 

szerepelnek a „Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a 

megjelenő művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez 

hasonló a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az 

alsóbb iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített 

környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett 

aszociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a 

„Vizuáliskommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben 

vannak jelen 

 

 

5. évfolyam 

 

Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése 

az alkotó 

folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és 

alkalmazása a 

kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai 

technikák alapszintű alkalmazása 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 

megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során 
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céljai szerzett 

tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, 

megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 

komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 

mások 

munkáiról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valóság és képzelet: 

A teremtés csodái 

ALKOTÁS: 

Organikus és geometrikus 

formák szerkezeti 

felépítése, 

formai sajátosságainak 

tanulmányozása. Pl. 

különleges termések, 

magok 

és „repülőszerkezeteik”; 

vagy 

bogarak, rovarok felépítése, 

repülő, mozgó, védekező, 

táplálkozó „szerkezetei”. 

Részletnagyítások, metszet 

rajzok, forma redukció, 

színtanulmányok, 

színredukció készítése, 

motívum tervezése. (pl. 

grafika: ceruza, tus, pác, 

kréta,) 

A forma továbbgondolása, 

más funkcióban való 

alkalmazása pl. épület, híd, 

sárkányrepülő, fantázia 

jármű 

stb. 

Kompozíciós variációk 

  létrehozása, különböző 

színes 

technikákkal (pl. akvarell, 

temperafestés, pasztell-, 

olajkréta, vegyes technika). 

A látványok képi 

transzpozíciós lehetőségei: 

redukció, szelekció, 

művészi 

átírás (torzítás, halmozás, 

expresszív kiemelés, 

megszemélyesítés, jel, 

szimbólum, formaritmus, 

színritmus). 

A valóság, modell (pl. épített 

és természetes környezet, 

tárgyak, alakok) célirányos 

megfigyelése adott 

szempontok (pl. térbeli 

helyzet, arány, plaszticitás, 

színviszonyok) alapján, és 

ábrázolása síkban illetve 

térben, különböző 

technikákkal (pl. grafika: 

ceruza, tus, pác, kréta, fotó, 

akvarell, tempera, mintázás, 

konstruálás). 

Egyszerű téri helyzetek 

leírása (pl. 

formai, szerkezeti, felületi, 

tónusbeli), 

az adott valós látvány 

sajátosságaiból 

kiinduló kompozíció egy 

részletének képi igényű 

nagyítása, illetve 

kompozíciós variációk 

létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. akvarell, 

temperafestés, pasztell-, 

olajkréta, vegyes technika). 

Szabad asszociációs és 

vizuális játékok adott témára 

(pl. fogalom, jelenség, hang, 

szín, mozgás, gondolat, érzés, 

tárgy, cselekvés). Az 

előhívott impressziók 

megjelenítése síkban, térben, 

időben. 

Irodalmi, zenei, filmes 

élmények felidézése, s a 

létrejött személyes tartalmak 

megjelenítése a kifejezési 

szándéknak megfelelő 

anyagok, eszközök, méretek 

felhasználásával (pl. színes, 

grafikai technika, mintázás, 

Matematika: pontos 

megfigyelés, 

lényegkiemelés. 

Ének-zene: zenei élmény 

feldolgozása. 

Hit és erkölcstan: 

A"Teremtés könyve", 

Mózes 

első könyve; 

Jézus tanít: a magvető 

példázata (Mt 13,3-23) 

Dráma és tánc: 

dramatikus 

improvizációk irodalmi, 

képzőművészeti, zenei 

művek 

alapján. 
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Szabad asszociációk, 

gondolatok, érzelmek 

kifejezése a forma 

kicsinyítésével, 

nagyításával, 

halmozásával, átfedésekkel 

stb.pl. öröm, félelem, csend, 

reménység, 

békesség.(fénymásolatok, 

scanner, digitális fotók 

alkalmazása) 

BEFGADÁS: 

Képzőművészeti alkotások, 

különböző grafikai 

eljárások, 

technikák, szabadkézi 

tanulmány rajzok, 

megfigyelése, a 

vizuálisnyelvi, technikai 

gazdagság elemzése.  

konstruálás, installáció talált 

tárgyakból, fotó). 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Látvány –kép –képmező, méretarány, 

felépítés, arányok, forma, tónus –szín viszonylatok, 

kontrasztok. 

Elvonatkoztatás- képi transzponálás. Tömörítés, kiemelés, 

kompozíció, 

szín-, vonal- formaritmus, variáció, színharmónia, 

színkontraszt, főszín, 

mellék/kiegészítő szín, komplementerek 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Lehetséges projekttéma a „Teremtés történet” dramatikus 

feldolgozása, 

vagy A magvető példázatának feldolgozása. Szabad 

asszociációs és 

vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, jelenség, hang, szín, 

mozgás, 

gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott impressziók 

megjelenítése – 

történet (példázat) dramatizálás -síkban, térben, időben. 
 

Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 

megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, 

vizuális 

jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv 

alapelemeinek 

megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett 

élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok 

alapján 

az azonosságok és különbözőségek tudatosítása 
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A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, 

arányainak, 

plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak megfigyelése és 

ábrázolása. 

A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok 

elemi 

ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus tárgyain 

keresztül, 

gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. A vizuális 

nyelv 

alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának értelmezése. 

Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A vizuális közlés 

különböző műfajú 

köznapi és művészi 

formáinak 

felismerése. A 

megfigyelt jelenségek 

térbeli helyzetének, 

arányainak, 

plaszticitásának és 

szín- és 

fényviszonyainak 

megfigyelése és 

ábrázolása. 

A legjelentősebb 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

irányzatok elemi 

ismerete legjellemzőbb 

műtárgyain és 

szimbolikus tárgyain 

keresztül, 

gyakorlati feladatok 

előkészítő szakaszába 

ágyazottan. A vizuális 

nyelv 

alapelemeinek és azok 

egymáshoz való 

viszonyának 

értelmezése. Önálló 

vélemény 

megfogalmazása saját 

és mások munkáiról. 

Irodalmi, zenei, filmes 

Különböző mozgások (pl. 

emberi, állati, ipari, gépi, 

mechanikai, kémiai, 

földrajzi, biológiai) 

megfigyelése és rögzítése 

egy vizuális látványban, 

felhasználva megadott 

művészettörténeti alkotások 

inspiráló hatását. 

Személyes élmények, 

elképzelt történetek, 

érzelmek megjelenítése 

meghatározott 

művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és 

inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban 

és/vagy térben. 

Az alkotómunkához 

kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, (pl. 

őskor, ókori egyiptom, 

ókori görög és római, 

romanika, gótika, 

reneszánsz, barokk) 

stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. 

műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség) 

szerint. 

Képek, látványok, 

médiaszövegek, események 

Természetismeret: Az 

emberi 

test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történeti korok, korszakok. 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

szemléletének 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

Ének-zene: zenetörténeti és 

zeneirodalmi alapismeretek 

a 

befogadói hozzáállás 

fejlesztése céljából. 
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élmények felidézése, s 

a 

létrejött személyes 

tartalmak 

megjelenítése a 

kifejezési 

szándéknak megfelelő 

anyagok, eszközök, 

méretek 

felhasználásával (pl. 

színes, 

grafikai technika, 

mintázás, 

konstruálás, fotó). 

pl. Petőfi: János vitéz c. 

művének illusztrációi 

különböző 

stíluskonvenció 

imitálásával. 

Bibliai történet 

alapján 

élményfeldolgozás, 

illusztrálás. pl. 

Példaképeim 

könyve: pl. József 

története 

–egyiptomi, kora 

keresztény, 

bizánci – stb. stílusban 

BEFOGADÁS: 

Az alkotómunkához 

kapcsolódva 

műalkotások 

megfigyelése alapján, 

művészettörténeti 

korszakok, 

(pl. őskor, ókori 

egyiptom, 

ókori görög és római, 

romanika, gótika, 

reneszánsz, 

barokk) stílusjegyeinek 

elemzése, 

összehasonlítása, 

művek tematikus 

csoportosítása (pl. 

műfaj, 

formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség) 

szerint. 

(pl. műalkotások, fotók, 

filmek, élmények, álmok, 

közösségi alkalmak) 

szöveges leírása, a vizuális 

közlés köznapi és művészi 

formáinak azonosításával. A 

leírás alapján személyes 

feldolgozások megjelenítése 

síkban, térben vagy időben 

(pl. festés, plasztika, 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Vizuális kultúra 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

415 

 

Mozgás kifejezése, 

különböző 

művészettörténeti 

korszakok 

stílus konvencióiban. 

(egyiptomi 

falfestmények pl. 

-A kis marhahajcsár 

stílusában, asszír 

domborművek, görög 

szobrászat, stb.) 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, színharmónia, 

színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, komplementer, 

méretarány. 

Mozgás fázisrajz, ritmus, arányok, karakter, 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 

arányrendszer, 

kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai helyzetviszonylat, 

takarás, 

pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, 

térbeliség, 

nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, tónus, szín-, vonal-

, 

formaritmus. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Az irodalmi, bibliai élményekhez kapcsolódó tevékenységek 

leghatékonyabban projektmódszerrel valósíthatóak meg. A projekt 

időtartama változó lehet, függ a tanulói érdeklődéstől, a téma 

gazdag 

alkotásban kibontakoztatható lehetőségeitől, valamint a 

záróesemény 

produktumainak időigényétől. pl. Példaképeim könyve 

(Könyvkészítés 

projektmódszerrel) 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és 

különbözőségek 

tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján 

szerzett 

élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 

megnevezése. Események, történések elmondása, részekre 

bontása, a 

jellemző fázisok megjelenítése. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak 

sűrített megjelenítése. Természettudományos és technikai 

megfigyelés és gondolkodás fejlesztése 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Idő- és térbeli változások 

Mozgásélmények 

megfigyelése valóságos 

vagy 

mozgóképi példák alapján. 

A tanulmányozott növényi 

magok, termések mozgás 

fázisainak megjelenítése. 

A mozgás időbeli 

folyamatainak, 

változásainak 

(növekedés, pusztulás, 

fejlődés, lebomlás, 

öregedés, 

penészesedés, 

rozsdásodás) 

megfigyelése, 

modellezése. 

Pl. falevél lebomlásának 

folyamatábrája, egy 

hópihe 

képzeletbeli növekedése, 

gazdagodása. 

 

 

Mozgásélmények 

megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján, a 

mozgássor fázisokra bontása 

(pl. mozgókép 

„kikockázása”). A mozgás 

megjelenítése vizuális 

átírással (pl. egyszerű 

tárgyanimáció, 

optikai játékok: 

pörgetős füzet, zootrop 

szalag). 

A természet, (pl. növény, időjárás, 

ember, táj, állat) az 

épített környezet (pl. épület, 

település, híd) időbeli 

folyamatainak, változásainak 

(növekedés, pusztulás, 

fejlődés, lebomlás, öregedés, 

penészesedés, rozsdásodás) 

megfigyelése, modellezése 

(pl. hószobor, anyag 

változása kitéve az 

időjárásnak) személyesen 

választott cél érdekében (pl. 

emlékek felidézése, napi 

tevékenység tervezése). A 

folyamatok dokumentálása, 

ábrázolása saját készítésű 

fotókkal, képekkel, 

szöveggel. 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, 

cselekmény kezdő- és 

végpontja, 

cselekményelemek 

sorrendje. 

Természetismeret: mozgás 

és 

idő változása; ciklikus 

jelenségek. 

Törtállampolgári 

ismeretek: az 

idő ábrázolása vizuális 

eszközökkel. 

Dráma és tánc: 

Mozgásfolyamatok, 

mozgássor. 

Informatika: adatok 

csoportosítása, 

értelmezése, 

táblázatba rendezése, 

használata. 

Matematika: változó 

helyzetek, időben 

lejátszódó 

történések megfigyelése, a 

változás kiemelése.énelem, 

társadalmi és 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, 

állapotváltozás, 

folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, 

mozgókép, képkocka, 

tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

Képkivágás, arányok, hangsúlyok, kiemelés kontrasztokkal 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Lehetséges projekt téma: A teremtés csodái témakörhöz 

kapcsolva - Egy 

rovar élete képekben pl. báb és lepke folyamatábrán. A 

folyamat 

megszemélyesítése, pantomimes, vagy bábos feldolgozása. 

A folyamatok dokumentálása, ábrázolása saját készítésű 

fotókkal, 

képekkel, szöveggel 
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Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő 

ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű 

vizuális 

kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 

értelmezése 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. 

A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ALKOTÁS: 

A teremtés csodái 

témakörhöz 

kapcsolódvamagyarázó 

ábra készítése pl. 

lepkeék védelmére. 

Jelalkotás, 

figyelemfelkeltő 

tábla madaraink 

védelmére. 

Vagy napi 

tevékenységeink 

képi vicces jelei, pl.- 

állatfigura 

megszemélyesítése, 

(humor, 

önirónia és érthetőség) 

hasznos-fontos, 

haszontalan 

időtöltés, másokért 

végzett 

tevékenység, 

segítségadás 

stb. 

 

 

Képes (pl. fotósorozat), 

rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen 

értelmezett képi utasítások 

(pl. műszaki berendezések 

üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) 

tanulmányozásának 

segítségével. Az utasítás 

kipróbálása, ellenőrzése, a 

visszacsatolás után módosítás 

a felmerült problémák 

alapján. 

A legfontosabb egyezményes 

vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok (pl. 

tájékozódás, közlekedés, 

cégérek, parancsikonok, 

attributumok) gyűjtése, 

értelmezése. A közösség 

számára fontos, nem vizuális 

jellegű információk (pl. 

események, időpontok, 

tevékenységek, jellemzők) 

képi tömörítése, direkt jellé 

(pl. piktogram, jelzőkártya) 

alakítása, használatba 

helyezése (pl. ismert útvonal 

rajzán vizuális jelzések 

kialakítása). 

Hit és erkölcstan: Isten 

döntése: a világ teremtése 

(1Móz 1,1-2,4) 

Természetismeret: 

Tájékozódás természetes 

és 

épített környezetben; 

technikai eszközök 

működésének 

megfigyelése. 

Jelek, jelzések felismerése 

és 

értelmezése. 

Földrajz: tájékozódás, 

térrajz, útvonalrajz, 

térképvázlat. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 

Ének-zene: zenei olvasás 

és 

írás: kotta. 

Informatika: rajzos-

szöveges 

dokumentumok 

létrehozása, 

átalakítása. 

Matematika: Tájékozódás. 

Objektumok alkotása. 

Rendszeralkotás. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, 

piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 
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Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Projektet kísérő lehetséges feladatok: Példaképeim könyve, Az 

én hősöm 

könyve téma kibontás: pl. bibliai szereplő József útja, tettei, 

választásai 

Útvonal, helyszínek jelei, vicces figyelmeztető táblák. 

(Vagy irodalmi szereplő pl. Kukorica Jancsi események, útvonal, 

táblák 

stb.) 

Lehetséges projekt téma: A környezetünkben élő madarak, 

állatok, 

termések, természeti csodák jelei: – tanösvényre, vagy a közeli 

park, tér, 

figyelemfelkeltő információs táblái. 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. 

Alapfokú 

jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a 

beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A 

szóhasználat 

és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő 

alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes 

alkalmazása a 

jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző 

kommunikációs felületeken megjelenő reklám 

hatásmechanizmusának 

értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása 

a 

személyes preferenciák érvényre juttatásával 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kép és szöveg 

ALKOTÁS: 

Petőfi: Anyám tyúkja c. 

versének képi jelenetei 

groteszk stílusban- 

képszöveg 

összefüggései. 

Példaképem könyve: 

pl. Dániel története, Jónás 

története képekben: - 

történés képekben való 

elbeszélése. Szöveg és kép 

együttes 

megjelenésének 

Hang és kép együttes 

alkalmazása (pl. árnyjáték, 

dramatikus játék), szabad 

asszociációk megfogalmazása 

a létrejött üzenetek kapcsán. 

Reklámhordozó felületek (pl. 

folyóirat, póló, 

reklámszatyor, kitűző, 

hűtőmágnes) gyűjtése, 

csoportosítása, értelmezése a 

reklámkészítő szándéka és 

kifejezésmódja 

közöttiösszefüggés alapján. 

Korábban készített saját 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 

Ének-zene: zenei stílusok 

és 

formák. 

Dráma és tánc: nem 

verbális 

kommunikációs játékok. 

Informatika: multimédiás 

dokumentumok 

előállítása kész 

alapelemekből 
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tanulmányozása (pl. plakát, 

képregény) után, az 

alkotóelemek variálásával a 

vizuális és verbális üzenet 

jelentésváltozásának 

megértése céljából, szabad 

játékos feladatokkal (pl. 

adott 

kép szövegaláírásának 

megváltoztatása, azonos 

szövegek különböző 

képekhez rendelése). 

Könyv borító tervezése. 

BEFOGADÁS: 

Bibliai témájú és irodalmi 

témát feldolgozó animációs 

filmek elemzése, pl. Jónás 

története,vagy 

a János vitéz rajzfilmen, 

szépirodalmi 

illusztrációkon, 

különböző stílusok 

összehasonlító elemzése, 

technikák, vizuális nyelvi 

sajátosságok megbeszélése. 

Reklámhordozó felületek 

(pl. 

folyóirat, póló, 

reklámszatyor, kitűző, hűtő 

mágnes) gyűjtése, 

csoportosítása, értelmezése 

a 

reklámkészítő szándéka és 

kifejezésmódja közötti 

összefüggés alapján. 

 

 

alkotás továbbgondolása, 

felhasználása alkalmazott 

grafikai feladatként (pl. 

DVD-borító, képernyővédő, 

arculati elem), vagy 

képgrafikaként. 

Nem mozgóképi 

reklámhordozók (pl. CDborító, 

plakát, 

csomagolóanyag, 

termékcimke) tervezése, 

kivitelezése szabadon 

választott technikával (pl. 

digitális képszerkesztéssel, 

kollázs technikával vagy 

élőképben), a reklám 

hatásmechanizmusának 

tudatos használatával. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, 

üzenet, 

reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, 

képi 

valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, 

alkalmazott grafika. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Projekttémát kísérő lehetséges feladatok: 

A bibliai téma, József története, Jónás története vagy a János 

vitéz képi 

jeleneteinek és a szövegrészletek együttes megjelenítése - 

vizuális és 

verbális üzenet jelentésváltozásának megértése céljából, 

szabad játékos 
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feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásának megváltoztatása, 

azonos 

szövegek különböző képekhez rendelése). 

 

 

 

Tematikai egység Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális 

térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri 

helyzetének 

megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. 

Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. 

Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és 

térmodellek 

állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. 

Különböző 

korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata 

értelmezés 

céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos 

anyag- és 

eszközhasználat a tárgykészítés során. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tervezett, alakított 

környezet 

ALKOTÁS: 

Egyiptomi templom és 

lakóházak modellezése, a 

József történetének 

Vagy Jónás próféta útjainak 

dramatizált feldolgozásához. 

(Jón 1-4) 

BEFOGADÁS: 

A közvetlen környezetben 

található tárgyak (pl. bútor, 

szerszám, jármű, szerkezet, 

öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, 

templom, iroda, istálló, 

garázs, víztorony, palota, 

színház, múzeum) elemzése 

forma és rendeltetés, 

valamint a díszítés 

kapcsolatán keresztül, az 

összegyűjtött információk 

alapján. 

Egyszerű tértervezés és 

téralakítás meghatározott 

célból (pl. védelem, 

szakralitás, figyelemfelkeltés, 

emlékállítás, interakció) 

különféle eszközökkel (pl. 

rajzos vázlat, magyarázó rajz, 

fotómontázs, modellezés) és 

anyagokkal (pl. agyag, 

karton, fa, gipsz, drót, textil, 

talált tárgyak) történeti korok 

legfontosabb 

alátámasztóteherhordó 

(pl. oszlop, pillér, 

fal) és térlefedő (pl. gerenda, 

födém, boltív, boltozat, 

kupola) lehetőségeinek, 

illetve alaprajzi 

elrendezéseinek 

megfigyelésével. 

Egyszerű műszakijellegű 

ábrázolás segítségével 

(pl. alaprajz, metszetrajz, 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelemi korszakok. 

Természetismeret: Az 

ember 

hatására bekövetkező 

változás a táj képében. 

A természeti és 

mesterséges, 

technikai és épített. 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

létmódja, szemlélete. 

Könyvtárhasználat. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás. 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges 

elemek megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, 

térbeli 

alakzatok. Tárgyak 
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Ókori építészeti stílusok 

elemzése. 

(Mezopotámiai, egyiptomi, 

asszír, perzsa stb. művészet.) 

A történeti korok 

legfontosabb 

alátámasztóteherhordó 

(pl. oszlop, pillér, 

fal) és térlefedő (pl. gerenda, 

födém, boltív, boltozat, 

kupola) lehetőségeinek, 

illetve alaprajzi 

elrendezéseinek 

megfigyelésével 

 

 

vetületi ábrázolás) saját 

tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi 

rajzban. 

A közvetlen környezetben 

található tárgyak (pl. bútor, 

szerszám, jármű, szerkezet, 

öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, 

templom, iroda, istálló, 

garázs, víztorony, palota, 

színház, múzeum) elemzése 

forma és rendeltetés, 

valamint a díszítés 

kapcsolatán keresztül, az 

összegyűjtött információk 

alapján. 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

Geometriai modellek. 

Hit és erkölcstan: 

Mózes első könyve, 

József története (37-50), 

Jón (1-4) 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, 

homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, 

födém, boltív, 

boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, 

gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 

sorozatgyártás, design. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

 

Tematikai egység Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok 

csoportosítása. A 

különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli 

megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok 

megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

Alapvető 

manuális készségek működése az anyagalakítás során. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos 

jegyeinek 

értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, 
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épületeken a 

forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgy és hagyomány 

BEFOGADÁS: 

Lakóhelyhez közeli néprajzi 

tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, 

viseletének, és kézműves 

tevékenységének 

megismerése, elemzése (pl. 

skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatásával, vagy 

gyűjtött képek 

alapján). Különböző 

történeti 

korok (pl. népvándorlás 

kora) 

és kultúrák (pl. Európán 

kívüli) sajátos, 

legjellemzőbb 

szimbolikus tárgyainak, 

épületeinek felismerése és 

elemző vizsgálata. 

Hétköznapi és ünnepi 

viseletek Jézus korában. 

ALKOTÁS: 

Bibliai történet jelmezei, 

bábjai, pl. nemez,- 

papírmasé báb, a történet 

eseményeihez kapcsolódó 

tárgyak, hímzett 

tarisznya, 

 

 

Lakóhelyhez közeli néprajzi 

tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, 

viseletének, és kézműves 

tevékenységének 

megismerése, elemzése (pl. 

skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatásával, vagy 

gyűjtött képek alapján). 

A mai életbe, életformába 

illeszthető, hagyományos 

kézműves technikával (pl. 

szövés, hímzés, nemezelés, 

lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy 

(pl. iskolaszer, öltözet, 

hangszer, játék, kisbútor) 

létrehozása, meghatározott 

tulajdonos (pl. adott 

személyiség, életkor, nemek, 

foglalkozás) vagy funkció 

(hétköznapi, ünnepi) 

számára, a 

környezettudatosság 

lehetőségeinek 

figyelembevételével. 

Létrehozott vagy talált 

tárgyak díszítésének 

möv, stb. elkészítése, ókori 

díszítőmotívumok 

alkalmazása. 

Merített papír készítés, 

képírás.megtervezése   

kivitelezésekülönféle 

díszítőelemek (pl. 

növényi, állati, geometrikus 

motívumok) gyűjtése, 

megfigyelése, tanulmányozása 

után, oly módon, 

hogy a díszítmény 

összhangban legyen a tárgy 

formai, funkcionális és 

társadalmi üzenetével, illetve 

az alkotó személyes közlési 

szándékával. 

Különböző történeti korok 

(pl. népvándorlás kora) és 

Hon- és népismeret: család 

és 

lakóhely, falvak és 

városok. 

Magyar nyelv és irodalom: 

népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

Természetismeret: 

környezettudatosság, 

fenntarthatóság. 

Ének-zene: népzene. 

Dráma és tánc: 

népszokások. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyományos 

foglalkozások, szakmák. 
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kultúrák (pl. Európán kívüli) 

sajátos, legjellemzőbb 

szimbolikus tárgyainak, 

épületeinek felismerése és 

elemző vizsgálata. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, 

forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, 

formaredukció, 

díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, 

társadalmi 

üzenet 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő 

alkalmazása az 

alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és 

megfigyelés alapján. 

 Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek 

megfelelő 

 használata a képalkotásban. 

 Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális 

megjelenéseinek 

 értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli 

változások 

 megjelenítése. 

 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, 

ennek 

 analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása 

 Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése 

különböző 

 helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű 

 tevékenység során. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése 

alapján 

 egyszerű következtetések megfogalmazása. 

 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő 

használata az 

 alkotótevékenység során. 

 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális 

eszközökkel. 

 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése 

során a 

 vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása. 

 Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő 

tárgyak 

 felismerése. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló 

kérdések 
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 megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkájáról. 

 

 

6. évfolyam 
 

Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások 

érvényesítése az alkotó 

folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és 

alkalmazása a 

kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai 

technikák alapszintű alkalmazása 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 

megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok 

során szerzett 

tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, 

megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 

komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 

mások 

munkáiról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valóság és képzelet 

ALKOTÁS: 

Látvány utáni 

tanulmányrajzok Egyszerű 

téri helyzetek leírása (pl. 

formai, szerkezeti, felületi, 

tónusbeli), az adott 

valóslátvány sajátosságaiból 

kiinduló kompozíció egy 

részletének képi igényű 

nagyítása, illetve 

kompozíciós variációk 

létrehozása. 

A lakó környezetben lévő 

épületek több nézőpontos 

ábrázolása. (felülnézet, utca 

fronti, alulnézet) 

Térábrázolási konvenciók 

gyakorlása. 

A tanulmányrajzok alapján 

utcai jelenetek elképzelése, 

régen és ma. 

Szabad asszociációs és 

vizuális játékok adott témára 

(pl. fogalom, jelenség, hang, 

szín, mozgás, gondolat, érzés, 

tárgy, cselekvés). Az 

előhívott impressziók 

megjelenítése síkban, térben, 

időben. Irodalmi, zenei, filmes 

élmények felidézése, s a 

létrejött személyes tartalmak 

megjelenítése a kifejezési 

szándéknak megfelelő 

anyagok, eszközök, méretek 

felhasználásával (pl. színes, 

grafikai technika, mintázás, 

konstruálás, installáció talált 

tárgyakból, fotó). 

Magyar nyelv és irodalom: 

a 

műélvezet 

megtapasztalása. 

Matematika: pontos 

megfigyelés, 

lényegkiemelésÉnek-zene: 

zenei élmény 

feldolgozása. 

Dráma és tánc: dramatikus 

improvizációk irodalmi, 

képzőművészeti, zenei 

művek 

alapján. 
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Pl. Korábbi irodalmi 

élmények felidézésével, az 

események aktuális mai 

helyzetekbe való beillesztése. 

Kukorica János vagy Toldi 

Miklós mai helyszíneken – 

kép sorozat. 

BIBLIAI TÖRTÉNET MAI 

SZITUÁCIÓBAN, KÉPSOROZAT. 

PL. AZ IRGALMAS 

SAMARITÁNUS TÖRTÉNETE 

 

 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, 

variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, 

komplementer, 

méretarány, textúra-faktúra 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 

megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti 

alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv 

alapelemeinek 

megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett 

élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető 

tulajdonságok alapján 

az azonosságok és különbözőségek tudatosítása 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi 

formáinak 

felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, 

arányainak, 

plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak megfigyelése és 

ábrázolása. 

A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok elemi 

ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus tárgyain 

keresztül, 
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gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. A 

vizuális nyelv 

alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának 

értelmezése. Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Stílus és mozgás 

Útkeresés – úton járás: 

BEFOGADÁS: 

Környező 

múzeumok,skanzen, 

építészeti emlékek, 

templomok meglátogatása. 

Az alkotómunkához 

kapcsolódva műalkotások, 

Festmények, fotók, kisfilmek 

alapján hazai tájak, 

nevezetességek felidézése. 

Tájegységek építészeti 

emlékei, irodalmi, 

képzőművészeti 

nevezetességei, népi 

tárgykultúrája. 

Református templomok 

sajátosságainak 

megismerése. 

Egyháztörténeti emlékek, 

nevezetességekmegismerése. 

ALKOTÁS: 

Labirintus téma: 

Bonyolult alaprajzok alapján 

(pl. labirintusok a krétai 

művészetben, őskori 

barlangrajzokon, keresztény 

templomok négyezeti terében 

stb.) 

Személyes élmények, 

elképzelt történetek, érzelmek 

megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek 

inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban 

és/vagy térben.(pl. festés, 

plasztika, parafrázis, 

intermediális: pl. fotográfia, 

kinetikus, installációs, 

environment, 

eseményművészet 

Az alkotómunkához 

kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, 

(pl. őskor, ókori egyiptom, 

ókori görög és római, 

romanika, gótika, reneszánsz, 

barokk) stílusjegyeinek 

elemzése, összehasonlítása, 

művek tematikus 

csoportosítása (pl. műfaj, 

formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség) 

szerint. 

Képek, látványok, 

médiaszövegek, események 

(pl. műalkotások, fotók, 

filmek, élmények, álmok, 

közösségi alkalmak) 

szöveges leírása, a vizuális 

közlés köznapi és művészi 

formáinak azonosításával. A 

leírás alapján 

személyesfeldolgozások 

megjelenítése 

síkban, térben vagy időben 

(pl. festés, plasztika, 

parafrázis, intermediális: pl. 

fotográfia, kinetikus, 

installációs, environment, 

eseményművészet) a tárgyalt 

művészettörténeti korszak 

inspiráló felhasználásával 

Természetismeret: 

Környezetünk élővilága. 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történeti korok, korszakok. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Petőfi Sándor: Az Alföld 

(és 

más műve, pl. 

Szülőföldemen, 

Úti levelek). 

Epikai művek (részletek) 

és 

lírai alkotások magyar 

tájakról, városokról (pl. 

Ady, 

Kosztolányi, Szabó Lőrinc 

és 

mások művei), illetve 

vallomások a szülőföldről. 

Ének-zene: zenetörténeti és 

zeneirodalmi 

alapismeretek abefogadói 

hozzáállás 

fejlesztése céljából. 

Egyházzenei művek, 

zsoltárok. 

Hit és erkölcstan: 

Saul megtérése (ApCsel 

9,1- 

30) 

A lelki fegyverzet 

(Ef 6) 
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Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 

arányrendszer, 

kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 

helyzetviszonylat, takarás, 

pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, 

térbeliség, 

nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, tónus, szín-, 

vonal-, 

formaritmus. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és 

különbözőségek 

tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján 

szerzett 

élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 

megnevezése. Események, történések elmondása, részekre 

bontása,  

jellemző fázisok megjelenítése 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli 

változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés 

és 

gondolkodás fejlesztése 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Idő- és térbeli változások 

BEFOGADÁS: 

A települések szerkezeti 

felépítése régen- ma. 

Lakóházak régen és ma. 

Viseletek és életkorok, 

szokások, ünnepek 

összefüggései. 

Városok régen és ma. 

Tornyok és toronyházak. 

ALKOTÁS: 

A hazai táj változásai: 

Élet régen és ma 

Pl. Petőfi Sándor szülőháza, 

A természet, (pl. növény, 

időjárás, ember, táj, állat) az 

épített környezet (pl. épület, 

település, híd) időbeli 

folyamatainak, változásainak 

(növekedés, pusztulás, 

fejlődés, lebomlás, öregedés, 

penészesedés, rozsdásodás) 

megfigyelése, modellezése 

(pl. hószobor, anyag 

változása kitéve az 

időjárásnak) személyesen 

választott cél érdekében (pl. 

emlékek felidézése, napi 

tevékenység tervezése). A 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, 

cselekmény kezdő- és 

végpontja, 

cselekményelemek 

sorrendje. 

Természetismeret: mozgás 

és 

idő változása; ciklikus 

jelenségek. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az 

idő ábrázolása vizuális 

eszközökkel. 

Dráma és tánc: 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Vizuális kultúra 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

428 

 

Életének állomásai, 

különböző helyszínei, 

eseményei. 

A települések régi és mai 

megjelenésük. 

A folyamatok 

dokumentálása, 

ábrázolása saját készítésű 

fotókkal, képekkel, 

szöveggel. 

Bibliai történetek 

helyszínei 

régen és ma. – Pl. Babilon, 

Jerikó, Ninive stb. 

Bábel tornya. Tervezés, 

kivitelezés talált tárgyakból. 

 

folyamatok dokumentálása, 

ábrázolása saját készítésű 

fotókkal, képekkel, 

szöveggel. 

Mozgásfolyamatok, 

mozgássor. 

Informatika: adatok 

csoportosítása, 

értelmezése, 

táblázatba rendezése, 

használata. 

Matematika: változó 

helyzetek, időben 

lejátszódó 

történések megfigyelése, a 

változás kiemelése. 

Hit és erkölcstan: 

A bábeli torony és a 

nyelvek 

kialakulása (1 Móz 11,1–9) 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, 

állapotváltozás, 

folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, 

mozgókép, képkocka, 

tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Lehetséges projekt téma: Képes útinapló, térkép készítése a 

választott 

tájegységről, bibliai helyszínről. 

A tájegység dokumentációja, nevezetességei, régészeti, 

művészettörténeti 

emlékei, népi és viseletei, népszerűsítő üdvözlőlap, leporelló, 

plakát 

tervezése. 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő 

ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az 

egyszerű vizuális 

kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 

értelmezése. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos 

értelmezése. A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok 

értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek 

létrehozása 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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ALKOTÁS: 

Régi használati tárgyak 

pl. 

járom, eke, mozsár, 

guzsaly 

stb. ismertető ábrái: 

Képes (pl. fotósorozat), 

rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen 

értelmezett képi 

utasítások (pl. műszaki 

berendezések üzembe 

helyezése, tárgyak 

összeszerelése, 

A tárgyak jeleinek 

elkészítése. 

 

 

Képes (pl. fotósorozat), 

rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen 

értelmezett képi utasítások 

(pl. műszaki berendezések 

üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) 

tanulmányozásának 

segítségével. Az utasítás 

kipróbálása, ellenőrzése, a 

visszacsatolás után módosítás 

a felmerült problémák 

alapján. 

A legfontosabb egyezményes 

vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok (pl. 

tájékozódás, közlekedés, 

cégérek, parancsikonok, 

attributumok) gyűjtése, 

értelmezése. A közösség 

számára fontos, nem vizuális 

jellegű információk (pl. 

események, időpontok, 

tevékenységek, jellemzők) 

képi tömörítése, direkt jellé 

(pl. piktogram, jelzőkártya) 

alakítása, használatba 

helyezése (pl. ismert útvonal 

rajzán vizuális jelzések 

kialakítása). 

Természetismeret: 

Tájékozódás természetes 

és 

épített környezetben; 

technikai eszközök 

működésének 

megfigyelése. 

Jelek, jelzések felismerése 

és 

értelmezése. 

Földrajz: tájékozódás, 

térrajz, útvonalrajz, 

térképvázlat. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 

Ének-zene: zenei olvasás 

és 

írás: kotta. Informatika: 

rajzos-szöveges 

dokumentumok 

létrehozása, 

átalakítása. 

Matematika: Tájékozódás. 

Objektumok alkotása. 

Rendszeralkotás. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, 

jelrendszer, 

piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. 

Alapfokú 

jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a 

beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A 
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szóhasználat 

és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő 

alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes 

alkalmazása a 

jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző 

kommunikációs felületeken megjelenő reklám 

hatásmechanizmusának 

értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság 

kialakítása a 

személyes preferenciák érvényre juttatásával 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ALKOTÁS: 

A régi használati tárgyak 

jeleinek elkészítése, 

képrejtvény tervezése. 

A tárgyak új funkcióban való 

áttervezése, átalakítása. Hang 

és kép együttes alkalmazása 

(pl. árnyjáték, dramatikus 

játék), szabad asszociációk 

megfogalmazása a létrejött 

üzenetek kapcsán. 

Memória kártya készítése. 

Játékkártya készítése a 

tárgyak vicces jelentés 

változásaival. 

BEFOGADÁS: 

Egyiptomi, sumer írás, 

rovásírás 

tanulmányozása. 

Hagyományos népi kultúránk 

tárgyi emlékeinek 

megismerése, elemzése 

forma 

és rendeltetés, 

valamint a díszítés 

kapcsolatán keresztül. 

 

 

Szöveg és kép együttes 

megjelenésének 

tanulmányozása (pl. plakát, 

képregény) után, az 

alkotóelemek variálásával a 

vizuális és verbális üzenet 

jelentésváltozásának 

megértése céljából, szabad 

játékos feladatokkal (pl. adott 

kép szövegaláírásának 

megváltoztatása, azonos 

szövegek különböző 

képekhez rendelése). 

Hang és kép együttes 

alkalmazása (pl. árnyjáték, 

dramatikus játék), szabad 

asszociációk megfogalmazása 

a létrejött üzenetek kapcsán. 

Reklámhordozó felületek (pl. 

folyóirat, póló, 

reklámszatyor, kitűző, 

hűtőmágnes) gyűjtése, 

csoportosítása, értelmezése a 

reklámkészítő szándéka és 

kifejezésmódja közötti 

összefüggés alapján. 

Korábban készített saját 

alkotás továbbgondolása, 

felhasználása alkalmazott 

grafikai feladatként (pl. 

DVD-borító, képernyővédő, 

arculati elem), vagy 

képgrafikaként. 

Nem mozgóképi 

reklámhordozók (pl. CDborító, 

plakát, 

csomagolóanyag, 

termékcimke) tervezése, 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 

Ének-zene: zenei stílusok 

és 

formák. 

Dráma és tánc: nem 

verbális 

kommunikációs játékok. 

Informatika: 

multimédiás 

dokumentumok 

előállítása kész 

alapelemekből. 
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kivitelezése szabadon 

választott technikával (pl. 

digitális képszerkesztéssel, 

kollázs technikával vagy 

élőképben), a reklám 

hatásmechanizmusának 

tudatos használatával. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, 

üzenet, 

reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, 

manipuláció, képi 

valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, 

alkalmazott grafika. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális 

térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri 

helyzetének 

megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. 

Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett anyagalakítás 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. 

Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és 

térmodellek 

állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. 

Különböző 

korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata 

értelmezés 

céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos 

anyag- és 

eszközhasználat a tárgykészítés során. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tervezett, alakított 

környezet 

BEFOGADÁS: 

Hagyományos népi kultúránk 

tárgyi emlékeinek 

megismerése, elemzése 

forma 

födém, boltív, boltozat, 

kupola) lehetőségeinek, 

illetve alaprajzi 

elrendezéseinek 

megfigyelésével. 

Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével 

Könyvtárhasználat. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás. 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges 

elemek megőrzésével. 
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és rendeltetés, 

valamint a díszítés 

kapcsolatán keresztül. 

ALKOTÁS: 

A festett kazettás 

mennyezetek 

díszítményeinek mai 

használati tárgyon 

valómegjelenítése. Pl. Nap, 

madár, növényi motívum 

nemez tarisznyán, vászon 

kendőn stb. 

A népviselet áttervezése mai 

használati funkciók, és 

trendek alapján. 

A választott viselet 

díszítményének más, 

különleges alkalmazási 

felületeinek kitalálása. Pl. 

csomagolás, 

sütőforma, póló, különböző 

papír applikációk. 

Környezetben: 

Térplasztikákon, kövezeten, 

Installációk felületén, 

utcabútoron, korlátokon stb. 

A Bábel tornya korábbi 

tervrajzainak kivitelezése. 

(1Móz 11,1-9) 

 

 

(pl. alaprajz, metszetrajz, 

vetületi ábrázolás) saját 

tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi 

rajzban. 

A közvetlen környezetben 

található tárgyak (pl. bútor, 

szerszám, jármű, szerkezet, 

öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, 

templom, iroda, istálló, 

garázs, víztorony, palota, 

színház, múzeum) elemzése 

forma és rendeltetés, 

valamint a díszítés 

kapcsolatán keresztül, az 

összegyűjtött információk 

alapján. 

Egy választott tárgy vagy 

épület átalakítása, 

áttervezése, modellezése 

meghatározott célok 

érdekében (pl. álcázás, 

transzparencia, 

figyelemfelkeltés, 

megváltozott környezeti 

hatás: árvíz, hó, napfény, 

közösségi esemény) a 

történeti korok, európai és 

Európán kívüli, illetve a 

modern társadalmak tárgyi 

környezetéből hozott példák 

elemzéséből származó 

tapasztalatok alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

A tér elemei, síkbeli, 

térbeli 

alakzatok. Tárgyak 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

Geometriai modellek. 

Hit és erkölcstan: 

A bábeli torony és a 

nyelvek 

kialakulása 1 Mózes (11,1–

9) 

Jézus tanít: aki kősziklára 

épít 

(Mt 7,24-27) 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, 

homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, 

födém, boltív, 

boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, 

gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 

sorozatgyártás, design 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Vizuális kultúra 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

433 

 

 

 

 

Tematikai egység  Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok 

csoportosítása. A 

különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli 

megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok 

megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

Alapvető 

manuális készségek működése az anyagalakítás során. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos 

jegyeinek 

értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, 

épületeken a 

forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Tárgy és hagyomány 

ALKOTÁS: 

Játékkártya készítése a 

tárgyak vicces jelentés 

változásaival. 

Memória kártya- tájegységek 

nép- viseletei 

Ünnepi készülődés a 

karácsonyra,(húsvétra): 

Korakeresztyén 

díszítmények, szimbólumok 

alkalmazásával 

ajándéktárgyak készítése. 

BEFOGADÁS: 

A témával kapcsolatos 

képzőművészeti 

alkotásokmegismerése: 

(Rembrandt: A pásztorok 

imádása 

Duccio: Bevonulás 

Jeruzsálembe 

Hieronymus Bosch: 

Keresztút; 

Jézust tövissel koronázzák 

meg 

stb.) 

Lakóhelyhez közeli néprajzi 

tájegység építészeti 

Lakóhelyhez közeli néprajzi 

tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, 

viseletének, és kézműves 

tevékenységének 

megismerése, elemzése (pl. 

skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatásával, vagy 

gyűjtött képek alapján). 

A mai életbe, életformába 

illeszthető, hagyományos 

kézműves technikával (pl. 

szövés, hímzés, nemezelés, 

lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy 

(pl. iskolaszer, öltözet, 

hangszlétrehozása, 

meghatározott 

tulajdonos (pl. adott 

személyiség, életkor, nemek, 

foglalkozás) vagy funkció 

(hétköznapi, ünnepi) számára, 

a környezettudatosság 

lehetőségeinek 

figyelembevételével. 

Létrehozott vagy talált 

tárgyak díszítésének 

megtervezése és kivitelezése 

különféle díszítőelemek (pl. 

Hit és erkölcstan: 

Adventi várakozás az 

Ószövetségben 

(Zak 9,9) Az ószövetségi 

próféták Jézus eljöveteléről 

(Ézs 7,14; 9,1-6; 11,1-10; 

Mik 5,1-3) 

Saul megtérése (ApCsel 

9,1- 

30) 

Hon- és népismeret: család 

és 

lakóhely, falvak és 

városok. 

Magyar nyelv és irodalom: 

népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

Természetismeret: 

környezettudatosság, 

fenntarthatóság. 

Ének-zene: népzene. 

Dráma és tánc: 

népszokások. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyományos 

foglalkozások, szakmák. 

Hit és erkölcstan: 

Karácsonyhoz, húsvéthoz, 

pünkösdhöz kapcsolódó 
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jellegzetességeinek, 

viseletének, és kézműves 

tevékenységének 

megismerése, elemzése (pl. 

skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatásával, 

vagy gyűjtött képek alapján. 

Műalkotások segítségével 

Ókeresztény és bizánci 

díszítőművészet 

megismerése. ( pl. mozaikok, 

A szent korona, A koronázási 

palást,) 

A legfontosabb vizuális 

jelek, szimbólumok, 

keresztyén szimbólumaink, 

ünnepekhez kapcsolódó 

jelképeink megismerése. 

Ünnepi készülődés a 

karácsonyra 

Ünnepi ké 

 

növényi, állati, geometrikus 

motívumok) gyűjtése, 

megfigyelése, tanulmányozása 

után, oly módon, 

hogy a díszítmény 

összhangban legyen a tárgy 

formai, funkcionális és 

társadalmi üzenetével, illetve 

az alkotó személyes közlési 

szándékával. 

Különböző történeti korok 

(pl. népvándorlás kora) és 

kultúrák (pl. Európán kívüli) 

sajátos, legjellemzőbb 

szimbolikus tárgyainak, 

épületeinek felismerése és 

elemző vizsgálata.er, játék, 

kisbútor) 

történetek megismertetése. 

Az ószövetségi Krisztusra 

vonatkozó próféciák 

segítségével rámutatás 

arra, 

hogy Isten beteljesíti az 

ígéreteit. 

Pál apostol megtérésének 

történetén keresztül a 

megtérés fogalmának és 

jelenségének ismertetése. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, 

forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, 

formaredukció, 

díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, 

társadalmi 

üzenet. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Ajánlott projekt: Adott ünnephez kapcsolódó népszokás 

megelevenítése. 

Pl. betlehemezés 

y 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek 

megfelelő alkalmazása az 

alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet 

segítségével és 

megfigyelés alapján. 
Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek 

megfelelő 

használata a képalkotásban. 

Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális 

megjelenéseinek 

értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli 
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változások 

megjelenítése. 

A mindennapokban használt vizuális jelek 

értelmezése, ennek analógiájára saját 

jelzésrendszerek kialakítása. 

Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése 

különböző 

helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó 

jellegű tevékenység során. 

Az épített és tárgyi környezet elemző 

megfigyelése alapján 

egyszerű következtetések megfogalmazása. 

Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő 

használata az 

alkotótevékenység során. 

Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális 

eszközökkel. 

A legfontosabb művészettörténeti korok 

azonosítása. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások 

elemzése során a 

vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása. 

Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet 

közvetítő tárgyak 

felismerése. 

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló 

kérdések 

megfogalmazása. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkájáról. 
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Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 

végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. 

Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin), 

19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, 

Csontváry Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. 

Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. 

Chagall, S. Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 

legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar 

művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 

A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok 

és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem 

kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban 

művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti 

példákat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az 

adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán 

szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) 

és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, 

hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek 

szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó 

példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló 

alkalmazása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és 

pontos alkalmazása 

az alkotótevékenység során adott célok kifejezése 

érdekében. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata 

különböző célok 

érdekében. 

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének 

kifejező vagy 

közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és 

következtetések 

megfogalmazása. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és 

szöveges 

megjelenések egyszerű értelmezése. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése 

alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 
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Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. 

állókép-mozgókép, 

síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység 

során. 

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális 

kommunikációs 

eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online 

kommunikáció 

szövegszervező alapeszközeinek felismerése. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság 

ábrázolásához való 

viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere 

szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, 

stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek 

felismerése. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb 

elemzése, 

összehasonlítása. 

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkájáról. 
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5. A tantárgyi értékelés formái, szempontjai 

 

A tárgy alkotásközpontú, ezért az alkotásban fejlődő ábrázolási és kifejezési 

képességek, vizuális nyelv és technikák alkalmazási képességét, valamint a vizuális 

gondolkodási, problémamegoldó képességek fejlődését követjük nyomon. Az értékelésben 

figyelembe kell venni a tárgy alkotási területeinek sajátosságait, fejlesztési céljait és 

követelményeit. 

Az értékelés legfontosabb formája a közös megbeszélés, véleményalkotás, egymás 

munkáiban az értékek felismertetése. Az alkotási folyamat sikerességének segítése mellett 

fontos nevelői feladat a kész alkotás örömének, értelmének szóbeli megerősítése. A tanultak 

ellenőrzése és értékelése többféle módszertani forma alkalmazása révén történik, megfelelően 

a tantárgyi részterület alkotási sajátosságainak, fejlesztési követelményeinek. 

Önmagához képest értékeljük az alkotást a személyes képi közlésformáknál. A belső 

tartalmak kifejezésénél a gyermek alkotása saját képességeihez, és a személyes 

élményhátteréhez mérhető. Az értékelésnek ezért az elfogadásra, a dicséretre és megerősítésre 

kell irányulnia, ezáltal is elősegítve az őszinte élményfeldolgozás további rögzülését. Az előre 

meghatározott kritériumok szerinti értékelés gátja lehet a személyes tartalmak kifejezésének. 

A személyes kifejező alkotás sajátosságából fakadóan a „produktum” nem tervezhető elvárt 

kritériumok alapján, ezért az előre vetített értékelési szempontok akadályozhatják a divergens 

gondolkodást, a nyitottság és találékonyság szabad megnyilvánulásait. Kritériumok szerint, 

előre megadott szempontsor alapján értékelhetünk a tárgy- és környezetkultúra, és vizuális 

kommunikáció objektív közlésformáinál, mivel a tevékenységet elsősorban a megfigyelés, 

problémamegoldás szabályai, a vizuális nyelv és technikák eljárásai, valamint az 

anyagformálás és a funkció összefüggései határozzák meg. Az elkészült alkotás a 

használhatóság vagy értelmezhetőség próbájában mérettetik meg, ezért az értékelést is 

objektív kritériumok határozzák meg. Strukturális módszerrel értékelhetjük az elkészült 

alkotásokat a közlésformák többségénél – vizuális nyelvi sajátosságok kompozíció, szín, tér, 

forma-funkció stb.- elemzéssel. A továbbhaladás feltételeként vizsgáljuk a bemutatott és 

gyakorolt vizuális nyelvi kifejezés elemeinek (vonal, szín, forma, kompozíció stb.) célnak 

megfelelő alkalmazását, és a technikák, eljárások megfelelő szintű ismeretét. 

Projektmódszernél egy időszak folyamatában készült munkáit értékeljük, dokumentációs 

anyagok, rajzos kutatási, tervezési folyamatok, gyűjtéseket kísérő füzetek stb. színvonalát, 

technikai kivitelét. A projekt záróeseményéhez kapcsolódó produktumok megvalósításában az 

ötletgazdagságot, problémamegoldó képességet, a képi megjelenítés esztétikumát, technikai 

színvonalát értékelhetjük. Az esztétikai- művészeti ismeretek gazdagodása a tárgy befogadó 

tevékenységeiben feltáró beszélgetések során igazolható vissza. A látványokról, 

műalkotásokról való beszélgetésekben bátorítjuk a gyermekeket a kérdéseik szakkifejezések 

alkalmazásával való megfogalmazásában, indoklásaikat, véleményüket, aktivitásukat 

értékeljük. 
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6. Függelék: 

SZAKIRODALOM: 

Szalontai György: Vizuális nevelés, Tárogató Bp. 1994 

Lantos Ferenc: Képekben a világ, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1994 

Bakos Tamás, Bálványos Huba, Preisinger Zsuzsanna, Sándor Zsuzsa: 

A vizuális nevelés pedagógiája, Balassi Kiadó, Bp. 2000 

Strohner József: Módszertani Füzetek I-II., FVNK, 2000 

Bodóczky István Vizuális művészeti projektek az oktatásban, MIE Bp. 2003 

Sándor Zsuzsa: A vizuális nyelv képi világa, Miskolci Egyetemi Kiadó, Sárospatak, 2003 

Sándor Zsuzsa: Módszertár. Vizuális kultúra óratervek, Miskolci Egyetem, Sárospatak, 2002. 

Sándor Zsuzsa: Vizuális kommunikációs projektek. Miskolci Egyetem, Sárospatak 2003. 

Somodi Ildikó: A mindennapos művészeti nevelés lehetőségei, Módszertani füzet, Károli 

Egyetemi Kiadó, Budapest, 2012. 

7–8. évfolyam 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a 

vizuálisan, illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, 

művészeti nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E 

megismerési folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a 

megfigyelés, értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni 

ezt a feladatot, hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat 

létrehozó, szorosan kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen 

fontos, mert az alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló 

tanulás támogatásának is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és 

fejlesztési folyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, 

ennek segítségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott 

tantárgy és a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a 

vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így 

továbbra is nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. Mivel a 

vizuális kultúra tantárgy hagyományosan erős kultúraközvetítő szerepben van, így a történeti 

korok művészetének megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a történeti példák 

esztétikai preferenciái a szociális kompetenciák fejlesztését is támogathatják. A vizuális 

kultúra tantárgy kevéssé hagyományos, azonban szükség szerint korszerű tartalmai a 

képzőművészeten kívül a vizuális kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra, amelyek 

határozott célul tűzik ki a médiatudatosság fejlesztését, illetve a fenntarthatóság, 

környezettudatos szemlélet erősítését. A vizuális kultúra részterületei közül ebben a 

szakaszban a gyerekek természetes érdeklődését és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális 

kommunikáció” részterület fejlesztési feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, 

képzőművészet” részterületnek a modern művészet és kortárs kultúra által közvetíthető 

tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, míg a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület 

követelményei az építészettörténet összegző jellegű megközelítését és a környezettudatosság 

erősítését tűzik ki célul. A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a 

vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. 

Ebből következően a mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához 

kapcsolódó fejlesztési követelményei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a 

vizuális kommunikáció tematikai egységei után) 
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7. évfolyam 

 

Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

1  óra 

Előzetes tudás Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező 

használata 

és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. 

Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az 

alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési 

szándéknak megfelelő alkalmazása 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Személyes gondolatok, 

érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető 

eszközeinek 

segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érzelmek, hangulatok 

kifejezése 

ALKOTÁS: 

Bibliai példázat, 

esemény 

feldolgozás: pl. 

A tékozló fiú példázata 

A téma 

művészettörténeti, 

festészeti emlékeinek 

megismerése-

parafráziskészítés- 

képkiegészítés, 

stílusváltás stb. 

Caravaggio: Szt. Pál 

megtérése; Jézus és 

Tamás 

Rembrandt: A tékozló 

fiú 

pl. Útkeresés –úton 

járás 

témakör: 

Művészeti alkotások 

kifejező, 

sajátos átdolgozása, 

átírása, 

parafrázis készítése (pl. 

színesből fekete-fehér 

vagy 

Látványok, jelenségek 

asszociatív megjelenítése, 

kifejező feldolgozása színes 

technikákkal (pl. akvarell, 

temperafestés, 

fotó kollázs/montázs, pasztell, 

vegyes technika), különböző 

színérzet (pl. hideg, meleg), 

illetve különböző ábrázolási 

rendszerek (pl. perspektíva, 

axonometria) használatával. 

Művészeti élmények (pl. 

zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető 

megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által 

síkban, térben, időben (pl. 

zene hangulatát kifejező 

festészeti vagy plasztikai 

megjelenítéssel, talált 

tárgyakból készített 

installációval, fotó kollázs 

technikával) 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális közlésformák, a 

műelemzés verbális 

módszerei. 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

Dráma és tánc: jelenetek, 

mozgások, összetett 

mediális 

művészeti hatások 

élményének feldolgozása. 

Hit és erkölcstan: 

Jézus és Tamás (Jn 20,24-

29) 

Jézus megszólít: a samáriai 

asszony (Jn 4,1-42) 

Jézus a boldog életről tanít 

(Mt 5,3-10) 

A tékozló fiú példázata 

(Lk. 15.11- 32) 

Mindent szabad nekem? 

(1Kor 6,9 – 13) 
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monokróm 

megjelenítés, sík 

alkotás térbelivé 

alakítása, 

kép kiegészítése sajátos 

elemekkel vagy 

részletekkel, 

stílus- és műfajváltás, 

idő és (karaktercserék) 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, 

színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 

mozgásfázisok, fotó kollázs, montázs, vetület, Monge vetület, 

horizont, 

nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

 8 óra 

Előzetes tudás Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, 

vizuális 

jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális 

kifejezés 

eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek 

megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó feladatokban. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi 

formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező 

szerepük értékelése 

műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 

jelenségek, 

műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális 

és verbális 

módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

irányzatok legjellemzőbb müalkotásainak és szimbolikus 

tárgyainak 

azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

ALKOTÁS: 

Személyes véleményt 

kifejező elemző jellegű 

vizuális megjelenítés adott 

témában (pl. felnőtté válás, 

tolerancia, szorongás) a 

kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. 

fotóalapú, kinetikus, 

installációs, environment, 

performansz/eseményművész 

et). 

Bibliai téma kinetikus, 

installációs feldolgozása: 

Pl. „Épüljetek fel lelki 

házzá”v. 

Pál apostol „Szeretet 

himnuszának” installációja. 

BEFOGADÁS: 

Az alkotómunkához 

kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 

20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. 

műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű 

célja: pl. mágia, 

megörökítés, 

provokálás, tanítás) szerint. 

 

Az alkotómunkához 

kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 

20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. 

műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű 

célja: pl. mágia, megörökítés, 

provokálás, tanítás) szerint. 

Személyes véleményt 

kifejező elemző jellegű 

vizuális megjelenítés adott 

témában (pl. felnőtté válás, 

tolerancia, szorongás) a 

kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. 

fotóalapú, kinetikus, 

installációs, environment, 

performansz/eseményművész 

et). 

Képek, látványok, 

médiaszövegek, események 

(pl. műalkotások, fotók, 

filmek, élmények, álmok, 

közösségi alkalmak) önálló 

elemzése a vizuális közlés 

köznapi és művészi 

formáinak 

megkülönböztetésével, illetve 

az elemzés eredményének, a 

következtetéseknek a 

bemutatása szöveggel és 

képekkel (pl. szöveg és 

illusztráció kapcsolatok 

létrehozása szemléltetés 

érdekében. 

Történelem, társadalmi 

és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. 

Művészeti 

korstílusok és irányzatok 

kötődése a társadalmi, 

kulturális háttérhez. 

Társadalmi témák 

vizuális 

megjelenítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

művészeti ágak 

mellérendelt 

viszonyainak 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

Ének-zene: 

művészettörténeti 

és zenetörténeti 

összefüggések. 

Informatika: 

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése 

Hit és erkölcstan: 

Épüljetek fel lelki házzá. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, 

képsík, 

axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti 

műfaj, 

plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és 

téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, 

szín, tónus, 
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irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 

színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

Kinetikus, 

installációs, environment, performansz /eseményművészet. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

y 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret 

 1 óra 

Előzetes tudás A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi 

megfogalmazása. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

ALKOTÁS: 

Pontosan értelmezhető 

információközlések 

képes és 

rajzos használati 

utasítások 

megfogalmazásával, 

kivitelezésével (pl. 

kitalált, 

„képtelen tárgyról”) a 

különféle 

jelentésmódok, 

ábrázolások 

megfigyelésének 

céljával. 

Pál apostol missziói 

útjait 

segítő tárgyak 

tervezése 

Formaelemzés, forma 

átalakítás: napjaink 

tárgyainak áttervezése 

egy 

önállóan választott 

régi1309 

stílusban, pl. 

Pontosan értelmezhető 

információközlések képes és 

rajzos használati utasítások 

megfogalmazásával, 

kivitelezésével (pl. kitalált, 

„képtelen tárgyról”) a 

különféle jelentésmódok, 

ábrázolások megfigyelésének 

céljával. 

Nem vizuális természetű 

információk érzékletes 

megjelenítése egyezményes 

jelzések használatával (pl. 

grafikonon, diagramon), 

és/vagy saját jelzésrendszer 

alkalmazásával, a 

jelentésváltozatok 

megfelelőműködésének tudatosítása 

érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya. 

Nyelvi és nem nyelvi 

kódok 

mindennapi közlési 

helyzetekben. Meggyőző 

kommunikáció. Ábrák, 

képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. 

Szó 

szerinti és metaforikus 

jelentés. 

Matematika: Rajzolt, 

illetve 

tárgyi jelek értelmezése. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint. 

Rendszerezést 

segítőeszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok). 

Földrajz: a mindennapi 

környezetben előforduló 

jelek, jelzések, a jelekből 

álló 

információhoz kapcsolódó 

kommunikáció. 
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menekülésének 

eszközei 

 

Hit és erkölcstan: 

Hűség a hitben: István 

vértanú (ApCsel 6,1- 

15) 

Pál apostol missziói útjai 

(ApCsel 14,8-18; 16,1-10; 

19,1. 23-40) 

Pál útja Rómába 

(ApCsel 27-28 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő 

változás, 

(grafikon), (diagram). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 

folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások 

vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok 

készítése 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok 

értelmezhető megjelenítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ALKOTÁS: 

A Szentlélek és 

pünkösd 

ünnepe közötti 

kapcsolat 

felmutatása 

jelképekkel. 

Képsorozat készítése az 

eseményekről. 

Az elveszett és 

megtaláltatott 

téma rajzos 

A mozgókép működésének, a 

mozgás illúziókeltésének 

értelmezése kreatív 

feladatmegoldás érdekében 

(pl. taumatróp fotokollázs 

technikával, rajzolt/fotózott 

zootróp-szalag készítése 

zootróp-dobba/hengerbe). 

A mozgóképi nyelv 

alapjainak, működésének 

értelmezése, majd kreatív 

alkalmazása összetettebb 

Dráma és tánc: 

cselekmény, 

jelenet, feszültség, 

konfliktus, 

fordulópont; díszlet, 

jelmez, 

kellék, fény- és 

hanghatások. 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, 
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feldolgozása, 

rajzolt/fotózott 

zootrópszalag 

készítése 

zootrópdobba/ 

hengerbe 

story-board, kamerába 

vágott 

video anyag készítése 

megadott fogalomból 

vagy 

fotográfiákból 

kiindulva 

 

 

feladat kapcsán (pl. storyboard, 

kamerába vágott 

videoanyag készítése 

megadott fogalomból vagy 

fotográfiákból kiindulva), 

mely a médium sajátos 

(nyelvi) működésének 

felismerését célozza meg. 

jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, 

feszültség, 

tetőpont, fordulópont. 

Informatika: Egyszerű 

animációk. A 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formái. 

Hit és erkölcstan: 

Húsvéthoz, pünkösdhöz 

kapcsolódó történetek 

megismertetése. 

Az ószövetségi Krisztusra 

vonatkozó próféciák 

segítségével rámutatás 

arra, 

hogy Isten beteljesíti az 

ígéreteit. 

Pál apostol megtérésének 

történetén keresztül a 

megtérés fogalmának és 

jelenségének ismertetése. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), 

retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, 

nézet 

(gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, 

konfliktus, 

fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 

folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások 

vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok 

készítése. 

Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Vizuális kultúra 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

446 

 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS: 

A mozgóképi (tér-idő) 

szerkesztés 

jelentőségének, a 

montázs néhány 

alaptípusának 

felismerése, 

összehasonlítása 

konkrét 

rövidfilmek, illetve 

játékfilmrészletek (pl. 

Gaál 

István: Pályamunkások, 

Rodriguez: Desperado, 

Lang: 

M – Egy város keresi a 

gyilkost) elemzése, 

összehasonlítása 

kapcsán. 

ALKOTÁS: 

A bábeli történet 

aktualizált 

feldolgozása: 

Térben és időben 

egymástól 

távol eső elemek, 

részletek, 

motívumok egységes 

egésszé 

szervezése új 

információközlés, 

alkotás 

létrehozása, különféle 

 

 

Térben és időben egymástól 

távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé 

szervezése új 

információközlés, alkotás 

létrehozása, különféle 

technikával megvalósított 

konkrét feladatmegoldás (pl. 

fotókollázs, vagy „montázsfilm” 

meglévő, „talált” 

mozgóképi részletek 

„összeszerelésével”) 

érdekében. 

A mozgóképi (tér-idő) 

szerkesztés jelentőségének, a 

montázs néhány 

alaptípusának felismerése, 

összehasonlítása konkrét 

rövidfilmek, illetve 

játékfilmrészletek (pl. Gaál 

István: Pályamunkások, 

Rodriguez: Desperado, Lang: 

M – Egy város keresi a 

Dráma és tánc: ellentét és 

párhuzam, a 

feszültségteremtés 

eszközei. 

Magyar nyelv és irodalom: 

a 

kompozíció meghatározó 

elemei; különböző 

nézőpontú 

elbeszélés; cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, 

jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, 

ellentét; 

metaforikus jelentés; 

allegória, szimbólum; 

szórakoztató irodalom, 

filmes 

feldolgozások. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, 

(mozgóképi 

szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; 

lineáriscselekményábrázoló 

és párhuzamos montázs 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 
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szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott 

szempontok 

alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

ALKOTÁS: 

Portré ábrázolása a 

szereplő 

hangja , jelleme 

alapján .pl. 

tudós, bibliai 

szereplő, 

mesterember, 

leírás alapján. 

Mozaikkép 

(fantomkép) 

készítése. 

A verbális és a 

vizuális 

kommunikáció 

közötti 

lényegi különbségek 

felismerése és 

megfogalmazása 

kreatív 

gyakorlatok 

tanulságaiból 

levonva (pl. képek 

szóbeli 

leírásával, 

„közvetítésével” 

 

A verbális és a vizuális 

kommunikáció közötti 

lényegi különbségek 

felismerése és 

megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból 

levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” 

történő rekonstruálással). 

A vizuális kommunikáció 

különböző formáinak 

csoportosítása, 

összehasonlítása a különféle 

vizuális kifejező eszközök, 

médiumok tudatosításatörténő 

rekonstruálással). 

BEFOGADÁS: 

A vizuális kommunikáció 

különböző formáinak 

csoportosítása, 

összehasonlítása a különféle 

vizuális kifejező eszközök, 

médiumok tudatosítása 

érdekében 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kódok, 

mindennapi közlési 

helyzetek, meggyőző 

kommunikáció. A nyomtatott 

és az elektronikus szövegek 

jellemzői. Gyakori 

szövegtípusok. Ábrák, képek, 

illusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. 

Információhordozók 

természete, kommunikációs 

funkcióival és kultúrájával. 

Informatika: 

Multimédiásdokumentumok 

elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái. 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen 

és 

közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, 

internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes 

forgatókönyv, fotográfia, mozgókép, (techno)médium. 
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Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Média és mozgóképkultúra – A média 

kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 

természete 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 

fogalmának ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az 

önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás 

fejlesztése. 

Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

BEFOGADÁS: 

Szemben a képernyővel 

(beszélgetés a média 

hatásairól) 

Dokumentumfilmek: 

Sára 

Sándor, Gaál István 

Oda – 

vissza ; Sára Sándor: 

Cigányok, Pergőtűz. 

 

A mozgóképi közlés kettős 

természetének, azaz 

egyszerre ábrázoló és 

reprodukáló 

alaptulajdonságának 

megtapasztalása és 

tudatosítása (pl. 

mobiltelefonnal rögzített 

képek vagy híradórészletek 

tanulmányozása alapján). A 

dokumentum és a fikció 

fogalmának magyarázata 

konkrét példákon keresztül 

(pl. Bunuel: Föld kenyér 

nélkül, Tarr Béla: Hotel 

Magnezit). 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc; 

vizuális kultúra: az 

elbeszélő, 

előadó kifejezési 

szándékának szubjektív 

nézőpontja. 

Hit és erkölcstan: 

Jézus megszólít: A 

samáriai 

asszony (Jn 4,1-42) 

Jézus tanít: só és 

világosság 

(Mt 5,13-16) 

Jézus tanít: Búza és 

konkoly 

példázata (Mt 13,24-30. 

36- 

43) 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet. 
 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 
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módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Média és mozgóképkultúra – A média 

kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a 

mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált 

textusok. 

A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a 

médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos 

néhány 

fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, 

helyes 

alkalmazása élőszóban 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az 

önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. 

A 

médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

BEFOGADÁS. 

A megnézett alkotások 

megbeszélése, 

elemzése 

annak tudatosítása 

céljából, 

hogy melyek a 

figyelemirányítás, 

kiemelés 

eszközei (legfontosabb 

motívumok ismétlése, 

közelkép, fény/szín, 

zenei 

hangsúlyok, 

kameramozgások, 

váltakozó 

beállítások tempója). 

 

Mozgóképi szövegek (pl. 

filmetűdök, reklámok, klipek, 

előzetesek, animációs filmek) 

megfigyelése és elemzése 

annak tudatosítása céljából, 

hogy melyek a 

figyelemirányítás, kiemelés 

eszközei (legfontosabb 

motívumok ismétlése, 

közelkép, fény/szín, zenei 

hangsúlyok, 

kameramozgások, váltakozó 

beállítások tempója). 

Napilapok, magazinok, 

hírportálok, címlapok és 

belső oldalak rendjének 

megfigyelése, a nyomtatott és 

online sajtó szövegeinek 

megkonstruálása során 

alkalmazott fontosabb 

figyelemvezető, kiemelő 

eljárások tudatosítása 

érdekében (pl. címrend, 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc; 

vizuális kultúra: a 

hangsúlyozás, 

nyomatékosítás eszközei a 

társművészetekben. 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formáinak 

megismerése, alkalmazása 
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betűméret, tipográfia, szín és 

folthatások, tördelés, írott 

szöveg és képi illusztráció 

viszonya, képaláírás, linkek, 

felnyíló/futó ablakok, hang-és 

képanyagok). 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, 

tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

 

Tematikai egység Média és mozgóképkultúra – A média 

kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi 

ábrázolásban 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a 

kihagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó 

konvenciók elfogadása. 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az 

önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. 

A 

médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

BEFOGADÁS: 

Művészeti példák (pl. 

képzőművészet, fotó, 

irodalom, zene) 

összevetésével a 

montázshatás 

általánosabb, 

emberi gondolkodást és 

kifejezést jellemző 

értelmének 

tanulmányozása 

 

A filmkép jelenidejűségének 

megtapasztalása, felismerése 

és a montázs alapfunkcióinak 

azonosítása a mozgóképi 

ábrázolásban (pl. a 

cselekmény 

folyamatosságának és 

ritmusának megteremtése, a 

mozgóképi szöveg jellemző 

terének és idejének 

létrehozása, jelentésalkotás) 

kreatív gyakorlatok kapcsán 

(pl. egyszerű történés vagy 

Informatika: Digitális 

képek 

jellemzőinek megismerése, 

minőségének javítása. 

Képszerkesztő program 

használata. Műveletek 

képekkel: 

képszerkesztés,vágás. 

Montázs készítése. 

Digitális hangformátumok. 

Az egyes formátumok 

közötti 

átalakítás elvégzése. Hang 
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történet tervezése és felvétele 

„kamerába vágott” 

technikával), az alpvető 

montázstípusok és 

megoldások kipróbálása 

érdekében (pl. lineáris, 

párhuzamos montázs, 

flashback, flash forward). 

Művészeti példák (pl. 

képzőművészet, fotó, 

irodalom, zene) 

összevetésével a 

montázshatás általánosabb, 

emberi gondolkodást és 

kifejezést jellemző 

értelmének tanulmányozása 

vágása egy hangszerkesztő 

program segítségével. 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc: 

időbeli és térbeli 

változások 

kifejezései különböző 

eszközökkel. 

Könyvtárhasználat 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

Tematikai egység Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

2  óra 

Előzetes tudás Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 

helyzetek 

értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel 

kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő 

technikák 

alkalmazása. Tervvázlatok készítése 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző 

rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák 

megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás 

során felmerülő ötletek között. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ALKOTÁS: 

„Épüljetek fel lelki 

házzá” 

téma feladataihoz 

kapcsoltan: 

Térkonstrukció, tabló 

készítése sajátos, 

személyes 

egyedi „építőkövekből”. 

Épületek, tárgyak 

átalakítása, 

megszemélyesítése, 

szimbolikus áttervezése 

meghatározott célok (pl. 

védelem, álcázás) vagy 

más 

funkció betöltése (pl. 

használati tárgyból 

személyes 

tárgy) érdekében. 

Egyszerű 

műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, 

metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés 

(pl. 

tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi 

rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó 

folyamat dokumentálása 

az 

ötlettől a kivitelezésig. 

Ünnepeljünk együtt: 

Ajándéktárgy készítés 

egymásnak, 

szeretteinknek: 

Tárgytervezés (pl. öltözék 

kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját 

amulett, egyszerű repülő 

eszköz) a vizuális 

felmérésből, 

megismerésből 

származó elemző 

tapasztalatok (pl. rajzos 

felmérés) alapján, a 

gazdaságos 

anyaghasználat 

Tárgytervezés (pl. öltözék 

kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját 

amulett, egyszerű repülő 

eszköz) a vizuális 

felmérésből, megismerésből 

származó elemző 

tapasztalatok (pl. rajzos 

felmérés) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

Mintatervezés megadott cél 

érdekében (p toleranciáért, 

falfestmény az 

iskola ebédlőjébe). 

Épületek, tárgyak átalakítása, 

áttervezése meghatározott 

célok (pl. védelem, álcázás) 

vagy más funkció betöltése 

(pl. használati tárgyból 

személyes tárgy) érdekében. 

Egyszerű műszaki jellegű 

ábrázolás segítségével (pl. 

alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. 

tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi 

rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó 

folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

A környezettudatos élet 

lehetőségeinek összegyűjtése 

a közvetlen környezetben. l. 

pólóra a 

 Matematika: Síkbeli és 

 térbeli alakzatok. 

Vetületi 

 ábrázolás. 

 Technika, életvitel és 

 gyakorlat: Szükségletek 

és 

 igények elemzése, 

 tevékenységhez 

szükséges 

 információk 

kiválasztása, 

 tervezés szerepe, 

jelentősége, 

 műveleti sorrend 

betartása, 

 eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

 Tárgyak, szerkezetek, 

 rendeltetés. 

 Biológia-egészségtan: 

 Minőségi tulajdonságok 

 megkülönböztetése. 

 Környezet fogalmának 

 értelmezése. Helyi 

természetés 

 környezetvédelmi 

 problémák felismerése. 

 Környezettudatos 

magatartás, 

 fenntarthatóság. 

 Földrajz: védett hazai és 

 nemzetközi természeti 

 értékek. 

 Hit és erkölcstan: 

 Ünnepi események, 

 történetek felidézése. 
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érvényesítésével. 

Mintatervezés megadott 

cél 

érdekében (pl. pólóra a 

toleranciáért, falfestmény 

az 

iskola ebédlőjébe). 

 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos 

anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű 

ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 

megfigyelés 

és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. 

Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 

tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési 

szempontok 

megfelelő érvényesítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS: 

Tárgyak, épületek 

összehasonlító 

elemzése a 

történeti változást vagy 

a 

földrajzi elhelyezkedést 

jól 

szemléltető 

szempontok 

szerint (pl. 

anyaghasználat, 

funkció). 

Tárgyak, épületek 

összehasonlító elemzése a 

történeti változást vagy a 

földrajzi elhelyezkedést jól 

szemléltető szempontok 

szerint (pl. anyaghasználat, 

funkció). 

– Az építészet történetében 

megjelenő alapvető 

térszervezést és 

tömegalakítást (pl. 

alaprajztípusok, alátámasztó 

elemek, térlefedések) 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és 

dísztárgyak megfigyelése. 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi 

tájegységek, nemzetiségek. 

Hagyományos paraszti 

tárgykultúra. 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései. 

Magyarország 
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– Az építészet 

történetében 

megjelenő alapvető 

térszervezést és 

tömegalakítást (pl. 

alaprajztípusok, 

alátámasztó 

elemek, térlefedések) 

szolgáló építészeti 

megjelenések 

összegzése a 

fontosabb 

építészettörténeti 

példák alapjánLegalább 

egy, 

közvetlen tapasztalatok 

útján 

megismerhető néprajzi 

tájegység (pl. Tiszántúl 

– pl. 

Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. 

épület, 

öltözék, használati 

tárgy) 

elemző vizsgálata és 

legfontosabb jegyei 

alapján 

megkülönböztetése más 

tárgycsoportoktól. 

ALKOTÁS: 

Népművészeti 

motívumok 

gyűjtése, ajándéktárgy 

készítése a választott 

népi 

motívumok 

felhasználásával 

 

 

szolgáló építészeti 

megjelenések összegzése a 

fontosabb építészettörténeti 

példák alapján. 

Legalább egy, közvetlen 

tapasztalatok útján 

megismerhető néprajzi 

tájegység (pl. Tiszántúl – pl. 

Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, 

öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és 

legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más 

tárgycsoportoktól. 

és a Kárpát-medence 

földrajza, kulturális régió. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet 

és 

életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendeltetése. 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

Hit és erkölcstan: 

„Épüljetek fel lelki 

házzá”(1Pét 2,1-10) 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan 

és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, 

apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, 

akropolisz, 

amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, 

rituális 

tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari 

formatervezés, organikus építészet. 
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Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Lehetséges projekt téma: „Épüljetek fel lelki házzá”(1Pét 2,1-10) 

önismereti és kapcsolatépítő társasjáték készítése 

csoportmunkában. 

 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

2  óra 

Előzetes tudás Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi 

hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező 

használata 

és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-

tevékenységekben. 

Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az 

alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák 

kifejezési 

szándéknak megfelelő alkalmazása 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban. A 

kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes 

gondolatok, 

érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető 

eszközeinek 

segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 

mások 

munkáiról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alkotások: 

Geometrikus alapformák 

látvány utáni távlati 

ábrázolása. A perspektivikus 

ábrázolás. Egy- és két 

iránypontos perspektíva 

(irányvonalak, iránypont, 

horizont). Vetu_leti 

ábrázolás. 

A vetu_leti képek 

értelmezése. 

Axonometrikus ábrázolás. 

Látványok, jelenségek 

asszociatív megjelenítése, 

Látványok, jelenségek 

asszociatív megjelenítése, 

kifejező feldolgozása színes 

technikákkal (pl. akvarell, 

temperafestés, 

fotókollázs/montázs, pasztell, 

vegyes technika), különböző 

színérzet (pl. hideg, meleg), 

illetve különböző ábrázolási 

rendszerek (pl. perspektíva, 

axonometria) használatával. 

Művészeti élmények (pl. 

zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális közlésformák, a 

műelemzés verbális 

módszerei. 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

Dráma és tánc: jelenetek, 

mozgások, összetett 

mediális 

művészeti hatások 

élményének feldolgozása 
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kifejező feldolgozása színes 

technikákkal (pl. akvarell, 

temperafestés, 

fotókollázs/montázs, pasztell, 

vegyes technika), különböző 

színérzet (pl. hideg, meleg), 

illetve különböző ábrázolási 

rendszerek (pl. perspektíva, 

axonometria) használatával. 

Színkontrasztok fajtáinak 

összegzése, színtani 

kísérletek. 

BEFOGADÁS: 

Színtani ismeretek 

tudatosítása, 

térábrázolási konvenciók, 

megfigyelése műalkotásokon. 

 

megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által 

síkban, térben, időben (pl. 

zene hangulatát kifejező 

festészeti vagy plasztikai 

megjelenítéssel, talált 

tárgyakból készített 

installációval, fotókollázs 

technikával). 

Művészeti alkotások kifejező, 

sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. 

színesből fekete-fehér vagy 

monalkotás térbelivé alakítása, 

kép kiegészítése sajátos 

elemekkel vagy részletekkel, 

stílus- és műfajváltás, idő és 

karaktercserék).okróm 

megjelenítés, sík 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, 

kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), 

parafrázis, 

mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, 

horizont, 

nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

 5 óra 

Előzetes tudás Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, 

vizuális 

jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális 

kifejezés 

eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 

megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó 

feladatokban 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi 

formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése 
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műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 

jelenségek, 

műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és 

verbális 

módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus 

tárgyainak 

azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS: 

Az alkotómunkához 

kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 

20. század irányzatai: 

fauvizmus, kubizmus, 

futurizmus, 

expresszionizmus, absztrakt 

irányzatok, konstruktivizmus, 

dadaizmus, szürrealizmus, 

op-art, valamint a kortárs 

művészet) stílusjegyeinek 

elemzése, összehasonlítása 

művek tematikus 

csoportosítása (pl. műfaj, 

formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű 

célja: pl. megörökítés, 

provokálás) szerint. 

Általános 

bevezető a modern 

művészetről. Annak 

összegzése Mi a modern 

művészet? Beszélgetés a 

modern szobrászat és 

festészet néhány jelentősebb 

alkotásáról. Műfaji határok 

összemosódási folyamatának 

elemzése. Híres portré és 

rekvizitumok a művészetben. 

ALKOTÁS: 

Képvariációk színekkel: 

Portrésorozat, ku_lönböző 

érzelmeket kifejező portrék, 

önarckép ábrázolása. 

 

Az alkotómunkához 

kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 

20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. 

műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű 

célja: pl. mágia, megörökítés, 

provokálás, tanítás) szerint. 

Személyes véleményt 

kifejező elemző jellegűvizuális 

megjelenítés adott 

témában (pl. felnőtté válás, 

tolerancia, szorongás) a 

kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. 

fotóalapú, kinetikus, 

installációs, environment, 

performansz/eseményművész 

et). 

Képek, látványok, 

médiaszövegek, események 

(pl. műalkotások, fotók, 

filmek, élmények, álmok, 

közösségi alkalmak) önálló 

elemzése a vizuális közlés 

köznapi és művészi 

formáinak 

megkülönböztetésével, illetve 

az elemzés eredményének, a 

következtetéseknek a 

bemutatása szöveggel és 

képekkel (pl. szöveg és illusztráció 

kapcsolatok létrehozása a 

szemléltetés érdekében). 

Történelem, társadalmi 

és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. 

Művészeti 

korstílusok és irányzatok 

kötődése a társadalmi, 

kulturális háttérhez. 

Társadalmi témák 

vizuális 

megjelenítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

művészeti ágak 

mellérendelt 

viszonyainak 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat Ének-

zene: művészettörténeti 

és zenetörténeti 

összefüggések. 

Informatika: 

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése 
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Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 

axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti 

műfaj, 

plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és 

téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, 

tónus, 

irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 

színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok 

értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek 

létrehozása. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi 

megfogalmazása. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS: 

A szimbólum és fajtái. 

Összetett képi 

szimbólumok. 

Stilizálás illetve redukálás 

folyamatának, 

módszereinek 

megfigyelése a 

műalkotásokon (pl. állatot 

szimbolizáló jel tervezése). 

Bibliai szimbólumok 

a művészetben. 

ALKOTÁS: 

Nem vizuális természetű 

információk érzékletes 

megjelenítése egyezményes 

jelzések használatával (pl. 

grafikonon, diagramon), 

és/vagy saját jelzésrendszer 

alkalmazásával Keresztyén 

Pontosan értelmezhető 

információközlések képes és 

rajzos használati utasítások 

megfogalmazásával, 

kivitelezésével (pl. kitalált, 

„képtelen tárgyról”) a 

különféle jelentésmódok, 

ábrázolások megfigyelésének 

céljával. 

Nem vizuális természetű 

információk érzékletes 

megjelenítése egyezményes 

jelzések használatával (pl. 

grafikonon, diagramon), 

és/vagy saját jelzésrendszer 

alkalmazásával, a 

jelentésváltozatok megfelelő 

működésének tudatosítása 

érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya. 

Nyelvi és nem nyelvi 

kódok 

mindennapi közlési 

helyzetekben. Meggyőző 

kommunikáció. Ábrák, 

képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. 

Szó 

szerinti és metaforikus 

jelentés. 

Matematika: Rajzolt, 

illetve 

tárgyi jelek értelmezése. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint. 

Rendszerezést segítő 

eszközök (fadiagram, 
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szimbólumok 

alkalmazásával 

jelek önjelek, csoportjelek 

tervezése pl. közös pólóra. 

 

 

útdiagram, táblázatok). 

Földrajz: a mindennapi 

környezetben előforduló 

jelek, jelzések, a jelekből 

álló 

információhoz kapcsolódó 

kommunikáció. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő 

változás, 

(grafikon), (diagram). 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 

folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások 

vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok 

készítése. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok 

értelmezhető megjelenítése 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgóképi nyelv 

alapjainak, működésének 

értelmezése, majd kreatív 

alkalmazása összetettebb 

feladat kapcsán (pl. 

storyboard, 

kamerába vágott 

videoanyag készítése 

megadott fogalomból vagy 

fotográfiákból kiindulva), 

mely a médium sajátos 

(nyelvi) működésének 

felismerését célozza meg. 

ALKOTÁS: 

Képregény, story-board 

készítése egyéni 

témaválasztás alapján (pl. 

A mozgókép működésének, a 

mozgás illúziókeltésének 

értelmezése kreatív 

feladatmegoldás érdekében 

(pl. taumatróp fotokollázs 

technikával, rajzolt/fotózott 

zootróp-szalag készítése 

zootróp-dobba/hengerbe). 

A mozgóképi nyelv 

alapjainak, működésének 

értelmezése, majd kreatív 

alkalmazása összetettebb 

feladat kapcsán (pl. storyboard, 

kamerába vágott 

videoanyag készítése 

megadott fogalomból vagy 

fotográfiákból kiindulva), 

Dráma és tánc: 

cselekmény, 

jelenet, feszültség, 

konfliktus, 

fordulópont; díszlet, 

jelmez, 

kellék, fény- és 

hanghatások. 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, 

jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, 

feszültség, 
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Útkeresés, átalakulás, 

metamorfózis témájában). 

 

 

mely a médium sajátos 

(nyelvi) működésének 

felismerését célozza meg. 

tetőpont, fordulópont. 

Informatika: Egyszerű 

animációk. A 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formái 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, 

fenakisztoszkóp), 

retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció, 

képkivágás, nézet 

(gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, 

konfliktus, 

fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

 

Tematikai egység     Vizuális kommunikáció 

                Montázs 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 

folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások 

vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok 

készítése. 

Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális 

kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS: 

A mozgóképi (tér-idő) 

szerkesztés jelentőségének, 

a 

montázs néhány 

alaptípusának felismerése, 

összehasonlítása konkrét 

rövidfilmek, illetve 

játékfilmrészletek) 

elemzése, 

összehasonlítása kapcsán 

ALKOTÁS: 

Egyéni fotómontázs, pl. Az 

irgalmas samaritánus 

Térben és időben egymástól 

távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé 

szervezése új 

információközlés, alkotás 

létrehozása, különféle 

technikával megvalósított 

konkrét feladatmegoldás (pl. 

fotókollázs, vagy „montázsfilm” 

meglévő, „talált” 

mozgóképi részletek 

„összeszerelésével”) 

érdekében. 

A mozgóképi (tér-idő) 

Dráma és tánc: ellentét és 

párhuzam, a 

feszültségteremtés 

eszközei. 

Magyar nyelv és irodalom: 

a 

kompozíció meghatározó 

elemei; különböző 

nézőpontú 

elbeszélés; cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, 

jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 
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történetének egyéni 

feldolgozása, aktualizálása, 

átírása. 

 

 

szerkesztés jelentőségének, a 

montázs néhány 

alaptípusának felismerése, 

összehasonlítása konkrét 

rövidfilmek, illetve 

játékfilmrészletek (pl. Gaál 

István: Pályamunkások, 

Rodriguez: Desperado, Lang: 

M – Egy város keresi a 

gyilkost) elemzése, 

összehasonlítása kapcsán. 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, 

ellentét; 

metaforikus jelentés; 

allegória, szimbólum; 

szórakoztató irodalom, 

filmes 

feldolgozások. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, 

(mozgóképi 

szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; 

lineáriscselekményábrázoló 

és párhuzamos montázs. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

 

Tematikai egység   Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott 

szempontok 

alapján, olvasása, értelmezése 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS: 

A verbális és a vizuális 

kommunikáció közötti 

lényegi különbségek 

felismerése és 

megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból 

levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” 

történő rekonstruálással). 

A fotó és a film kapcsolata 

(képsorozatok, képkivágások: 

közelkép, nagytotál stb. 

beállítások megfigyelése). 

ALKOTÁS: 

A verbális és a vizuális 

kommunikáció közötti 

lényegi különbségek 

felismerése és 

megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból 

levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” 

történő rekonstruálással). 

A vizuális kommunikáció 

különböző formáinak 

csoportosítása, 

összehasonlítása a különféle 

vizuális kifejező eszközök, 

médiumok tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi 

kódok, 

mindennapi közlési 

helyzetek, meggyőző 

kommunikáció. A 

nyomtatott 

és az elektronikus 

szövegek 

jellemzői. Gyakori 

szövegtípusok. Ábrák, 

képek, 

illusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. 

Információhordozók 
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Plakát tervezése közös 

előadás népszerűsítésére. 

Az op-art művészet 

jellemzői. Térhatás és 

mozgás két dimenzióban. 

Optikai illúziók elemző 

vizsgálata. 

Furfangos képi illúziók. 

Többértelmű képek 

vizsgálata. 

Plakátművészet régen és ma. 

Pl. plakáttervezés a 

szecesszió divatjából 

kiindulva, pl. Orosz István 

munkái 

 

természete, 

kommunikációs 

funkcióival és 

kultúrájával. 

Informatika: Multimédiás 

dokumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési 

formái. 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, 

közvetlen és 

közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, 

televízió, 

internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes 

forgatókönyv, fotográfia, mozgókép, (techno) médium. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

 

Tematikai egység Média és mozgóképkultúra – A média 

kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 

természete 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 

fogalmának ismerete 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az 

önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás 

fejlesztése. 

Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

 

 

A mozgóképi közlés kettős 

természetének, azaz 

egyszerre ábrázoló és 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc; 

vizuális kultúra: az 
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reprodukáló 

alaptulajdonságának 

megtapasztalása és 

tudatosítása (pl. 

mobiltelefonnal rögzített 

képek vagy híradórészletek 

tanulmányozása alapján). A 

dokumentum és a fikció 

fogalmának magyarázata 

konkrét példákon keresztül 

(pl. Bunuel: Föld kenyér 

nélkül, Tarr Béla: Hotel 

Magnezit). 

elbeszélő, 

előadó kifejezési 

szándékának szubjektív 

nézőpontja. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, 

valóság 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

Tematikai egység  Média és mozgóképkultúra – A média 

kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a 

mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online 

sajtóban 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt 

konstruált textusok. 

A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a 

médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával 

kapcsolatos néhány 

fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) 

ismerete, helyes 

alkalmazása élőszóban. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, 

az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás 

fejlesztése. A 

médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű 

tájékozottság 

megszerzése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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BEFOGADÁS: 

Napilapok, magazinok, 

hírportálok, címlapok és 

belső oldalak rendjének 

megfigyelése, a nyomtatott és 

online sajtó szövegeinek 

megkonstruálása során 

alkalmazott fontosabb 

figyelemvezető, kiemelő 

eljárások tudatosítása 

érdekében (pl. címrend, 

betűméret, tipográfia, szín és 

folthatások, tördelés, írott 

szöveg és képi illusztráció 

viszonya, képaláírás, linkek, 

felnyíló/futó ablakok, hang-

és 

képanyagok). 

ALKOTÁS: 

Keresztény újságok, 

havilap, gyereklap, 

gyülekezeti kiadványok 

címoldalának, képi 

illusztrációinak tervezése. 

 

 

Mozgóképi szövegek (pl. 

filmetűdök, reklámok, klipek, 

előzetesek, animációs filmek) 

megfigyelése és elemzése 

annak tudatosítása céljából, 

hogy melyek a 

figyelemirányítás, kiemelés 

eszközei (legfontosabb 

motívumok ismétlése, 

közelkép, fény/szín, zenei 

hangsúlyok, 

kameramozgások, váltakozó 

beállítások tempója). 

Napilapok, magazinok, 

hírportálok, címlapok és 

belső oldalak rendjének 

megfigyelése, a nyomtatott és 

online sajtó szövegeinek 

megkonstruálása során 

alkalmazott fontosabb 

figyelemvezető, kiemelő 

eljárások tudatosítása 

érdekében (pl. címrend, 

betűméret, tipográfia, szín és 

folthatások, tördelés, írott 

szöveg és képi illusztráció 

viszonya, képaláírás, linkek, 

felnyíló/futó ablakok, hang-és 

képanyagok) 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc; 

vizuális kultúra: a 

hangsúlyozás, 

nyomatékosítás eszközei a 

társművészetekben. 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formáinak 

megismerése, alkalmazása. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, 

címrend, 

tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

Projekt módszerrel: Iskolaújság tervezése 

 

 

Tematikai egység Média és mozgóképkultúra – A média 

kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a 

mozgóképi 

ábrázolásban 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű 

módja, a 

kihagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Vizuális kultúra 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

465 

 

kapcsolódó 

konvenciók elfogadása. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az 

önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás 

fejlesztése. A 

médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű 

tájékozottság 

megszerzése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Művészeti példák (pl. 

képzőművészet, fotó, 

irodalom, zene) 

összevetésével a 

montázshatás általánosabb, 

emberi gondolkodást és 

kifejezést jellemző 

értelmének tanulmányozása 

 

 

A filmkép jelenidejűségének 

megtapasztalása, felismerése 

és a montázs alapfunkcióinak 

azonosítása a mozgóképi 

ábrázolásban (pl. a 

cselekmény 

folyamatosságának és 

ritmusának megteremtése, a 

mozgóképi szöveg jellemző 

terének és idejének 

létrehozása, jelentésalkotás) 

kreatív gyakorlatok kapcsán 

(pl. egyszerű történés vagy 

történet tervezése és felvétele 

„kamerába vágott” 

technikával), az alpvető 

montázstípusok és 

megoldások kipróbálása 

érdekében (pl. lineáris, 

párhuzamos montázs, 

flashback, flash forward). 

Művészeti példák (pl. 

képzőművészet, fotó, 

irodalom, zene) 

összevetésével a 

montázshatás általánosabb, 

emberi gondolkodást és 

kifejezést jellemző 

értelmének tanulmányozása. 

Informatika: Digitális 

képek 

jellemzőinek megismerése, 

minőségének javítása. 

Képszerkesztő program 

használata. Műveletek 

képekkel: képszerkesztés, - 

vágás. Montázs készítése. 

Digitális hangformátumok. 

Az egyes formátumok 

közötti 

átalakítás elvégzése. Hang 

vágása egy hangszerkesztő 

program segítségével. 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc: 

időbeli és térbeli 

változások 

kifejezései különböző 

eszközökkel. 

Könyvtárhasználat. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, 

flashback. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 
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szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján 

tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű 

téri helyzetek 

értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel 

kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő 

technikák 

alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében 

különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák 

megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, 

értelmezése 

különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok 

megfelelő 

érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás 

során felmerülő ötletek között. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS: 

A környezettudatos élet 

lehetőségeinek 

összegyűjtése 

a közvetlen környezetben. 

Hagyományos népi 

kultúránk 

tárgyai, anyaghasználat, 

forma- és funkció 

összefüggésének vizsgálata. 

A hagyományos lakóház 

emberléptékűsége. 

ALKOTÁS: 

Épületek, tárgyak 

átalakítása, áttervezése 

meghatározott 

célok (pl. védelem, álcázás) 

vagy más funkció betöltése 

(pl. használati tárgyból 

személyes tárgy) érdekében. 

Egyszerű műszaki jellegű 

ábrázolás segítségével (pl. 

Tárgytervezés (pl. öltözék 

kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját 

amulett, egyszerű repülő 

eszköz) a vizuális 

felmérésből, megismerésből 

származó elemző 

tapasztalatok (pl. rajzos 

felmérés) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

Mintatervezés megadott cél 

érdekében (pl. pólóra a 

toleranciáért, falfestmény az 

iskola ebédlőjébe). 

Épületek, tárgyak átalakítása, 

áttervezése meghatározott 

célok (pl. védelem, álcázás) 

vagy más funkció betöltése 

(pl. használati tárgyból 

személyes tárgy) érdekében. 

Egyszerű műszaki jellegű 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. Vetületi 

ábrázolás. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek és 

igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, 

jelentősége, 

műveleti sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Tárgyak, szerkezetek, 

rendeltetés. 

Biológia-egészségtan: 

Minőségi tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi 

természetés 

környezetvédelmi 
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alaprajz, metszetrajz, 

vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. 

tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi 

rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó 

folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

 

 

ábrázolás segítségével (pl. 

alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. 

tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi 

rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó 

folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

A környezettudatos élet 

lehetőségeinek összegyűjtése 

a közvetlen környezetben. 

problémák felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, 

fenntarthatóság. 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti 

értékek. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos 

anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű 

ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

 

Tematikai egység Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

       5 óra  

Előzetes tudás Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok 

alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 

megfigyelés 

és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 

információk 

gyűjtése. 

A tematikai 

egység nevelési fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. 

Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, 

értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 

tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési 

szempontok 

megfelelő érvényesítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

BEFOGADÁS: 

A modern építészet 

jellemzői, 

sajátosságai, jeles képviselői. 

A Bauhaus (funkcionalista 

Tárgyak, épületek 

összehasonlító elemzése a 

történeti változást vagy a 

földrajzi elhelyezkedést jól 

szemléltető szempontok 

szerint (pl. anyaghasználat, 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és 

dísztárgyak megfigyelése. 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi 
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stílus). Az organikus 

építészet. Az organikus 

építészet magyar követői. A 

funkcionalista és az 

organikus építészet 

összehasonlítása. 

Az építészet történetében 

megjelenő alapvető 

térszervezést és 

tömegalakítást (pl. 

alaprajztípusok, alátámasztó 

elemek, térlefedések) 

szolgáló építészeti 

megjelenések összegzése a 

fontosabb építészettörténeti 

példák alapján. 

Legalább egy, közvetlen 

tapasztalatok útján 

megismerhető néprajzi 

tájegység tárgykultúrájának 

(pl. épület, öltözék, 

használati 

tárgy) elemző vizsgálata és 

legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más 

tárgycsoportoktól. 

ALKOTÁS: 

Ünnepeljünk együtt pl. 

a karácsonyhoz köthető 

tárgyak készítése 

csoportmunkában vagy 

egyénileg. 

 

funkció). 

– Az építészet történetében 

megjelenő alapvető 

térszervezést és 

tömegalakítást (pl. 

alaprajztípusok, alátámasztó 

elemek, térlefedések) 

szolgáló építészeti 

megjelenések összegzése a 

fontosabb építészettörténeti 

példák alapján. 

Legalább egy, közvetlen 

tapasztalatok útján 

megismerhető néprajzi 

tájegység (pl. Tiszántúl – pl. 

Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, 

öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és 

legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más 

tárgycsoportoktól. 

tájegységek, nemzetiségek. 

Hagyományos paraszti 

tárgykultúra. 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései. 

Magyarország 

és a Kárpát-medence 

földrajza, kulturális régió. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet 

és 

életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendeltetése. 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, adatok) 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, 

osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, 

kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, 

piramis, akropolisz, 

amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, 

dísztárgy, rituális 

tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, 

ipari 

formatervezés, organikus építészet. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 



 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  Vizuális kultúra 
 Helyi tanterv 2013 – Felső tagozat 

469 

 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 

végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. 

Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin), 

19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, 

Csontváry Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. 

Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. 

Chagall, S. Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 

művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly 

kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 

A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok 

és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem 

kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban 

művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti 

példákat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az 

adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán 

szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) 

és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, 

hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek 

szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó 

példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló 

alkalmazása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és 

pontos alkalmazása 

az alkotótevékenység során adott célok kifejezése 

érdekében. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata 

különböző célok 

érdekében. 

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének 

kifejező vagy 

közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és 

következtetések 

megfogalmazása. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és 

szöveges 
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megjelenések egyszerű értelmezése. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése 

alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. 

állókép-mozgókép, 

síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység 

során. 

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális 

kommunikációs 

eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online 

kommunikáció 

szövegszervező alapeszközeinek felismerése. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság 

ábrázolásához való 

viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere 

szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, 

stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek 

felismerése. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb 

elemzése, 

összehasonlítása. 

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkájáról. 

 

5. A tantárgyi értékelés formái, szempontjai 

 

A tárgy alkotásközpontú, ezért az alkotásban fejlődő ábrázolási és kifejezési 

képességek, vizuális nyelv és technikák alkalmazási képességét, valamint a vizuális 

gondolkodási, problémamegoldó képességek fejlődését követjük nyomon. 

Az értékelésben figyelembe kell venni a tárgy alkotási területeinek sajátosságait, fejlesztési 

céljait és követelményeit. 

Az értékelés legfontosabb formája a közös megbeszélés, véleményalkotás, egymás 

munkáiban az értékek felismertetése. Az alkotási folyamat sikerességének segítése mellett 

fontos nevelői feladat a kész alkotás örömének, értelmének szóbeli megerősítése. 

A tanultak ellenőrzése és értékelése többféle módszertani forma alkalmazása révén 

történik, megfelelően a tantárgyi részterület alkotási sajátosságainak, fejlesztési 

követelményeinek. 

Önmagához képest értékeljük az alkotást a személyes képi közlésformáknál. A belső 

tartalmak kifejezésénél a gyermek alkotása saját képességeihez, és a személyes 
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élményhátteréhez mérhető. Az értékelésnek ezért az elfogadásra, a dicséretre és 

megerősítésre kell irányulnia, ezáltal is elősegítve az őszinte élményfeldolgozás további 

rögzülését. Az előre meghatározott kritériumok szerinti értékelés gátja lehet a személyes 

tartalmak kifejezésének. 

A személyes kifejező alkotás sajátosságából fakadóan a „produktum” nem tervezhető elvárt 

kritériumok alapján, ezért az előre vetített értékelési szempontok akadályozhatják a 

divergens gondolkodást, a nyitottság és találékonyság szabad megnyilvánulásait. 

Kritériumok szerint, előre megadott szempontsor alapján értékelhetünk a tárgy- és 

környezetkultúra, és vizuális kommunikáció objektív közlésformáinál, mivel a 

tevékenységet elsősorban a megfigyelés, problémamegoldás szabályai, a vizuális nyelv és 

technikák eljárásai, valamint az anyagformálás és a funkció összefüggései határozzák meg. 

Az elkészült alkotás a használhatóság vagy értelmezhetőség próbájában mérettetik meg, 

ezért az értékelést is objektív kritériumok határozzák meg. 

Strukturális módszerrel értékelhetjük az elkészült alkotásokat a közlésformák többségénél – 

vizuális nyelvi sajátosságok kompozíció, szín, tér, forma-funkció stb.- elemzéssel. A 

továbbhaladás feltételeként vizsgáljuk a bemutatott és gyakorolt vizuális nyelvi kifejezés 

elemeinek (vonal, szín, forma, kompozíció stb.) célnak megfelelő alkalmazását, és a 

technikák, eljárások megfelelő szintű ismeretét. 

Projektmódszernél egy időszak folyamatában készült munkáit értékeljük, dokumentációs 

anyagok, rajzos kutatási, tervezési folyamatok, gyűjtéseket kísérő füzetek stb. színvonalát, 

technikai kivitelét. A projekt záróeseményéhez kapcsolódó produktumok megvalósításában 

az ötletgazdagságot, problémamegoldó képességet, a képi megjelenítés esztétikumát, 

technikai színvonalát értékelhetjük. 

Az esztétikai- művészeti ismeretek gazdagodása a tárgy befogadó tevékenységeiben 

feltáró beszélgetések során igazolható vissza. A látványokról, műalkotásokról való 

beszélgetésekben bátorítjuk a gyermekeket a kérdéseik szakkifejezések alkalmazásával való 

megfogalmazásában, indoklásaikat, véleményüket, aktivitásukat értékeljük. 
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6. Függelék: 

 

SZAKIRODALOM: 

Szalontai György: Vizuális nevelés, Tárogató Bp. 1994 

Lantos Ferenc: Képekben a világ, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1994 

Bakos Tamás, Bálványos Huba, Preisinger Zsuzsanna, Sándor Zsuzsa: 

A vizuális nevelés pedagógiája, Balassi Kiadó, Bp. 2000 

Strohner József: Módszertani Füzetek I-II., FVNK, 2000 

Bodóczky István Vizuális művészeti projektek az oktatásban, MIE Bp. 2003 

Sándor Zsuzsa: A vizuális nyelv képi világa, Miskolci Egyetemi Kiadó, Sárospatak, 2003 

Sándor Zsuzsa: Módszertár. Vizuális kultúra óratervek, Miskolci Egyetem, Sárospatak, 2002. 

Sándor Zsuzsa: Vizuális kommunikációs projektek. Miskolci Egyetem, Sárospatak 2003. 

Somodi Ildikó: A mindennapos művészeti nevelés lehetőségei, Módszertani füzet, Károli 

Egyetemi Kiadó, Budapest, 2012. 

7–8. évfolyam 

 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a 

vizuálisan, illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, 

művészeti nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E 

megismerési folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a 

megfigyelés, értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni 

ezt a feladatot, hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat 

létrehozó, szorosan kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen 

fontos, mert az alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló 

tanulás támogatásának is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és 

fejlesztési folyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, 

ennek segítségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott 

tantárgy és a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a 

vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így 

továbbra is nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését.  

Mivel a vizuális kultúra tantárgy hagyományosan erős kultúraközvetítő szerepben van, 

így a történeti korok művészetének megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a 

történeti példák esztétikai preferenciái a szociális kompetenciák fejlesztését is támogathatják. 

A vizuális kultúra tantárgy kevéssé hagyományos, azonban szükség szerint korszerű tartalmai 

a képzőművészeten kívül a vizuális kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra, amelyek 

határozott célul tűzik ki a médiatudatosság fejlesztését, illetve a fenntarthatóság, 

környezettudatos szemlélet erősítését.  

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes 

érdeklődését és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési 

feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern 

művészet és kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, 

míg a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző 

jellegű megközelítését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul. A médiatudatosság 

fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével 

megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a mozgóképkultúra és 
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médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési követelményei is itt 

jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális kommunikáció tematikai egységei 

után) 

 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező 

használata 

és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. 

Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az 

alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési 

szándéknak megfelelő alkalmazása 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Személyes gondolatok, 

érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető 

eszközeinek 

segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érzelmek, hangulatok 

kifejezése 

ALKOTÁS: 

Bibliai példázat, 

esemény 

feldolgozás: pl. 

A tékozló fiú példázata 

A téma 

művészettörténeti, 

festészeti emlékeinek 

megismerése-

parafráziskészítés- 

képkiegészítés, 

stílusváltás stb. 

Caravaggio: Szt. Pál 

megtérése; Jézus és 

Tamás 

Rembrandt: A tékozló 

fiú 

pl. Útkeresés –úton 

járás 

témakör: 

Művészeti alkotások 

kifejező, 

sajátos átdolgozása, 

Látványok, jelenségek 

asszociatív megjelenítése, 

kifejező feldolgozása színes 

technikákkal (pl. akvarell, 

temperafestés, 

fotó kollázs/montázs, pasztell, 

vegyes technika), különböző 

színérzet (pl. hideg, meleg), 

illetve különböző ábrázolási 

rendszerek (pl. perspektíva, 

axonometria) használatával. 

Művészeti élmények (pl. 

zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető 

megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által 

síkban, térben, időben (pl. 

zene hangulatát kifejező 

festészeti vagy plasztikai 

megjelenítéssel, talált 

tárgyakból készített 

installációval, fotó kollázs 

technikával) 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális közlésformák, a 

műelemzés verbális 

módszerei. 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

Dráma és tánc: jelenetek, 

mozgások, összetett 

mediális 

művészeti hatások 

élményének feldolgozása. 

Hit és erkölcstan: 

Jézus és Tamás (Jn 20,24-

29) 

Jézus megszólít: a samáriai 

asszony (Jn 4,1-42) 

Jézus a boldog életről tanít 

(Mt 5,3-10) 

A tékozló fiú példázata 

(Lk. 15.11- 32) 

Mindent szabad nekem? 

(1Kor 6,9 – 13) 
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átírása, 

parafrázis készítése (pl. 

színesből fekete-fehér 

vagy 

monokróm 

megjelenítés, sík 

alkotás térbelivé 

alakítása, 

kép kiegészítése sajátos 

elemekkel vagy 

részletekkel, 

stílus- és műfajváltás, 

idő és (karaktercserék) 

Fogalmak 

(pl. értelmező 

fogalmak, 

tartalmi 

kulcsfogalmak, 

adatok) 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, 

színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 

mozgásfázisok, fotó kollázs, montázs, vetület, Monge vetület, 

horizont, 

nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

Javasolt 

pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 

 

Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

óra 

Előzetes tudás Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 

eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 

megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 

feladatokban. 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük értékelése 

műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt jelenségek, 

műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és verbális 

módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak 

azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 
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Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 

végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. 

Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin), 

19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, 

Csontváry Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. 

Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. 

Chagall, S. Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 

művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly 

kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 

A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok 

és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem 

kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban 

művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti 

példákat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az 

adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán 

szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) 

és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, 

hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek 

szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó 

példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló 

alkalmazása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és 

pontos alkalmazása 

az alkotótevékenység során adott célok kifejezése 

érdekében. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata 

különböző célok 

érdekében. 

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének 

kifejező vagy 

közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és 

következtetések 

megfogalmazása. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és 

szöveges 

megjelenések egyszerű értelmezése. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése 

alapján összetettebb 
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következtetések megfogalmazása. 

Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. 

állókép-mozgókép, 

síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység 

során. 

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális 

kommunikációs 

eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online 

kommunikáció 

szövegszervező alapeszközeinek felismerése. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság 

ábrázolásához való 

viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere 

szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, 

stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek 

felismerése. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb 

elemzése, 

összehasonlítása. 

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkájáról. 

 

5. A tantárgyi értékelés formái, szempontjai 

 

A tárgy alkotásközpontú, ezért az alkotásban fejlődő ábrázolási és kifejezési 

képességek, vizuális nyelv és technikák alkalmazási képességét, valamint a 

vizuálisgondolkodási, problémamegoldó képességek fejlődését követjük nyomon.Az 

értékelésben figyelembe kell venni a tárgy alkotási területeinek sajátosságait, fejlesztésicéljait 

és követelményeit.Az értékelés legfontosabb formája a közös megbeszélés, véleményalkotás, 

egymásmunkáiban az értékek felismertetése. Az alkotási folyamat sikerességének segítése 

mellettfontos nevelői feladat a kész alkotás örömének, értelmének szóbeli megerősítése.A 

tanultak ellenőrzése és értékelése többféle módszertani forma alkalmazása révéntörténik, 

megfelelően a tantárgyi részterület alkotási sajátosságainak, 

fejlesztésikövetelményeinek.Önmagához képest értékeljük az alkotást a személyes képi 

közlésformáknál. A belsőtartalmak kifejezésénél a gyermek alkotása saját képességeihez, és a 

személyesélményhátteréhez mérhető. Az értékelésnek ezért az elfogadásra, a dicséretre és 

megerősítésre kell irányulnia, ezáltal is elősegítve az őszinte élményfeldolgozás 

továbbirögzülését. Az előre meghatározott kritériumok szerinti értékelés gátja lehet a 

személyestartalmak kifejezésének. 
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A személyes kifejező alkotás sajátosságából fakadóan a „produktum” nem tervezhető 

elvártkritériumok alapján, ezért az előre vetített értékelési szempontok akadályozhatják 

adivergens gondolkodást, a nyitottság és találékonyság szabad megnyilvánulásait. 

Kritériumok szerint, előre megadott szempontsor alapján értékelhetünk a tárgy- 

éskörnyezetkultúra, és vizuális kommunikáció objektív közlésformáinál, mivel 

atevékenységet elsősorban a megfigyelés, problémamegoldás szabályai, a vizuális nyelv 

éstechnikák eljárásai, valamint az anyagformálás és a funkció összefüggései határozzák meg. 

Az elkészült alkotás a használhatóság vagy értelmezhetőség próbájában mérettetik 

megezért az értékelést is objektív kritériumok határozzák meg. 

Strukturális módszerrel értékelhetjük az elkészült alkotásokat a közlésformák 

többségénél –vizuális nyelvi sajátosságok kompozíció, szín, tér, forma-funkció stb.- 

elemzéssel. Atovábbhaladás feltételeként vizsgáljuk a bemutatott és gyakorolt vizuális nyelvi 

kifejezéselemeinek (vonal, szín, forma, kompozíció stb.) célnak megfelelő alkalmazását, és 

atechnikák, eljárások megfelelő szintű ismeretét. 

Projektmódszernél egy időszak folyamatában készült munkáit értékeljük, 

dokumentációsanyagok, rajzos kutatási, tervezési folyamatok, gyűjtéseket kísérő füzetek stb. 

színvonalát, technikai kivitelét. A projekt záróeseményéhez kapcsolódó produktumok 

megvalósításábanaz ötletgazdagságot, problémamegoldó képességet, a képi megjelenítés 

esztétikumát, technikai színvonalát értékelhetjük. 

Az esztétikai- művészeti ismeretek gazdagodása a tárgy befogadó 

tevékenységeibenfeltáró beszélgetések során igazolható vissza. A látványokról, 

műalkotásokról valóbeszélgetésekben bátorítjuk a gyermekeket a kérdéseik szakkifejezések 

alkalmazásával valómegfogalmazásában, indoklásaikat, véleményüket, aktivitásukat 

értékeljük. 
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