
 1 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

1-4. évfolyam 

Célok és feladatok 

  A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való 

viszonyulási lehetőségek széles tárházát. Segít megérteni az emberi, társadalmi problémákat, 

tudatosabbá teszi az egyén önmagához és környezetéhez való viszonyát. Lehetőséget teremt 

az ön-és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére. 

Értelmi képességeket fejleszt, segít a társas kapcsolatok kialakulásában. 

  Alapvető feladat az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, hogy a tanulók 

életkoruknak és a konkrét pedagógiai célnak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és 

írásbeli kommunikáció képességét, s mindemellett az audiovizuális közlés különféle 

jelenségeinek ismeretét, gyakorlati alkalmazását. 

  A magyar nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok 

figyelembevételével elindítsa a kisgyermeket a tudatos nyelvhasználat képességének 

kialakulása felé. Ezáltal a gyermek meg tanul igazodni a kommunikációs helyzethez, 

beszédében pontosabbá válik gondolatainak, érzéseinek, véleményének kifejezése, 

kialakulnak benne az udvarias nyelvi viselkedés szokásai, eredményesebb lesz 

együttműködése társaival és a felnőttekkel. Kiemelkedő feladat az olvasás révén való 

tájékozódás megismertetése és az írásbeli nyelvhasználat alapjainak lerakása. . 

  Az 1-4. évfolyam alapfeladata az olvasás és a kézírás megtanítása, a helyesírás 

megalapozása, a szövegértés és a szövegalkotás elemi gondolkodási és nyelvi műveleteinek 

megismerése és gyakorlása. E célból adunk alapismereteket a nyelv rendszeréről, a szóbeli és 

írásbeli nyelvhasználat egyszerűbb szabályairól, és gyakoroltatjuk ezeknek alkalmazását. 

  Az alsó tagozatra jellemző a nyelvi képességek és az irodalomolvasás integrált fejlesztése. A 

mesék, történetek olvasása, dramatizálása, szövegrészletek, rövid versek emlékezetből való 

megtanulása alkalmat ad a tanulók szókincsének bővítésére, kifejezőképességének komplex 

fejlesztésére. Az olvasottakról való beszélgetés elősegíti a szövegek jobb megértését, ez pedig 

fejlesztően hat az élőbeszéd, a felolvasás és a szövegfogalmazás minőségére. Az életkori 

befogadóképességnek megfelelő ismeretterjesztő szövegek megalapozzák az önálló 

ismeretszerzést a könyvtárhasználat alapismereteivel együtt. 

  A magyar nyelv és irodalom tantárgy olvasmányanyaga ismereteket közvetít a 

társadalomról, a természetről, a hazáról, a családról és más alapvető személyes emberi 

kapcsolatokról. Népünk múltjának történetei, és példa értékű személyiségeinek ismerete 

erősíti a nemzeti azonosságtudatukat, a szülőföld, a hazaszeretet iránti tudat elmélyítését.  

   Az olvasmányok a személyiségüket fejlesztik, a másik ember tiszteletére, a szociális 

érzékenységre, a környezetért érzett felelősségre nevelnek. A drámajátékok elősegítik 

kapcsolatteremtő képességüket, fejlesztik mozgáskultúrájukat, a beszéd és a testbeszéd (nem 

verbális kifejező-eszközök) összehangolását. 
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  Fontos cél, hogy ősi szokásainkon, szent hőseink példáján keresztül meséink, dalaink, 

imádságaink megismerésével a tanulókat hozzásegítsük, hogy a magyar, keresztény hitüket 

élő hitként tapasztalják meg és gyakorolhassák.  

  Alapvető feladat az egyéni sajátosságok figyelembe vétele. A tolerancia, az alkalmazkodó 

képesség, a konfliktuskezelés kialakuljon a gyerekekben. Érzelmi intelligenciájuk fejlődjön. 

  Önálló véleményt tudjanak alkotni, s a tanulási folyamatokban minél kevesebb segítséget 

igényeljenek. 

Fejlesztési feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotó képesség fejlesztése különböző témájú és 

szövegtípusú olvasmányok feldolgozásával, mindennapi élmények felidézésével 

valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek fogalmazásaihoz, reprodukálásuk 

jelenti a szövegalkotás első lépéseit. Ezek nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz: 

a képzelet, az érzelmek önálló kifejezéséhez. Egyúttal forrásai az árnyalt, gazdag 

szókincs kialakításának, hozzájárulnak az önkifejezés igényének és képességének 

fejlődéséhez, a beszédpartnerhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő, 

artikulált nyelvi magatartás kialakításához. Fontos a magabiztos fellépés, a szóbeli 

kommunikáció nem verbális eszközeinek és a segédeszközöknek biztos használata. 

Törekedni kell a vélemények egyszerű, érthető és hatékony közlésére, az 

érzékletességre. A megfelelő hangképzésre és hangoztatásra. Tudjanak a tanulók 

ismert szövegeket megjeleníteni dramatikus játékkal. Fel tudják idézni a 

memoritereket.  

Olvasás, írott szöveg megértése 

A korosztály képességeinek és az oktatási igényeknek megfelelő olvasási és 

szövegértési képességek folyamatos differenciálása és mélyítése elsődleges feladat.  

Erősíteni kell a gyermekek fogékonyságát az irodalmi művek érzelmi, erkölcsi, 

esztétikai értékei iránt. A népköltészetből és az igényes műköltészetből válogatjuk 

össze a gyermekek olvasnivalóit. Megismerkedhetnek a klasszikus, a kortárs hazai és 

határon túli magyar irodalommal. Az olvasott szövegek jelentésének kibontásán kívül 

fölfedeztetünk néhány alapvető irodalmi témát és motívumot a különféle műfajokban, 

közülük bemutatunk néhányat más művészeti ágban is. Foglalkozunk a lakóhely 

irodalmi, történelmi és művészeti vonatkozásaival, és megismertetjük az olvasott 

művekhez kapcsolódó nevezetes emlékhelyeket. Mindez tudatosíthatja, és érzelmileg 

átélhetővé teheti a magyar nyelv és a magyar kultúra közti elválaszthatatlan 

kapcsolatot. 

  Kiemelkedő jelentőségű a szövegértés gondozása, amely megalapozza a tanulás 

egész későbbi folyamatát, fejleszti az intellektuális képességeket, szélesíti a tanulók 

látókörét. A szövegértés feltétele a folyamatos hangos és néma olvasás, a szöveghű, a 

jelentést értelmező felolvasás - előzetes felkészülés után. A szövegek vizsgálata 

közben gazdagodik szókincsük, megismerkednek a szavak köznyelvitől eltérő 

jelentésével, tapasztalatokat szereznek a rokon és ellentétes értelmű kifejezések és a 
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szólások, közmondások használatához. Az olvasmányok megértését segítik a 

különféle szövegelemző eljárások. A feldolgozás során a tanulók szembesülnek 

élethelyzetekkel, magatartásformákkal. Gyakorlatot szereznek a szereplők 

cselekedeteinek megítélésében, ezáltal fogékonyságra, együttérzésre tehetnek szert 

mindennapi erkölcsi választásaikban. 

Írás, szövegalkotás 

Az életkornak, egyéni sajátosságoknak és az oktatás igényeinek megfelelő 

írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép, problémaérzékeny helyesírás 

megtanításával alapozzuk meg a tanulók írásbeli nyelvhasználatát. A betűformák,  

kapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan 

írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, amely alkalmas az írás eszközi 

használatára. Az íráskép tetszetős külalakjának érdekében kívánjuk meg a gazdaságos 

és esztétikus szövegelrendezést, a szabályoshoz közel álló betűtípus használatát, amely 

nem zárja ki az egyéni vonásokat. El kell érniük a tanulóknak a betűtévesztés, - csere, 

- kihagyás nélküli írást, a tanult helyesírási szabályok megtartását. Ezt segíti a képi 

közlés (vizuális információk) szerepének vizsgálata, szövegtagoltság, tipográfiai 

eszközök, ábrák, jelek figyelembevétele a szöveg jelentésének megértésében. 

Fontos feladat a mondatalkotás, s néhány mondat összekapcsolásával szövegek 

alkotása. Szövegtípusok és műfajok széles körének alapos ismerete, az áttekinthető 

jegyzetelés, vázlatkészítés és a sajátos álláspont vázlatos önálló kifejtése különféle 

nyelvi formákban. 

A tanulási képesség fejlesztése 

Fontos, hogy az alapműveltség elsajátításához szükséges tudás megszerzése minél 

hatékonyabb legyen. Ehhez csoportos és egyéni technikák megismerésére és 

gyakorlására van szükség.   

Már az alsó tagozaton megismertetjük a tanulókat az ismeretszerzés írásbeli 

forrásaival, lehetőségeivel, a könyv- és könyvtárhasználattal. Lényeges mozzanata 

ennek a szótárak, gyermeklexikonok, enciklopédiák tanulmányozása. Az 

ismeretfeldolgozási technikák közé tartozik a gyűjtött adatok célszerű elrendezése; 

vázlat készítése, bővítése tanítói segítséggel. Elemi gyakorlottságot kell szerezniük a 

tanulóknak az információk felhasználásában, a tanult ismeretek tömörítésében, 

összefoglalásában. 

Könyvtárhasználat: a könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése 

(tartalomjegyzék, bevezető, fülszöveg alapján, illetve átlapozással). Önálló 

ismeretszerzés könyvtári munkával: könyvek keresése bármely tantárgyi témához 

egyénileg vagy társakkal együttműködve. 

Segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen 

kifejezések magyarázatára, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a 

tanult anyag bővítésére. Források azonosítása (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve), 

rövid följegyzés készítése a felhasznált könyvekről. 
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Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

A nyelvi kultúra fejlesztése, birtoklása megalapozza a tanulók sikeres szocializációját, 

hozzájárul megfelelő önértékelésük kialakításához, önbecsülésük fejlesztéséhez, és 

biztosítja az igényes önkifejezés lehetőségét is.  

A tudatos nyelvszemlélet alakításához elengedhetetlenek a magyar nyelv rendszerére 

vonatkozó alapvető ismeretek Az írás jelrendszerének megismerése, a kiejtés és az írás 

megfelelésének, illetve különbözőségének a megfigyelése. A nyelvtani ismeretekhez 

kapcsoljuk a helyesírási alapismeretek nyújtását és folyamatos gyakoroltatásukat. A 

pontos és árnyalt nyelvhasználat gazdagításához hozzájárul a szókincs mennyiségi és 

minőségi bővítése: a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak megismertetése, a 

közmondások, a szólások átvitt jelentésének magyarázata, és mindennek alkalmazása 

saját szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaikban. Lényeges az anyanyelv és az idegen 

nyelv különbségének a felismertetése. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

Az olvasás élményének megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése, a 

játékosság fontos feladat az alsó tagozaton. Az irodalom sajátos kifejezési formáinak 

felismerése, összehasonlítása, megértése és értelmezése a kritikai érzéket fejleszti, 

nagy szerepe van az érzelmi élet finomodásában, az empátia fejlődésében. 

Tudatosabbá teszi az egyén önmagához és környezetéhez való viszonyát. Lehetőséget 

teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás 

fejlesztésére. Az irodalmi művekben megjelenő értékek, problémák és kérdések 

felfedezése kiemelkedő feladat. Fontos, hogy a népi játékokkal, dramatizált formák 

olvasásával és előadásával még élményszerűbbé váljanak az alkotások. A népköltészet 

és műköltészet megtapasztalása, néhány irodalmi téma, emberi alaphelyzet 

felismertetése lényeges feladat. Törekedni kell arra, hogy a tanulók a magyar és 

külföldi szerzők kiemelkedő alkotásaival és alkotóival megismerkedjenek. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

Fontos, a szép és csúnya, a szomorú és vidám, a jó és rossz közötti különbség 

kihangsúlyozása. Az önálló gondolkodásnak, az önkifejezés kulturáltságának, a 

kulturális és történeti másságának felismertetése és az erre épülő tisztelete. A saját 

kultúra sokrétű ismeretén nyugvó képesség, a különbözőség felismerése és megértése. 

Önálló ítéletalkotás történeti, morális és esztétikai kérdésekről. A vélemények érvelő 

kifejtése különféle kulturális, etikai, esztétikai normák és kultúrtörténeti ismeretek 

alapján. Igény és fogékonyság a műélvezetre, a műalkotások megértésére. Képesség a 

konfliktuskezelésre és az önálló ismeretszerzésre.  

A kitűzött fejlesztési követelményeket a tanulók képességeinek figyelembe vételével 

valósítjuk meg. 
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1. évfolyam  

Évi óraszám: 296  

  

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása   

A helyes beszédlégzés. A hangok tiszta artikulációja, időtartama. A helyes ejtés. A kijelentő 

és a kérdő mondat hanglejtése. A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatai. Szókincsfejlesztés.  

A helyes légvétel, gazdálkodás a levegővel. A beszédritmus megfigyelése beszédben, 

felolvasásban, rövid verseken, mondókákon. Érthető és értelmes beszéd: szavak, 

szószerkezetek, mondatok helyes ejtésének gyakorlása. Jól ritmizálható mondókák, versek 

tanulása, előadása. Érzelmek kifejezése némajátékkal. Felelgetős mondókák előadása 

párokban, együttműködés a társakkal.  

Szituációs játékkal: köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, ajándékozás, köszöntés, 

köszönetnyilvánítás. 

Az aktív szókincs bővítése, pontosítása szómagyarázattal, mondatalkotással. 

A testbeszéd néhány elemének megfigyelése. Figyelem a kortárs és a felnőtt beszélgetőtársra. 

  

Olvasás, írott szöveg megértése   

Az olvasás-írás tanulásának előkészítése. 

A beszéd, a beszédészlelés és -értés fejlesztése. A mondat felbontása szavakra, a szavak 

szótagokra, a szótagok hangokra. A mondat, a szó, a szótag, a hang szavak használata a 

gyakorlatban. A jelfunkció. A hangok sorrendisége a szavakban. 

Tájékozódás a testsémán, térben, síkban; a relációs szókincs használata. Az alakfelismerés. A 

szem és a kéz mozgásának összehangolása. 

Finommozgások fejlesztése.  

A beszédészlelés és -értés gyakorlása mesehallgatással. A nyelvi tudatosság fejlesztése: 

analizáló gyakorlatok; szótagolás, hangokra bontás; szintetizáló gyakorlatok; szótagok, 

szavak alkotása. Mondatalkotás eseményképről. A helyzetet meghatározó kifejezések 

használata. Formák fölismerése, különbségeik és azonosságaik megállapítása. A tájékozódás 

gyakorlása térben és síkban. 

Az olvasáshoz, íráshoz szükséges helyes testtartásra szoktatás, a megfelelő írásszokások 

alapozása. Az írástevékenység megkezdése, betűelemek alakítása, kapcsolása.  
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Az olvasás jelrendszerének megtanítása 

Az olvasás jelrendszerének elsajátítása és felhasználása, a diákok egyéni sajátosságainak 

figyelembevételével. Szavak, szószerkezetek, mondatok, rövid szövegek hangos és néma 

olvasása. 

Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton való megismerése: a mondat, a szó, a magánhangzó, a 

mássalhangzó, rövid és hosszú hangok, egy-, két- háromjegyű betű, az ábécé.  

A hangoknak megfelelő kis- és nagy nyomtatott betűk használatának gyakorlása. A betűknek 

megfelelő hangok helyes ejtése. A tanult betűk összeolvasása. Szavak, szószerkezetek, 

mondatok hangos olvasása, értelmezése. A hangos olvasás gyakorlása rövidebb szövegeken, a 

diákok egyéni sajátosságainak figyelembevételével. Az olvasás pontosságának fejlesztése. A 

néma olvasás megalapozása feladatok megoldásával és követő olvasással.  

A nagybetűk, a mondatzáró írásjelek használatának megfigyeltetése.  

  

Írás, szövegalkotás   

Az írás jelrendszerének megtanítása. 

Kis- és nagybetűk írásának elsajátítása, a diákok egyéni sajátosságainak figyelembevételével. 

A szabályos betűalakítás és -kapcsolás: betűk, szavak, szószerkezetek, rövid mondatok írása.  

A szabályos betűalakítás és -kapcsolás gyakorlása. Valamennyi betűkapcsolási típus 

gyakorlása. Szavak hangokra bontása és a hangok sorrendjének megfigyeltetése. Szavak, 

szószerkezetek, mondatok írása másolással, írott vagy nyomtatott mintáról. Legalább két, 

legfeljebb hat betűből álló szavak írása látó-halló előkészítés után, tollbamondásra és önálló 

írással. 

Tanulási képesség fejlesztése   

Az önálló feladatvégzés lépéseinek alapozása. 

Könyvtárlátogatás. A könyvtár szolgáltatásai, a könyvkölcsönzés módja. Olvasási szokások 

alakítása a könyvtárban. Gyermeklexikon használata.  

Az önálló feladatvégzés lépéseinek gyakorlása. Kérdésekre válasz keresése ismert szövegből. 

Látogatás az iskolai könyvtárban. Válogatás a korosztálynak készült könyvekből, 

képeskönyvek, mesekönyvek, ismeretterjesztő művek megismerése. A könyvtárban szokásos 

viselkedési szabályok tanulása. Szavak magyarázata gyermeklexikon használatával.  

  

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  

Szókincsfejlesztés.  

Néhány alapvető helyesírási szabály megismerése. Nyelvileg igényes minta követése a 

beszédben.  
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Az aktív és passzív szókincs folyamatos bővítése, szókincsgyakorlatok. 

Egyszerű szavak elválasztásának gyakorlása.  

  

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése  

Népköltészeti és műköltészeti alkotások: mesék, mondókák, sorolók, rövid gyermekjátékok. 

A mindennapi életből, a természeti környezetből vett témájú rövid szépirodalmi művek, 

versek és prózai alkotások, ismeretterjesztő művek. Az olvasottak tartalmának és címének 

összefüggése. A próza és a vers különbsége.  

A szereplők, a helyszín, az események elmondása. Kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a 

tanuló saját élményei, tapasztalatai között. Mesemondás: képolvasás; az olvasmány 

eseményeinek elmondása kérdésekre válaszolva. Illusztráció készítése. A vers hangulatának 

fölismerése, ritmizálása tanítói segítséggel. Az olvasott szöveg megértésének bizonyítása 

elmondással,feladatmegoldással.  

  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése  

Családi, vallási, nemzeti ünnepeink. A magyar nemzet jelképei, történelmi eseményei, pl. 

március 15. 

A szűkebb és a tágabb család, a családtagok kapcsolatai, a gyerekek helye a családban.  

Nemzeti jelképeink megismerése, versek olvasása nagy történelmi eseményeinkről. 

Tájékozódás hagyományos ünnepi szokásainkról. Részvétel közösségi tevékenységekben. 

Szóbeli beszámoló családi ünnepekről. 

A gyermek környezetében élők cselekedeteinek megfigyelése.  

  

  

Tánc- és dráma   

Érzékelő, utánzó- és memóriafejlesztő játékok. A beszéd, az ének, a mozgás összekapcsolása 

játékhelyzetekben. 

Történetek feldolgozása a báb és dráma eszközeivel.  

Utánzó játékok. Énekes népi gyermekjátékok összekapcsolása mozgással, előadása társakkal. 

Az olvasott történetek reprodukálása bábozással, szerepjátékokkal.  
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Memoriterek   

 

Wöeres Sándor: Szunnyadj, kisbaba! 

Anyák napja – népköltés 

Kassák Lajos: Testvérek  

Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők  

Móra Ferenc: Este 

Petőfi Sándor: A gólya (részlet) 

 

A továbbhaladás feltételei  

Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, 

az első és második évfolyamot egy fejlesztései szakasznak tekinti. Az első és második 

évfolyamon félévkor és az első évfolyamon, év végén az értékelés szöveges. 

A szöveges értékelést az alábbi szempontok szerint végezzük, az első 

évfolyamon  

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan 

megfelelt. 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból a tantervi követelményeknek jól megfelelt. 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból felzárkóztatásra szorul.  

 

Beszédértés  

A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. 

A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés és a szavak magyarázata után érti meg 

pontosan. 

Az egyszerű utasítások megértésére már képes, de nehezen követi a tanító 

magyarázatait és társai beszélgetését.  
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Szókincs  

Szókincse gazdag. 

Szókincse életkorának megfelelő. 

Kevés szóval közli gondolatait. 

Szókincse fejlesztéséhez több mesehallgatásra, olvasásra és beszélgetésre van 

szükség.  

Szóbeli kifejező képesség  

Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan közli gondolatait. 

Szóbeli kifejezőképessége életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes mondatokkal 

közli. 

Szóbeli kifejezőképessége fejlesztésre szorul. 

Fejlesztéséhez több mesehallgatásra, olvasásra és beszélgetésre van szükség.  

Hangos olvasás, olvasástechnika  

Hangos olvasása pontos, kifejező, szemléletes. 

Hangosan szólamokban olvas. 

Hangos olvasása szóképes. 

Hangosan szótagolva olvas. 

Hangosan betűzve olvas. 

Egyáltalán nem olvas. 

 

 

Felkészülés után rövid szöveget képes folyamatosan, hibátlanul vagy legfeljebb 2-3 

hibával felolvasni. 

Felkészülés után a szöveget fel tudja olvasni úgy, hogy 4 hibánál többet ejt. 

Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. 

Felkészülés után rövid szöveget fel tud olvasni úgy, hogy kevés olvasástechnikai hibát 

ejt, de tempója lassú, az írásjeleket gyakran nem veszi figyelembe, és nem törekszik a 

kifejező hanglejtésre és hangsúlyozásra. 
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Hangos olvasása megfelelő. Olvasástechnikai hibáit tanítói segítséggel javítani tudja.  

Olvasása felületes, sok hibát ejt. 

Olvasása fejlesztésre szorul. 

Olvasás tempója jó. 

Olvasás tempója elfogadható. 

Olvasás tempója lassú.  

Szövegértés  

A szövegeket megadott feladatsorok alapján önállóan, hibátlanul képes feldolgozni. 

A szövegeket önállóan kevés hibával képes feldolgozni. 

A szövegeket hibásan érti meg, a feladatsorokat segítséggel tudja feldolgozni. 

A szövegeket csak folyamatos segítséggel képes megérteni és feldolgozni. Munka 

közben bizonytalan. 

A szövegeket önállóan több hibával képes feldolgozni. 

Még nem képes szövegfeldolgozásra.  

Tartalom  

Az olvasott szöveg tartalmát lényegre törően, pontosan mondja el. 

Tartalomelmondása jó, a logikai sorrendet megtartja. 

Az olvasott szöveg tartalmát pontatlanul mondja el. 

Az olvasott szöveg tartalmát csak kérdések segítségével tudja elmondani.  

  

Memoriter  

Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza. A 

verseket gyorsan tanulja meg. 

Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza. 

Verset és prózát vagy prózarészletet kifejezően tud elmondani társai és tanítói előtt. 

Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, és legtöbbször jól 

alkalmazza. 

Jó lenne, ha bátrabban vállalkozna arra, hogy verset vagy mesét mondjon. 
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A memorizálás technikáját nem mindig alkalmazza jól, ezért verset, mesét, 

meserészletet egyelőre bizonytalanul mond el. 

A szöveg memorizálásában több segítségre van még szüksége, és gyakori biztatást, 

bátorítást igényel. 

Könnyen megjegyzi és felidézi a verseket és meséket. 

Szívesen mond verset és mesét társainak. 

Még nem szeret társai előtt szerepelni.  

Írás, helyesírás  

Le tudja írni helyesen a tanult betűket, biztosan azonosítja a hangot a betűjelével. 

Többnyire helyesen írja a betűket, felismeri azokat, azonosításuk általában jó. 

Rendkívül hibásan írja a betűket, azonosításuk bizonytalan.  

Vonalvezetése, írásmozgása biztos. 

Vonalvezetése, írásmozgása bizonytalan.  

Helyesírása pontos, hibátlan. 

A szavak, mondatok írása közben kevés hibát ejt. 

Gyakran követ el helyesírási hibát. 

A tanult helyesírási formákat bizonytalanul alkalmazza. 

Helyesírásának javításához speciális egyéni gyakorlásra, és figyelmének nagyfokú 

fejlesztésére van szükség. 

 

Másolással legtöbbször hibátlanul ír. 

Tollbamondással legtöbbször hibátlanul ír. 

Másolással több hibával dolgozik. 

Tollbamondással több hibával dolgozik. 

Másolással rendkívül hibásan dolgozik. 

Tollbamondással rendkívül hibásan dolgozik. 
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Típushibák: betűkihagyás, betűtévesztés, betűalakítás, betűkapcsolás, időtartam 

helytelen jelölése.  

Füzetvezetés  

Füzetvezetése esztétikus. 

Füzetvezetése rendezett. 

Füzetvezetése rendezetlen. 

Füzetvezetése fejlődik.  

Íráskép  

Írásképe esztétikus. 

Írásképe változóan rendezett. 

Írásképe rendezetlen.  

Munkatempó  

Munkatempója lendületes. 

Munkatempója megfelelő. 

Munkatempója lassú.  

Önellenőrzés  

Önellenőrzése pontos. 

Önellenőrzése pontatlan. 

Önellenőrzése még nem megbízható. 
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2. évfolyam  

Évi óraszám: 296  

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

Helyes beszédlégzés. A hangkapcsolatok helyes ejtése, a hangok időtartama. A mondat és 

szövegfonetikai eszközök szerepe. Szókincsfejlesztés. Udvarias szokások a felnőttekkel és 

kortársakkal való érintkezésben. A megszólítás.  

Légzőgyakorlatok: szavak, szószerkezetek, mondatok, mondókák utánmondása. 

A hangok időtartamának érzékeltetése a szavakban. Mondat- és szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása a beszédben és a hangos olvasáskor. Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak 

gyűjtése, értelmezése. A gyűjtött szavakkal mondatalkotás, hiányos szöveg kiegészítése. 

Beszélgetés adott vagy választott témáról. A beszélgetőtárshoz igazodó udvarias 

nyelvhasználat, a nem verbális eszközöknek a beszédhelyzethez alkalmazkodó használata.  

  Szituációs játékok a kultúrált nyelvi viselkedés gyakorlására.  

  

Olvasás, írott szöveg megértése  

Népköltészeti és műköltészeti alkotások a klasszikus és kortárs hazai és határon túli magyar 

irodalomból. Nép- és műmesék, népdalok, találós kérdések, népi játékok. Mese és valóság 

különbsége. Történetek a mindennapi életből, a gyerekek környezetéből. A cím és tartalom 

viszonya. A zeneiség eszközei a versben: ritmus, rím, ismétlődések. Az olvasás iránti érzelmi 

és gondolati érdeklődés felkeltése, a belefeledkezés, a játékosság, a kaland, a képzelet stb. 

iránti igénnyel. Az olvasási készség fejlesztése: hangos és néma olvasás, a folyamatos 

olvasás. A helyes hangsúlyozás és hanglejtés, szünettartás és ritmus.  

A mű témájának, eseményeinek, szereplőinek megállapítása. A szereplők cselekedeteinek 

értékelése, következtetés tulajdonságaikra. Az események összefoglalása, a lényeges gondolat 

kiemelése. Az olvasott művek szóhasználatának megfigyelése. A cím és a tartalom össze-

függésének megfigyeltetése. 

Az ismeretlen kifejezések értelmezése. A verses forma fölismerése, a ritmus jelzése tapssal. 

Szavak, szószerkezetek, mondatok helyes hangsúlyozása. Toldalékos szavak pontos 

kiolvasása. Szünettartás a mondaton belül és a mondatok között. 

Helyes hanglejtés gyakorlása kijelentő és kérdő mondatokban. A hangos és néma olvasás 

gyakorlása. Hangos olvasás előzetes felkészülés után. A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok 

helyes olvasása. A sorvégi átmenetek megszakítás nélküli olvasása. A természetes beszéd 

tempójának megfelelő hangos olvasás.  
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Írás, szövegalkotás  

 

 Mondatalkotás. Két mondat összekapcsolása. Történetalkotás szóban. Vázlatkészítés. 

Íráskészség fejlesztése: betűismeret és–kapcsolás. Írásszokások.   

Szógyűjtés, szószerkezetek, mondatok alkotása eseményképről. Szóbeli és rövid írásbeli 

válaszadás kérdésekre. Személyes élményről vagy feldolgozott olvasmányról szóbeli 

beszámoló. 

Az eszközszintű íráshasználat alapozása.  

Két-három mondatos írásbeli fogalmazás. Az olvasott művekről vázlatkészítés tanítói segít-

séggel. Írás- és helyesírási hibák javítása tanítói utasításra és önellenőrzéssel. 

A betűismeret megerősítése. Betűalakítások, betűkapcsolások gyakorlása. 

Szavak, szószerkezetek, két-három mondat leírása másolással, tollbamondással és 

emlékezetből. Válogató másolás és önálló írás. Helyes írásszokások megszilárdítása 

(testtartás,írószerfogás).  

  

Tanulási képesség fejlesztése  

A kép és a szöveg kapcsolata. Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása. 

Könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, gyermeklexikonok. 

Társadalmi ismeretek.  

Az anyanyelv és az idegen nyelv különbségének a felismerése, ennek megfogalmazása. 

Szövegekben a kép és a szöveg együttes értelmezésének gyakorlása. Eligazodás a könyvek-

ben a tartalomjegyzék alapján.  Tájékozódás a gyermek-lexikon betűrendjében. A könyvek 

jellemző adatainak megfigyelése (író, cím, kiadó, a kiadás éve).  Ismerkedés a gyermek-

újságokkal a könyvtárban.  

  

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  

A beszéd/írás részei: mondat, szó, hang és betű. A magyar ábécé, a betűrend, a magán és 

mássalhangzók megkülönböztetése. Az időtartam jelölése. A szótagolás és az elválasztás. A 

kiejtés szerinti és a kiejtéstől eltérő írásképű szavak. A j hang kétféle jelölése. A szavak 

szerkezete: a szótő és a toldalék. A kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó és felszólító 

mondatfajták.  

A társak nevének ábécérendbe állítása. A hosszú és rövid hangok fölismerése a beszédben, 

megfelelő jelölésük írásban. A kiejtéstől eltérő írásképű szavak egyszerűbb eseteinek 

helyesírása szótagolással és szóelemzés segítségével. Egyszerű szavak elválasztása. Az 

egyalakú szótövek és a toldalékok megkülönböztetése egyszerű szavakban. A mondatfajták 

fölismerésének gyakorlása. A tanult helyesírási ismeretek gyakorlása.  
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 Irodalmi kultúra, irodalmi művek elemzése  

Népköltészeti és műköltészeti alkotások a klasszikus és kortárs hazai és határon túli magyar 

irodalomból. Nép és műmesék, népdalok, találós kérdések, népi játékok. Mese és valóság 

különbsége. Történetek a mindennapi életből, a gyerekek környezetéből. A cím és a tartalom 

viszonya. A zeneiség eszközei a versben: ritmus, rím, ismétlődések.  

Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés felkeltése.  

Szövegek: mesék, ismeretterjesztő szövegek értelmezése. Versek művészi eszközeinek 

felfedezése. 

A szereplők megnevezése cselekedeteik, érzelmeik, tulajdonságaik megfigyelése, az esemé-

nyek időrendje. Mesék bevezető, befejező fordulatainak és jellemző szókapcsolatainak 

használata.  

Az ítélő képesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése.  

A barátok, baráti kör az iskolai és egyéb kisebb közösségek. Ünnepeink: családi, vallási, 

nemzeti ünnepek.  

Felnőttek és gyerekek társas kapcsolatai, baráti kapcsolatok ábrázolásának megfigyelése 

olvasmányokban, véleményalkotás a szereplők viselkedéséről. Szerepjátékok. Szóbeli 

beszámoló családi ünnepekről. Vallásos ünnepeink átérzése és megélése.  

Tánc és dráma  

Érzékelő utánzó és memóriafejlesztő játékok. Népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások, 

dramatizált mesék. Történetek feldolgozása a báb és a dráma eszközeivel. Beszédgyakorlatok  

A szövegmondás összekötése ritmikus mozgással. Egyszerű lépésekkel kísért énekes népi 

gyermekjáték előadása. Rövid mesék, történetek dramatizálása, a szereplők és a főszereplő 

megkülönböztetése. Improvizációs játékok tanári irányítással.  

  

Memoriterek  

 

Móra Ferenc: A cinege cipője 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra 

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja 

József Attila: Altató 

La Fontaine: A holló és a róka 

Zelk Zoltán: Este jó, este jó 
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Szabó Lőrinc: Nyitnikék  

  

A továbbhaladás feltételei  

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A 

mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés. Kérés köszönetnyilvánítás, köszöntés. Feldolgozott 

szöveg megértésének bizonyítása: tartalmának elmondása a tanító kérdéseinek irányításával. 

Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos fölolvasása. 

Az ábécérend ismerete. A magán- és mássalhangzók fölismerése, a rövid és hosszú hangok 

megkülönböztetése szóban és írásban. Szavak, szószerkezetek, két-három mondat helyes 

leírása másolással, tollbamondásra. A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos 

helyesírása. 

A  j  hang biztos jelölése a tanulók által gyakran használt szavakban. Az egyszerű szavak 

megfelelő elválasztása. Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás segítségével. Hibajavítás 

tanítói irányítással.  

 

A szöveges értékelést az alábbi szempontok szerint végezzük, félévkor 

a második osztályban 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan 

megfelelt. 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból a tantervi követelményeknek jól megfelelt. 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból felzárkóztatásra szorul.  

 

 

Írás, íráskép  

Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép. 

Betűalakítása, betűkapcsolása időnként eltér a szabályostól. 

Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan. Írása ettől még olvasható, de nem 

szép. 

Betűalakítása, betűkapcsolása olyan mértékben eltér a szabályostól, hogy írása már 

nehezen olvasható.  
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Munkatempó  

Munkatempója lendületes. 

Munkatempója gyors. 

Munkatempója megfelelő. 

Munkatempója lassú. 

Munkatempója kapkodó.  

Füzetvezetés  

Füzete tiszta, rendes, áttekinthető. 

Füzetében megfelelően dolgozik. 

Füzetvezetésének rendezettsége sokat fejlődött. 

Füzetébe rendezetlenül dolgozik.  

Helyesírás  

Másolása általában hibátlan. 

Tollbamondása általában hibátlan. 

Másolással több hibát ír. 

Tollbamondással több hibát ír. 

Másolással nagyon hibásan ír. 

Tollbamondással nagyon hibásan ír. 

Típushibák: betűkihagyás, betűtévesztés, betűalakítás, betűkapcsolás, időtartam 

helytelen jelölése.  

Önellenőrzés  

Megbízható, pontos. 

Még nem teljesen számíthatunk rá. 

Hibáinak javítására még önállóan nem képes.  

Nyelvtan  

A tanult nyelvtani szabályokat hibátlanul alkalmazza. 
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A tanult nyelvtani szabályokat kevés hibával alkalmazza. 

A tanult nyelvtani szabályokat sok hibával alkalmazza. 

A tanult nyelvtani szabályokat nehezen tudja alkalmazni.  

Beszédértés  

A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. 

A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés és a szavak magyarázata után érti meg 

pontosan. 

Az egyszerű utasítások megértésére már nem képes, de nehezen követi a tanító 

magyarázatát.  

Szókincs  

Szókincse gazdag. 

Szókincse életkorának megfelelő. 

Kevés szóval közli gondolatait. 

Szókincse fejlesztéséhez több mesehallgatásra, olvasásra és beszélgetésre van 

szüksége.  

Szóbeli kifejező képesség  

Szóbeli kifejező képessége kiváló. Választékosan közli gondolatait. 

Szóbeli kifejező képessége életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes mondatokkal 

közli. 

Szóbeli kifejező képessége fejlesztésre szorul.  

 

Verstanulás, memoriter  

A verset pontosan tanulja meg. 

A verset kevés hibával tanulja meg. 

A verset bizonytalanul tanulja meg. 

A verset sok hibával tanulja meg.  

Nem képes megtanulni a verset.  
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Hangos olvasás, olvasás technika  

Rövid terjedelmű szöveget hibátlanul, de folyamatosan és kifejezően fel tud olvasni. 

Rövid terjedelmű szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 hibánál többet nem ejt. 

Olvasástechnikai hibáit önállóan kijavítja. 

Rövid terjedelmű szöveg olvasásakor 4 hibánál többet ejt. 

Rövid terjedelmű szöveget nagyon hibásan tud felolvasni. 

Típushibák: betűkihagyás/ betűtévesztés/ betűcsere / írásjelek figyelmen kívül hagyása 

/ újrakezdés/ mást olvas.  

Érdeklődés  

Szereti a könyveket, szívesen olvas. 

Szorgalmi feladatként önállóan szívesen olvas. 

Egyelőre nem szívesen olvas egyedül.  

Néma olvasás, szövegértés  

Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez kapcsolódó 

feladatokat írásban egyedül, hibátlanul megoldja. 

Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez kapcsolódó 

feladatokat egyedül, kevés hibával megoldja. 

Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést vizsgáló feladatok 

közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. 

Szövegértése felületes. A szöveghez kapcsolódó feladatokat sok hibával oldja meg. 

Az olvasott szöveget megérti, de a hozzá kapcsolódó feladatokat csak segítséggel 

tudja megoldani. 

Értékelés a tanév végén: A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok 

szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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3. évfolyam  

Évi óraszám: 296  

  

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

A különféle mondatfajták jelentésének és a mondatfonetikai eszközöknek összefüggése. A 

szavak és a nem verbális eszközök (testbeszéd) szerepe különféle kommunikációs helyzetben. 

A szavak jelentésárnyalata, stílusértéke, szerepe a beszédben. Szólások, közmondások 

jelentése.  

A szavak, szószerkezetek megfelelő ejtésének gyakorlása az élőbeszédben és a fölolvasásban. 

Helyes beszédlégzés a bővülő mondatokban. A nem verbális eszközök összehangolása a 

tartalommal szövegmondáskor és értelmezésük mások megnyilatkozásaiban. Versek és mesék 

kifejező előadása, kapcsolattartás a hallgatósággal. Különféle dramatikus formák kipróbálása 

(bábjáték, árnyjáték, némajáték). Szókincsbővítés: a szavak jelentése, stílusértéke, a tanult 

szólások, közmondások használata az élőbeszédben és a fogalmazásban. Szóbeli 

szövegalkotás különféle kommunikációs helyzetekben. Saját vélemény megalkotása.  

  

Olvasás, írott szöveg megértése  

A pontos és folyamatos olvasás elsajátítása egyéni sajátosságok figyelembevételével. A 

fölolvasás. Helyes tagolás és hangsúlyozás. Értelmező és folyamatolvasás.  

Az olvasás pontosságának, folyamatosságának fejlesztése beszéd- és olvasástechnikai 

gyakorlatokkal. Aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. Néma 

olvasás feladatok megoldásával. Az összetett mondatok helyes tagolása, hangsúlyozása 

mintakövetéssel. Az értelmező (interpretáló) olvasás fejlesztése tanítói és tanulói kérdések 

segítségével. Hosszabb szövegek (például házi olvasmányok) olvasására való fölkészítés 

folyamatolvasással. Rövid vélemény megfogalmazása a szereplők cselekedeteiről, 

magatartásukról.  

  

Írás, szövegalkotás  

Szóbeli szövegalkotás, mint az írásbeli fogalmazás alapozása. A szövegalkotás műveletei: 

anyaggyűjtés, címválasztás, a megfelelő lényeges gondolatok válogatása, elrendezése, az 

időrend megállapítása. A szöveg tagolása, a bekezdések. Az elbeszélő fogalmazás írásának 

megtanítása. Az elbeszélés részei: bevezetés, tárgyalás, befejezés.  

A párbeszéd szerepe az elbeszélő szövegben.  

Szövegalkotás szóban (telefonálás, üzenetátadás). Olvasókönyvi szövegminták megfigyelése 

műfaji és szövegszerkesztési szempontból. Címek vizsgálata, a jó cím ismérveinek 
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összegyűjtése. Események elrendezése időrendben. Bevezetés (előzmény, színhely, időpont), 

tárgyalás és befejezés (következmény, tanulság, egyéni vélemény) készítése szóban és 

írásban. A fogalmazás koherenciájának megteremtése tématartással, a mondatok 

kapcsolásával. A fogalmazás témájának megfelelő szavak és kifejezések használata, a 

felesleges szóismétlés kerülése. A párbeszéd beillesztése a történetmondásba. Ismert mese 

elmondása tömörített változatban. 

Eszközszintű íráshasználat elsajátítása, típushibák kiküszöbölése. Tempógyorsító 

gyakorlatok: az írás eszközszintű használatának, a figyelem megosztásának fejlesztése. 

Szósorok, bővülő mondatok írása másolással, tollbamondásra, emlékezetből és önálló írással. 

Az egyéni írásmód kialakítása. A rendezett, tiszta és olvasható írás gyakorlása.  

  

Tanulási képesség fejlesztése  

Adatok, információk gyűjtésének, célszerű elrendezésének módjai. Alapismeretek a könyvtár 

tereiről és állományrészeiről. A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő irodalom. A szótárak szerkezeti jellemzői (betűrend, címszó), a 

szótárhasználat módja. A lexikon és a szótár egyező és eltérő vonásai.  

Önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása. Rövid szóbeli beszámoló 

ismeretterjesztő műből önálló vagy csoportos anyaggyűjtésről. Az olvasott szövegben 

előforduló ismeretlen szavak értelmezése gyermeklexikon vagy szótár segítségével. Tetszés 

szerint választott helyesírási szótár használata tanítói segítséggel. Könyvek keresése 

szabadpolcon szerző és cím szerint. Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek témájának 

megállapítása cím és tartalomjegyzék alapján. Az olvasott könyvek adatainak fölsorolása (író, 

cím, kiadó, a kiadás éve). Vázlatkészítés tanári irányítással.  

  

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  

A szavak csoportosítása. 

A főnév jelentése, fajtái: köznév, tulajdonnév. A főnév toldalékolása. A tulajdonnevek 

helyesírása. A toldalékok helyes használata. A névelő és a névutó. 

Az ige jelentése (cselekvés, történés, létezés). Az ige ragozása, ideje, helyesírása. Az igekötő 

szerepe, a leggyakoribb igekötők. Az ige és az igekötő kapcsolatának esetei. Az igekötő 

egybe- és különírásának esetei. 

A melléknév és fokozása. A fokozott, az –i képzős és a ragos melléknevek helyesírása.  

Számnevek fajtái, toldalékolásuk, a keltezés. Számnevek a szövegben. A –j kétféle jelölése a 

szófajokban.  

Főnevek felismerése a szövegben. 

Tulajdonnevek és köznevek megkülönböztetése, helyesírásuk gyakorlása. A toldalékos 

főnevek, a névelők és a névutók helyes használata. Az igeidők megkülönböztetése az igék 

megfelelő ragozása. Adott ige mondatba helyezése változó igekötőkkel, jelentésmódosító 
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szerepük megfigyeltetése. Az igealakok helyesírásának, valamint az igekötő és az ige egybe- 

és különírásának gyakorlása, megkülönböztetése. A melléknév felismerése, a fokozás 

alkalmazása szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. Az –i képzős és a ragos melléknevek 

helyesírása. Az aktív és passzív szókincs fejlesztése. A számnevek fajtáinak 

megkülönböztetése, a keltezés helyesírásának gyakorlása.  

 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése  

Az olvasás iránti érdeklődés felkeltése. Népi játékok, dramatizált formák. A szóbeli költészet 

és az írásbeliség a népköltészet és a műköltészet különbségeinek megtapasztalása. Prózai 

művek és versek a magyar és külföldi nép- és műköltészetből. Mesék, mondák, legendák, 

történelmi elbeszélések, valamint a gyerekek mindennapi életéről szóló elbeszélések, 

regényrész1etek, klasszikus és kortársszerzőktől. Versek feldolgozása, elemi poétikai és 

verstani ismeretek. Jeles napok, ismeretterjesztő művek, a mindennapi kommunikáció 

szövegei.  

A szereplők megnevezése, cselekedeteik, érzelmeik, tulajdonságaik megfigyelése, az esemé-

nyek időrendje, a mű szerkezetének fölismerése. Lényegkiemelés, vázlatkészítés tanítói segít-

séggel. Kérdések és válaszok megfogalmazása. Mesék bevezető, befejező fordulatainak és jel-

lemző szókapcsolatainak használata. Mesék ismétlődő motívumainak megfigyelése. Néhány 

jellegzetes irodalmi téma fölismerése az olvasott művekben, például család, iskola, barátság, 

segítőkészség, szülői szeretet, hazaszeretet. Versek művészi eszközeinek fölfedezése: ritmus, 

rím, refrén, hasonlat. Szövegek: mesék, elbeszélésrészletek dramatizálása. Ismeretterjesztő és 

mindennapi gyakorlati szövegek értelmezése. Tájékozódás a lakóhely irodalmi vonat-

kozásairól.  

  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése  

A magyar nemzet nagy történelmi eseményei, például honfoglalás, államalapítás, Gellért 

püspök, Julianus barát. Ünnepeink: családi, vallási, nemzeti ünnepek. A magyar nemzet 

jelképei.  

Versek, legendák, történetek olvasása a nemzeti múlt nagy eseményeiről. Az olvasottak, látot-

tak reprodukálása szóban, illusztrálása, csoportos megjelenítése szituációjátékkal. Műsorok 

összeállítása nemzeti ünnepeinkre. Szóbeli beszámoló családi ünnepekről. Beszámoló nemzeti 

jelképeinkről. Tájékozódás a lakóhely hagyományos ünnepi népszokásairól, irodalmi, 

történelmi emlékhelyeiről.  

  

Tánc és dráma  

  

 Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és memóriagyakorlatok. 

Fantáziajátékok. Történetek földolgozása a dráma eszköztárával, bábjátékkal. Dramatizált 

elbeszélések, népszokások.  

Ritmikus mozgással és szöveggel összekapcsolt gyakorlatok: gyermekversek előadása ritmus- 

és mozgásváltással. Játék elképzelt tárgyakkal; tárgyfelidéző gesztusok, elképzelt személyek 
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megjelenítése. Csoportos improvizációs játékok; rögtönzések alapszintű elemző 

megbeszélése.  

  

Memoriterek 

Weöres Sándor: Tanévnyitáskor 

Petőfi Sándor: Füstbe ment terv 

Arany János: Mátyás anyja 

Dobó esküje (Gárdonyi Géza: Egri csillagok) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (1-2 versszak) 

Nagy László: Dióverés 

Vérszerződés- az eskü szövege 

  

A továbbhaladás feltételei  

Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő 

mondattal. 

A földolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása. Ismert 

feladattípusok írásbeli utasításainak megértése. Egy oldal terjedelmű, ismert témájú 

szépirodalmi és ismeretterjesztő olvasmány önálló, néma olvasása, a szövegértés bizonyítása 

egyszerűbb feladatok elvégzésével. Feldolgozott szövegek felolvasása felkészülés után. 

Öt- hat mondatos elbeszélő fogalmazás írása ismert témáról. Egyéni tempójú, rendezett, tiszta 

írás. Az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segítséggel. 

Igék, főnevek, melléknevek, számnevek, felismerése, szófajuk megnevezése. Toldalékos 

szavak helyesírása. A tanult tulajdonnevek kezdése nagybetűvel. A j hang helyes jelölése 

újabb 25-30 szóban. A mondaton belül a szavak elkülönítése. 

Részvétel a közös drámajátékokban, illetve a játékok készségfejlesztő gyakorlataiban.  

Értékelés félévkor és a tanév végén 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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4. évfolyam  

Évi óraszám: 259  

  

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK  

  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

A szövegjelentés kifejezése mondat és szövegfonetikai eszközökkel. A szöveg jelentésének 

megfelelő helyes dallam és nem verbális eszközök (testbeszéd) használata.  

Párbeszéd a mindennapi kommunikációban. Az élőbeszéd és a fölolvasás tagolása helyes 

beszédlégzéssel, artikulációval, szünetekkel a szöveg jelentésének megfelelően. Párbeszédben 

alkalmazkodás a kommunikációs szerepcseréhez, a nem verbális eszközök összehangolása a 

beszédhelyzettel. Ismert szövegek megjelenítése dramatikus játékokkal. Az aktív és passzív 

szókincs folyamatos gyarapítása különféle szövegekből más tantárgyakban előforduló 

szakkifejezésekkel, ritkábban használt szavakkal. Hiányos mondatok kiegészítése a 

szövegkörnyezetbe illő rokon értelmű szóval, kifejezéssel. Állandó szókapcsolatok gyűjtése. 

Olvasmányok tartalmának felidézése, elmondása.  

Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben, vitában, saját vélemény megfogalmazása.  

  

  

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése.  

Prózai és verses népköltészeti alkotások a magyar és a hazai etnikumok népköltészetéből. 

Népmesék, mondák, legendák, népdalok, népi játékok, szólások, közmondások, népszokások. 

Irodalmi mesék. Tündérmese, állatmese, tréfás, csali és láncmese. A mesék szerkezeti és nyel-

vi jellemzői, mesemotívumok. A népdalok jellegzetes témái. Elbeszélések, regényrész1etek, 

versek a klasszikus és a kortárs magyar irodalomból. Egyszerű szerkezetű gyermekregény. Az 

irodalmi szöveg művészi eszközei: néhány alakzat; a megszemélyesítés, hasonlat, ritmus, rím, 

refrén.  

Néhány adat megismerése az olvasott művek szerzőjéről. Szövegelemző műveletek bővítése: 

szerkezet, tér idő, összefüggések, kulcsszavak kiemelése, tömörítés, bővítés. Azonos témájú 

alkotások összehasonlítása. Egyszerű szövegek vázlatának elkészítése önállóan vagy tanítói 

segítséggel. Érzelmek, emberi kapcsolatok fölismerése, értékelése a művekben. Több 

szempont figyelembevétele a szereplők viselkedésének megfigyelésében. A házi olvasmány 

előkészítése folyamatolvasással, otthoni elolvasása és megbeszélése közösen. Az önállóan 

megismert ifjúsági regénnyel kapcsolatos olvasmányélmény megosztása a társakkal. Művészi 

eszközök fölismerése lírai és elbeszélő művekben. A szóismétlés funkciós használatának 

megfigyelése. Nyelvi érdekességek, művészi eszközök gyűjtése szövegből. 

 A népköltészetről és a műköltészetről tanultak rendszerezése.  
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Olvasás, írott szöveg megértése   

A kifejező olvasás előkészítése olvasás-technikai gyakorlatokkal. A kritikai és kreatív 

olvasás. .  

A kifejező olvasás gyakorlása, különböző terjedelmű szövegeken a tanulók egyéni 

sajátosságainak figyelembevételével.  

 

A szövegben rejlő érzelmek kifejezése mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazásával. 

Párbeszédek és közbeékelődések elkülönítése fölolvasáskor mintakövetéssel. Az értelmező 

(interpretáló) olvasás továbbfejlesztése tanítói és tanulói kérdések segítségével. A kritikai és 

kreatív olvasás megalapozása.  

  

  

Írás, szövegalkotás   

Tájékoztató szövegek: hirdetés, értesítés, meghívó, reklám. A leírás, jellemzés tartalmi, 

szerkezeti jellemzői, nyelvi eszközei, a bemutatás sorrendje. A leírás szemléletessége. A 

levél, levelezőlap, képeslap, üdvözlőlap, távirat tartalmi és formai jellemzői, megszólítás, 

elbúcsúzás, dátum. A levélboríték címzése. Elbeszélés írása leírással, jellemzéssel.  

Hirdetés, értesítés, meghívó megfogalmazása és tolmácsolása élőszóval társnak vagy 

közösségnek. Elbeszélő fogalmazás kiegészítése párbeszéddel, leírással, jellemzéssel. A 

leírás, a jellemzés megfigyelése irodalmi példákon. Szemléletes leírás készítése egyszerű 

tárgyról, növényről, állatról, tájról, emberről. Figyelem a bemutatás sorrendjére, egésztől a 

rész felé. Levél, levelezőlap, képeslap, üdvözlőlap, távirat-írás választott partnernek, a levél, 

levelezőlap formájára, címzésére vonatkozó szabályok megtartásával, a címzetthez 

alkalmazkodó stílusban, a szokásos nyelvi fordulatok, megszólítások használatával. 

Olvasmányok reprodukálása szóban tömörítéssel, nézőpontváltással. A reklám nyelvi és nem 

nyelvi eszközei. Fogalmazástechnikai gyakorlatok, szövegjavítás segítséggel.  

Eszközszintű egyéni írás. Olvasható, tetszetős és rendezett írás. Az írott szöveg (vázlat, 

fogalmazás) önálló elrendezése alapon (lapszélek, betű- és sortávolság megtartásával).  

  

  

Tanulási képesség fejlesztése  

Különböző információhordozók a lakó- helyi és az iskolai könyvtárban (folyóirat, hanglemez, 

hangkazetta, dia- és videofilm). Ismerkedés folyóiratokkal. A katalógus tájékoztató szerepe a 

könyvek és egyéb információforrások keresésében. A gyerekeknek szóló ismeretterjesztő 

művekből, folyóiratokból információk gyűjtése és az adatokkal a tanultak kiegészítése. Vázlat 

alapján beszámoló szükség esetén tanítói segítséggel- ismeretterjesztő olvasmányokról, 
megfigyelésekről. Vázlatok önálló bővítése, szűkítése megadott szempontok szerint. 

Beszámoló egyéni élményekről, olvasmányokról. Mesegyűjtemények, gyerekek részére 

készült verseskötetek, irodalmi alkotások keresése a szabadpolcon.  

Eligazodás a gyerekeknek készült segédkönyvek (lexikon, enciklopédia, kétnyelvű szótár) 

használatában. Közmondások, szólások, állandó szókapcsolatok jelentésének megismerése 

kézikönyvekből.  
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Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről   

A mondatfajtákról, szófajokról tanult ismeretek összefoglalása és kibővítése. Az igeragozás. 

Az igemódok és kapcsolatuk az igeidőkkel. A mondatfajták kapcsolata az igemódokkal. A 

névmások és azok szerepe a fogalmazásokban. A névszók fajtái és toldalékolásuk. Szóalkotás 

szóösszetétellel, szóképzéssel. A főnévi igenév. A kifejező beszéd zenei eszközei, a beszédet 

kísérő nem nyelvi jelek. A magyar nyelvi kézikönyvek tartalma és használata. A szólások, 

közmondások megkülönböztetése és használata. A gyakoribb nyelvhelyességi hibák 

kiküszöbölése. A kiejtés, a szóelemző és a hagyományos írásmód. Az alanyi és állítmányi 

szószerkezetek. A bővítmények fogalma és felismerésük. Az eddig tanult ismeretek 

rendezése: hangok, ábécé, betűrend, a szótő és a toldalékok; egyszerű és összetett szavak, a 

rokon és ellentétes jelentésű szavak. A nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek 

összefoglalása.  

A tanult szófajok, mondatfajták fölismerése a szövegben és megnevezésük konkrét példák-

ban. A szófajok helyesírásának gyakorlása. Az ige ragozása más-más igemódban. A kijelentő, 

feltételes és felszólító módú igealak ragozása, felismerése és helyesírásának gyakorlása. 

Alakőrző és alakváltoztató igék írásának gyakorlása. A kiejtéstől eltérő kijelentő módú 

igealakok helyesírása. A j és ly az igealakokban. A felszólító és feltételes módú igék helyes-

írása. A különböző mondatfajtákban az igemódok felismerése. A névmások használata és 

helyesírása. A névszók toldalékolása, helyesírása. A szóösszetételek helyesírása, elválasztása. 

A magánhangzók és mássalhangzók időtartamának gyakorlása. Szótő és toldalékok keresése a 

szavakban. A szóalakok helyesírásának gyakorlása szótagolással vagy szóelemzéssel. A j és 

ly szavak körének bővítése, a családnevek helyesírásának gyakorlása. A fő szószerkezetek és 

a bővítmények felismerésének gyakorlása. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése   

Az olvasás iránti érdeklődés felkeltése. Népi játékok, dramatizált formák, meserészletek 

előadása. Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel. A szóbeli költészet 

és az írásbeliség, a népköltészet és a műköltészet különbségeinek megtapasztalása példák 

alapján. Prózai művek, versek a magyar és külföldi nép- és műköltészetből. Mesék, mondák, 

legendák, történelmi elbeszélések, valamint a gyerekek mindennapi életéről szóló 

elbeszélések, regényrész1etek, klasszikus és kortársszerzőktől. Ismeretterjesztő művek, a 

mindennapi kommunikáció szövegei.  

A szereplők megnevezése, cselekedeteik, érzelmeik, tulajdonságaik megfigyelése, az 

események időrendje, a mű szerkezetének fölismerése. Lényegkiemelés, vázlatkészítés 

önállóan vagy tanítói segítséggel. Kérdések és válaszok megfogalmazása. Mesék bevezető, 

befejező fordulatainak és jellemző szókapcsolatainak használata. Mesék ismétlődő 

motívumainak megfigyelése. Néhány jellegzetes irodalmi téma fölismerése az olvasott 

művekben. Versek elemzése. Elbeszélés és meserészletek dramatizálása. Ismeretterjesztő 

szövegek értelmezése. Tájékozódás a lakóhely irodalmi, történelmi vonatkozásairól..  
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Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése   

A magyar nemzet nagy történelmi eseményei: Hunyadi János, Mátyás, Rákóczi kora, alakjai, 

a XIX-XX. század nagy eseményei, államférfiai, művészei, tudósai, felfedezői. 

Hagyományaink, ünnepeink. Teremtéstörténetek, eredetmesék.  

Történetek megismerése a magyarság múltjának nevezetes eseményeiről, kiemelkedő 

személyiségeiről, tetteiről, az emberek életmódjáról az egyes korokban. Tájékozódás a 

történelmi időben: évszázad, évezred. A régió, a lakóhely történelmi, irodalmi emlékeiről 

adatok gyűjtése, beszámoló a szerzett ismeretekről. A világ teremtése, eredetének 

megismerése.                 Érdekes találmányok, felfedezések megismerése.   

Tánc és dráma   

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatok, kombinált koncentrációs és memóriagyakorlatok. 

Fantáziajátékok. Egyszerűbb drámai konvenciók megismerése. A színházi formanyelv alapjai. 

Történetek feldolgozása a dráma eszköztárával. Színházi, bábszínházi előadás megtekintése.  

Térkitöltő, térkihasználó gyakorlatok; játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus 

gyakorlatok. Játék elképzelt és valóságos helyzetek megjelenítésével. Egész csoportos és 

kiscsoportos játék; állóképek. A szerkezet érzékelése (jelenet, felvonás), a kezdet és a vég 

fölismerése térbeli és időbeli struktúrákban; a színházi előadás formai elemei (díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény-  hanghatások). Csoportos improvizációs játékok, közös 

dramatizálás a tanult konvenciók alkalmazásával.  

Rögtönzések és a látott előadások alapszintű elemző megbeszélése.  

  

Memoriterek 

Kötelező versek:  

Szintár György: Szeptemberi csengetés 

Móra Ferenc: Tiszteljük nagyjainkat (a próza egy kijelölt részletének megtanulása) 

Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért (részlet) 

József Attila: Mama 

Endrődi Sándor: A szeretetről 

Zrínyi Ilona búcsúlevele fiának 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-3 versszak) 

Petőfi Sándor: A Tisza (1-6 versszak) 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 
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Közösen megtanulandó: 

Juhász Gyula: Karácsony felé (részletek) 

Petőfi Sándor: Csatadal 

A továbbhaladás feltételei  

Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. A tanult udvarias nyelvi 

fordulatok használata mindennapi beszédhelyzetekben. A mondanivaló értelmes 

megfogalmazása szóban. Előzetes fölkészülés után ismert témájú szöveg folyamatos, a 

tartalmat kifejező fölolvasása. Az életkornak megfelelő tartalmú szöveg néma olvasása, a 

szövegértés bizonyítása a lényeg kiemelésével, egyszerűbb feladatok elvégzésével. 

Legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének megjegyzése. 

Elbeszélő fogalmazás írása ismert témáról. Szemléletes leírás készítése egyszerű tárgyról, 

növényről, állatról, tájról. Jellemzés készítése a külső és belső tulajdonságok alapján. A levél, 

meghívó, képeslap, értesítés formai jegyeinek ismerete, megfelelő használata. Hirdetés, 

reklámszöveg szerkesztése. 

Rendezett, egyéni tempójú, olvasható írás a margó, a betű- és szótávolság megtartásával. 

Írásbeli munkák javítása önállóan, esetleg tanítói segítséggel. A tanult szófajok, mondatfajták 

felismerése szövegben, és megnevezésük konkrét példákban. Helyes igeragozás. Az 

igemódok megfelelő alkalmazása, helyesírása. A névmások, névszók megfelelő használata, 

helyesírása. Szószerkezetek felismerése, jelölése. Alapvető helyesírási szabályok ismerete, 

alkalmazása. 

A könyvek önálló keresése a könyvtárban. A könyvek tartalomjegyzékének használata.  

Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációkban, vitákban, és az elemző 

beszélgetésekben. 

Értékelés félévkor és a tanév végén 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

5-8. évfolyam 

Célok és feladatok 

A diákok a katolikus iskolában megfelelő általános műveltséget szereznek, és 

megismerkednek a keresztény értékrenddel, a demokratikus magatartás szabályaival, a sikeres 

kommunikációt megalapozó eszközökkel. Az egyetemes keresztény erkölcs-etikai és 

esztétikai értékek mentén – korukhoz képest – alakítsák saját értékrendjüket, egyéni ízlésüket. 

Legyenek képesek a saját és keresztény értékek közötti megfelelő egyensúlyt teremteni, 

véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki. 

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, 

valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és feladata a jövendő tanulmányokhoz 

szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) 

gondozása és továbbfejlesztése. 

A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás, a tanulás közege, előfeltétele és 

legfőbb eszköze. Így alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, 

fejlesztésében, és meghatározza a tanulás teljes folyamatát. 

Az irodalom mint a kultúra egyik fő hordozója és megújítója, pedagógiai szempontból a 

szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és 

leghatékonyabb eszköze, vagyis az anyanyelvi, a kulturális és a szociális kompetencia 

párhuzamos fejlesztését teszi lehetővé. 

 A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való 

viszonyulási lehetőségek széles tárházát kínálja fel. A gondolkodás és a személyiség 

fejlődésének, az önismeret kibontakozásának közege. A nyelv az önkifejezésnek, az önálló 

vélemény kialakításának és az artikulált kifejezésnek az alapja. 

Az anyanyelvi tudás a demokrácia működésének, a demokratikus jogok gyakorlásának 

is sarkköve. 

Az anyanyelvi készségek birtoklásának meghatározó szerepe van a társadalom 

értékeinek közvetítésében. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása terén az 5-8.évfolyam szervesen folytatja 

 az 1-4. évfolyam munkáját, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, 

egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll. 

E szakasz alapozza meg a tanulók viszonyát a nemzeti kultúrához, melyen keresztül 

átélhetik a magyar nyelv és a magyar kultúra elválaszthatatlanságát. 

Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus kapcsolathoz szükségesek. Ebben a szakaszban kiemelkedő feladat, hogy erősítse 

az Európához való tartozás tudatát, és a tanulók váljanak nyitottá a különböző kultúrák iránt. 

 Az 5-6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokon kialakult szóbeli és 

írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos 

szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást. Az 5-6. évfolyam irodalmi és 

nem irodalmi szövegek feldolgozásával bevezeti a gyermeket az anyanyelv életének, a 

magyar nyelv használatának megértését elősegítő rendszerébe olyan módon is, hogy 

megismerteti a magyar irodalom néhány összetettebb emberi kapcsolatok megjelenítő, 

nagyobb lélegzetű klasszikus művével. Ezáltal építi tovább a gyermek társas nyelvhasználati, 

fogalmi gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi műveltségét.  

 A 7-8. évfolyam már a következő iskolafokozat tanulmányaira készít elő. A művelődés 

szokásai és alapszerkezete ebben az életszakaszban alakulnak ki. Mind nyelvi, mind az 
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irodalmi nevelés feladata a diákok érzelmi, szociális és intellektuális érésének támogatása: a 

nyelvhasználati, a grammatikai, a jelentéstani témák és az irodalmi olvasmányok módot adnak 

erre. A fölkészítésnek elő kell segítenie mind az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak 

befogadását, az irodalmi műveltséghez tartozó tudás elsajátítását, mind a saját régió, a 

lakóhely kulturális értékeinek megbecsülését, az esztétikai jellemzők fölfedezését a 

mindennapokban, a tárgyi és az emberi környezetben.  

Fontos cél annak tudatosítása, hogy az egyéb médiumok (pl .televízió, videó stb.) nem 

feltétlenül jelentenek vetélytársat az olvasásnak, illetve sok tekintetben nem képesek pótolni 

azt. Kiemelt feladat az önálló kommunikáció erősítése, a különféle nyelvi, audiovizuális, 

informatikai műfajokban rejlő lehetőségek megismerése, kreatív alkalmazása a gyakorlatban. 

A magyar nyelv és irodalomtanítás lehetőséget nyújt a kritikus gondolkodás 

fejlesztésére: a problémamegoldó és fogalmi gondolkodásra, a térben és időben való 

tájékozódásra, az ellentétek, a párhuzamok, az ok-okozati viszonyok feltárására 

Fejlesztési követelmények 

A szóbeli szövegek alkotása és megértésére, a kulturált nyelvi magatartásra való 

fölkészítés a magyar nyelvi és irodalmi nevelés alapkövetelménye. A kulturált nyelvi 

magatartás föltételezi a szituációhoz, a címzetthez, a témához való rugalmas alkalmazkodást, 

a figyelmet a másik ember beszédének gondolati, értelmi tartalmára, az együttműködés 

képességét a partnerekkel. Fokozatosan bővülő követelmény a szóhasználat a mondatfonetikai 

eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolása. A kommunikációs 

nevelés célja, hogy a tanulókban kialakuljon a különféle beszédműfajok felfogásának és 

alkalmazásának, a konfliktusok fölismerésének és megítélésének képessége, az életkorban 

elvárható kritikus magatartás a manipulációs szándékokkal szemben. Hozzátartozik ehhez a 

kommunikáció lényegének és tényezőinek megértése, az író, a mű és az olvasó viszonyának 

mint sajátos kommunikációnak felfogása. A fejlesztés része az életkornak megfelelő 

tájékozottság a médiumok szerepéről az egyén és a társadalom életében, valamint a 

leggyakoribb tömegkommunikációs műfajok kifejezésmódjának ismerete.  

 A szövegértés fejlesztése szóban és olvasott formában az iskolai képzés szintjeinek 

megfelelően az eredményes tanulás és önképzés föltétele. Az ismeretszerzés fontos forrása a 

tanulókkal, az iskolai élet egyéb szereplőivel, szülőkkel folytatott hatékony kommunikáció. A 

kellő mélységű szövegértés az alapja az életkornak megfelelő tempójú, minél teljesebb 

megértést biztosító olvasás. A szövegértéssel szorosan összefügg a nyelvi eszközök és a 

jelentés kapcsolatának megfigyelése, felfogása, a különféle tartalmú és rendeltetésű, a 

mindennapi életben és az iskolai tanulmányokban előforduló élőszóbéli és írott szövegek 

szerkezetének, jelentésrétegeinek fokozódó önállóságú értelmezése. Ehhez elengedhetetlen az 

aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagodása, az alapvető helyesírási szabályok 

készségszintű alkalmazása. Az iskolai szereplés fontos eleme az órai, a csoportos 

kommunikációban való részvétel, az ezekhez kapcsolódó jellegzetes kommunikációs 

megnyilvánulások ( vita, érvelés – cáfolat) megismerése és alkalmazása.  

 A szó- és írásbeli szövegalkotás képességének folyamatos fejlesztése kiemelkedően 

fontos feladat. Ez magában foglalja a köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos 

kifejezésmód kialakításán kívül a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítását. Az 

elsajátítandó műfajok köre a hétköznapi történetmondástól az olvasónaplóig, az érvelő 

fogalmazásig, a szóbeli felelettől a kiselőadásig terjed. Mindez többféle képesség együttes 

meglétét kívánja meg: élőszóban a helyes hangképzést, beszédlégzést, a szöveg- és 

mondatfonetikai eszközök biztonságos használatát, írásban pedig a tanulási igényeknek 

megfelelő íráskészséget, rendezett, olvasható írást.  
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 A tanulási képesség fejlesztése, az ismeretfeldolgozási technikák megtanítása 

valamennyi tantárgy együttes feladata, de jelentős szerepet kell vállalnia ebben a magyar 

nyelv és irodalom tanításának is. Például olyan szövegfeldolgozó eljárások 

megismertetésével, mint a lényegkiemelés, tömörítés, szövegkiegészítés, jártasság a verbális 

és vizuális információ együttes kezelésében. A szellemi munka technikájának elsajátításához 

szorosan kapcsolódik a könyvtári munka megismertetése, tapasztalatszerzés a segédkönyvek, 

szak- és ismeretterjesztő irodalom használatában, ismeretek az anyaggyűjtés és -rendezés 

módszeréről, a forrásfeldolgozás és az idézés etikai és formai követelményeiről. A könyvtári 

gyakorlatnak ki kell terjednie a modern technológián alapuló információhordozókra is. A 

tanulási képesség fejlesztésének fontos állomása a mindennapi élethez, irodalmi vagy egyéb 

tanulmányokhoz kapcsolódó témák önálló feldolgozása, illetve az ezek módszerébe való 

fokozatos bevezetés is.  

 A magyar nyelv életének és rendszerének ismerete és ennek révén a tudatos 

nyelvszemlélet fokozatos kialakítása kiemelkedő feladata az anyanyelvi nevelésnek. Ebben a 

képzési szakaszban meghatározó a leíró nyelvtani ismeretek megszilárdítása, kezdetben a 

fölismerés és megnevezés, majd a fogalmi meghatározás szintjén, valamint a nyelv 

rendszerére vonatkozó tudás önálló, biztonságos alkalmazásának fejlesztése mind az írásbeli, 

mind a szóbeli megnyilatkozásokban. A jól elsajátított leíró nyelvtani ismeretek adják a 

nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntésnek és a helyesírási biztonságnak az alapját. 

Az irodalmi művek feldolgozásában feladat annak megláttatása, hogy a mű jelentése, hatása, 

szépsége és a nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll egymással. A grammatikai, 

jelentéstani ismeretek nemcsak az egyéni nyelvhasználat igényesebbé tételét, az irodalmi 

művek jobb megértését szolgálják, hanem segítik az idegen nyelvek tanulását is. Az 

eredményes nyelvi ismeretnyújtásnak együtt kell járnia a nyelvszemlélet gazdagodásával: a 

magyar nyelv sajátosságainak, szépségének fölismerésével, értékeinek megőrzésére vállalt 

felelősséggel.  

 Az irodalomoktatás legfőbb célja az olvasóvá nevelés. Ennek feltétele, hogy az 

irodalmi olvasmányok élményt, örömet, szórakozást nyújtsanak ahhoz a fölismeréshez, hogy 

az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása. Az irodalomértés 

alapvető feltétele a szövegelemző eljárásokban való tájékozottságon kívül annak belátása is, 

hogy az irodalmi jelentés a szövegből, illetve a mű és az olvasó érzelmi, gondolati 

kapcsolatából bontható ki. Az olvasott művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, 

emberi kapcsolatok alkalmasak arra, hogy fogékonnyá tegyék a 10-14 éves diákokat 

érzelmeik és élettapasztalataik gazdagítására, erkölcsi ítéletalkotásra, lehetőséget adjanak a 

véleményalkotásra és -nyilvánításra. Az irodalomolvasás motivációját megerősítheti a diákok 

aktuális életproblémáival rokon kérdéseket tárgyaló művek közös értelmezése, megvitatása.  

Az irodalmi műveltség része a klasszikus és kortárs magyar irodalom különféle epikai, 

lírai, drámai műveinek változatos feladathelyzetekben való feldolgozása, esztétikai jellemzőik 

tudatosítása; az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum fölismerése 

különféle műfajokban, más művészeti ágakban. Az irodalmi művek jobb megértésének és a 

kommunikációs képességek fejlődésének fontos terepe a drámajáték, a dramatizálás, 

színdarabok előadása. Az irodalmi műveltség magában foglalja az ítéletalkotás képességét a 

népszerű irodalom szerepéről, értékéről, sajátos eszközeiről is. Az irodalmi nevelés célja, 

hogy fölkeltse a tanulókban az önálló olvasmányválasztás igényét, a tárgyalt művekről önálló 

véleményalkotásra buzdítsa őket és a művekkel kapcsolatos érzelmeik, gondolatai olyan 

megfogalmazására, amely a személyes élmény kifejezésének és az elméleti ismeretek 

felhasználásának képességét egyaránt bizonyítja.  
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5. évfolyam 

 

Évi óraszám: 148 (nyelv: 74, irodalom: 74). 

Fejlesztési feladatok 

1.Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése; kulturált nyelvi magatartás 

A mindennapi érintkezés kommunikációs helyzeteinek, szereplőinek, tényezőinek és 

szóhasználatának megfigyelése, néhány szempont szerinti értékelése - a korábban elsajátított 

ismeretek felidézésével. Egyszerű, érthető és hatékony közlés változatos kommunikációs 

helyzetekben. Szituációs játékok az udvarias nyelvi viselkedés formáinak gyakorlására. 

Helyzetgyakorlatok: a helyes beszédlégzés és hangképzés, hangsúlyozás, tempó és 

szünettartás. A szavak, a mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök 

(testbeszéd) összehangolása a beszédhelyzetnek megfelelően történetmondás mindennapi 

személyes élményről, olvasmányról(mesei és valóságos helyzetekről, önállóan vagy megadott 

témák, motívumok alapján).  

Hallott szöveg rövid szóbeli összefoglalása 

2.Olvasás, írott szöveg megértése 

Gyakorlatok az életkorban elvárható tempójú, folyamatos hangos és néma olvasás 

fejlesztésére, különböző témájú művek fölkészülés utáni értelmes felolvasása. Memoriterek 

kifejező előadása. A szöveg megértésének bizonyítása a mondatfonetikai eszközök helyes 

használatával. A nyelvi eszközök és a jelentés viszonyának fölismerése, a szó szerinti és az 

átvitt jelentés megkülönböztetése szépirodalmi és más olvasmányokban. A szavak 

alapjelentésének, hangulatának, stílusértékének fölismerése szépirodalmi és egyéb művekben. 

Az előismeretet feltáró szövegszintű és a szójelentésre épülő szövegelemző eljárások 

irányított és önálló alkalmazása irodalmi és ismeretterjesztő szövegek jelentésének 

feltárásában. Ismerkedés  a szövegértési technikák alapjaival. Feladatok a szöveg tagolására, a 

lényeg kiemelésére, a szöveg tömörítésére. A kreativitás fejlesztése válogató olvasással, 

előremondással (jóslással), megbeszéléssel, átalakítással, kiegészítéssel. A leírás, a jellemzés 

különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése szépirodalmi és nem irodalmi művekben. 

Az aktív és passzív szókincs gazdagítása különböző szövegösszefüggésekben. Egyszerűbb 

képek, alakzatok felismerése (hasonlat, metafora) 

3.Szövegalkotás írásban (íráskép, helyesírás) 

Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írással. 

Irodalmi és ismeretterjesztő olvasmányélményekre, szótári vizsgálódásokra épülő szógyűjtés 

(szavak, szószerkezetek, szólások). Kreatív játékos szókincsgyakorlatok a szóképzés 

lehetőségeinek felhasználásával, a szóhangulat figyelembevételével. Leíró fogalmazás 

előkészítése: megfigyelés, azonosságok, különbségek összevetése, lényeges és lényegtelen 

vonások elkülönítése. Tájleírás készítése valóságos vagy elképzelt tájról, lakókörnyezetről  

különféle szerkezeti megoldásokkal (egész - rész, közel - távol, részletező – egybenlátó).A 

szemléletesség nyelvi eszközeinek alkalmazása. Rövid fogalmazás mindennapi személyes 

élményről, olvasmányról (mesei és valóságos helyzetekről, önállóan vagy megadott témák, 
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motívumok alapján). Az anyaggyűjtés és- elrendezés alapjainak megismerése; ismerkedés 

gyermeklexikonokkal. 

4. Tanulási képesség fejlesztése 

Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, az olvasott művek, 

műrészletek rövid szóbeli ismertetése, ajánlása. Vázlatkészítés tanári irányítással és önállóan. 

Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. 

megfogalmazásához. Könyvtárhasználat alapjai: a könyvek tartalmának megállapítása, 

ismertetése tartalomjegyzék, bevezető fülszöveg alapján, ill. átlapozással. Önálló 

ismeretszerzés könyvtári munkával és egyéni gyűjtőmunkával: könyvek, vizuális, 

audiovizuális, elektronikus segédletek(Internet, CD-ROM stb.) keresése bármely tantárgyi 

témához egyénileg vagy társakkal együttműködve.  Segédkönyvek, a korosztálynak készült 

szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések magyarázatára, személyekhez, 

témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag bővítésére. Források azonosítása (szerző, 

cím, kiadó, a kiadás helye, éve), rövid följegyzés készítése a felhasznált könyvekről. 

 

5. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete; ismeretek az anyanyelvről 

A korábban tanult nyelvtani (hangtani, alaktani) és helyesírási ismeretek rendszerezése, 

az ismeretek biztonságos alkalmazása különféle feladatokban. A hangképzési sajátságok 

megfigyelése. Ritmusjelenségek megfigyelése a mindennapi beszédben, művészi 

szövegmondásban. Játékos ritmusgyakorlatok szóban és írásban. Hangutánzó, hangulatfestő, 

azonos és hasonló alakú szavak gyűjtése; fogalmazási gyakorlatok a gyűjtött anyaggal. 

Vizsgálódás a szóképzés és a jelentés viszonyáról, a rokon és ellentétes értelmű szavak 

kapcsolatáról. A szójelentés értelmezése különféle célú és műfajú irodalmi és nem irodalmi 

(gyakorlati, tantárgyi-szakmai) szövegekben. Gyakorlatok a szókincs különféle rétegeiből 

származó szavak (például társalgási, diáknyelvi szavak, szakszavak) jelentésének, használati 

körének megkülönböztetésére és helyes használatuk a különféle beszédhelyzetekben. 

Ismerkedés helyesírási kézikönyvekkel. A magyar nyelv szerepe az idegen nyelv 

elsajátításában. 

6. Ismeretek az irodalomról; az irodalom és az olvasó kapcsolata 

Szövegelemző gyakorlatok a művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, a 

gyermek érdeklődésére számot tartható alapvető irodalmi témák részletesebb megbeszélése. 

Különféle műfajú, változatos ritmikájú alkotások értelmezése, irodalmi szövegek kreatív, 

játékos feldolgozása, ritmikagyakorlatok. Néhány alapvető lírai műfaj megnevezése. Nagyobb 

szerkezeti egységek elkülönítése lírai alkotásokban Elbeszélő művek közös és önálló 

olvasása, feldolgozása tanári segítséggel. Drámajátékok: szövegmondás mozgással 

összekötve; szereplők kapcsolatának (egymásra hatásának, együttműködésének, ellentéteinek 

stb.) megfigyelése, eljátszása. Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, 

motívum fölismerése epikai, lírai művekben, népköltészeti és műköltészeti alkotásokban. 

 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

 

 Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről: szeretet, együttérzés, 

segítőkészség, félelem, bizalom, hála stb. A jó és a rossz, az igazságos és igazságosság: az 

ítélkezés, mint cselekedet felismerése szövegekben és műalkotásokban. Saját nézőpont, 

értékítélet kialakítása egyes szituációkban és/ vagy irodalmi példákon keresztül 
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TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

Eligazodás a 

mindennapi 

élethelyzetekben 

Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről. A hangsúlyozás, dallam, 

tempó és szünettartás szerepe a beszédben. A nem nyelvi 

kifejezőeszközök (testbeszéd) fő formái, szerepük a kommunikációban 

és kapcsolatuk a nyelvi kifejezőeszközökkel.  Mindennapi 

beszédhelyzeteink: kapcsolatfelvétel, véleménynyilvánítás: kérdés, kérés, 

beszélgetés. Az elemi udvariassági formák ismerete és használata. 

Népdalok, mesék Két-három népdal; mesék a klasszikus és a mai magyar irodalomból és a 

világirodalomból. A nép- és műmesék jellemzői motívumai, fordulatai, 

hőstípusai. Gyakori mesetípusok: állatmese, varázsmese, tündérmese, 

tréfás mese. 

Petőfi Sándor: 

János vitéz 

Mese és valóság az elbeszélésben. A szerkezet és a megjelenítés 

eszközei, a hős, a kaland, az erkölcsi választások.  Ütemhangsúlyos 

verselés. 

Természet, táj, 

szülőföld; család, 

szülők, gyerekek 

Mitológiai és bibliai történetek. Petőfi Sándor: Az Alföld, és még két 

vers (István öcsémhez, Egy estém otthon); Arany János Családi kör című 

verse.  A régió, a lakóhely irodalmi emlékei. Petőfi Sándor:  Keresztúton  

Élethelyzetek, 

emberi kapcsolatok 

elbeszélő művekben 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. A barátság, ellentét, felelősség, 

közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak ábrázolása a műben. A 

hosszabb prózai elbeszélés jellemzői: szerkezet, szereplők, helyszínek, a 

szereplők közti kapcsolatok Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Andersen, 

Puskin, La Fontaine műveiben.  

A beszélt nyelv A beszédhangok, a hangképzési folyamat, a magán- és a 

mássalhangzótörvények. A szótag és az elválasztás. A nyelv zeneisége, a 

hangutánzó és hangulatfestő szavak. A mondatfonetikai eszközök 

(hangsúly, dallam, szünet, tempó) szerepe a beszédben, alkalmazásuk és 

megértésük a mindennapi kommunikációban, a történetmesélésben. 

Cselekményismertetés, beszámoló, tömörítés, szövegkiegészítés szóban. 

Az írott nyelv Az élőszó és az írott szöveg azonos és eltérő jellemzői 

(szövegszerkesztés, nyelvi forma, szövegtagolás) néhány gyakori 

műfajban: elbeszélés, leírás, jellemzés. A felelet és az írásos beszámoló. 

A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései: hasonulás, összeolvadás, 

rövidülés. A szóelemző írásmód. Vizuális elemek (pl:kiemelések, 

illusztrációk) szerepének megfigyelése az írott nyelvben 

A szavak jelentése és 

szerkezete 

  

Szófajok 

A hangalak és a jelentés viszonya: egy- és többjelentésű szavak, rokon és 

ellentétes jelentésű, azonos alakú és hasonló alakú szavak. Szólások, 

szóláshasonlatok, közmondások.  

Ige 

Könyv- és 

könyvtárhasználat 

Tájékozódás a különféle dokumentumtípusokban: könyvek (ismeretközlő 

és szépirodalmi szöveg), segédkönyvek (szótár, lexikon, enciklopédia). 

Ismerkedés az informatikai (internetes) adattartalmakkal és azok 

felhasználásával 
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Memoriter          

 Tizenöt-húsz versszak a János vitéz című műből, egy-egy részlet a négy 

versből:(Petőfi Sándor: István öcsémhez, Egy estém otthon, Az Alföld, Arany János: Családi 

kör /részlet/), néhány találós kérdés, közmondás.  

 

Fogalmak 

Kommunikáció, nyelvtan, nyelvhasználat: kommunikáció tényezői, beszédhelyzet, nem 

nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testhelyzet, távolságtartás; a beszéd hangzása; 

hangsúly, dallam, tempó, szünet; magán- és mássalhangzó-törvények: hangrend, illeszkedés, 

hasonulás, összeolvadás, rövidülés; zöngés és zöngétlen mássalhangzó; szójelentés, 

szóhangulat, egyjelentésű, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes értelmű szó, hangutánzó, 

hangulatfestő szó; szólás, szóláshasonlat; szó, szóelem.  

Szövegértés, szövegalkotás, irodalom: népdal, mesetípusok, elbeszélő költemény, 

tájleíró vers, elbeszélés, regény; epikai művek szerkezete: kiindulási pont, bonyodalom, 

tetőpont, megoldás; cselekmény, helyszín; a szó szerinti és a metaforikus jelentés; képiség, 

ritmus, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, fokozás; hasonlat, megszemélyesítés, metafora; 

ütemhangsúlyos verselés, ütem, felező tizenkettes. 

(A felismerés és a megnevezés szintjén) 

 

 

 

Szerzők és művek: 

 

Arany János: Családi kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Petőfi Sándor: János vitéz, Az 

Alföld és még két verse; két-három népdal; állatmesék, tündér- és varázsmesék, tréfás mesék, 

mitológiai és bibliai történetek 
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A továbbhaladás feltételei: 

- a kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és 

helyes alkalmazásuk 

- a hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközök (testbeszéd) 

használata a kommunikációs helyzetnek megfelelően 

- az élőbeszéd tempójával egyező, folyamatos hangos és néma olvasás  

- képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli 

feladatok megoldására  

- a tanult irodalmi és egyéb szövegek szerkezetének, tartalmának bemutatása. Az 

olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma fölismerése 

- az epikai és lírai művek, a nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete: a 

cselekmény részei, a szereplők, a szerkezet 

- a képiség, a zeneiség eszközei, az ütemhangsúlyos verselés. 

- személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása elsősorban szóban 

- történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid 

fogalmazásban 

- leírás készítése tárgyról, személyről, tájról 

- a hang, a szó és szóelem megkülönböztetése 

- az igealak szóelemeinek fölismerése 

- alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól 

- rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, 

közmondások jelentésének értelmezése a közösen feldolgozott ismeretterjesztő, 

tantárgyi-szakmai és szépirodalmi szövegekben 

- a gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének 

értelmezése 

- jártasság a korosztály számára készült szótárak használatában 

- tájékozódás a könyvtárban 

 

Értékelés a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

 

A tankönyvválasztás elvei: 

 

- tartalmazza a tanterv által előírt műveket 

- nyelvezete és feladatainak nehézségi foka alkalmazkodjon a tanulók életkori 

sajátosságaihoz 

- szellemisége ne ellenkezzen az egyházi iskola erkölcsi követelményeivel   
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6. évfolyam 

 

Évi óraszám: 148 (nyelv: 74, irodalom: 74). 

 

Fejlesztési feladatok  

 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése; kulturált nyelvi magatartás 

A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes alkalmazása és értelmezése a páros és 

kisközösségi helyzetekben. Változatos gyakorlatok a beszédkultúra fejlesztésére: 

együttműködés a társakkal beszélgetésben, vitában, feladatmegoldásban. Saját álláspont 

előadása, megvédése a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Kérdések és válaszok megfogalmazása különböző helyzetekben. Szövegalkotási feladatok 

szóban:jellemzés készítése csoportmunkával és önállóan családtagokról, ismerősökről. Külső 

és belső tulajdonságaik, cselekedeteik, indítékaik megfigyelése alapján értékelő vélemény 

megfogalmazása 

 

2. Olvasás, írott szöveg megértése  

Folyamatos hangos és néma olvasási képesség és szövegértés bizonyítása kérdésekre 

adandó válasszal, rövid szóbeli beszámolóval, különböző témájú és műfajú művek értelmes 

felolvasásával, memoriterek kifejező előadásával. Feladatok a szövegelemzés bővítésére: a 

téma önálló megállapítása, lényegkiemelés, adatkeresés, kérdésekre adandó válaszként 

részletek kiemelése, időrend, ok-okozati összefüggés fölismerése. A műfaji eltérések 

megfigyelése, a stiláris különbségek megállapítása (például mese és dokumentum, lírai 

költemény és epikai alkotás, monda és ballada), a tanult műfaji jellemzők megnevezése. 

Az irodalmi szövegben megjelenő egyszerűbb képek, alakzatok felismerése, gyakorlása (pl. 

hasonlat, metafora; ismétlés, fokozás) 

 

3. Szövegalkotás írásban(íráskép, helyesírás) 

Gyakorlatok az írásmód tempójának és rendezettségének, a helyesírás biztonságának 

továbbfejlesztésére. Mindennapi élmények, olvasmánytartalmak összefüggő elmondása, 

időrendben, logikai rendben, más hangnemben. Szövegalkotási feladatok szóban és írásban: 

elbeszélés adott téma, szempont alapján és terjedelemben (pl. tetőpontos, időrendi 

szerkezetben); leírás készítése megfigyelt tárgyakról, jelenségekről; jellemzés készítése 

csoportmunkával és önállóan családtagokról, ismerősökről, irodalmi hősökről. Külső és belső 

tulajdonságaik, kapcsolataik, cselekedeteik, indítékaik megfigyelése alapján értékelő 

vélemény megfogalmazása. Kreatív írás “mi lenne, ha” szerkezetben. Önálló 

véleménynyilvánítás mindennapi helyzetekről, olvasmányélményekről. Képzett igék, 

főnevek, melléknevek gyűjtése - különös tekintettel a szinonimitásra, a szóhangulatra, a 

köznyelvi, a diáknyelvi és a szakszavak használatbeli eltéréseire; a gyűjtött anyag 

felhasználása megadott témák kidolgozásában és kreatív, játékos feladatokban. 

Szövegelemzési, -átalakítási gyakorlatok a mű szövegére és hatására irányuló figyelem 

fejlesztésére: a képzelet mozgósítása. Különböző befejezések készítése, a történet folytatása 
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4. A tanulási képesség fejlesztése 

A szövegértési feladatok kiterjesztése a vizuális információkra (illusztrációk, 

tipográfiai eszközök, szövegtagolás), értelmezésük, szerepük megvilágítása a szöveg 

jelentésének gazdagításában, próbálkozás a szöveg és a vizuális lehetőségek együttes 

felhasználására saját fogalmazásaikban. Önálló vizsgálódás a könyvtárban: a korosztálynak 

szánt sajtótermékek megismerése, kézikönyvek használata a tárgyalt irodalmi művekkel és 

tanulmányaik egyéb területeivel kapcsolatban. Tantárgyi gyűjtőmunka csoportosan vagy 

egyénileg az életkornak megfelelő folyóiratokból, talált adatok célszerű, gondos elrendezése 

vázlatban, rövid jegyzetben, a felhasznált forrásokról a szükséges adatok följegyzése. A 

gyűjtött anyag felhasználása (pl. szóbeli és írásbeli beszámolóban, olvasónaplóban, műsor-

összeállításban). Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének megismerése, megértése 

 

5. A magyar nyelv életének és rendszerének ismeret; ismeretek az anyanyelvről 

A nyelvi rendszerről szerzett tudás alapján a szövegben előforduló szavak szófajának 

fölismerése, megnevezése, jellemző jegyeik összegyűjtésével magyarázat (definíció) készítése 

közösen és/vagy tanári segítséggel. Szókincsgyakorlatok a nyelv állandóságának és 

változásának megfigyelésére, a szavak, szólások, állandósult szókapcsolatok 

megkülönböztetése, jelentésük értelmezése, megfelelő alkalmazásuk a saját 

nyelvhasználatban. Régies kifejezések, archaizmusok (pl. archaikus szavak, a maitól eltérő 

ragozás) keresése, stilisztikai szerepének értékelése A szófajra, szóalakra, szóképzésre 

vonatkozó ismeretek megfogalmazása. Gyakorlatok az egyes szófajok helyesírásának 

biztonságossá tételére, a szóelemzés alkalmazása a nehezebb helyesírási esetekben. A tanult 

nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és 

szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

Az anyanyelvi és a tanult idegen nyelvi rendszer párhuzamainak (pl. alany-állítmányi 

szerkezetek, mondatfajták, szórendi sajátságok) megfigyelése. Egyes egyszerűbb eltérő 

jelenségek megnevezése a nyelvtudásnak megfelelő szinten. 

 

6. Ismeretek az irodalomról; az irodalom és az olvasó kapcsolata 

Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum fölismerése és 

bemutatása (pl. gyerekek és felnőttek, próbatételek, szeretet, féltés, hősiesség) a tanult anyag 

kiegészítése egyéni olvasmányokból. Azonos témák más-más műfajú megjelenítése, például 

elbeszélés vagy párbeszéd formájában; azonos motívumok megfigyelése és összevetése 

különböző művészeti ágakban. A cselekmény, a helyzetek, a szereplők megfigyelése, 

megnevezése, jellemzése elbeszélő művek olvasása és dramatizált alkotások, színdarabok 

megtekintése alapján. A tetőpontok, fordulópontok érzékelése. 

Érzelmek, gondolatok megjelenítésének megfigyelése irodalmi művekben, a tapasztalatok 

megbeszélése, a vélemények összehasonlítása különféle műfajú olvasmányélményekkel 

kapcsolatban. Drámajátékok helyzetek megalkotásával, dramatizálással, improvizációval, 

utánzással. 
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7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

Önálló véleménynyilvánítás mindennapi helyzetekről, olvasmányélményekről; az empátia 

képessége. Más korokban született mindennapi szövegek olvasása, a bennük megjelenő, a 

saját kortól távoli gondolatok, vélemények összegzése. A humor, a nyelvi játék szerepének 

megfigyelése különféle társadalmi, kommunikációs helyzetekben 

 

 

TÉMAKÖRÖK  TARTALMAK 

 

Páros és kisközösségi 

kommunikáció 

A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök tudatos alkalmazása. A 

kifejezőeszközök értelmezése a beszédpartnerek megnyilatkozásaiban. 

Véleménynyilvánítás, egyéni álláspont kifejtése, reagálás mások 

véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) helyzetekben. 

Monda, rege, ballada Két-három magyar történeti monda; Kőműves Kelemen és még egy 

népballada; Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka; Arany János: Rege a 

csodaszarvasról, A walesi bárdok. A ballada műfaji jellemzői. 

Arany János: Toldi Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás. A főszereplő pályája: 

próbatételek, bűn és megtisztulás. A jellemzés eszközei. Szerkezeti, 

előadásmódbeli, nyelvi sajátosságok. 

Hősök a 

történetmondás 

műfajában 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Gárdonyi Géza: Egri csillagok; egy 

ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból (Defoe: Robinson). 

Helyzetek, kalandok, konfliktusok, a korszakot felidéző írói eszközök, 

ismétlődő motívumok. Jellemek és sorsok. A prózai és a verses 

elbeszélés különbsége. Az időmértékes verselés. 

Képek és formák a 

költészetben 

Legalább nyolc lírai alkotás elemzése különböző korokból.(legalább 

négy a XX. század magyar költészetéből).A lírai formanyelv 

sokfélesége: változatok a képiségre, zeneiségre, szerkezetre. 

Szóbeli és írásbeli 

szövegműfajok 

Főbb ismérvei 

A nézőpont szerepe az elbeszélésben és a leírásban. Az olvasottak 

reprodukálásának módjai. A jellemzés tartalmi és formai 

követelményei. Elbeszélés, leírás, jellemzés az ismeretterjesztésben. 

Egyszerűbb dialogikus formák, dramatikus népszokások. 

A szavak jelentése és 

szerkezete 

 

A szófajok alaktani és jelentésbeli jellemzői, képzésmódjuk. A szófajok 

rendszere: alapszófajok, viszonyszók, mondatszók. A szavak közötti 

kapcsolatok, állandósult szókapcsolatok. A szófajok helyesírása és 

nyelvhelyességi kérdései. A tulajdonnevek és a belőlük képzett 

melléknevek helyesírásának egyszerűbb esetei. 

 

Régiónk irodalma 

Könyv-és 

könyvtárhasználat 

Ismerkedés a megye és Miskolc költőivel és íróival (Lévay József) 

A korosztálynak szánt fontosabb sajtótermékek főbb fajtái, formai és 

szerkezeti jellemzői. A könyvekből gyűjtött adatok rendezésének 

alapvető ismeretei 
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Memoriter 

Tíz versszak a Toldiból; egy-egy részlet a Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram, 

Arany János: A walesi bárdok című versekből 

Fogalmak 

Kommunikáció, nyelvtan, nyelvhasználat:.  

kisközösségi kommunikáció, testbeszéd, gesztusok, vita; a szófaj, alapszófajok: az ige 

alakrendszere, a névszó és fajtái, igenév, névmás, határozószó; viszonyszók: igekötő, névutó, 

névelő, kötőszó; mondatszók: módosítószó, indulatszó; gyakoribb ige- és névszóképzők; 

jelentésmező; állandósult szókapcsolatok;. sajtótermék: napilap, hetilap, folyóirat; 

tartalomjegyzék  

 

Szövegértés, szövegalkotás, irodalom:.  

műnemek: líra, epika, dráma; monda, rege, ballada; konfliktus, epizód, motívum, 

nézőpont, cselekményszál; allegória, alliteráció, időmértékes verselés, hexameter; 

rímelhelyezkedés főbb fajtái 

 

Szerzők és művek: 

Arany János: Toldi, A walesi bárdok és még egy ballada, Rege a csodaszarvasról; Gárdonyi 

Géza: Egri csillagok; egy népballada; történeti mondák, négy-öt vers a XX.századi magyar 

irodalomból 

A továbbhaladás feltételei: 

- a beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz 

alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben; a nyelvi és nem 

nyelvi kifejezőeszközök helyes használata az élőbeszédben 

- különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása 

- jól olvasható  írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése 

- olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az időrend, az ok-okozati összefüggések 

bemutatásával 

- a műfaj és a téma megállapítása 

- rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj  

- az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a 

főhős életútjának állomásai, a cselekmény menete 

- lírai művek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése 

- elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes 

élmény alapján; a személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi 

művek szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel 

kapcsolatban 

- szövegben a szavak szófajának felismerése megnevezése, a szófajok jellemzőinek, a 

szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása  

- az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információk gyűjtése a 

könyvtárban, és/vagy az Interneten, az adatok elrendezése és feljegyzése. Jártasság a 

korosztály számára készült lexikonok, vizuális, audiovizuális, elektronikus segédletek  

( internet, CD-ROM stb)  használatában 
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Értékelés a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

A tankönyvválasztás elvei: 

 

- tartalmazza a tanterv által előírt műveket 

- nyelvezete és feladatainak nehézségi foka alkalmazkodjon a tanulók életkori 

sajátosságaihoz 

- szellemisége ne ellenkezzen az egyházi iskola erkölcsi követelményeivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

7. évfolyam 

Évi óraszám: 148 (nyelvi: 74, irodalmi: 74).  

Fejlesztési feladatok 

Kulturált nyelvi magatartás 

Gyakorlatok a vitakultúra fejlesztésére: saját álláspont kialakítása és korrigálása, az 

ellenvélemény mérlegelése. Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak 

megfigyelése, alkalmazása elsősorban a szándékkifejezés és a hatáskeltés szempontjából. Az 

írásbeli és a szóbeli közlésmód különbségeinek ismerete és tudatos alkalmazása. Részvétel 

irodalmi művek közös feldolgozásában, csoportmunkában, a társakkal és a tanárral való 

kommunikációban. Az emberi érzelmeket, viszonyulásokat megjelenítő nem nyelvi 

kifejezőeszközök ábrázolásának megfigyelése irodalmi művekben, jelentésük értelmezése 

írásban és szóban. Egy-egy drámai vagy dramatizált részlet (dialógus vagy monológ) kifejező 

előadása: az érzelmek visszaadása, a szereplők közötti viszonyok érzékeltetése a nem nyelvi 

és a verbális kifejezés eszközeivel (hangsúly, hangerő, dallam, beszédtempó, szünettartás). 

Szövegértés 

Minél teljesebb megértést biztosító néma olvasás, kifejező felolvasás; a szövegek 

tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjelenítéssel. Különféle műfajú és rendeltetésű 

(szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) művek szerkezetének és jelentésének feltárása. A 

szövegelemző eljárások bővítése szakmai-tudományos, gyakorlati és szépirodalmi művek 

feldolgozásában: összetettebb logikai kapcsolatok felismerése, eltérő álláspontok elkülönítése, 

érvek és ellenérvek feltárása. A hétköznapi és az irodalmi kommunikáció sajátosságainak 

megfigyelése, különbségtétel az irodalmi kontextusban megjelenő és az egyéb nyelvi közlések 

értelmezése között. Szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése: áttételes jelentések, 

jelentésmozzanatok keresése és felfedezése irodalmi szövegekben. 

 

Szövegalkotás  

Véleménynyilvánítás a mindennapi élet megadott vagy választott témáiról: saját álláspont 

érvelő megfogalmazása, cáfolat és ellenvélemény kifejtése írásban. Hozzászóláshoz, 

felszólaláshoz, kiselőadáshoz vázlat készítése és felhasználása a szóbeli előadáskor. 

Párbeszéd, érvelés az irodalmi művek formájáról és a bennük megjelenített mögöttes 

tartalomról a megismert szakszókincs alkalmazásával. Cselekményvázlat, olvasónapló 

készítése önállóan. Kreatív szövegalkotás a tartalomhoz, a kommunikációs alkalomhoz illő 

nyelvi, stilisztikai eszközök megfelelő kiválasztásával, összehangolásával. Epikus részletek 

dramatizálása, illetve drámai jelenetek tartalom- és stílushű visszaadása epikus formában. 

 

Tanulási képesség 

Önálló olvasmányválasztás, segédletek, képzőművészeti ábrázolások felkutatása 

megadott témához. Beszámoló, fiktív tudósítás, újságoldal stb. készítése egy adott irodalmi 

alak életéről, egy korszakról, eseményről korabeli dokumentumok, irodalmi művek, naplók, a 

témával foglalkozó, a korosztálynak szóló szakmunkák felhasználásával, önálló vagy 
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csoportos vizsgálódás útján. Érvek, bizonyító erejű példák gyűjtése a könyvtárban, 

rendszerezésük vázlat és jegyzet készítésével, más tantárgyak témáiból, tankönyveiből is. A 

könyvtár nyomtatott dokumentumainak (segédkönyv, kézikönyv, ismeretterjesztő könyv, 

folyóirat), elektronikus információhordozóinak felhasználásával egyszerűbb téma önálló vagy 

csoportos feldolgozása: problémafelvetés, forrásválasztás és -feldolgozás segítséggel, 

beszámoló készítése szóban vagy írásban, hivatkozás a forrásra az idézés megfelelő módjával. 

 

A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete 

Az egyszerű mondat részeinek és szintagmáinak biztos elemzése, értelmezése. A 

mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismerése, az elsődleges és másodlagos 

jelentés megkülönböztetése. A mondatfajták és kifejezőeszközeik felismerése, megnevezése, 

helyes használatuk. Mondatátalakítás rokon és ellentétes értelmű mondatokkal szóban és 

írásban. A mondatalkotáshoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek biztonságos alkalmazása. 

A szóalkotási módok ismerete, a szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének 

elemzése szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés és játékos szóalkotás 

képzéssel, összetétellel. Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

Biztonság az egyszerű mondat központozásában, a gondolatjel, zárójel, kettőspont, 

pontosvessző értelmező szerepének ismerete és helyes használatuk. A tulajdonnevek és a 

belőlük képzett melléknevek nehezebb eseteinek helyesírása. Az egybe- és különírás elveinek 

ismerete és biztos alkalmazása a tanult esetekben. 

Gyakorlottság a helyesírási kézikönyvek használatában. 

Az irodalom és az olvasó kapcsolata; az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék 
fejlesztése: 

Az olvasott irodalmi művekben megjelenő szituációk és jellemek, érzelmek, gondolatok 

és a köznapi, tapasztalati úton megismert “valóság” egyszerűbb összefüggéseinek felfedezése 

és bemutatása. A verselés, a zeneiség elemeinek és hatásának felismerése verses 

alkotásokban. A lírai formanyelv változásának vizsgálata (szerkezeti változatok, szókincs, a 

képiség eszközei). Ismeretek az irodalmi élet legfőbb szereplőiről, fórumairól. Beszámoló 

epikus és drámai művekről, tévéjátékokról: a szerkezet, a cselekményt alkotó elemek, 

fordulatok, a szereplők, a főhős(ök), a mellékszereplő(k), a mű kezdete és befejezése 

bemutatásával; a szereplők önálló jellemzése.  

 

Az irodalmi kifejezésformák sajátosságai  

A műfajoknak mint a műnemek alá rendelt kategóriáknak ismerete tanult, olvasott 

művek esetében. Az olvasott művek legfontosabb ismérveinek megnevezése: szerző, műfaj, 

téma. A cselekmény legfontosabb szerkezeti elemeinek elkülönítése, azonosítása, szerepének, 

tartalmának értékelése. Az egyes kompozíciós elemek közötti összefüggés, strukturális 

kapcsolat felfedezése, végigkövetése drámákban, nagyobb terjedelmű epikai művekben. Tér- 

és időviszonyoknak és ábrázolási módjuknak felismerése, összefüggésének keresése a 

jelentéssel a műben megjelenő tartalmakkal. A túlzás és általánosítás szerepének megértése, 

bemutatása egyes típusok ábrázolásában, a komikum tartalmi és nyelvi eszközeinek 

felismerése. Párhuzamok keresése a romantikus irodalom, zene és képzőművészet alkotásai 

között - a más tárgyakban tanult ismeretek és önálló könyvtári gyűjtőmunka felhasználásával. 

Különböző típusok megjelenítése a tartás- és járásmód megfigyelését követően. 

 Dramatizált előadás a tanult művek alapján.  
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Magyar nyelv 

 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

A kommunikáció 

 

 

 

 

A szóbeli és írásbeli közlésmód kifejezési formáinak azonossága és 

különbsége a magán- és a közéleti kommunikációban. A testbeszéd.  

A mondat mibenléte, fajtái. ismeretek. 

A szöveg A szövegek kommunikációs szempontú csoportosítása 

A szóbeli és az írásbeli szövegek 

A szövegek mondatai 

A szöveg szerkezete 

A szövegösszetartó erők 

Az egyszerű mondat 

szerkezete 

Az egyszerű mondat helyesírása (vessző, gondolatjel, zárójel, kettőspont, 

pontosvessző). 

A mondat fő részei 

Az alany és az állítmány 

A bővítmények 

Könyv- és 

könyvtárhasználat 

A könyvtár írott és a modern technológián alapuló dokumentumainak 

felhasználása különféle témák feldolgozásában. Forráshasználat, 

forrásjegyzék, az idézés módjai. 

Fogalmak 

 

Mondatfajták: kijelentő, felkiáltó, kérdő, óhajtó, felszólító mondat; tagolatlan, tagolt; tő- és 

bővített mondat, hiányos szerkezetű mondat; a mondat elsődleges és másodlagos jelentése; 

mondatrészek: az alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző fajtái és kifejezőeszközei; az alany-

állítmányi viszony; alárendelő és mellérendelő szintagma. 
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Irodalom 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

A könyv és az élet 

 

.Elbeszélések a könyvről 

Az új élet nyitánya, 

a nemzeti irodalom 

kibontakozása a 19. 

század első felében 

A romantika 

Szenvedély, szerelem, szeretet – kitekintés az európai romantikus 

irodalom alkotásaiban 

Történeti áttekintés. 

A népies-nemzeti költészet kibontakozása 

Történelmi 

korszakok, 

események 

ábrázolása lírai és 

epikai alkotásokban 

Régi idők emlékezete Ballasi Bálint, Janus Pannonius, Arany János 

műveiben 

A romantikus regény jellemzői Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. 

regényében 

Mikszáth Kálmán, a 

magyar próza 

megújítója 

Az anekdota fogalma 

Az elbeszélés 

Részlet a Szent Péter esernyője című regényből 

A szerelem, mint 

ihletforrás 

A líra, a dal fogalma 

Népdalok, virágénekek 

Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály És József Attila költeményeiben 

Egy drámai mű 

feldolgozása 

Legalább egy dráma (vígjáték, színmű) feldolgozása, lehetőség szerint 

megtekintése, a szöveg és az előadás összehasonlítása. A komikum, 

humor, paródia tartalmi és nyelvi jellemzői. 

Mindannyiunk 

otthona: a Föld 

A megismerés titkai, a felfedezés csodái 

Irodalom és 

kulturális élet a 

reformkorban 

Olvasmányok a reformkor irodalmából, szerzők és művek, írók és 

olvasók, írói életpályák, irodalmi társaságok, folyóiratok, színházi élet, 

irodalmi kapcsolatok. Romantikus életérzés, életmód, stílusjegyek. Az 

irodalom, festészet, a zene néhány közös vonása a romantikában. 

Tánc és dráma Figurateremtés hanggal és nem verbális eszközökkel. Improvizáció 

közösen egyeztetett témára, történetváz alapján a megismert drámai 

konvenciók elemeinek alkalmazásával. 

Memoriter 

Teljes művek és részletek előadása (a feldolgozott művekből hat vers, nyolc-tíz soros próza . 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Parainesis (részletek- a tételmondatok), Vörösmarty Mihály: 

Szózat, Petőfi Sándor: Szeptember végén, Nemzeti dal  

Fogalmak 

anekdota, novella, regény; dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, líra 

szerkezet; értekező próza; vígjáték, színmű, jelenet, felvonás, díszlet, jelmez, rendezői 

utasítás; komikum, humor, helyzet-komikum, jellemkomikum, paródia; pentameter, 

disztichon, versláb: jambus, trocheus, daktilus, anapesztus, spondeus. 
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Szerzők és művek 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai vagy egy-két részlet A kőszívű ember fiaiból és még egy mű, 

például A nagyenyedi két fűzfa;  Kölcsey Ferenc: Himnusz, Parainesis (egy részlet); Mikszáth 

Kálmán: Szent Péter esernyője és A néhai bárány; Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Szeptember 

végén; Föltámadott a tenger; Vörösmarty Mihály: Szózat; Régiónk irodalmi vonatkozása: 

Petőfi Sándor: Úti levelek. Jókai Mór tardonai tartózkodása  

A továbbhaladás feltételei 

- Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban 

felszólalás, hozzászólás formájában. 

- A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról a saját vélemény megfogalmazása az 

érvelés szabályait követve.  

- Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel.  

- A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, 

szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép.  

- Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek 

szerkezetének és jelentésének bemutatása. Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai 

alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és mellékszereplők jellemzése. A 

szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok 

összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. 

- A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek felismerése, 

szakszerű megnevezése. 

- Vázlat készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása. 

 - Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. 

- A mondatfajták biztos megkülönböztetése. 

- A szóalkotás gyakori módjainak fölismerése és elemzése. 

- A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a 

központozás, a tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek 

helyesírásának, az egybe- és különírás elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása.  

-A Magyar helyesírási szótár önálló használata.  

-A tárgyalt irodalmi művekhez, a mindennapi élet kérdéseinek megválaszolásához 

ismeretanyagok keresése a könyvtár nyomtatott és elektronikus információhordozóinak 

felhasználásával.  

- Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációban és az elemző 

beszélgetésekben. 

Értékelés a tanév végén: A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok 

szerint értékelünk:  

-    jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

A tankönyvválasztás elvei: 

         - a tankönyv tartalmazza a tanterv által előírt műveket 

- nyelvezete és feladatainak nehézségi foka alkalmazkodjon a tanulók életkori 

sajátosságaihoz 

- szellemisége ne ellenkezzen az egyházi iskola erkölcsi követelményeivel  
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8. évfolyam 

Évi óraszám: 148 (nyelv: 74, irodalom: 74). 

Fejlesztési feladatok  

Kulturált nyelvi magatartás 

Tájékozódás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban; a tömegkommunikáció 

szerepének és hatásának fölismerése. Együttműködés a beszédpartnerekkel, a másik ember 

közlésének egyre pontosabb felfogása a mindennapi helyzetekben, képesség az önellenőrzésre 

a kommunikációs magatartásban. Irodalmi művekben, filmekben megjelenő emberi 

kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének felfogása, 

értelmezése és megvitatása. A nyelvváltozatok szókészletének tudatos használata a különféle 

kommunikációs helyzetekben - a nyelvi illemnek megfelelően. Együttműködés a társakkal 

például szituációs vagy szerepjátékban. 

 

Szövegértés 

A gyakoribb tömegkommunikációs műfajok elemzése, jelentésének kibontása, 

hatáskeltő eszközeinek fölismerése, megnevezése, értékelése tanári segítséggel. A tájékoztató 

és a véleményt közlő műfajok elkülönítése: hír, tudósítás; cikk, kommentár; riport, interjú. Az 

olvasott szépirodalmi és egyéb szövegek mögöttes jelentéseinek tudatos keresése, önálló 

megfogalmazása. A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, 

értelmezése. Az adott műhöz kötődő kifejezésmód néhány jellemzőjének értelmezése, 

értékelése a szükséges fogalmak használatával az egyéni vélemény néhány szavas 

megfogalmazásával. 

Rövidebb, a mai köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú (pl. régi, archaizáló) szövegek 

megtapasztalása segédeszközökkel (egynyelvű szótárak, jegyzetek stb.). 

 

Szövegalkotás 

Tapasztalatszerzés a mindennapi élet alapvető hivatalos iratainak (nyugta, kérvény, 

önéletrajz) megfogalmazásában. Mindennapi élethelyzetekhez, irodalmi olvasmányokhoz 

kapcsolódó véleményalkotás- és nyilvánítás árnyalt kifejezésmódjainak ismerete és 

használata. A különféle mondatok változatos és tudatos használata a közlési célnak és 

szándéknak megfelelően. 

 Ismertetés, könyvajánlás, kritika írása, kiselőadás tartása irodalmi művekről különféle 

idézési módok alkalmazásával, például egyenes és függő idézet, teljes mondat, kulcsszó stb. 

idézésével. Irodalmi és filmszereplők jellemének megítélése, érvelés a saját álláspont mellett a 

szöveg felhasználásával. Olvasmányválasztás indoklása néhány szempont felsorolásával. 

 

Tanulási képesség 

 

Mindennapi, közéleti és szakmai problémákról vagy irodalmi témákról ismeretek, 

érvek, példák gyűjtése a könyvtári tárgyi katalógus segítségével. Önálló problémafelvetés, 

források kiválasztása, többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása önállóan 
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vagy csoportmunkával, az összegyűjtött anyagról szóbeli és/vagy írásos beszámoló készítése. 

A tanult művek közvetlen és tágabb kontextusára vonatkozó ismeretek bővítése önálló 

könyvtári munkával; az adatok felhasználása az értelmezésben, elemzésben. 

 

A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete 

 

Mondatelemzési jártasság az összetett mondat feldolgozásában: a tagmondatok 

sorrendjének, a szintagmák szerkezetének és jelentésének fölismerése, értelmezése, fogalmi 

szintű megnevezése. A magyar nyelv legfőbb szórendi szabályainak helyes alkalmazása. A 

mondattani és nyelvhelyességi ismeretek biztonságos alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

megnyilatkozásokban. Az idézés és a párbeszéd írásmódjának helyes alkalmazása. A 

helyesírás értelemtükröztető szerepének belátása és felhasználása. Tájékozottság a magyar 

nyelv életére vonatkozó alapvető nyelvtörténeti tényekről, a magyar nyelv jellemző 

sajátosságairól (nyelvtípusáról).Igény a magyar nyelv és a tanult idegen nyelvek nyelvtani 

szerkezetének összehasonlítására. Tájékozottság a tanulók nyelvhasználatában előforduló 

nyelvváltozatok nyelvhelyességi kérdéseiben. 

 

Az irodalom és az olvasó kapcsolata; az ítélőképesség,az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék 

fejlesztése 

 

Vizsgálódás a népszerű irodalom műfajaiban: a lektűr, a krimi hatáskeltő eszközeinek 

megismerése. Népszerű epikus műfajok, drámai vagy filmalkotások elemzése a hatáskeltés, a 

bennünk megjelenő tipikus helyzetek és jellemek szempontjából. Toposzok, sémák és 

sablonok fölismerése és szerepének értékelése a szórakoztató irodalmi és filmalkotásokban. 

Különféle olvasók véleményének, attitűdjének fölismerése az elemzett művekben. A 

befogadás tapasztalatainak tudatosítása, a téma, az írói látásmód és álláspont megértése. 

 

Az irodalmi kifejezésformák sajátosságai 

 

A szöveg hangzásának és írott képének összefüggése, az illusztráció, a tipográfiai 

eszközök szerepének átlátása. A képversnek mint sajátos formának megismerése és 

értelmezése. A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, 

értelmezése. A megismert műfajok, stílusalakzatok, szóképek megnevezése, jellemzése 

példákkal. A magyar irodalom nagyobb korszakaira vonatkozó ismeretek önálló 

összefoglalása. Korokhoz kötődő ismétlődő témák, kérdésfelvetések meglátása irodalmi 

művekben és értekező prózai alkotásokban. Egy-egy irodalmi mű fogadtatásának ismerete a 

saját korában, jelentősége az utókor szemében. Párhuzamok keresése a Nyugat első 

nemzedékének irodalmi alkotásai és a korabeli képzőművészet között - más tantárgyakban 

tanult ismeretek, könyvtári adatgyűjtés felhasználásával. Tájékozódás az irodalom 

kronológiájában és “földrajzában”, a helyi hagyományok, irodalmi emlékek ismerete. Az 

olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók életrajzából. 

Figyelem a kortársi kapcsolatokra, az irodalom és más művészeti ágak közti összefüggésekre. 

Hasonló témájú, azonos műfajú művek összehasonlítása. . Rögtönzés a megismert drámai 

konvenciók és színházi formanyelv elemeinek alkalmazásával, a társművészetek 

eszköztárának bevonásával. 
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Magyar nyelv 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

A kommunikáció Alapismeretek a kommunikációról nyelvi szempontból. A 

kommunikáció néhány gyakori típusa. A testbeszéd, gesztusok. 

A barátság, a szerelem 

Az összetett mondat Az összetett mondat szerkezete, a tagmondatok sorrendje. Az alárendelő 

és a mellérendelő mondat fajtái. Ábrázolásuk. A szórend alapvető 

kérdései az egyszerű és az összetett mondatban. A többszörösen 

összetett mondat. A mondat és a szöveg viszonya. 

A szöveg szerkezete A szóalkotás. A szóösszetétel és fajtái. Az alárendelő és a mellérendelő 

szóösszetételek és helyesírásuk. A szóképzés lehetőségei. A ritkábban 

használt szóalkotási módok. 

A magyar nyelv 

története 

Nyelvünk eredete, rokonsága. A magyar nyelv történeti korszakai. A 

magyar szókincs eredete, idegen és ismeretlen eredetű elemei. Az 

információrobbanás hatása a nyelvünkre. A szókészlet rétegei 

napjainkban.  

   

Könyv- és 

könyvtárhasználat 

A tárgyi katalógus használata önálló feladat megoldásához, cédulázás, 

vázlat, forrásjegyzék készítése a gyűjtött adatokról. 

 

Fogalmak 

 

Összetett mondat: mondategész, mondategység (tagmondat), főmondat, 

mellékmondat; utalószó, kötőszó, a mellérendelő mondat fajtái: kapcsolatos, ellentétes, 

választó, magyarázó, következtető; az alárendelő mondat fajtái: állítmányi, alanyi, tárgyi, 

határozó, jelzői alárendelés; sajátos jelentéstartalmú mondat: feltételes, hasonlító; 

többszörösen összetett mondat. 

Mondatfonetikai eszközök rendszere: hangsúly, hanglejtés, szünet, tempó. 

A magyar nyelv szórendje. 

Egyenes és függő idézet. 
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Irodalom 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

Új művészeti 

törekvések a XIX. 

sz. II. és a XX. sz. I. 

felében 

 

Változatos témájú irodalmi művek olvasása és feldolgozása a magyar és 

világirodalomból. Juhász Gyula, Krúdy Gyula, Apollinaire. 

„Az embernek, míg 

csak van ember, 

megállni nem lehet” 

– válogatás a 20. 

század első felének 

magyar irodalmából  

A Nyugat nemzedékei, költői, írói. 

Irodalmi és kulturális élet a Nyugat korszaka alatt. 

Regények, regényrészletek, elbeszélések, lírai alkotások a magyar 

irodalom visszatérő nagy témáit feldolgozó irodalmi alkotások köréből. 

 

„Modern idők” – 

dráma és film 

 

Legalább egy dráma (tragédia vagy vígjáték) feldolgozása, megtekintése. 

Olvasmányok a szélesebb értelemben vett kortárs irodalomból. 

 

 

 

 

Irodalom és 

történelem – 

szemelvények az 

1945 utáni magyar 

irodalomból 

 

Teremtett világok – 

a fantasztikum 

változatai regényben 

és filmen 

Regionális kultúra és irodalmi élet. 

Improvizáció – közösen egyeztetett témára, együttesen kidolgozott 

történetváz alapján. 

 

Olvasók, írók, politikusok – irodalmi élet Magyarországon a háború 

után. 

Regényrészletek, egy film megtekintése. 

 

 

 

Tudomány és képzelet: a sci-fi.  

Civilizációk találkozása. 

Múlt és jövő – a fantasy. 

Regényrészletek. 

  

  

Memoriter:, Ady Endre: Őrizem a szemed, József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra, 
Istenem; Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Idézetek alkalmazása célnak és a szövegkörnyezetnek megfelelőn szóban és írásban, a forrás 

megjelölése. 

Fogalmak: Népszerű irodalom: lektűr, ponyva; epikai szerkezet, drámai szerkezet, monológ, 

dialógus, tragédia; szatíra, fantasztikum, szimbólum. 

Szerzők és művek: Ady Endre: A magyar Ugaron, Párisban járt az ősz, Őrizem a szemed, 

Lédával a bálban; Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig,Babits Mihály:Hazám; 

Juhász Gyula: Magyar táj magyar ecsettel; Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek 

panaszai, Tóth Árpád: Körúti hajnal, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (egy részlet), Krúdy 

Gyula: Szegény ember malaca, Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet), József Attila: 
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Mama, Anyám, Tiszta szívvel, Születésnapomra,  Radnóti Miklós: Nem tudhatom, 

Razglednicák; egy dráma, Sánta Ferenc: Nácik, Kertész Imre: Sorstalanság (részlet), Szabó 

Pál: Falusi történet, Szabó Lőrinc: Miskolc. 

A továbbhaladás feltételei 

- A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő 

eltérések felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk.  

- Tájékozottság és ítéletalkotás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média 

szerepének és hatásának felismerése.  

-A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező 

felolvasása, elmondása. 

- A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus írás. 

- A feldolgozott művekről, olvasmányélményekről, színházi előadásról összefoglalás 

készítése a témának, a kommunikációs alkalomnak megfelelő stílusban felelet vagy rövid 

írásos beszámoló formájában. 

- A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a tanult 

szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal. 

- Az olvasott művekben megjelenített emberi problémák bemutatása önálló 

véleménynyilvánítással.  

- Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a XX. század első és 

második fele), néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a korban. 

-A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik 

jellemzése. 

-A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani, 

mondattani jelenségek fogalmi szintű megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben, a 

szórend és a jelentés összefüggésének fölismerése 

-. Mondattani nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban. 

- Az idézés, a párbeszéd, a központozás helyesírása.  

-A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete.  

- Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között.  

- Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában.  

- Színházi előadás megtekintésének élménye alapján beszámoló készítése. Részvétel az 

improvizációs játékokban. 

Értékelés a tanév végén: A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott 

szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

A tankönyvválasztás elvei: 

- a tankönyv tartalmazza a tanterv által előírt műveket 

-nyelvezete és feladatainak nehézségi foka alkalmazkodjon a tanulók életkori 

sajátosságaihoz 

-szellemisége ne ellenkezzen az egyházi iskola erkölcsi követelményeivel 
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Tematikus összesített óraterv 

5.osztály 

 

 

Magyar irodalom 

          
Év eleji ismétlés. 2 óra 

Hangos olvasás felmérése: 3 óra 

Néma olvasás felmérése: 3 óra 

A könyvek varázsa: 3 óra 

Ritmusos játékok – játékos ritmusok: 5 óra 

Mesék bűvöletében: 12 óra 

Petőfi Sándor: János vitéz: 16 óra 

Múltunk a mítoszokban: 5 óra 

A Biblia világa: 6 óra 

Régiónk irodalma: 1 óra 

Az ember világa: 8 óra 

Év végi ismétlés: 2 óra 

Témazáró feladatlap: 3 óra 

Irodalmi dolgozat. 2 óra 

Diagnosztizáló mérés: 3 óra 

Magyar nyelvtan 

 
Év eleji ismétlés: 5 óra 

Kommunikáció: 4 óra 

Hang és betű: 22 óra 

A magyar helyesírás: 13 óra 

A szavak alakja és szerkezete: 18 óra 

Kommunikációtörténet: 3 óra 

Év végi ismétlés: 2 óra 

Könyv- és könyvtárhasználat: 1 óra 

Helyesírási és nyelvtani felmérők: 3 óra 

Témazáró felmérés: 3 óra 

 

6. osztály 

 

 

Magyar irodalom 

 
Év eleji ismétlés : 2 óra 

Hangos olvasás felmérés: 3 óra 

Néma értő olvasás: 3 óra 

„És azóta hősök párja;Híretek száll szájrul szájra”: 17 óra 

Arany János Toldi : 24 óra 

„Tűz víz között megütközött kis Magyarország”: 8 óra 

„Hol vagytok ti régi játszótársak? ”: 5óra 
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„Egy dallam visz, de keresztezi száz….”: 2 óra 

Régiónk irodalma: 1 óra 

Év végi ismétlés: 2 óra 

Témazáró dolgozat: 2 óra 

Irodalmi dolgozat: 2 óra 

Diagnosztizáló mérés: 3 óra 

 

Magyar nyelvtan 
Év eleji ismétlés: 5 óra 

Kommunikáció: 3 óra 

Szófajok: 57 óra 

Év végi ismétlés: 2 óra 

Könyv- és könyvtárhasználat: 1 óra 

Helyesírási és nyelvtani felmérők: 3 óra 

Témazáró felmérés: 3 óra 

 

 

 

7. osztály 
 

 

Magyar irodalom 

 
Év eleji ismétlés: 4 óra  

Hangos olvasás felmérés: 3 óra 

Néma értő olvasás: 3 óra 

Az új élet nyitánya, a nemzeti irodalom kibontakozása a 19. század első felében: 25 óra 

Történelmi korszakok, események ábrázolása a lírai és epikai alkotásokban: 12 óra 

Mikszáth Kálmán, a magyar próza megújítója: 8 óra 

A szerelem, mint ihletforrás: 8 óra 

A dráma és színjáték: 2 óra 

Mindannyiunk otthona, a Föld: 2 óra 

Év végi ismétlés: 2 óra 

Témazáró feladatlap: 2 óra 

Irodalmi dolgozat: 2 óra 

Könyvtári óra: 1 óra 

 

 

Magyar nyelvtan 
 

Év eleji ismétlés: 8 óra 

Kommunikáció: 2 óra 

A szöveg: 8 óra 

Az egyszerű mondat szerkezete: 

   Az alany és az állítmány: 13 óra 

   A bővítmények:  

       A tárgy: 10 óra 

       A határozók: 18 óra 

       A jelzők: 8 óra 
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Év végi ismétlés: 2 óra 

Helyesírási, nyelvtani felmérés: 3 óra 

Témazáró felmérés: 2 óra 

 

 

 

8. osztály 

Magyar irodalom 

 
Év eleji ismétlés: 2 óra 

Hangos olvasás mérése: 3 óra 

Néma olvasás mérése: 3 óra 

Új művészeti törekvések a XIX. század második és a XX. század első felében: 2 óra 

„Az embernek, míg csak van ember , megállni nem lehet.”: 37 óra 

„Modern idők” – dráma és film : 4 óra 

Irodalom és történelem –  

szemelvények az 1945 utáni magyar irodalomból : 13 óra 

Teremtett világok –  

a fantasztikum változatai regényben és filmen : 3 óra 

Év végi ismétlés: 2 óra 

Regionális irodalom: 1 óra 

Irodalmi dolgozat: 2 óra 

Témazáró felmérés: 2 óra 

Magyar nyelvtan 
Év eleji ismétlés: 5 óra 

Kommunikáció: 3 óra 

Összetett mondat: 2 óra 

Alárendelő összetett mondat: 25 óra 

Mellérendelő összetett mondat : 12 óra 

A szöveg szerkezete: 3 óra 

Szóalkotás: 10 óra 

Szóképzés: 3 óra 

A magyar nyelv története: 2 óra 

Könyvtári ismeretek: 1 óra 

Év végi ismétlés: 2 óra 

Helyesírási és nyelvtani felmérők: 3 óra 

Témazáró: 3 óra 
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Óraterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

 heti  órakeret: 4 évi 148 

5. évfolyam anyanyelv: heti órakeret: 2 évi 74 

 irodalom: heti órakeret: 2 évi 74 

 heti órakeret: 4 évi 148 

6. évfolyam anyanyelv: heti órakeret: 2 évi 74 

 irodalom: heti órakeret: 2 évi 74 

 heti órakeret: kötelező 4 választható - 

 Összesen:  4   

7. évfolyam évi  órakeret  148  

 anyanyelv: heti: 2 évi 74 

 irodalom: heti: 2 évi 74 

 heti órakeret: kötelező 3,5 választható 0,5 

 Összesen:  4   

8. évfolyam évi  órakeret  148  

 anyanyelv: heti: 2 évi 74 

 irodalom: heti: 2 évi 74 

  
heti órakeret: 

kötelező 3,5 választható 0,5 

 Összesen:                                                      4  

 

 

Az értékelés céljai és módjai 

 

Célja: ismeretek – készségek – képességek szintjének mérése, értékelése 

 

A teljesítmények értékelésében fontos szempont a fogalmak ismeretének fokozatos, az 

életkori teljesítőképességhez szabott megkövetelése. Az 5-6. évfolyamon a nyelvtani és 

irodalmi fogalmak fölismerése a követelmény, a 7-8. évfolyamon már a megnevezésük 

fogalmi magyarázat (definíció) formájában, valamint az ismeretek önálló alkalmazása 

feleletben, írásbeli munkákban és a saját munkája fokozatos önkontrollja. 

A tanulói teljesítmény értékelésének legfőbb szempontja a szövegértésben és a 

szövegalkotásban (beleértve az olvasási és íráskészséget, az írásbeli munkák helyesírását is) 

az évfolyamon megkövetelhető szint elérése, a tanultak önálló biztonságos felhasználása az 

irodalmi és az ismeretterjesztő művek feldolgozásában, az irodalmi és személyes élmény 

megfogalmazásában.; gyakorlati írás-és beszédkészség a mindennapi élet és a tanulmányok 

változatos kommunikációs helyzeteiben.  

Az eddig bevált feladattípusok mind alkalmazhatók a részképességek értékelésére, de a tudás 

évfolyamonkénti mérésére elsősorban olyan írásbeli és szóbeli komplex feladatok alkalmasak, 

amelyek a helyi tanterv legfőbb törekvéseivel összhangban a tanult ismeretanyag 

visszaadásán túl lehetőséget adnak a nyelvi kreativitás, a személyes élmény és vélemény 

megnyilvánulására is. 

A 8. évfolyamon elvárható legalább egy téma, résztéma adatgyűjtésen (könyvtári 

búvárkodáson) alapuló önálló kidolgozása szabadon választott vagy adott témában és/vagy 

műfajban(beszámoló, olvasónapló, kiselőadás, hozzászólás, műsorrészlet stb.) 
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Folyamatos értékelés: 

Szóbeli: 

- műelemzés 

- nyelvhasználati gyakorlatok 

- nyelvtani fogalmak ismerete 

- cselekményismertetés 

- memoriter 

- olvasás – felolvasás 

- irodalomelméleti ismeretek; elmélet – gyakorlati alkalmazás 

- kommunikációs ismeretek ellenőrzése 

- szóbeli szövegszerkesztés 

- szóbeli felelet feleletterv alapján 

- gyűjtőmunka 

- beszámoló, kiselőadás értékelése 

 

Írásbeli: 

- feladatlap a nyelvi kommunikációs ismeretek mérésére 

- helyesírási felmérés, tollbamondás 

- szövegalkotás írásban 

- írásbeli felelet 

- szövegértést ellenőrző feladatlapok 

- Érdemjegy: tartalom, helyesírás, külalak 

- A munkafüzetek és a házi füzetek ellenőrzése, értékelése 

 

Diagnosztikus mérés a 6. és a 8. évfolyam végén.  
 

 

 

KIEGÉSZÍTÉS A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSI MÓDSZERREL TANULÓ 

CSOPORTOK SZÁMÁRA 

 

A nem szakrendszerű oktatás kiterjesztése az ötödik és a hatodik évfolyamon a magyar 

nyelv és irodalom tanítása területén azt a célt szolgálja, hogy nagyobb lehetőséget kapjon az 

alapvető készségek, képességek fejlesztése. 

A tanulóknak a nem szakrendszerű oktatási csoportba való sorolása a 4.évfolyamos 

kompetenciamérés eredménye alapján, az új belépő tanulóknál pedig a diagnosztikai mérés 

eredménye szerint történik. 

A nem szakrendszerű oktatás során kiemelt figyelmet kell fordítani a 

személyiségfejlesztésre, teret kell biztosítani a tehetség képesség kibontakoztatást segítő 

tevékenységeknek, a felzárkóztatási programnak és a szociális hátrányok enyhítését segítő 

tevékenységeknek. 

 

Ezen célok megvalósításához a következő fejlesztési területeket kell kiemelni: 

 

1. Nyelvtani készségek, írás-helyesírás készség 

2. Beszédművelés, kommunikációs képességek 

3. Hangos olvasás készsége 

4. Néma értő olvasás készsége 

5. Jegyzeteléstechnika, önálló tanulás 

6. Információszerzés 



 57 

7. Szövegalkotás  

 

5. osztály 

 

TÉMAKÖRÖK: TARTALMAK: 

 

Eligazodás a mindennapi 

élethelyzetekben 

Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről. 

 A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe  

a beszédben.  

A nem nyelvi kifejezőeszközök fő formái, szerepük a  

Kommunikációban és kapcsolatuk a nyelvi kifejezőeszközökkel.  

Mindennapi beszédhelyzeteink: kapcsolatfelvétel, vélemény- 

nyilvánítás: kérdés, kérés, beszélgetés.  

Az elemi udvariassági formák ismerete és használata. 

Népdalok, mesék 1-2 népdal, mesék a klasszikus és a mai magyar irodalomból 

 és a világirodalomból.  

A nép-és műmesék jellemzői, motívumai, fordulatai, hőstípusai.  

Gyakori mesetípusok: állatmese, tündérmese, tréfás mese. 

Petőfi Sándor: János vitéz Mese és valóság az elbeszélésben.  

A szerkezet és a megjelenítés eszközei, a hős, a kaland, 

 az erkölcsi választások. A hangsúlyos verselés alapjai 

Természet, táj, szülőföld; 

család, gyerekek 

Mitológiai és bibliai történetek. Petőfi Sándor: Az Alföld,  

Arany János: Családi kör c. verse.  

A régió, a lakóhely irodalmi emlékei. 

 Petőfi Sándor: Keresztúton  

Élethelyzetek, emberi 

kapcsolatok elbeszélő 

művekben 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. A barátság, ellentét, felelősség, 

 közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak ábrázolása a műben. 

 A hosszabb prózai elbeszélés jellemzői: szerkezet, szereplők,  

helyszínek, a szereplők közti kapcsolatok Móra Ferenc, Gárdonyi 

 Géza alkotásaiban 

A beszélt nyelv A beszédhangok, a hangképzési folyamat, a magán-és a  

mássalhangzó törvények (teljes hasonulás, összeolvadás,  

zöngésség szerinti részleges hasonulás a helyesírás tükrében)  

A szótag és az elválasztás. A nyelv zeneisége, hangutánzó és  

hangulatfestő szavak. A mondatfonetikai eszközök szerepe  

a beszédben, alkalmazásuk és megértésük a mindennapi 

 kommunikációban, a történetmesélésben.  

Cselekményismertetés, beszámoló, tömörítés, 

 szövegkiegészítés szóban. 

Az írott nyelv Az élőszó és az írott szöveg azonos és eltérő jellemzői 

 néhány gyakori műfajban: elbeszélés, leírás 

A szavak jelentése és 

szerkezete 

A hangalak és a jelentés viszonya: egy- és többjelentésű szavak, 

rokon és ellentétes jelentésű 

 szavak, azonos alakú szavak, hangutánzó és hangfestő szavak.  

 Szólások, közmondások 

Szófajok 

 

Ige 

Könyv és könyvtárhasználat Tájékozódás a különféle dokumentumtípusokban:  

könyvek, segédkönyvek 
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Memoriter: 

 

     7 versszak a János vitéz című műből, egy versrészlet a tanultak közül ( Petőfi Sándor: Egy 

estém otthon, Arany János: Családi kör; néhány szólás, közmondás) 

 

Tanév végi értékelés: megegyezik a szakrendszerű oktatásban részt vevő tanulók értékelési 

szempontjaival és módjával. 

 

 

6. osztály 

 

 

TÉMAKÖRÖK: TARTALMAK: 

 

Páros és kisközösségi kommunikáció A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök tudatos alkalmazása. 

A kifejezőeszközök értelmezése a beszédpartnerek 

megnyilatkozásaiban. 

Monda, rege, ballada Két magyar történeti monda; Kőműves Kelemen; Arany János: 

Rege a csodaszarvasról, A walesi bárdok. A ballada műfaji 

jellemzői. 

 

Arany János: Toldi Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás. A 

főszereplő összetett jelelme: próbatételek, bűn és megtisztulás. 

A jellemzés eszközei. Szerkezeti, előadásmódbeli, nyelvi 

sajátosságok. 

Hősök a történetmondás műfajában Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Gárdonyi Géza: Egri csillagok; 

egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból 

Képek és formák a költészetben Legalább 3 lírai alkotás elemzése különböző korokból. A lírai 

formanyelv sokfélesége: változatok a képiségre, zeneiségre, 

szerkezetre. 

Szóbeli és írásbeli szövegműfajok 

főbb ismérvei 

A nézőpont szerepe az elbeszélésben és a leírásban. Az 

olvasottak reprodukálásának módjai. A jellemzés tartalmi és 

formai követelményei. Elbeszélés, leírás, jellemzés az 

ismeretterjesztésben. 

A szavak jelentése és szerkezete Egyszerűbb dialogikus formák. A szófajok alaktani és 

jelentésbeli jellemzői, képzésmódjuk. A szófajok rendszere: 

alapszófajok, viszonyszók, mondatszók. A szavak közötti 

kapcsolatok, állandósult szókapcsolatok. A szófajok 

helyesírása és nyelvhelyességi kérdései. A tulajdonnevek és a 

belőlük képzett melléknevek helyesírásának egyszerűbb esetei. 

Régiónk irodalma 

Könyv- és könyvtárhasználat 

Ismerkedés a megye és Miskolc költőivel és íróival 

 

 

Memoriter: 

 

     Öt-hat versszak a Toldiból; Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram (részlet), Arany János: 

A walesi bárdok (részlet),  
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Tanév végi értékelés: megegyezik a szakrendszerű oktatásban részt vevő tanulók értékelési 

szempontjaival és módjával. 

Kiegészítés  a Helyi tantervhez: 

 

A 2009/2010-es tanévtől az 5.évfolyamon a magyar órákon minden tanuló a nem 

szakrendszerű oktatási módszerekkel tanul.  

Két csoportra bontjuk az évfolyam tanulóit: 

1. csoport (nívó) 

2. csoport        

A nívócsoport tanterve a Helyi tantervben: Magyar nyelv és irodalom 5.évfolyam  37.oldaltól 

a 41 oldalig található;  

A 2.csoport tanterve: a Kiegészítés a nem szakrendszerű oktatási módszerrel tanuló csoportok 

számára című részben a 62. oldaltól a 65. oldalig található.  

2010. szeptemberétől kezdve ez már a 6. évfolyamra is vonatkozik. 

 


