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Idegen nyelv 

1-3.évfolyam 

Célok és feladatok 

 

 
Évi óraszám:  37 óra 

Heti óraszám:    1 óra 

 

 

 Kedvet ébreszteni a nyelvek iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, 

másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást. 

 Az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. 

 A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. Az artikulációs 

bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly 

megfigyelése. 

 Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése. 

 Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba. 

 A főbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve 

megkezdése. A továbbiakban erre koncentrikusan bővülve épülhet a 

tananyag. 

 Dalok, versek megismerése, melyek tematikusan segítik a beszélt nyelv 

és nyelvtan elsajátítását. Aktív és passzív szókincs gyűjtése a dalokon, 

a játékokon keresztül is. 

 Az utasítások megértése és végrehajtása. 

 A mondatok átalakítása szócserével, használatuk élő helyzetekben is. 

 Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. 

 

Témakörök: 

 

Az egyes témakörök koncentrikusan bővülve évről évre visszatérnek. A 

benne rejlő lehetőségek nem meríthetőek ki egyszerre. Visszatérünk 

ugyanezekre a témákra minden évben és új elemekkel bővítve, 
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feldolgozzuk, nyelvtani elemekkel továbbfejlesztjük. Az utasítások 

megértése, megtanulása minden témakörben megtalálhatóak. 

 

 

 

Témakör 1. osztály 2. osztály 3. osztály 

Bemutatkozás, üdvözlés 7 óra 4 óra  

Számok 6 óra 7 óra  

Színek 3 óra 3 óra  

Étkezés, ételek 

(környezeti nev.) 
 4 óra 2 óra 

Állatok, mesék 

(környezeti nev.) 
6 óra 3 óra 8 óra 

Idő, óra   3 óra 

Évszakok, hónapok, 

időjárás (környezeti 

nev.) 

 2 óra 8 óra 

Testrészek (környezeti 

nev.) 
6 óra  2 óra 

Ruhák (környezeti nev.) 2 óra 2 óra  

Iskola (környezeti nev.) 3 óra  5 óra 

Család, ház (környezeti 

nev.) 
 12 óra 6 óra 

Ünnepek 4 óra   

Szabadidős 

tevékenységek 
  3 óra 

 

Beszédszándékok: 

 

 Bemutatkozás, köszönés 

 A témakörökben tanult szavak felismerése, megnevezése 

 A köszönet, a jókívánságok, a tagadás, a nem tetszés kifejezése 

 Képességek kifejezése 
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Nyelvtan: 

 

 A legfontosabb kérdőszavak  

 A birtokviszony kifejezése 

 ’be’ ige formái 

 There is, there are szerkezet 

 Néhány alapvető elöljárószó 

 Néhány alapvető melléknév 

 Felszólító mód 

 Többes szám 

 Képességek kifejezése (can) 

 

Taneszközök: Tankönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv, kazetta, videó, szó-, 

és képkártyák, játékok, plüss állatok, bábuk 

 

Értékelés: 

 A hibákat (szavak hangoztatása, dalok, stb.) azonnal ösztönzőleg 

javítjuk. 

 Az órai munkáért, jó szereplésért a tevékenység után rögtön szóban 

dicsérünk. Ezen kívül piros ponttal, csillaggal, matricával 

jutalmazunk. 

 Félévkor és év végén írásban értékeljük a gyerekek tanulmányi 

fejlődését, haladását.  

 

 

A tanuló félévi és év végi értékelése angolból 

Szókincse: gazdag – jó – közepes – gyenge 

 

Órai aktivitása: dicséretes – jó – megfelelő – passzív 

 

Feladat megoldása:  önállóan – jó – segítséggel végzi – segítséggel sem végzi 

 

Füzete: tiszta, rendezett – megfelelő – változó – hanyag 
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Idegen nyelv 

4.évfolyam 

Célok és feladtok 

 

Évi óraszám:  111 

Heti óraszám:     3 

 

2012-ig, az évenkénti felülvizsgálat után, a pedagógiai programban rögzített 

óraterv alapján, a heti óraszámot eggyel megnöveljük. 

 

Az előkészítő szakaszban kitűzött céljaink és feladataink a 4. osztályban is 

megvalósulnak.  

 Kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a 

diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a 

receptív készségek fejlesztésével. 

 Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a 

világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, 

hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a 

konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert 

tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen 

célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára. 

 A helyi tantervünk az 1 – 4. évfolyamok anyanyelven megismert 

témaköreire, beszédszándékaira, fogalomköreire és tevékenységeire 

épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a 

legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre 

épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az 

egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám, stb.), a memorizált, 

elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, 

körjáték, dal). Természetes része a gyerekek órai beszédének a magyar 

nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként 

használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. 
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 A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a 

szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. Az olvasás és írás 

bevezetésével célszerű várni, míg a gyerekekben felmerül erre az igény. 

 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

- köszönés, elköszönés, 

- bemutatkozás, 

- köszönet és arra reagálás. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

szándékok: 

- tetszés,  

- nem tetszés 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

- dolgok, személyek megnevezése, 

- információkérés, információadás, 

- igenlő vagy nemleges válasz, 

 

 

Fogalomkörök 

 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése, 

- birtoklás kifejezése, 

- térbeli viszonyok, 

- időbeli viszonyok, 

- mennyiségi viszonyok, 

- minőségi viszonyok. 

 

 

 



 6 

Témakörök: 

 

 Év eleji ismétlés: 16 óra 

 Magyarország és néhány európai ország: 10 óra (környezeti nev.) 

 Az otthonunk: 8 óra (környezeti nev.) 

 Bemutatkozás, mások bemutatása- én és a családom-: 12 óra 

 Színek: 2 óra 

 Számok: 2 óra 

 TV programok, állatok: 10 óra (környezeti nev.) 

 Vásárlás, étkezés: 4 óra (környezeti nev.) 

 Történelmi ismeretek, felfedezések: 15 óra 

 Öltözködés: 2 óra 

 Iskola: 2 óra 

 Állatok: 2 óra 

 Szabadidő, szórakozás: 4 óra 

 Ismétlés, érdekességek a tanévben tanult témakörökhöz kapcsolódóan: 

9 óra  

 Ünnepek: 5 óra 

 Számonkérés írásban: 8 óra  

 

Nyelvtan:- nyelvi alapkészség szinten- szóban 

 

 Kérdőszavak ismerete, önálló kérdésfeltevés 

 A birtokviszony kifejezése 

 ’be’ ige formái 

 There is, there are szerkezet 

 Néhány alapvető elöljárószó 

 Néhány alapvető melléknév 

 Felszólító mód 

 Többes szám (some megismerése) 

 Utasítások adása 

 Egyszerű és folyamatos jelen idő 

 Egyszerű múlt idő 
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 A határozott és a határozatlan névelők használata 

 Képességek kifejezése (can) 

 

 

Taneszközök: tankönyv, munkafüzet, feladatlapok, kép-, és szókártyák. 

 

A továbbhaladás feltételei 

1. Hallott szöveg értése 

A tanuló megért 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást, 

arra cselekvéssel válaszol;  

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést.  

 

2. Beszédkészség 

A tanuló 

egy szóval vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre,  

ismert dolgokat megnevez, 

néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.  

 

3. Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

felismeri a tanult szavak írott alakját,  

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló 

mondatot megért;  

ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos 

információt megtalál.  

 

4. Íráskészség 

A tanuló 

helyesen lemásol ismert szavakat, 

alkotott mondatokat,  
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Értékelés 

 

 Rendszeres szóbeli értékelés az órai munkában való részvételről. 

 Házi feladatok ellenőrzése, minősítése. 

 Szituációs játékok megvalósításának, az órai munkának értékelése 

folyamatosan szóban. 

 A tanév során tudáspróbák és 8 témazáró írása. 

 A helyi tantervben rögzítetteknek megfelelően, érdemjegy már az első 

félévben is adható, de az első félév végén írásban, a tájékoztató 

értékelésének megfelelően, tanév végén érdemjeggyel értékeljük a 

tanulókat.  

 

 

ANGOL 

4. évfolyam 

 

Tartalom 

a) Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Köszönés 
 

Good morning.   
Hello Tom.  
Hello, how are you?  
 
Hi! 
 

Good morning. 
Hello Mary.   
Very well, thank you. 
And how 
about you?  
Hi! 
 

Elköszönés 

 

Goodbye.   
Bye-bye!   
See you later.   
Good night. 
 

Goodbye.   
Bye!   
Good night.   
Thanks. Bye! 
 

Bemutatkozás, 

bemutatás 
 

 

My name is...   
Have you met Jane?  
 
 

Hello.   
Hi!   
Nice to meet you. 
 

Köszönet és arra reagálás Thanks.   
Thank you very much.   
Thanks a lot. 
 

Not at all.   
You are welcome.   
No problem. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló 
kommunikációs szándékok 

 

Tetszés, nem 

tetszés 

 

Do you like it?   
Do you like 
swimming? 

I like it. I don’t like it.   
Yes, I do./No, I don’t. 
 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 
Dolgok, személyek 
megnevezése 
 

What is it?   

What’s it in English? 
What does that mean?  

 

It’s.../That’s.../It’s a 

kind of 

.../It’s used for ...? 

Információkérés,  
információadás 
 

Where is he? What is 

she doing?   

He is in the kitchen.   

She is sleeping. 

Tudás, nemtudás 
 

Where is she? I don’t know. 

b) Fogalomkörök 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései  
 

Cselekvés, 
történés, létezés 
kifejezése   
 

Jelenidejűség 
 

Present forms 
of verb  
be   
 

I’m clever.   
Are you strong? Yes, I 
am.  
I’m not hungry. 
 

  Present forms 

of there 

is/there are 

 

There are five books in 

my bag. 

  Imperatives Sit down! Don’t stand 

up! 

  Birtoklás  
kifejezése 
 

 Possessive 

adjectives 

my book, your pet, 

his/her name 

  Present forms 

of have got 

I’ve got two brothers.   

I haven’t got a dog.   
Have you got a 
budgie?  
Yes, I have. 
 

Térbeli 
viszonyok     

Irányok, 

helymehatározás 

 Where?  
Here, there, left, right 
In, on, under, ...  
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Időbeli viszonyok időpont  When?  
In the morning, in the 
afternoon, at 
night What time is it? 
It’s 9 o’clock.  
Monday, Tuesday...  
January, February... 

Mennyiségi viszonyok Singular/plural 
forms 
of nouns  
Cardinal 

numbers 1-20 

How many cats are 
there in the 
picture? There are ten. 
 

 

  Minőségi viszonyok  
 

 What’s it like?  
It’s big, small, 
beautiful, ugly, ...  
 
What colour is it?  
It’s red, blue, ... 
 

   Logikai viszonyok  

 
Linking words  
 

And/or/but  
 

   Szövegösszetartó eszközök   

 

Demonstrative  
Pronouns 
 
Personal 
Pronouns  
Articles 

 

This/that/these/those   
 
I, you, he, she, it, we, 
they   
A, an, the 
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A tanuló értékelése angol nyelvből negyedik évfolyamon  

 

Fejlesztési terület 

Kiváló, elérte 
az optimális 
szintet 
(90-100 %) 

Jól megfelelt, 
elérte a 
befejező 
szintet 
(80-89 %) 

Megfelelt, 
elérte a 
haladó 
szintet 
(70-79 %) 

Fejlesztésre 
szorul, 
kezdő szintet 
ért el 
(0-69%) 

Hallott szöveg értése: 
a tanuló megért 
-ismert nyelvi 
eszközökkel 
megfogalmazott, rövid 
kérést, utasítást, arra 
cselekvéssel válaszol;  
-ismert nyelvi 

eszközökkel 
megfogalmazott rövid 
kérdést.  

    

    

Beszédkészség: 
-egy szóval vagy 
hiányos, egyszerű 
mondatban válaszok 
adása az ismert nyelvi 
eszközökkel 
megfogalmazott 
kérdésre, 
-ismert dolgok 
megnevezése, 
-néhány mondóka, vers, 
dal reprodukálása. 

    

    

Olvasott szöveg értése: 
-a tanult szavak írott 
alakjának felismerése,  
-ismert nyelvi 
eszközökkel 
megfogalmazott, néhány 

szóból álló mondatok 
megértése;  
-ismert nyelvi elemekből 
álló egymondatos 
szövegben fontos 
információ megtalálása.  

    

    

Íráskészség: 
-ismert szavak helyes 
másolása, 
-önállóan alkotott 
mondatok, szövegek 
nyelvtanilag helyes 
leírása.  
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 Kiváló minősítést kap az a tanuló, akinek legfeljebb 1 jól megfelelt 

értékelése van, a többi kiváló. 

 Jól megfelelt minősítést kap az a tanuló, akinek legfeljebb 1 megfelelt 

értékelése van. 

 Megfelelt minősítést kap az a tanuló, akinek legfeljebb 2 fejlesztésre 

szoruló értékelése van. 


