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ALAPELVEK, CÉLOK
A modern élő idegennyelv-oktatás elsődleges célkitűzése a nyelvtanulók nyelvi
cselekvőképességének fejlesztése. Ennek értelmében a nyelvtanuló képessé válik arra, hogy a
nyelvet kommunikációs céljainak és igényeinek megfelelően valódi szituációkban tudja
használni. A tevékenységközpontú élő idegennyelv-oktatás a tanuló-központúságot szem előtt
tartva a tanulók számára életkorukkal, illetve érdeklődésükkel összhangban lévő helyzeteket
teremt. A cél az, hogy a tanulók olyan valós, a gyakorlatban is alkalmazható nyelvtudást
érjenek, mely lehetővé teszi a középfokú intézményben való továbbtanulást, felhasználható
ismeretszerzésre, szórakozásra, személyes és szakmai céljaik elérésére mind természetes,
mind pedig digitális térben. Az idegennyelv-tanítás során a tanulók tehát olyan
nyelvhasználók, akik azért tanulják az idegen nyelvet, hogy azt később személyes és
választott szakmájukkal összefüggő helyzetekben alkalmazni tudják. Az élő idegen nyelv
ismerete által a tanulók megismerik és megértik az adott nyelvet használó embereket és
kultúrákat, és erre építve nyitottabbá, megértőbbé, érdeklődőbbé és tájékozottabbá válnak. Ez
hozzájárul személyes és társas kompetenciájuk fejlődéséhez, amely mind az iskolában, mind
magánéletükben segíti majd őket további nyelvtanulási és egyéb céljaik elérésében. A
nyelvtanulás emellett hatékonyan fejleszti a tanulási és gondolkodási stratégiák beépülését a
tanulók tanulási kompetenciájába, valamint jelentős szerepet játszik a tantárgyak közötti
tudásintegrációban is. A tantárgyakon átívelő, interdiszciplináris szemlélet segítségével a
tanulók az idegen nyelv tanulása során fel tudják használni a más tantárgyak keretében
szerzett ismereteiket, valamint építhetnek nyelvtudásukra más tantárgyak tudásanyagának
bővítése során.
Az élő idegen nyelv tanításának célja, hogy a tanuló:
1. a jelen és a jövő valós és életszerű igényeinek megfelelő, hagyományos és digitális
csatornákon is alkalmazható nyelvtudást szerez intézményes keretek között legalább
egy idegen nyelvből;
2. a nyelvi ismeretek felépítésén, valamint a nyelvi alapkészségeken túl elsajátít
interkulturális, szociolingvisztikai és pragmatikai készségeket is, melyek segítségével
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

nyelvi eszköztárát valódi kommunikációs helyzetekben hatékonyan és megfelelően
tudja alkalmazni;
felhasználja az adott idegen nyelven szerzett tudást, a nyelvtanulás során megismert
stratégiákat ismeretszerzésre, szórakozásra, személyes és szakmai céljai elérésére;
pozitívan viszonyul a nyelvekhez és a nyelvtanuláshoz;
megismeri és megérti az adott nyelvet használó embereket és kultúrákat, és erre építve
nyitottabb, érdeklődőbb és tájékozottabb lesz;
célnyelven közvetíti hazája kulturális értékeit, a magyar nép történetének legfőbb
állomásait;
elsajátít nyelvtanulási stratégiákat, és aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válik;
megérti, hogy mivel minden élő idegen nyelv folyamatosan változik, megszerzett
ismereteit és használatukat folyamatosan fejlesztenie kell ahhoz, hogy megfeleljen a
mindenkori kommunikáció során fellépő igényeknek;
eléri a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére pedig az A2 nyelvi
szintet a tanult első idegen nyelvből.

Angol tanterv 1-4. évfolyamra, emelt óraszámú csoportoknak

ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK
Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az
alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács
ajánlásaival:
Az Európai Parlament 2001. december 13-i határozata a nyelvtanulást és nyelvi
sokszínűséget támogató intézkedésekre szólított fel. 2002. február 14-én az Oktatási
Miniszterek Tanácsa felkérte a tagállamokat arra, hogy tegyenek konkrét lépéseket a nyelvi
sokszínűség és a nyelvtanulás elősegítése érdekében, és kérte az Európai Bizottságot, hogy
dolgozzon ki javaslatokat ezeken a területeken. Az akcióterv elkészítése során az Európai
Bizottság széleskörű nyilvános konzultációt folytatott, majd ezt a civil társadalom
képviselőinek konferenciája zárta, melyre 2003. április 10-én került sor Brüsszelben. A
konferencián a válaszadók elfogadták a Bizottság jelenlegi helyzetről szóló elemzésének
legfontosabb üzenetét és jövőre vonatkozó javaslatait. Egyetértés volt például abban, hogy
kívánatos lenne az élethosszig tartó tanulás jegyében, a kisgyermekkortól kezdve minden
európai polgár számára lehetővé tenni, hogy élvezhesse a soknyelvűség előnyeit. Széles körű
támogatást nyert az, hogy emelni kell a nyelvtanítás színvonalát, mivel a nyelvi kompetencia
azok közé az alapvető készségek közé tartozik, melyekre mindenkinek szüksége van a
képzésben, a foglalkoztatásban, a kultúrák találkozása során és az önmegvalósításhoz.
A tagállamok számára elsődleges fontosságú az, hogy már az óvodában és az általános
iskolában eredményes nyelvtanulás folyjon, mivel ezeken a helyeken alakul ki az, hogy az
egyén hogyan viszonyul majd más nyelvekhez és kultúrákhoz, és a későbbi nyelvtanulás alapjai
is itt kerülnek lefektetésre. A kisgyermekkori nyelvtanulás előnyei – melyek a jobb anyanyelvi
készségeket is magukban foglalják – csak akkor jelentkeznek, ha a pedagógus megfelelő
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képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy kicsi gyerekeknek nyelvet tanítson, ha az osztálylétszám
elég alacsony ahhoz, hogy a nyelvtanulás eredményes lehessen, ha megfelelő tananyag áll
rendelkezésre, és ha a tanterv elegendő óraszámot biztosít a nyelvtanuláshoz.
Azok, akik gyermekkorban kezdik a nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját
kulturális értékeiknek, saját kultúrájuk hatásainak, nagyobb megbecsülést mutatnak más
kultúrák iránt, nyitottabbak és érdeklődőbbek lesznek mások iránt.
A tagállamok egyetértenek abban, hogy a hangsúly a hatékony kommunikáció
képességére, azaz az aktív készségekre, és ne a passzív tudásra helyeződjön. A cél nem az
anyanyelvi szint elérése, hanem a megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és
beszédkészség elsajátítása.
Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az európai szintű akcióknak a következő
kulcsterületekre kell irányulniuk: a nyelvek befogadó jellegű szemléletének támogatása,
nyelvbarát közösségek kialakítása, a nyelvtanulási kínálat és a nyelvtanulási lehetőségek
igénybevételének a javítása.”
Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai
referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az
általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel
és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A 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.

Első idegen
nyelv
Második
idegen
nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10.
évfolyam

12.
évfolyam

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

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.
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Ajánlás az 1-4. évfolyamok számára
Legelőször is azt kell leszögezni, hogy a 1-4. évfolyamon nyelvoktatás csakis
nyelvelsajátítás, és nem nyelvtanulás formájában mehet végbe. 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 eleinte az
egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb
egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, játék, dal), de később a követelmények a
természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén
mozognak. A gyerekek órai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz,
amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával
párhuzamosan. Ne féljünk tehát néha mi is magyarul megszólalni, de természetesen
törekedjünk az idegen nyelvű óravezetésre, és biztassuk a gyerekeket, hogy ők is minél többet
beszéljenek a tanult idegen nyelven.
A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra,
fogalomkörökre és tevékénységekre épül.
A legfontosabb feladatok a következők:
 Az idegen 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, mondókák megismerése, amelyek tematikusan segítik a beszélt nyelv
és nyelvtan elsajátítását.
 Aktív és passzív szókincs gyűjtése a dalokon, a játékokon keresztül is.
 Az utasítások megértése és végrehajtása.
 Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élő helyzetekben is.
 Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása.
 Az együttműködési készség fejlesztése. (A tanuló tudjon részt venni pár- és
csoportmunkában.)
 Néhány alapvető nyelvtanulási stratégia megismerése.
A tanulói tevékenységi formák közül elsősorban olyanok ajánlottak, amelyek
összhangban vannak a 6-10 éves gyermekek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az
életkorban a gyermek ismeretszerzése a világról és saját magáról három fő úton történik:
cselekvés közben, a felnőttekkel és társaival való interakció közben, illetve az érzékszervekkel
való megismerés útján. A kisiskolás diákok hatékony tanulásában kiemelkedő jelentőséggel
bírnak a mozgásos, játékos tevékenységek. Az ilyen és ehhez hasonló, érzelemileg átélt
szituációk megjelenítése mélyebben rögzül és forrása a későbbi biztos nyelvhasználatnak.
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Ezeknek a figyelembevételével kell megtervezni a tevékenységformákat és a feladatokat,
amelyeknek nagy része olyan, amelyek a hagyományos értelemben nem minősülnek nyelvi
jellegű feladatnak.
 Mozgásos-ritmikus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással kísért
versek, szóbeli utasításra végzett cselekvések
 Manipulatív tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, gyurmázás, ragasztás,
hajtogatás stb.
 Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása
 Szerepjátékok, játékok, társasjátékok
 Mondókák, versek, dalok, körjátékok memorizálása
 Mesehallgatás, a mese eljátszása
 Interaktív feladatok digitális táblán, számítógéppel
A 1-4. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a tanítási
gyakorlatba, amelyekben a nyelvtanulás, mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg. A
későbbi évektől eltérően a kezdeti szakaszban nem az egyéni teljesítmény számít elsősorban.
Ezen a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a kooperatív,
páros és csoportos munkaformák. Ezen munkaformák mind nyelvi, mind általános nevelési
haszonnal járnak. A nyelvi haszon az, hogy a rendelkezésre álló idő alatt több tanuló kap
lehetőséget arra, hogy a célnyelven megszólaljon.
A nyelvtanulás kezdeti szakaszában is elengedhetetlen a tanulók megfelelő mennyiségű
autentikus hanganyaggal való ellátása. Az órai anyagok bemutatásán kívül helyes, ha sok
kapcsolódó dal, vers vagy rigmus is segíti a nyelvi fordulatok beépülését és fejleszti a kiejtést.
Nem kerülhetjük meg a számítógép és a már a legtöbb iskolában használt digitális
tananyagok használatát; a mai kor gyermekei magától értetődő módon használják őket. A
legtöbb feladatot szívesebben oldják meg így, mint a „hagyományos” módokon – éljünk tehát
a lehetőséggel!
Az idegen nyelv beépítése a helyi tantervbe
A kerettanterv óraszámait tekintve csak 4. évfolyamtól ad lehetőséget az idegen nyelv tanórai
bevezetésére, de nem zárja ki – amennyiben az iskoláknak lehetőségük van – a korábbi kezdést.
A szabadon tervezhető órák terhére építhetjük be az első évfolyamtól kezdődően az idegen
nyelvet.
Óraszámok
évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam

heti óraszám
2 óra
2 óra
2 óra
4 óra (2+2)
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TARTALMAK
1. évfolyam
Témakörök az 1. évfolyamra
Óraszám
Témakörök
(Össz.: 72)
Család
8
Én és a családom. Családtagok megnevezése,
néhány tulajdonsággal történő bemutatása
I’m... He’s... She’s, mum, dad, brother, sister
Iskola, barátok
7
Iskolai felszerelések megnevezése
It’s a bag/pencil-case/pen...
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Ház részeinek megnevezése, It’s a house, door,
windows, roof, room, kitchen, bathroom,. etc.
Kedvenc játékaim
It’s a train, plane, ball, etc..
Színek megnevezése,
számok 10-es számkörben
Étkezés
It’s breakfast time
Egészséges táplálkozás.
Viselkedés az asztalnál
(Sit down, yuck.)
Öltözködés
Ruhadarabok, kedvenc ruháim
It’s a T-shirt/jumper... They’re jeans/shoes...

12

7

7

Szabadidő
Napirend
Get up, wash my hand, brush my teeth, …etc.
Szabadidős tevékenységek. Kedvenc időtöltésem
I like playing/dancing...
Tevékenységek megnevezése, eljátszása

8

Természet, állatok
Kisállatok, kedvenc állataim
Pets: It’s a dog, cat., tiger…

7

Kapcsolódási
pontok
Környezetismeret:
együttélés a
családban.
Környezetismeret:
baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.
Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.

Rajz és vizuális
kultúra
Matematika
Környezetismeret:
étkezés, étrend,
együttélés a
családban.
Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód - öltözködés.
Technika, életvitel-és
gyakorlat: egészséges
életmód,
rendszeresség
Tánc és dráma
Környezetismeret:
élőlények
6
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Wher’s my …..?
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim. Karácsony, húsvét
My birthday, Christmas, Easter
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában
Halloween, St Valentine’s Day
Rendszerezés és értékelés

8

Matematika: térbeli
tájékozódás.
Környezetismeret:
ünnepek,
hagyományok.

7

KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a
A fejlesztés várt
célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű,
eredményei a
ismerős kérdéseket, egyszerűen, röviden válaszol ezekre, kiszűri egyszerű,
ciklus végén
rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát.

2. évfolyam
Témakörök a 2. évfolyamra
Óraszám
Témakörök
(Össz.:72)
Angol hang- és betűkészlet
folyamatosan
Az angol ábécé, fonémák
jelen van

Család
Én és a családom, családtagok bemutatása
I’m... He is/She’s…, Is he…? Is she…?

3

Természet, állatok
Vadon élő és állatkerti állatok
It’s a dog/cat... They’re monkeys...
Képesség kifejezése
I can see…, I can’t see…

9

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk
in my classroom, on the desk, under the chair...
Iskolai tevékenységek megnevezése
Read, write, sit down, stand up, open, close…

8

Kapcsolódási
pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
magyar hang- és
betűkészlet
Környezetismeret:
együttélés a
családban.
Környezetismeret:
élőlények
csoportosítása
élőhely, egyéb
tulajdonságok szerint;
változatos élővilág.
Környezetismeret:
baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.
Matematika:
tájékozódás a térben,
7
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Osztálytársaim, barátaim megnevezése, néhány
tulajdonság
He’s/She’s... naughty/nice...
Számok 1-10-ig
Étkezés
Napi étkezések, kedvenc ételeim, italaim
megnevezése
have breakfast/lunch... I like...
Egészséges táplálkozás

8

Sport
Testrészek és mozgás
Hair, nose, face, eyes,..
Head and shoulders...
Tulajdonságok
What colour...? big, small...
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Where? in the living room, kitchen.. .
Dolgok helye
in the sitting-room, under the bed
Idő, időjárás
Napszakok, az óra
In the morning, at 8 o’clock...
Időjárás
It’s sunny/raining...

7

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim
It’s a T-shirt, they’re shorts, my sandals, …etc.

6

Ünnepek és hagyományok
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában
Halloween

12

9

4

A Christmas play
An Easter play
Számonkérés, értékelés

számok írása,
olvasása, állítások
igazságának
eldöntése,
Környezetismeret: az
ember megismerése
és egészsége
Matematika: állítások
igazságának
eldöntése
Környezetismeret:
testrészek,
egészségvédelem.
Testnevelés és sport:
mozgásos játékok.
Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.
Matematika:
tájékozódás a térben
Környezetismeret: az
idő mérése, az idő
kifejezése a
mindennapi
kommunikációban;
a napszakok, az
évszakok váltakozása.
Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód - öltözködés.
Matematika:
halmazok.
Környezetismeret:
ünnepek,
hagyományok.
Tánc és dráma:
rövid színdarab
előadása

8
8
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KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a
célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az
A fejlesztés várt
egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid
eredményei a
szövegek lényegét.
ciklus végén
Elmond néhány verset, mondókát.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat hibátlanul lemásol.

3. évfolyam (72 óra)
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok – 6 óra
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

Hello .......
How are you?
Hi!

Hello ........
Fine, thanks.
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye!
See you tomorrow.

Goodbye.
Bye!
See you tomorrow.

Bemutatkozás,
bemutatás:

What's your name?
My name is Jack.
This is Greg.

I'm .........
Hello.
Hi!

Köszönet:

Thanks.
Thank you.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok – 2 óra
Tetszés, nem tetszés

Do you like it?
Do you like bananas?

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

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok – 16 óra
Dolgok, személyek
megnevezése, leeírása

What is it? What's this?
Who is this?
What colour is it?

It’s a …/ That’s a…
This is…
Blue.

9
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Információkérés,
információadás:

Is it a car?
What is it? What's this?
Have you got a ball?
Has she got a bag?
Is there…?
Do you want some toast?
What is it?

Tudás, nemtudás:

Yes, it is. / No, it isn't.
It’s a …/ That’s a…
Yes, I have. / No, I haven't.
Yes, she has. / No, she hasn't.
Yes, there is. / No there isn't.
Yes, please.
I know. / I don’t know.

b) Fogalomkörök: - 26 óra
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Jelenidejűség
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

be – present forms

Képesség kifejezése

Expressing ability

Birtoklás kifejezése

Possessive adjectives my friend, your name, his/her
bag
Whose?
Whose hat is this?
Possessive …'s
It's Polly’s jumper..
have got – present
I’ve got two friends.
forms
I haven’t got a dog.
Have you got a kite? Yes, I
have.
She’s got long brown hair.

Térbeli viszonyok

I’m young.
Are you tall? Yes, I am.
I’m not short.
there is / there are – There’s a.… There are…
present forms
Imperative
Listen! Stop the helicopter!

Irányok,
helymeghatározás

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok

Where?

Can you do this?
Yes, I can. / No, I can't.

here, there, left, right
in, on, under, …
Where’s the cake? It’s on the
table.

Singular/plural forms Can I have six apples, please?
of nouns
Can you find my sunglasses?
How many?
Cardinal numbers 1- one, two, three, …
20
Méret, szín

What colour?

What colour is it?
It’s red, blue, …
It’s big, small, long, ...

10
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Logikai viszonyok

Linking words

and / or / but

Szövegösszetartó
eszközök

Demonstrative
pronouns

this / that / these / those

Personal pronouns
Articles

I, you, he, she, it, we, they
a, an, the

c) Témakörök – 12 óra
Témakör

Kapcsolódási pont

Én és a családom. Családtagok bemutatása..

Környezetismeret: együttélés a családban.

Otthonom, szűkebb környezetem, kedvenc játékaim,
kedvenc állataim.

Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben.

Iskola, tárgyak a tanteremben, osztálytársak.

Környezetismeret: iskolai környezet.,
barátok.
Matematika: halmazok.

Étkezés, néhány élelmiszer neve és leírása, kérés,
kínálás.

Környezetismeret: az ember megismerése,:
élelmiszer, étrend, étkezés.

Öltözködés, ruhadarabok, kedvenc ruháim.

Környezetismeret; technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges életmód öltözködés.
Matematika: halmazok.

Sport, mozgás, szabadidő.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok.

Rendszerezés, összefoglalás, értékelés: 8 óra

KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a
célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az
egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid
A fejlesztés várt
szövegek lényegét.
eredményei a
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot
ciklus végén
önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű,
rövid szövegeket alkot.
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4. évfolyam
ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK

Magyarországon az élő idegen nyelvet a közoktatásban részt vevő minden diáknak
kötelező tanulnia a negyedik évfolyamtól a tankötelezettség végéig. Az idegen nyelv
tanításának és tanulásának alapvető célja a használható nyelvtudás megszerzése. Ez az adott
szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet, a sikeres kommunikációt jelenti, melyek
mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés és
íráskészség) keresztül valósulhat meg. Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és
tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és
tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival.

XXI. SZÁZADI KOMPETENCIÁK MEGJELENÉSE

A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek,
amelyek összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális
tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős
tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése (vö.
interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges képességek
felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és
lezárását), valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást és a digitális kompetenciát az egyéni
igényeknek megfelelően.
A fentieken kívül a nyelvtanítás és -tanulás lehetőleg járuljon hozzá a gyermek
személyiségének alakításához a holisztikus, vagyis az egész személyiséget figyelembe vevő
általános nevelési célok szem előtt tartásával. A nyelvi nevelés csupán egy területe a
személyiségfejlesztésnek, a nyelvórán azonban gondot kell fordítanunk a testi, érzelmi, társas
és érzelmi fejlesztésre is.
Ha a tanulói tevékenységekből indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétikai-művészeti
12
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tudatosság és (főként) kifejezőkészség kompetencia, pl. projektmunka, daltanulás,
szerepjátszás során.
A nyelvoktatás alkalmas terep egyéb általános készségek és kompetenciák (például:
gondolkodási, szövegértési készségek, a koncentráció képességének alapozása, az önismeret
elmélyítése) elsajátítására és begyakorlására is

Tartalom (évi összes óra: 144)
b) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok – 8 óra
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

Hello Polly.
How are you?
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you tomorrow.

Elköszönés:

Hello Greg.
Fine, thanks.
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you tomorrow.

Bemutatkozás, bemutatás: What’s your name?
My name is Jack.
This is Greg.
Figyelemfelkeltés
Hey! Look!

I’m Polly.
Hello.
Hi!

Sajnálkozás,
kifejezése
Köszönet:

Oh no!
Oh dear!

együttérzés
Thanks.
Thank you.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok – 10 óra
Tetszés, nem tetszés

Do you like it?
Do you like bananas?
Does she like it?
Does your.... like....?

I like it. I don’t like it.
Yes, I do. / No, I don’t.
Yes, she does. / No, she doesn’t.
Yes, .he/she does. / No, he/she
doesn’t.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok – 26 óra
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása

What is it? What’s this?
Who is this?
What colour is it?
How many…….?
What’s the weather like?

It’s a …/ That’s a…
This is…
Blue.
Three.
It’s.......
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Információkérés,
információadás:

Tudás, nemtudás:

Udvarias kérés

Is it a car?
What is it? What’s this?
Where is....?
Have you got a ball?
Has she got a bag?
Is there…?
Are there……..?
Do you want some toast?
Does your mum..........?
What time is it?
Who likes swimming?
What’s your favourite ...?
Did you.......?
What is it?
Where’s it?
What time is it?
Can I have .....?
The station, please.
Excuse me...
Would you like...?

Yes, it is. / No, it isn’t.
It’s a …/ That’s a…
It’s in .........
Yes, I have. / No, I haven’t.
Yes, she has. / No, she hasn’t.
Yes, there is. / No there isn’t.
Yes, there are. /No, there aren’t.
Yes, please.
Yes, she does. / No, she doesn’t.
It’s ...... o§clock. / It’s half past...
Emma.
It’s ....
Yes, I did. / No, I didn’t.
I know. / I don’t know.

Yes. / Sure.
Here you are.
They’re...
Yes, please. /No, thanks.

c) Fogalomkörök: - 60 óra
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
Jelenidejűség
létezés kifejezése
Múltidejűség

Képesség kifejezése
Birtoklás kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
be – present forms
I’m young.
Are you tall? Yes, I am.
I’m not short.
there is / there are – There’s a.… There are…
simple present forms I get up, he gets up
present continuous
I’m wearing….
forms
It’s snowing
Imperative
Listen! Stop the helicopter!
was, were
there were …
past forms
had, played, bought, said, saw
Expressing ability
Can you do this?
Yes, I can. / No, I can’t.
Possessive adjectives my friend, your name, his/her
bag
Whose?
Whose hat is this?
Possessive …’s
It’s Polly’s jumper..
have got – present
I’ve got two friends.
forms
I haven’t got a dog.
Have you got a kite? Yes, I
have.
She’s got long brown hair.
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Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok

Méret, szín

Időbeli viszoyok

gyakoriság
pontos idő

Logikai viszonyok
Szövegösszetartó
eszközök

d)

Where?

here, there, left, right
in, on, under, …
Where’s the cake? It’s 15nt he
table.
near, opposite, next to
Can I have six apples, please?
Can you find my sunglasses?

Singular/plural
forms of nouns
How many?
Cardinal numbers 1- one, two, three, …
100
some, any,
how many / how
much
What colour?
What colour is it?
It’s red, blue, …
It’s big, small, long, …
How often…?
always, sometimes, never
What time?
o’clock, half past, quarter past,
quarter to
When?
int he morning, afternoon
Linking words
and / or / but
Demonstrative
pronouns
Personal pronouns
Possessive adjectives
Articles

this / that / these / those
I, you, he, she, it, we, they
my your his, her, our, their
a, an, the

Témakörök – 20 óra
Témakör

Kapcsolódási pont

Én és a családom. Családtagok bemutatása..

Környezetismeret: együttélés a családban.

Otthonom, szűkebb környezetem, kedvenc játékaim,
kedvenc állataim.

Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben.

Iskola, tárgyak a tanteremben, osztálytársak.

Környezetismeret: iskolai környezet., barátok.
Matematika: halmazok.

Étkezés, néhány élelmiszer neve és leírása, kérés,
kínálás.

Környezetismeret: az ember megismerése,:
élelmiszer, étrend, étkezés.
technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód

Öltözködés, ruhadarabok, kedvenc ruháim.

Környezetismeret; technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges életmód öltözködés.
Matematika: halmazok.

Sport, mozgás, szabadidő.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok.

Város, lakóhely tágabb környezet bemutatása

Környezetismeret: lakóhelyi környezet
Matematika: tájékozódás a térben
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Napirend

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód

Élővilág – állatkerti állatok, háziállatok

Környezetismeret: élőlények csoportosítása,
élőhelyek bemutatása

Időjárás, évszakok

Környezetismeret: napszakok, évszakok
változása

Rendszerezés, összefoglalás, értékelés: 20 óra

KER A1 szint
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a
célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az
egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid
szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot
önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
A fejlesztés várt
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
eredményei a
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű,
ciklus végén
rövid szövegeket alkot.
Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a
mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni,
illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud
válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét
kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja
mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.
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5. évfolyam
Évi óraszám: 180
Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok-10 óra

Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

Good morning/afternoon/evening.
Hello ...
Hello, how are you?
Hi!
How do you do? I'm Sam Wilson.

Good morning.
Hello ....
I'm fine, thank you / thanks.
And you?
Hi!
Pleased to meet you, Sam.
My name's Amy Cole.

Good morning, Mrs Clarke.
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.

Bemutatkozás,
bemutatás:

My name is…
What's your name?
Hello, my name's Sam Wilson.
This is …...
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 …..
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!
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok -12
óra
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?

Tetszés, nem tetszés:

Akarat, kívánság:

OK
All right.
I think he’s wrong/right.

What do you think of the new teacher?

I think it’s great.
I don’t like it.
He looks nice.

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream

Do you like Italian food?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok – 45 óra
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.

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?
I there a bank near here?
Where is the post office?
How much is this shirt?
What’s the time, please?
Tudás, nemtudás:

Where does he live?

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?
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.
It’s in New Street.
It’s fifty pounds.
It’s quarter past six.
I don't know.
I have no idea.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok – 3 óra
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 –3 óra
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?

b) Fogalomkörök – 55 óra
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Jelenidejűség

be
Present simple
Present continuous

múlt idő

was, were
Past Simple

a jövő kifejezése

Will/ Be going to

am/is/are
When do you get up? I don’t like
milk.
What is she doing?
I’m not listening. I’m leaving.
Was were
Where were you yesterday, There
was/were
What did you do yesterday/
last...?
I'll help you
I'm going to visit my
grandmother next week...

Possessive adj.
Genitive ’s

Birtoklás
kifejezése

have (got)

my, your, his/her/its,our, their
dog
Kate’s brother
Whose?
Have you got a cat?

Térbeli
viszonyok

Irányok,
Prepositions,
helymeghatározás 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

Now,
at 5 o’clock, on Monday
In the morning, at night …
It’s quarter to eight.

When?
When? What time?
What’s the time?
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Irregular plurals
Cardinal numbers 1million
Ordinal numbers

Mennyiségi
viszonyok

children, people, men, women …
first, second…
What’s it like? What colour is it?
How big? How fast is it?...

Minőségi
viszonyok
Modalitás

Can – ability
Must

I can swim.
I must have a rest.

Logikai
viszonyok

Linking words

and / or / but / because

Szövegösszetartó
eszközök

Articles

a, an, the

some + plural noun
any + plural noun
some + singular noun
any + singular noun

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

Personal pronouns
Demonstrative
pronouns
Indefinite pronouns

c) Témakörök – 36 óra
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, barátok, kedvenc állatok, családi események, Történelem, társadalmi és állampolgári
programok
ismeretek: család és lakóhely
Iskola, tantárgyak, tanrend, osztálytársak, tanórán
kívüli programok

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

Emberek külső és belső jellemzése, öltözködés,
alapvető tulajdonságok

Természetismeret: az ember megismerése
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés

Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba
bemutatása, bútorok, berendezési tárgyak

Természetismeret: lakóhelyi környezet.
Útbaigazítás,
Interkulturális ismeretek: érdekes épületek

Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város,
tájékozódás, útbaigazítás kérése/adása

Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Állatvilág: Állatok jellemzése, tulajdonságaik

Természetismeret, biológia: állatok
jellemzése, tulajdonságai, életmódja és
élőhelye
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Idő, óra, a hét napjai, napszakok, évszakok

Matematika: számok írása, olvasása
földrajz: időjárás elemi, évszakok jellemzői

Napirend, mindennapos, szokásos tevékenységek,
házimunka, otthoni feladatok

Technika, életvitel és gyakorlat:
időbeosztás, napirend.

Vásárlás: mindennapi bevásárlás

Technika, életvitel és gyakorlat: vásárlás.

Étteremben. Rendelés, étlap

Technika és életvitel: élelmiszerek

Szabadidő, szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége Testnevelés és sport: sportok. felszerelések
Ének–zene: zenehallgatás.
sportok
Az angol nyelvű országok; házak, helynevek
Angliában, angol nyelvű irodalom

Hon- és népismeret: más országok és
kultúrák

Összefoglalás, értékelés, mérés: 16 óra

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
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett
mondatokban válaszol;
 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
 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.
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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.

6. évfolyam
Évi óraszám: 180
Tartalom
a.

Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok -20 óra
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás

Excuse me.
Stephen?

Pardon?
Yes?

Köszönés:

Good morning/afternoon/evening.
Hello …..
Hello, how are you?
Hi!
How do you do? I'm …...

Good morning.
Hello …..
I'm fine, thank you. And
you?
Hi!
Pleased to meet you, …..
My name's …....

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.

Bemutatkozás,
bemutatás:

My name is…
What's your name?
Hello, my name's …...
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?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks. Not very well,
I am afraid.

What’s the matter?
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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!

Happy Birthday / Christmas
/New Year!
Thank you.

Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Thank you, the same to you.
Cheers!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok – 10 óra
Valaki igazának az
elismerése és el nem
ismerése:
Egyetértés, egyet nem
értés:

You are right. You are wrong.

Do you agree?
What’s your opinion?
How do you feel about it?

Tetszés, nem tetszés:

Do you like Italian food?

Akarat, kívánság:

What do you think of the new teacher?
Would you like a cake?

OK
I don't think so.
All right.
I agree with you / I don't
agree with you
I think he’s wrong/right.
I think it’s great.
I don’t like it.
He looks nice.
I’d like an ice-cream

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok -14 óra
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

Információ kérés, adás:

Tudás, nemtudás:

What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
What is his house like?
What was the weather like?
Did you see him?
When will the guests arrive?
How do you make an omelette?
Where does he live?

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.
Yes, I did
At 6 p.m...
You take two eggs and some
milk and flour.
I don't know.
I have no idea.
Don’t ask me.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok – 12 óra
Kérés és arra reagálás:

Could you give me a pen?
Would you pass me the sugar please?

Javaslat és arra reagálás:

Why don’t we put the film in here?
Let’s go to the cinema tonight.
Would you like to come to the cinema?

Meghívás és arra
reagálás:

Can we meet at, say, six?
Are you free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.
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?

Yes, sure.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.
Good idea.
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.
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 – 4 óra
Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés:

Did you say the castle?

Betűzés kérése, betűzés:

Can you spell it for me? It
spells…
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

Nem értés:
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b) Fogalomkörök: - 50 óra
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present simple
Present continuous

Múltidejűség

Past simple

Jövőidejűség

going to
will

Birtoklás
kifejezése

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?
I'll help you

Possessive adj.

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

Genitive ’s

Kate’s brother
Whose?

Térbeli
viszonyok

Irányok,
Prepositions,
helymeghatározás prepositional phrases,
adverbs

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

Időbeli
viszonyok

Gyakoriság

How often?

Időpont

When?

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.

What time?
What’s the time?
Mennyiségi
viszonyok

Minőségi
viszonyok

Irregular plurals
Cardinal numbers 1-1
million
Ordinal numbers
Countable nouns
How many?
Uncountable nouns
How much?

children, people, men, women …

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

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

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.

Good/bad (better, worse)
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Modalitás

can – ability
must /needn’t
have to
should

I can swim.
I must read it. You needn’t do it
now.
I have to learn all these lines.
You should relax more

Logikai
viszonyok

Linking words

and / or / but / because

Szövegösszetartó
eszközök

Articles

a, an, the

some+ plural noun
any+ plural noun
some + singular noun
any + singular noun

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.

Nominative and
accusative of personal
pronouns

I, he/she, we, they…
me, him/her, us, them

Demonstrative
pronouns

this, that, these, those

Indefinite pronouns

somebody, anybody, nobody,
everybody

c) Témakörök – 50 óra
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, személyi adatok; foglalkozások; otthoni
teendők, kötelességek, napirend; családi ünnepek.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely
Technika, életvitel és gyakorlat:
időbeosztás, napirend.

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és
belső jellemzése.

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

Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely
bemutatása

Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés
Természetismeret: lakóhelyi környezet.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Természeti környezetünk: a természet megóvása;
Földünk nevezetes tájai; növények és állatok.

Természetismeret: tágabb környezet, a Föld
tájai és élővilága
Hon- és népismeret: más országok és
kultúrák
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Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend,
iskolai programok

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
ismeretség, közös munka
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Technika, életvitel és gyakorlat:
időbeosztás, napirend.

Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a
leggyakoribb sérülések.

Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége, testrészek, betegségek

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más
országokban; különleges ételek és ételreceptek;
viselkedés az étkezésnél

Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: étrend.
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok
ünnepekre.

Technika, életvitel és gyakorlat: vásárlás.

Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az
iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és
olvasás.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.

Összefoglalás, mérés, érékelés: 20 óra
A továbbhaladás feltételei
Európai referenciakeret A1 szint . év végi vizsga sikeres teljesítése.
Hallott szöveg értése
A tanuló
b) utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
c) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket
megért;
d) jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből
fontos információt kiszűr;
e) 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;
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 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.

7. évfolyam
Évi óraszám: 180 óra
Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok . 10 óra
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.

Pardon?
Yes, can I help you?

Köszönés:

How do you do?
Good morning/afternoon/evening.
Hello...
Hello, how are you?
Hi!

How do you do?
Good morning.
Hello …..
Very well, thank you. And
how about you?
Hi. / Hello.

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

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks. Bye!

Elköszönés:
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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
….

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

Érdeklődés mások
hogyléte felől és arra
reagálás:

How are you feeling today?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I am afraid.
Actually, I am suffering
from…

What’s the matter?
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.

Megszólítás személyes
levélben:

Dear John,

Elbúcsúzás személyes
levélben:

Best wishes,
Love (from),
I am looking forward to hearing from
you soon.

Cheers!
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Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok -15 óra
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…?
Are you satisfied with…?

That’s fine / nice / not bad.
That was fine / good / nice
I’m quite satisfied with…
I’m quite happy with…
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 – 10 óra
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.

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.

30

Érdi Teleki Sámuel Áltanos Iskola Angol (emelt óraszámú) tanterve 1 – 8. évfolyam 2020.

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.
It’s great. It’s a good idea.
I’m not so keen on it. It’s
boring.
It suits you

Dicséret, kritika:

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok – 15 óra
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?

Yes, I did
At 6 p.m.
You take two eggs and some
milk and flour.
It’s 20 minutes by bus.

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?

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.

31

Érdi Teleki Sámuel Áltanos Iskola Angol (emelt óraszámú) tanterve 1 – 8. évfolyam 2020.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok – 10 óra
Kérés:

Tiltás, felszólítás:

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.

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:

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.

Would you like to come to the cinema?

Can we meet at six?
Are you free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.

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.
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 / Kommunikációs stratégiák – 2 óra

Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat Sorry, I don’t understand.
értés ellenőrzése
Can you understand?
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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b) Fogalomkörök – 50 óra

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present simple
Present continuous
Present perfect simple

Múltidejűség

Past simple

Jövőidejűség

Past Continous
going to
Future with will
Past forms of have

Birtoklás
kifejezése

Possessive adj.
Possesive pronouns
Genitive ’s
of
Whose?

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 were you doing when the
accident happened?
What are you going to do on
Saturday?
When will you be fourteen?
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,
helymeghatározás

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 …

Időbeli
viszonyok

Már, még,
éppen
Gyakoriság

Adverbs of time with
present perfect 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.

How often?
Időpont
When? What time?

Időtartam

What’s the time?
How long? + past
simple
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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

Minőségi
viszonyok

Comparative
Tom’s younger than Sue. Mary is
sentences (short, long the prettiest girl.
adjectives)
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.
Good, bad …(better, worse)
Irregular adjectives
What’s it like? What colour is it?
What … like?
It’s too big, It’s not small enough.
What colour?

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/coul d/may I open the
window?
I must r - ead 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/so

Szövegösszetartó
eszközök

Articles
some + plural noun
any + plural noun

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.

some + singular noun
any + singular noun
Nominative and
accusative of personal
pronouns
Demonstrative pronouns
Indefinite pronouns

I, he, they…
me, him, them…
this, that, these, those
somebody, anybody, nobody,
everybody …
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c) Témakörök – 55 óra
Témakör

Kapcsolódási pont

Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi
ünnepek

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek: család
és lakóhely, hétköznapok, ünnepek.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és
belső jellemzése.

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

Tágabb környezetünk: falu, város, ország;
környezetvédelem

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.
Természetismeret. Környezetszennyezés és
védelem, veszélyeztetett fajok

Az iskola világa

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat, közös
munka.

Egészség, az egészséges életmód

Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: étrend.
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok
ünnepekre.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.

Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök. Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.
Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az
iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és
olvasás.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.

Összefoglalás, mérés, értékelés - 18 óra
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8. évfolyam
Évi óraszám: 180
Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok -10 óra
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.
I am sorry to disturb you.

Pardon?
Yes, can I help you?

Köszönés:

How do you do?
Good morning / evening / afternoon.
Hello Mike.
Hello, how are you?

How do you do?
Good morning.
Hello Holly.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!

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?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I am afraid.
Actually, I am suffering
from…

What’s the matter?
Engedélykérés és arra
reagálás:

May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Yes, go ahead.
Not at all.
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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.

Megszólítás személyes
levélben:

Dear John,

Elbúcsúzás személyes
levélben:

Best wishes,
Love (from),
I am looking forward to hearing from
you soon.

Cheers!

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok – 6 óra
Öröm, sajnálkozás,
bánat:

Are you happy about that?

What do you think of that?
How do you feel about that?

Elégedettség,
elégedetlenség,
bosszúság:

What do you think of…?
Are you pleased with…?
Are you happy with…?
Are you satisfied with…?

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…
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…
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Csodálkozás:

Jane 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 – 8 óra
Véleménykérés és arra
reagálás:

What do you think? How do you like it?
What’s your opinion about it?

Valaki igazának
elismerése és el nem
ismerése:

You are right.
You are wrong.

Egyetértés,
egyetnemértés:

Do you agree?

I think it is difficult. I don’t
like it. I think it’s fair
enough. .

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.

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.
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok - 10
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.

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?

Yes, I did
At 6 p.m.
You take two eggs and some
milk and flour.
It’s 20 minutes by bus.

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?

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?

They will probably come.
They might come, or they
might not come.
She can’t be very old. She
must be about 25.

How old do you think she is?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok -8
Kérés:

Tiltás, felszólítás:

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.

Keep off the grass.
You must not smoke here.
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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:

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.

Would you like to come to the cinema?

Can we meet at, say, six?
Are you free on Wednesday?
Let’s meet on Friday.
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.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák - 8
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 Sorry, I don’t understand.
értés ellenőrzése
Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that mean?
Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me? It
spells…

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little more
slowly, please?
Sorry, that was a bit too fast.
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b. Fogalomkörök 55
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés,
létezés
kifejezése

Jelenidejűsé
g

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present simple

When do you usually get up? I
don’t drink coffee.
Present continuous
Why is she stnding there? I’m
not listening. I’m leaving.
Present perfect simple Have you done your room?
Present perfect
I haven’t finished it yet.
Continous
I've been learning English for
...years
Past simple
And then she turned off the TV.
Múltidejűség Past Continous
Why didn’t you come yesterday?
Past Perfect
I was walking along the strret
when I saw an accident.
going to
Ihad seen the film before I read
Jövőidejűség Future with will
the book.
I'll help you
Past forms of have

Birtoklás
kifejezése

Have with will
Possessive adj.
Possesive pronouns
Genitive ’s
of
Whose?
Térbeli
viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

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

Prepositions,
here, there, on the left, on the
prepositional phrases, right, in, on, under, opposite,
adverbs
next to, between, in front of,
behind, inside, outside, above …
picture location
at the top of/at the bottom of, on
the left hand side…
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Időbeli
viszonyok

Gyakoriság

Időpont

Időtartam

Mennyiségi
viszonyok

Minőségi
viszonyok

Adverbs of time with already, yet, just
present perfect simple
How often?
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a
When? What time?
week.
now, in the morning
Yesterday, last week, two years
ago,
Tomorrow, next week
What’s the time?
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
How long? + past
Monday
simple
It’s quarter to eight.
How long were you in hospital?
For two weeks.
Irregular and regular
plurals
Cardinal numbers
Ordinal numbers
Countable nouns
How many?
Uncountable nouns
How much?

children, people, men, women …

Comparative
sentences (short,
long 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.

Irregular adjectives

Modalitás

should/shouldn’t
can (ability)
can/could/may
(permission)
must/needn’t
(obligation)
have to (past)
mustn’t

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

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.
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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 He says he is tired.
present reporting verb I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.

Szövegösszetar
tó eszközök

Articles
some + plural noun
any + plural noun

Szenvedő
szerkezet

Passive

feltételes mód

Conditionals type 1, 2 If I have money, I'll buy a car
If I won the lottery, I would buy
a new house.

a, an, the
There are some pencils in the
bag.
Have you got any sisters?
some + singular noun I haven’t got any matchboxes.
any + singular noun There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my glass.
Nominative and
accusative of personal I, he, they…
pronouns
me, him, them…
Demonstrative
pronouns
this, that, these, those
Indefinite pronouns
somebody, anybody, nobody,
everybody …
Reflexive pronouns
myself…
The photo was taken...

c) Témakörök - 55
Témakör

Kapcsolódási pont

Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások;
otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat:
időbeosztás, napirend.

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és
belső jellemzése.

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Természetismeret: az ember megismerése.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat
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Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros,
ország; a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk
megóvása.

Természetismeret: tágabb környezet.
Hon- és népismeret: az én városom, falum,
a hazai táj.

Természeti környezetünk: a természet megóvása;
Földünk nevezetes tájai; veszélyeztetett növények és
állatok.

Természetismeret: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága, a Föld
szépsége, egyedisége

Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális
órarend; az ideális iskola.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat, közös
munka.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Technika, életvitel és gyakorlat:
időbeosztás, napirend.

Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a
leggyakoribb sérülések.

Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége, testrészek, betegségek.

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más
országokban; különleges ételek és ételreceptek;
viselkedés az étkezésnél, éttermi rendelés

Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: étrend.
Matematika: halmazok, diagramok
készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok
ünnepekre.

Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.
történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.

Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc közlekedési Technika, életvitel és gyakorlat:
eszközöd, közlekedési eszközök összehasonlítása
közlekedés.
Hon- és népismeret: a világörökség elemei.
Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az
iskolán kívül; tévé, videó, számítógép és olvasás.

Testnevelés és sport: sportok.
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Kommunikáció és technológia

Technika és életvitel: technikai vívmányok
és használatuk., internet, mobil telefon,
levélírás

Összefoglalás, mérés, értékelés: 20 óra
A továbbhaladás feltételei
A2 szint
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Hallott szöveg értése
A tanuló
f) utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
g) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
h) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos
információt kiszűr;
i) jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérti;
j) ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;
k) 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.
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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.
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