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1. ÓRATERV 
 
Évfolyam 4. 5. 6. 7. 8. 
Heti óraszám 3 3 3 3 3 
Éves óraszám 108 108 108 108 108 

 
 
 

2. CÉLOK és FELADATOK 

Nem a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek 
a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait 
és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. Célunk a tanuló számára 
életkorának, érdeklődésének megfelelő szituációk nyújtása, amelyekben 
személyisége fejlődik, és a nyelvet fokozatosan, egyre inkább eszközként használja. 

Alsó tagozaton a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 
megalapozása és kezdeti fejlesztése történik. A tanulók receptív, produktív, interaktív 
tevékenységekben vesznek részt a tanítási órák során életkoruknak megfelelő nyelvi 
szinten és témakörökben. Pozitív attitűd kialakítása más kultúrák megismerésére és 
az önálló tanulás kialakítása a cél a tanulókban. 

Minden évfolyamon feladat a tantárgyközi integráció erősítése az idegen nyelv 
tanulása során, a más tantárgyakban tanultak integrálása, a tanulók általános 
világképének formálása, összefüggések felismertetése. Nyelvtanulási stratégiák 
megismerése az önálló tanulás kialakításához, a továbbtanulás elősegítéséhez. 
Digitális kompetencia alkalmazása az idegen nyelv tanítása során. Mindennapi 
beszédhelyzetek megoldása a nyelvi ismeretek alkalmazásával. A tanulók kognitív 
szintjüknek megfelelő, kihívást jelentő, változatos, játékos tevékenységekben 
vegyenek részt. 

Az idegen nyelv tanításával a hátrányok leküzdésének elősegítése, kompenzáló 
stratégiák kialakítása, az önállósodás segítése, a tanulók esélyegyenlőségének 
növelése. 

A tananyag évfolyamonként szorosan egymásra épül, azokat bővítjük a következő 
évfolyamokon.  

Az 5. évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés 
áll a középpontban. A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző 
szakaszban kialakított nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor 
egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a tanuló egyre növekvő nyelvi tudatossággal 
rendelkezzen. A nyelvtanuló ebben a szakaszban, képességeihez mérten, egyre 
mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése, tanulási stratégiák elsajátítása, az önálló 
tanulás módszereinek megismerése, valamint az önértékelés és a társértékelés 
alkalmainak megteremtése. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a 
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projektmunkák, amelyek fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. A 
tanulók oktatása során látássérülésükből és pszichés állapotukból adódóan 
folyamatos a differenciálás és a lassabb haladási tempó. 

 

3. KAPCSOLÓDÁS A KOMPETENCIÁKHOZ 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló 
memóriája és rendszerezést igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló megtanulja a 
hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét.  
Önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a 
tanulót arra, hogy kifejezze gondolatait, meghallgassa társait, társaival információt és 
tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven 
utal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs 
feladatokat old meg.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló digitális 
eszközökkel saját fejlődését és tanulását támogatja. Ez látássérült tanulók esetében 
már a kezdetektől fontos szerepet kap, és használatuk az alapismeretek 
elsajátításához elengedhetetlen lehet egyes tanulók esetében. Az órák szervezésénél 
a digitális technikák alkalmazását jobban figyelembe kell vennünk és több időt kell rán 
szánnunk. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 
tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 
elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni 
és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és 
problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 
képességei is fejlődnek. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen 
nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 
történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 
valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy 
nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 
forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről 
beszámol. Látássérült tanulók esetében a továbbtanulás és a jövőjük 
megalapozásához nagyobb fontossággal bírhat egyes tanulók esetében. 

 

4. FŐBB TÉMAKÖRÖK    

Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

Topics concerning classroom activities     
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Cross-curricular topics and activities      

English and language learning  

Intercultural topics  

Playful learning  

Entertainment  

Gaining and sharing knowledge  

 
5. MÓDSZEREK 

 
Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 
számára olyan életkorának, érdeklődésének, illetve képességeinek megfelelő 
szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet eszközként 
próbálja használni. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása 
szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár 
képekkel, nonverbális elemekkel, vagy egyéb speciális eszközök segítségével 
történik.  
 
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris szemlélet, mely épít a 
más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 
megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását.  
 
A valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni a 
nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli 
nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik 
az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli 
szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban elkezdett  tudatos 
fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban 
és írásban megold változatos feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt. 
 
A célnyelvi országok kultúrájának megismerése tovább növelheti a tanulók 
motivációját, érdeklődését. 
 
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében változatos munkaformákat 
alkalmazhatunk, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok a 
tanulók képességeinek függvényében. Figyelembe kell venni, hogy a vak, 
aliglátó tanuló látássérülése, illetve egyéb csatlakozó sérülése miatt 
gyorsabban elfáradhat, kevésbé terhelhető, kevesebb feladat elvégzésére 
képes. Bizonyos feladatokat hagyományos módon nem képes megoldani, a 
feladatot rövidíteni, adaptálni kell a számára. Több segítséget, ismétlést, 
gyakorlást és speciális szemléltetést igényel.  
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A valódi kommunikációs szituációknak az alapja az idegen nyelvű, autentikus 
szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 
illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A nyelvtanulónak a látássérülése 
függvényében minél inkább képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 
megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat felismerje. 
Azonban bizonyos pszichés állapotok és súlyos érzékszervi sérülések, a 
látássérüléshez kapcsoló egyéb fogyatékosság nagymértékben 
akadályozhatják, lassíthatják a tananyag feldolgozását, ezért mindig az egyéni 
haladási, feldolgozási és értékelési alapelveket kell szem előtt tartanunk.  
 
A tananyag lassabb tempójú feldolgozása a kifáradás megelőzése érdekében, 
a több ismétlő, gyakorló óra beiktatása, kevesebb új ismeretet feldolgozó órát 
vonz maga után. A tananyag feldolgozása egyes esetekben kevésbé mélyebb, 
és a legtöbb esetben módosítást, adaptációt igényel a tanulók egyéni 
képességeihez igazodva. A szemléltetés is speciális módszereket, eszközöket 
igényelhet, melyek tovább lassíthatják a tananyag feldolgozási folyamatát. 
 
A tanulók értékelésénél is elsődleges szempont a látás- és egyéb sérülésük, 
pszichés állapotuk, értelmi képességeik figyelembevétele. Az értékelés mindig 
a tanuló egyéni és adott állapotához igazodik, egyéni fejlődését mérjük. Az 
értékelésnél is differenciált, hasonlóan az oktatási folyamathoz. Leginkább a 
tanuló akaratát, igyekezetét vegyük alapul.  
 
 

 

4. ÉVFOLYAM 
 
A nyelvtanulás kezdeti szakasza a ráhangolódás időszaka. A fő cél az, hogy a 
tanuló megszeresse a nyelvtanulást, megértse a nyelvtudás fontosságát és 
szerepét a tanórán és az iskolán kívül. 

 

Fejlesztési egységek 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 
Personal topics and topics concerning immediate 
environment and nature 

30 

Topics concerning classroom activities 10 
Cross-curricular topics and activities 15 
English and language learning 15 
Intercultural topics 10 
Playful learning 10 
Entertainment 8 
Gaining and sharing knowledge 10 
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Összes óraszám: 108 
 

 

 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and 
nature 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

- közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek 
segítségével; 

- érzéseit egy-két szóval kifejezi, főként rákérdezés alapján; 

- felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt 
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 
helyzetekben; 

- felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi 
nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 
helyzetekben; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás 
kifejezésére használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének 
megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére 
használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, 
egyszerű helyzetekben. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK és ISMERETEK 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
közvetlen, szűk család, barátok; 

- Az otthon, alapvető berendezési tárgyak; 

-         Étkezés; 

-         Öltözködés; 

-         Ünnephez (pl. Christmas, Easter) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 
szókapcsolat ismerete; 
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-        Állatnevek, „kis kedvencek”; 

-        Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása 
egyszerű nyelvi elemekkel; 

-        Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő 
átadása; 

-        Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

- megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, 
mozgást igénylő, kreatív nyelvórai tevékenységek során; 

- elbetűzi a tanult szavakat, szükség esetén segítséggel; 

- lemásol tanult szavakat a nyelvórai tevékenységek során; 

- megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok 
szintjén; 

- részt vesz kooperatív munkaformában; 

- írásban megnevezi a begyakorolt elemeket; 

- értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, 
melyeket anyanyelvén már ismer; 

- rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően; 

- a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel megfelelően 
alkalmazza; 

- új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, 
kifejezésekre 

- a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik; 

- egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja 

- felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt 
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 
helyzetekben; 



 
Helyi tanterv                                                                                                            Angol nyelv,   4-8. évfolyam 
Épértelmű gyengénlátó, aliglátó tanulók számára 2020 

Készítette: Kelemen Csilla  

- felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás 
kifejezésére használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének 
megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

- részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai 
tevékenységekben; 

- a tanórán képességeihez mérten bekapcsolódik a már ismert játékos, 
interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a 
begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően 
alkalmazza. 

 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

- részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, 
szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával; 

- támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre 
mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során 

- támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az 
anyanyelvén korábban megszerzett ismeretekkel; 

- alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és 
mozgásos tartalmakra jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

- felismer alapvető célnyelvi kifejezéseket, utasításokat, eszközöket. 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

- felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli 
különbségeket; 

- felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére; 

- felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és 
betűkészlet közötti különbségeket; 

- ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

- lebetűzi a nevét. 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

- megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó ország(ok) nevét 

- ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű 
kifejezéseket 

- megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, néhány hagyományával. 

 

 

TÉMAKÖR: Playful learning 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

- lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, 
szükség esetén segítséggel; 

- lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 
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- támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az 
órai alkotó jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

- támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos 
tevékenységekben használja. 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

részt vesz tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő angol nyelvi 
tevékenységekben. 

 

TÉMAKÖR: Entertainment 

ÓRASZÁM: 8 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

- csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár 
szóból vagy mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget; 

- megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott 
írott utasításokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad; 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű mondatokat, tanári segítséggel 
rövid célnyelvi szövegeket. 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

- részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, 
projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi 
kiegészítéssel; 
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- törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- célnyelven megoszt alapvető információkat szóban; 

- alapvető információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére. 

 

 

 

A témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 
struktúrák kerültek megfogalmazásra, melyek a következők: 

Nyelvi funkciók a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 
példák): 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. 
Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! ) 

- köszönet kifejezése (Thanks .Thank you.) 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

- bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I’m …. Nice to meet you.) 

- személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? 
How old are you? I’m 9.)  

- hogylét iránti érdeklődés (How are you?) 

- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.) 

- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry.) 

- jókívánságok kifejezése (Happy birthday! ) 

- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New 
Year! Happy Easter) 

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this?  It’s 
a/an…/ It’s big. It’s long and comfortable.) 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.) 

- tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. Where is she? I don’t know.) 

- visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Pardon?) 

- alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m cold. I’m hungry.) 

- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read 
the text.)  
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Nyelvi elemek, struktúrák a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 
kifejezések példák): 

- a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’m not …, Are you …? Is 
he …? 

- birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got … She 
has/hasn’t  got … Have you got …? Has she got …?) 

- felszólító mód: (Come here., Don’t shout.) 

- birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your, his/her/its, our, 
their, Joe’s brother…) 

- mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, child, 
children) 

- mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …hundred), sorszámok (first, second, 
third) 

- térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (Here, there…, in, on, under) 

- időbeli viszonyok: napok, időpont megadása (on Monday, at 4 o’ clock) 

- modalitás: a ’can’ segédige (I can/can’t swim.) 

- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (and, but) 

-         személyes névmások (I, you, he…) 

 

Minimális követelmények a 4. évfolyam végén 

 

Nyelvi szintjük a KER szintben még nem határozható meg. 

 

A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, 
témakörtől független tanulási eredményeket kell elérni: a tanuló minden témakörben 

- megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális 
vagy nonverbális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

- beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, 
egyszerű hallott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

- megérti az egyszerű, rövid, írásos, ismert témákhoz kapcsolódó, vizuális 
eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

- beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, 
egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi 
elemeket;   



 
Helyi tanterv                                                                                                            Angol nyelv,   4-8. évfolyam 
Épértelmű gyengénlátó, aliglátó tanulók számára 2020 

Készítette: Kelemen Csilla  

- a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs 
helyzetekben a megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy 
reagál, mondanivalóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 

- ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához 
közelítő kiejtését tanári minta követése által, vagy autentikus hangzó anyag, IKT-
eszközök segítségével; 

- felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, 
digitális csatornákon olvasott vagy hallott nagyon egyszerű szövegekben is; 

- megismeri az angol nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan). 

-         a tanuló értékelésénél mindig az egyéni sajátosságokat, az egyénhez mért 
fejlődést vesszük figyelembe. A tanuló haladását betegsége, egészségi állapota 
jelentősen befolyásolhatja. 

 

 

5-8. évfolyam 

CÉLOK és FELADATOK 

Az 5. évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés 
áll a középpontban. A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző 
szakaszban kialakított nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor 
egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a tanuló egyre növekvő nyelvi tudatossággal 
rendelkezzen. A nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban 
ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése, tanulási stratégiák elsajátítása, az önálló 
tanulás módszereinek megismerése, valamint az önértékelés és a társértékelés 
alkalmainak megteremtése a célunk. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a 
projektmunkák, amelyek fejlesztik a problémaközpontú gondolkodást. 

A tananyag feldolgozása a tanulók látássérüléséből adódóan nagyon eltérő lehet, nem 
egyszer egyéni, speciális módszereket és szemléltetést igényelhet. Célunk, hogy 
minden tanulónál az értelmi képessége és látásteljesítménye függvényében a lehető 
legtöbbet hozzunk ki belőle, megalapozzuk a későbbi idegen nyelvi tanulását, olyan 
eszközöket és módszereket ismertessünk meg vele, melyet a későbbiekben önállóan 
lesz képes használni.  

 

KAPCSOLÓDÁS A KOMPETENCIÁKHOZ:  

Lásd  a documentum elején. 

 

MÓDSZEREK 
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Az alsó tagozatnál megemlített módszerek kiegészülnek.  A használható nyelvtudás 
és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni a nyelvi és 
nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli 
nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az 
írásbeli kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás 
készségeinek ebben az időszakban elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a 
nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és írásban megold változatos 
feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi 
szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló 
nyitottabbá, érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása 
fejlődik. 

A korábban említett speciális módszerek és tanulási technikák továbbra is 
alkalmazásra kerülnek úgy, mint lassabb haladási tempó, kevesebb új ismeretet 
feldolgozó óra, több ismétlés, gyakorlás, kevesebb házi feladat a tanulók 
fáradékonysága miatt, egyéni módszerek alkalmazása a tanuló sérülése és pszichés 
állapotának függvényében, segédeszközök és speciális szemléltető eszközök 
használata, differenciálás, egyéni értékelés. 

Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. 
évfolyam végére az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló 
ismeri és használja az alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat. 
Azonban ezt a sajátos nevelési igényű tanuló állapota, személyisége nagymértékben 
hátráltathatja. A tanulók terhelhetősége, haladási tempója nagyon eltérő, sokkal 
lassabb a jól látó kortársakhoz képest. Munkájukat sokszor vizuális segédeszközök 
segítik, azonban ezek használatát is meg kell tanulni. Ezeknél a tanulóknál mindig az 
egyéni haladást és az önmagukhoz mért fejlődést vesszük alapul. Sérüléseiknél fogva 
mindig lesz olyan helyzet, feladat, melyet nem lesznek képesek megoldani még a 
feladat adaptálásával sem. Mindezeket figyelembe kell vennünk abban, hogy mit 
tanítunk, és mit követelünk meg a tanulótól, valamint, az értékelésük folyamatában is 
tekintettel kell lennünk mindezekre. 

 

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől 
függetlenül: 

- változatos, kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 
segítséggel; 

- nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 
- értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 
- kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott 

szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 
ismereteivel; 
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- a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 
megfelelően, egyszerű helyzetekben; 

- digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget írásban; 
- digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. 
- a tanuló haladását mindig az egyéni fejlődéshez mérten kell értékelnünk, mert 

ezeket nagymértékben befolyásolhatja a tanuló alap betegsége, egészségügyi 
állapota. 

 

A tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelíti meg. Felső tagozaton a 
tanuló a már 4. évfolyamon megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, azokat 
bővíti tovább. Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a 
tanuló érdeklődését és nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel 
rendelkező emberek iránt. 

A felső tagozaton, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló 
egyre motiváltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára 
törekszik. 

 

5. évfolyam 
 

Angol nyelvi funkciók az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 
kifejezések példák): 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! 
Good morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, 
thanks. I’m OK.) 

- köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 
- köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 
- bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 
- információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How 

old are you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 
birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are 
cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers 
or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.) 

- hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 
- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  
- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  
- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 
- jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 
- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New 

Year! Happy Easter!)  
- megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti 

levélben és e-mailben (Dear Peter, Best wishes) 
- vélemény kifejezése (I think …) 
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- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t..  I 
think …) 

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? 
What is it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... 
in Hungarian?) 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. 
No, I don’t.)  

- tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know.) 
- alapvető érzések kifejezése (I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  
- akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I 

would like …)  
- kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here 

you are. Sorry, I can’t.)  
- javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to 

come to the cinema? Yes, sure.)  
- betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 
- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, 

please. Read the text, please.) 

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol 
nyelvű kifejezések példák): 

 létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is 
he …? Who is he? What’s that?) 

 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat 
bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)  

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she 
crying? I’m not listening. I’m leaving.) 

 jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 
 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 
 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 
 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, 

Joe’s brother …) 
 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 
 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, 

second, third…) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you 
got? I’ve got a lot of/few CDs.) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have 
you got? I’ve got a lot of/little money.) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the 
right, in, on, under, opposite, next to, between …) 
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 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, 
once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 
o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. 
Mary is the prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, 
better/worse) 

 modalitás: ’can’ segédige (I can/can’t swim.) 
 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, 

these, those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, 
him, them…), some/any (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.), határozatlan névmások (somebody, anybody, 
nobody, everybody) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget; 
 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 
 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 

interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 5. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
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Personal topics and topics concerning immediate 
environment and nature 

30 

Public matters 5 
Topics concerning classroom activities 10 
Cross-curricular topics and activities 10 
English and language learning 10 
Intercultural topics 15 
Current topics 10 
Entertainment and playful learning 8 
Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 108 
 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and 
nature 

30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 
felhasználásával; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést 

követi; 
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
 üzeneteket ír; 
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi 

elemekkel; 
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, 

szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 
elégedettséget, elégedetlenséget. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire 

ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 
 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire 

ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt 
nyelvi eszközökkel; 

 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának 
megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
  Ismerősök, rokonok (family relations) 



 
Helyi tanterv                                                                                                            Angol nyelv,   4-8. évfolyam 
Épértelmű gyengénlátó, aliglátó tanulók számára 2020 

Készítette: Kelemen Csilla  

  Közvetlen környezet, otthon 
 A ház/lakás részei, bútorok, néhány eszköz 
 Ünnepek  
 Hobbik 
 Állatok, növények 
 A város és a vidék  
 Időjárás 
 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása 

egyszerű nyelvi elemekkel. 

TÉMAKÖR: Public matters 

 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi 
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi 
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi 
eszközökkel; 

 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Foglalkozások:waiter, ticket officer, tourist 
 Épületek nevei 
 A témakörre jellemző tárgyak: entrance tickets, forms, brochures 
 A témakörre jellemző tevékenységek: giving directions, giving information 
 A témakörre jellemző fogalmak: hobbies, entertainment, culture, travelling 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 
 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 megérti a szintjének megfelelő óravezetést és utasításokat, kérdéseket;  
 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott 

tématartományokhoz tartozó témákban; 
 változatos szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 
segítséggel; 
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 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 
hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből 
álló történetel; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését 
vagy betűzését kéri. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel 
a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevők ismerete: teacher, student, pupil 
 A témakörre jellemző helyszínek: school, classroom 
 A témakörre jellemző tárgyak: objects used for studying 
 A témakörre jellemző események: afternoon activities, school festivals, school 

traditions, events, extracurricular opportunities for language learning 

 A témakörre jellemző fogalmak: tantárgyak nevei 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása 

a nyelvi fejlesztő tevékenységek során.  

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 
10 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 
vagy kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott 
tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.  

 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 
 10 óra 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi 

elemekben; 
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, 

fenntartásához és befejezéséhez; 
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén. 
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban 

együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási 

különbségek felismerése 
 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 
 A célnyelvre jellemző kiejtés használata  
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár digitális 

csatornákon is. 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
 15 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása 

alapvető hazai szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

TÉMAKÖR: Current topics 
10 óra 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális 
témákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 találkozik életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre 
vonatkozó alapvető szókincs megértése célnyelven. 

TÉMAKÖR: Entertainment and playful learning 
8 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, 
digitális csatornákon szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja ismeretszerzésre. 

 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 
tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 
megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok 
 Részvétel drámajátékokban. 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 
 10 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan; 
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ 

megszerzése. 

 

 

 
6. évfolyam  

 

Angol nyelvi funkciók a 6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 
kifejezések példák): 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! 
Good morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, 
thanks. I’m OK.) 

- köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 
- köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 
- bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 
- információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How 

old are you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 
birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are 
cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers 
or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.) 

- hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 
- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  
- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  
- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 
- jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 
- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New 

Year! Happy Easter!)  
- megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti 

levélben és e-mailben (Dear Peter, Best wishes) 
- vélemény kifejezése (I think …) 
- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t..  I 

think …) 
- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? 

What is it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... 
in Hungarian?) 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. 
No, I don’t.)  

- tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know.) 
- alapvető érzések kifejezése (I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  
- akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I 

would like …)  
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- kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here 
you are. Sorry, I can’t.)  

- javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to 
come to the cinema? Yes, sure.)  

- betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 
- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, 

please. Read the text, please.) 

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák a 6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol 
nyelvű kifejezések példák): 

 létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is 
he …? Who is he? What’s that?) 

 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat 
bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)  

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she 
crying? I’m not listening. I’m leaving.) 

 létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? 
Was he…? Who was  there? What was that?) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for 
breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 
 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 
 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 
 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, 

Joe’s brother …) 
 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 
 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, 

second, third…) 
 mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you 

got? I’ve got a lot of/few CDs.) 
 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have 

you got? I’ve got a lot of/little money.) 
 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next to, between …) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, 
once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 
o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. 
Mary is the prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, 
better/worse) 

 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 
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 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, 
these, those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, 
him, them…), some/any (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.), határozatlan névmások (somebody, anybody, 
nobody, everybody) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget; 
 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

A 6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Personal topics and topics concerning immediate 
environment and nature 

30 

Public matters 5 
Topics concerning classroom activities 10 
Cross-curricular topics and activities 10 
English and language learning 10 
Intercultural topics 15 
Current topics 10 
Entertainment and playful learning 8 
Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 108 
 

 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and 
nature 

30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 
felhasználásával; 
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 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést 

követi; 
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
 üzeneteket ír; 
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi 

elemekkel; 
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, 

szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 
elégedettséget, elégedetlenséget. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire 

ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 
 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire 

ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt 
nyelvi eszközökkel; 

 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának 
megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
  Ismerősök, rokonok (family relations) 
  Közvetlen környezet, otthon 
 A ház/lakás részei, bútorok, néhány eszköz 
 Ünnepek  
 Hobbik 
 Állatok, növények 
 A város és a vidék  
 Időjárás 
 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása 

egyszerű nyelvi elemekkel. 

 

 

TÉMAKÖR: Public matters 

 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi 
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 
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 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi 
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi 
eszközökkel; 

 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Foglalkozások:waiter, ticket officer, tourist 
 Épületek nevei 
 A témakörre jellemző tárgyak: entrance tickets, forms, brochures 
 A témakörre jellemző tevékenységek: giving directions, giving information 
 A témakörre jellemző fogalmak: hobbies, entertainment, culture, travelling 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 
 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 megérti a szintjének megfelelő óravezetést és utasításokat, kérdéseket;  
 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott 

tématartományokhoz tartozó témákban; 
 változatos szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 
segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 
hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből 
álló történetel; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését 
vagy betűzését kéri. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel 
a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevők ismerete: teacher, student, pupil 
 A témakörre jellemző helyszínek: school, classroom 
 A témakörre jellemző tárgyak: objects used for studying 
 A témakörre jellemző események: afternoon activities, school festivals, school 

traditions, events, extracurricular opportunities for language learning 
 A témakörre jellemző fogalmak: tantárgyak nevei 
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása 
a nyelvi fejlesztő tevékenységek során.  

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 
10 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 
vagy kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott 
tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.  

 
TÉMAKÖR: English and language learning 
 10 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi 

elemekben; 
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, 

fenntartásához és befejezéséhez; 
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén. 
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban 

együttműködik; 
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási 
különbségek felismerése 

 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 
 A célnyelvre jellemző kiejtés használata  
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár digitális 

csatornákon is. 
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TÉMAKÖR: Intercultural topics 
 15 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 

 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása 

alapvető hazai szokásainkkal 
 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

TÉMAKÖR: Current topics 
10 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális 
témákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 találkozik életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése célnyelven. 

TÉMAKÖR: Entertainment and playful learning 
8 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, 
digitális csatornákon szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja ismeretszerzésre. 

 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 
tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok 
 Részvétel drámajátékokban. 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 
 10 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan; 
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ 

megszerzése. 

 

7-8. évfolyam 

E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén 
a tanuló szemészeti állapota ellenére a lehetőségek szerint minél közelebb jusson a 
KER szerinti A2 nyelvi szinthez. A 7-8. évfolyamon tovább folytatódik a nyelvi 
ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a nyelvtani ismeretek funkcionális 
szemléletű elsajátítása. Az angol nyelv tanításának egy lényeges területe a 7-8. 
évfolyamon a szövegértés további fejlesztése, az autentikus szövegekkel való munka 
tudatosítása. A nyelvhasználati stratégiák tudatos használata tovább segítik a 
nyelvtanulót az önálló nyelvtanulóvá válásban. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban 
a nyelvtanuló egyre több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a szövegfajtákkal 
kapcsolatos ismereteit, és egyre inkább alkalmazza idegen nyelven az életkorának és 
érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit is. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest 
jelentősen bővülnek, mélyebben és összetettebben kerülnek feldolgozásra, igazodva 
a nyelvtanulót körülvevő világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. 
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A témakörök feldolgozásánál figyelembe kell venni a 7-8. évfolyamon idegen nyelvet 
tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni különbségeket is.  

Ebben a szakaszban kevesebb hangsúly esik az osztálytermi helyzetek gyakorlására. 
A cél az, hogy segítsük a tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a 
korábban megszerzett nyelvtudását művelődésre, információ-és ismeretszerzésre, 
tudásmegosztásra, kapcsolattartásra, kapcsolatok építésére, illetve szórakozásra 
használni. 

 

A 7-8. évfolyamra megfogalmazott kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és 
struktúrák a következők: 

Angol nyelvi funkciók (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your favourite 
subject? It’s maths.) 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry. It 
doesn’t matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to 
you.) 

— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,)
  

— véleménykérés és arra reagálás (What do you think about …? I think …) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it’s…)  

— képesség kifejezése (Can you speak French? I can understand French.) 

— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …?  You must … We 
have to …)  

 

— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to 
have a rest? I’d like to see that film.) 

— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? 
What is it like? It’s …, It’s made of …, It’s used for ...) 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you 
say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you 
understand me? Is it clear? Sorry, what does that mean?) 
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— betűzés kérése, betűzés (It spells …) 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it?  What do you think 
of that? How do you feel about it? Great!  I’m glad to hear that. Good for you. I feel so 
happy for … I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for …)   

— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m 
happy to come.) 

— információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? 
Is the boss here? Yes, he is.) 

— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are 
wrong.) 

— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol 
nyelvű kifejezések példák): 

- cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for 
breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

- jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.) 

- felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. személy (Let’s go.) 

- birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) 

- birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I didn’t have many friends at school.) 

- időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

 

- minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (She is 
the most intelligent of all. Tom’s younger than Sue. Mary is more beautiful than Sue.) 

- modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ segédigékkel (Can/could/may I join 
you?) 

- modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ segédigével (You should ask her.) 

- modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.) 

- szövegösszetartó eszközök: további kötőszavak (e.g. however)  

- feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
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- az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

- az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

- az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

  

 

 
 

7. évfolyam 

A 7. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Personal topics and topics concerning immediate 
environment and nature 

30 

Public matters 5 
Topics concerning classroom activities 10 
Cross-curricular topics and activities 10 
English and language learning 10 
Intercultural topics 15 
Current topics 10 
Entertainment  10 
Gaining and sharing knowledge 8 

Összes óraszám: 108 
 
 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and 
nature 

 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 
cselekményt lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 
felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az ajánlott 
tématartományokban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
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összetett írott instrukciókat értelmez; 
kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést 

követi, egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 
a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű helyzetekben; 
üzeneteket ír; 
egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét; 
kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, 

szándékot; 
kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 
kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát 

kéri; 
megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 
a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi 

szöveget; 
a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának 

megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
          Ismerősök (acquaintances), rokonok (family relations) 

Közvetlen környezet (immediate environment) 
Parts of the house/flat, furnishings, appliances 
Holidays 
Hobbies 
Social relations 
Animals, plants 
Ttermészet, települések (settlements) 

        Természetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping 
pets 

Természeti jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága 
Személyes és környezethez tartozó információk átadása 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 
TÉMAKÖR: Public matters 
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5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy 
digitális felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 
szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg 
tartalmát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 
a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 
a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Közigazgatás és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil 
service), tourists, etc. 

A  városi és vidéki élet helyszínei) 
Entrance tickets, forms, brochures  
Kulturális események (cultural events), különböző szórakozások (ways of 

entertainment) 
Giving directions, giving information,  
Hobbies, entertainment, culture, services, travelling, national and international 

tourism 
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és 

átadása. 
 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 
10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 
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egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 
átfogalmazásába; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott 
tématartományokhoz tartozó témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári 
kérdések alapján; 

változatos, szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 
munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 
segítséggel; 

egyénileg, írásban projektmunkát is meg tudja valósítani; 
a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 
összetett írott instrukciókat értelmez; 
véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza; 
néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 
összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: 

és/de/vagy); 
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri 

vagy visszakérdez; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és 
feladatmegoldás során. 

 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 
társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel 
a feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

School staff 
         Oktatási intézmények (educational institutions) 

Objects used for studying 
Délutáni foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások 

(extracurricular activities),  iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), 
(extracurricular opportunities for language learning/use of language), school 
festivals, school traditions, school events  

School subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation 
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Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a 

nyelvi fejlesztő tevékenységek során. 
 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 
10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

egyénileg írásban projektmunkát készít, vagy IKT-eszközök segítségével is meg 
tudja valósítani; 

aktívan részt vesz az életkorának megfelelő drámajátékokban. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 
és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 
 

TÉMAKÖR: English and language learning 
10óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 
értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a 

tanórán kívül is; 
tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat. 
A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú 

segédeszközt, szótárt használ. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi 

elemekben; 
alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához 

és befejezéséhez; 
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
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következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 
ismeretlen szavak valószínű jelentését a szöveg összefüggéseinek alapján 

kikövetkezteti az életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid 
szövegekben; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 
nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő 

eszközöket; 
nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 
hibáit többnyire észreveszi és javítja; 
társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language learning, languages 
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  
A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 
Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket 
találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 
a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

TÉMAKÖR: Current topics 
10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális 
témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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Megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és 
érdeklődésének megfelelő eseményekkel kapcsolatban; 

Megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének 
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő eseményekre vonatkozó alapvető 
szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 
események tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

 

TÉMAKÖR: Entertainment 
10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 
csatornákon szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat és azokat összekapcsolja más iskolai vagy 
iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 
érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt. 
rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 
üzeneteket ír; 
a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 
a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 
felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése (irodalom, film, társasjáték) 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára. 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 
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8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

egyénileg írásban projektmunkát készít, vagy ezeket IKT-eszközök segítségével 
is meg tudja valósítani; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket, dalokat elektronikus, 
digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 
ismeretszerzésre, 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat 

használja. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 
felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, 

tudatos felhasználása. 
 

 
 

8. évfolyam 

A 8. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate 
environment and nature 

30 

Public matters 5 
Topics concerning classroom activities 10 
Cross-curricular topics and activities 10 
English and language learning 10 
Intercultural topics 15 
Current topics 10 
Entertainment  10 
Gaining and sharing knowledge 8 

Összes óraszám: 108 
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TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate 
environment and nature 
 30 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 
cselekményt lineárisan összefűzve; 
rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 
felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 
értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
összetett írott instrukciókat értelmez; 
kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést 
követi, egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult 
nyelvi eszközökkel; 
a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 
megfelelően, egyszerű helyzetekben; 
üzeneteket ír; 
egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét; 
kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, 
szándékot; 
kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 
kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 
elégedettséget, elégedetlenséget; 
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát 
kéri; 
megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi 
elemekkel;. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű célnyelvi 
szöveget; 
a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi 
szöveget; 
a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának 
megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Ismerősök (acquaintances), rokonok (family relations) 
Közvetlen környezet (immediate environment) 
Parts of the house/flat, furnishings, appliances 



 
Helyi tanterv                                                                                                            Angol nyelv,   4-8. évfolyam 
Épértelmű gyengénlátó, aliglátó tanulók számára 2020 

Készítette: Kelemen Csilla  

Holidays 
Hobbies 
Social relations 
Animals, plants 
Természet, települések (settlements) 
Természetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), 
keeping pets 
Természeti jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága 
Személyes és környezethez tartozó információk átadása 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 
 
TÉMAKÖR: Public matters 
5 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy 
digitális felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 
értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 
szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, 
digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 
megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg 
tartalmát; 
információt cserél, információt kér, információt ad. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 
a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 
a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Közigazgatás és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and 
civil service), tourists, etc. 
A  városi és vidéki élet helyszínei) 
Entrance tickets, forms, brochures  
Kulturális események (cultural events), különböző szórakozások (ways of 
entertainment) 
Giving directions, giving information,  
Hobbies, entertainment, culture, services, travelling, national and international 
tourism 
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és 
átadása. 
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TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 
10 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel 
támogatott célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 
egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 
átfogalmazásába; 
felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott 
tématartományokhoz tartozó témákban; 
képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári 
kérdések alapján; 
változatos, szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 
munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 
segítséggel; 
egyénileg, írásban projektmunkát is meg tudja valósítani; 
a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 
hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 
változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 
összetett írott instrukciókat értelmez; 
véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza; 
néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből 
álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 
összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: 
és/de/vagy); 
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát 
kéri vagy visszakérdez; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és 
feladatmegoldás során. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 
társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel 
a feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
School staff 
Oktatási intézmények (educational institutions) 
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Objects used for studying 
Délutáni foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások 
(extracurricular activities),  iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), 
(extracurricular opportunities for language learning/use of language), school 
festivals, school traditions, school events  
School subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation 
Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a 
nyelvi fejlesztő tevékenységek során. 
 
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 
10 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
egyénileg írásban projektmunkát készít, vagy IKT-eszközök segítségével is 
meg tudja valósítani; 
aktívan részt vesz az életkorának megfelelő drámajátékokban. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, 
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 
Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása 
célnyelven. 
 
TÉMAKÖR: English and language learning 
10óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 
értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a 
tanórán kívül is; 
tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat. 
A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú 
segédeszközt, szótárt használ. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi 
elemekben; 
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alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához 
és befejezéséhez; 
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 
ismeretlen szavak valószínű jelentését a szöveg összefüggéseinek alapján 
kikövetkezteti az életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid 
szövegekben; 
egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 
nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő 
eszközöket; 
nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 
hibáit többnyire észreveszi és javítja; 
társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
language skills, language learning, languages 
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  
A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 
Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 
 
TÉMAKÖR: Intercultural topics 
15 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket 
találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 
a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 
 
TÉMAKÖR: Current topics 
10 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
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használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális 
témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
Megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és 
érdeklődésének megfelelő eseményekkel kapcsolatban; 
Megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének 
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő eseményekre vonatkozó alapvető 
szókincs megértése és használata célnyelven 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek 
és események tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 
 
TÉMAKÖR: Entertainment 
10 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, 
digitális csatornákon szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 
kiemel, kiszűr konkrét információkat és azokat összekapcsolja más iskolai vagy 
iskolán kívül szerzett ismereteivel; 
értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 
érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt. 
rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 
üzeneteket ír; 
a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 
ismeretszerzésre; 
a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat 
használja. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 
tartalmakkal; 
felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 
megismerése (irodalom, film, társasjáték) 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára. 
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TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 
8 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
egyénileg írásban projektmunkát készít, vagy ezeket IKT-eszközök 
segítségével is meg tudja valósítani; 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket, dalokat 
elektronikus, digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy 
ismeretszerzésre; 
a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 
ismeretszerzésre, 
néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat 
használja. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 
tartalmakkal; 
felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, 
tudatos felhasználása. 
 
 
 
 

 


