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Élő idegen nyelv  

 

Kötelező kimeneti minimumszintek 

Az élő idegen nyelv tanulási terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (NAT 2020) többi 
tanulási területének céljaival, tartalmával, és az Európa Tanács ajánlásaival (Közös európai referenciakeret (KER) 2001, 2020). A nyelvtanulás folyamata a NAT 
2020 bevezetőjében megfogalmazott kulcskompetenciákra épül. Az idegen nyelv tanulásának és tanításának alapvető célja a tanuló nyelvi 
cselekvőképességének fejlesztése. A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten (A1, A2, B1, B2, C1, C2) a következő receptív és produktív készségek 
fejlesztését foglalják magukba: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, írás, nyelvi közvetítés. Az általános iskola végére a NAT 2020 a korábbiakhoz 
hasonlóan minden diák számára előírja legalább egy élő idegen nyelvből az A2-es, azaz az európai alapszint elérését. 

 

 
1-4. évfolyam, 
minimumszint 

8. évfolyam, 
minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

mérhető 
A2 

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

 1-4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 

Első idegen 
nyelv 

KER-szintben 
nem mérhető 

A1 A2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Általános tantervű óraháló az első osztálytól a nyolcadik osztályig 
 
 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8. 

Heti 
óraszám 

1 1 1 3 3 3 3 3 

Éves 
óraszám 

36 36 36 108 108 108 108 108 

KER szint KER szintben nem mérhető A1 A1.2 A2.1 A2.2 

 

 
Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő 
tanulási teljesítménye. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és 
társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az 
önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven 
támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. 
Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban 
vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a 
célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 
szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

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



A személyes és társas kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá válik más kultúrák, más szokások iránt, mely a mindennapi életben 
növelheti toleranciáját. A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, 
kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 
önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más 
népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns 
gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 
valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, 
döntéseket hoz, ezekről beszámol.  

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 
Személyes, közvetlen 
környezeti és természeti 
témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: a család, lakóhelyem, barátok 
Etika: a család, barátság 
Matematika: tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 
Természetismeret: táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 
növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 
a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a közélet színterei, 
tájékoztató jellegű olvasmányok, közművelődés 
Etika: etikus magatartás közművelődési intézményekben, szokások 
Történelem: múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és 
szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 
helyzetek 
Etika: osztálytársak és barátság 
Természetismeret: bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és 
szituációk 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: anyanyelvünk jellemzői, a főnév, a mellkénév, 
az ige, a magyar mondat, egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, Magyar nyelv és irodalom: a család, lakóhelyem, barátok 



országismereti témák Etika: a család, barátság 
Történelem: a család, baráti kapcsolatok 
Ének-zene: célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: aktuális események 
Történelem: aktuális események értelmezése 
Természetismeret: az időjárás 
Rajz és vizuális kultúra: az időjárás megjelenítése 
 

Szórakozás és játékos 
tanulás 

Testnevelés: mozgásos játékok, sportok, egészséges életmód 
Természetismeret: egészségvédelem 
Ének-zene: célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, 
tudásmegosztás 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos projektfeladatok 

 
 

Általános értékelés és értékelési elvek 

Az értékelésnél mindig figyelembe kell venni a tantervi előírást. 
Az idegen nyelvi órákon az értékelés célja a tanulók órai tevékenységének, hozzáállásának motiválása, bátorítása, pozitív megerősítő jutalmazása. Az értékelés 
akkor lesz hatékony és fejlesztő jellegű, ha figyelembe vesszük a gyerekek egyéni képességeit. Ennek a munkának az alapja a folyamatos megfigyelés, melyet a 
jó teljesítmény megerősítésével érhetünk el. 
Fejlesztjük a gyerekek önértékelését a mások munkájának megfigyelésével és a saját produktumok fejlesztési lehetőségeinek megbeszélésével. 
 

Az értékelés lehetőségei idegen nyelvi órákon 

- Részvétel a tervezési folyamatban. 
- A munkához való hozzáállás, motiváltság. 
- A fantázia, kreativitás megjelenése az egyéni munkákban. 
- A munkafolyamatok fázisainak betartására irányuló igény. 

 
 
 
 
 

Értékelés 



 
Az e-naplóban az értékelés súlyozásánál a következő százalékos határokat és színjelöléseket állapítottuk meg alsó-és felső tagozaton:  

- Beszámoló 200% kék jegy 
- Gyakorlati feladat 100% kék jegy  
- Házi dolgozat 150% zöld jegy  
- Házi feladat 100% zöld jegy  
- Házi feladatok hiánya 10% fekete jegy 
- Írásbeli felelet 100% kék jegy  
- Írásbeli röpdolgozat 100% kék jegy  
- Írásbeli témazáró dolgozat 200% piros jegy (felső tagozaton évente minimum 4 témazáró dolgozat) 
- Másik intézményből hozott értékelés 100% barna jegy 
- Órai munka 100% kék jegy  
- Projektmunka 100% kék jegy  
- Szóbeli felelet 100% kék jegy 
- Füzetvezetés 10% lila jegy  

 
A tantestület döntése alapján a félévi / év végi értékelés megállapításánál a tanári szabadság elve érvényesül olyan kikötéssel, hogy 0,61 század alatt nem 
lehet felfelé kerekíteni, így a magasabb osztályzatot megadni.  
 
Az 1. osztályban és a 2. osztályban félévkor a KRÉTA rendszer e-naplójában meghatározott szöveges értékelés fogadható el: 
A tantervi követelményeknek a tanuló 

• Kiválóan megfelelt  
• Jól megfelelt  
• Megfelelt 
 

2. osztály év végén valamint a többi évfolyamon félévkor és év végén érdemjegyet kapnak a tanulók, ami önértékeléssel kiegészíthető. 
1-3. évfolyamig a tanuló nem kötelezhető évismétlésre idegen nyelvből. 

A témazáró feladatlapok, felmérések, írásbeli feleletek esetében az alábbi értékelési küszöböket alkalmazzuk: 
91-100%  -  5 érdemjegy 
90 - 75%  -  4 érdemjegy 
74 - 60%  -  3 érdemjegy 
40 - 59%  -  2 érdemjegy 
0 - 39%    -  1 érdemjegy 



Minimálisan kötelező értékelés tantárgyanként:  
A tanulók megfelelő értékeléséhez és a félévi és év végi érdemjegyek reális megállapításához az alábbiak szerint kell eljárni:  
Óraszám félévente (heti) Érdemjegyek száma félévente  
1 óra             -                       legalább 3 érdemjegy  
3 óra             -                       legalább 5 érdemjegy 
 

Az ellenőrzések formái 

A idegen nyelvi órákon az alábbi ellenőrzési formákat alkalmazzuk, amelyeket a Kréta rendszerében megadott megnevezésekkel és súlyozással 
adminisztrálunk: 

- szóbeli feleletek, kisdolgozatok, másolás, órai munka, hallásértés, olvasásértés kisjegyre (3 kisjegy = 1 nagy jegy 100%) 
- szódolgozatok nagy jegyre 100% 
- témakörök végén a témazárók nagy jegyre (200%) 
- füzetvezetés félévente nagy jegyre 10% 
- versenyeken való sikeres szereplésért 5-ös érdemjegy, elért helyezésért 5-ös érdemjegy és szaktanári/osztályfőnöki/igazgatói dicséret 100% 
- hibátlan házi feladat: piros pont, 10 piros pont 1 nagy ötös 100% 
- házi feladat hiány kis egyes (5 kis egyes = 1 nagy egyes) 10% 
- felszerelés hiány: 5 alkalom után szaktanári figyelmeztetés 
-  

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 
 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:  
- a nyelvtanulás célja,  
- a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje,  
- a tanítás feltételei, körülményei, környezete, 
- a tankönyv tartalmi jellemzői,  
- nyelvi-tartalmi szempontok, 
- a tankönyv, mint taneszköz.  

 
A fenti célok abban az esetben valósíthatóak meg a legoptimálisabban, ha a tankönyvválasztás során tankönyvcsaládokban gondolkodunk. 
 A tankönyvön és munkafüzeten kívül szüksége van a tanulóknak németórán:  

- tanulói füzetre, szótárfüzetre, dolgozatfüzetre, irattartóra, kétnyelvű kis-/gyerekszótárra. 
 

 



Általános célok és feladatok: 1-4. osztály 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a 
készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesztése. A diáknak képessé kell válnia arra, hogy egyéni 
kommunikációs céljait elérje és nyelvtudását valódi nyelvi helyzetekben, ismeretszerzésre, és ezek átadására, szórakozásra, személyes és szakmai céljainak 
megvalósítására valódi vagy digitális térben alkalmazni tudja. Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet eszközként hatékonyan használja. 
Mindehhez elengedhetetlen a kommunikatív kompetencia tágabb összefüggésben értelmezett megközelítése, azaz a nyelvi elemek (a jel- és 
szabályrendszerek) valamint a szociolingvisztikai komponensek együttes fejlesztése.  

Kiemelten fontos az interdiszciplináris szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, az idegen nyelven megszerzett tudás pedig 
gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, 
felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére. A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlen a tanórán kívüli 
nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építeni, és erre a tanulót a nyelvórán fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, 
hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a 
nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. Az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést 
az egyéni különbségek esetén is. 

A nyelvtanulás kezdeti szakasza a ráhangolódás időszaka. A fő cél az, hogy a tanuló megszeresse a nyelvtanulást, megértse a nyelvtudás fontosságát és 
szerepét a tanórán és az iskolán kívül. Ez a kezdeti szakasz kötelezően az alsó tagozat negyedik osztályában indul, de a mi iskolánkban van lehetőség és igény, 
hogy a tanulók nyelvi fejlesztését, az idegen nyelv iránti motiválását már az első osztályban elkezdjük. Fontos, hogy felkeltsük a tanuló érdeklődését az idegen 
nyelvek, valamint a más nyelveket beszélő emberek, kultúrájuk megismerése és elfogadása iránt. A kisgyermeknek a világ iránti érdeklődése határtalan, 
fogékonysága a ritmus, a dalok, a kiejtés irányában természetesen fakad életkori sajátosságaiból, és a megfelelően történő nyelvi fejlesztés hatékonyan 
alapozza meg a későbbi, tudatosabb nyelvtanulást. Az ebben az életkorban jellemző műfajok (mesefilmek, mesekönyvek, dalok, mondókák) beépítése az órai 
munkába fogékonnyá tudják tenni a tanulókat a nyelvtanulás iránt, és segítenek elindulniuk az idegen nyelvi kommunikáció felé. Számukra a világ színessége, 
a nyelvi kifejezés változatossága érdekes és izgalmas, természetesen fordulnak idegen nyelvű ismerősök, barátok felé, és őszinte kíváncsisággal érdeklődnek 
más közösségek iránt. A cél ebben a szakaszban, hogy a tanuló Ismerkedjen meg a célnyelvi kultúrák főbb szokásaival, ünnepeivel és kommunikációs 
eszközeivel, valamint induljon el az önálló nyelvtanulóvá válás útján, sajátítson el olyan tanulási stratégiákat, amelyek segítségével képessé válik nyelvtudását 
fejleszteni és fenntartani. Szerezzen sikerélményeket a nyelvtanulásban, ezzel növekedjen önbizalma, fejlődjön önismerete és önértékelése. 

 

Módszerek 



A szelíd nyelvi nevelés élményalapú, tevékenységközpontú és a nyelvelsajátítást helyezi a középpontba. A bevezető szakasz természetes velejárója lehet a 
csendes, vagy megfigyelő időszak. Az irányító, pozitív tanári attitűd, valamint a vidám, stresszmentes, motiváló tanulási környezet hozzájárul ennek az érzelmi 
szűrőnek a feloldásához, így a nyelvtudás aktiválásához. Az idegen nyelv tanulásának kezdeti szakaszában még inkább igaz, hogy a hangsúly a kommunikatív 
értéken kell, hogy legyen a nyelvi pontossággal szemben. Ebben az életkorban a gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet alapfeltétele a 
tanulói érdeklődés felkeltésének. Az idegen nyelvi órákon a tanuló életkori sajátosságainak és fejlettségi szintjének megfelelő, érdekes, változatos, értelmes és 
kihívást jelentő tevékenységek által kerül közel a nyelv elsajátításához. A korosztály sajátosságainak megfelelően a beszédértés és a beszédkészség 
fejlesztésén van a hangsúly, mely segíti, megteremti a helyes kiejtés alapjait is. Minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során javasolt 
feldolgozni a nyelvi tartalmakat. Fontos, hogy a nyelvtanuló a kooperatív tanulási folyamat aktív résztvevője legyen. Az órákat ebben a pedagógiai szakaszban 
a játékosság és a változatos munkaformák jellemzik. A tanulási folyamatban kiemelt szerepet kap a rendszeres ismétlés, valamint állandó kapcsolat építése az 
új és a már korábban megszerzett tudás között. A tanulás tartalmát, tananyagait a nyelvtanuló igényeinek és egyéni különbségeinek megfelelően kell 
folyamatosan újragondolni, minél inkább szem előtt tartva a 21. század elvárásait. 

A nyelvtanulás ebben a képzési szakaszban is szorosan kapcsolódik egyéb tudásterületekhez, ezzel is tudatosítva a tanulóban azt, hogy a nyelvtudás nem 
önmagáért való cél, hanem eszköz a világ megismerésére és egyéni céljai elérésére. Az alsó tagozaton a nyelvi tartalmak és tevékenységek leginkább a 
művészeti, alkotást és mozgást igénylő tanulásterületekhez, illetve a nem tanórához köthető rendezvényekhez, ünnepekhez, szabadidős programokhoz 
kötődhetnek.  

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási 
stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére. A tanulók 
együttműködése, a kooperatív munkaformák, valamint a projektmunkák fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven 
folytatott kommunikációt. Feltétlenül szükséges ezen túl az is, hogy a tanulók a digitális tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. Az egyéni tanulási 
különbségek kiegyenlítése miatt pedig elengedhetetlen, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban, minél kisebb létszámmal 
történjen. 

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és 
gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúráknak, 
kapcsolatot teremthet a célnyelven beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi 
országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A nyelvtanulás során a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű hiteles szöveg mely a nyelvtanuló 
számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, autentikus tananyag nagy segítség tanárnak és 
tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, 
illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb 
tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek ezekben az autentikus tananyagokban 
nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazva jelennek meg. 

 



       Élő idegen nyelv: Német 

                                                                                        1-4. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (NAT) (2020) többi 
műveltségi területének céljaival. Az intézményben zajló korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges céljai az alábbiak:  

– a tanuló képes legyen a digitális és a valódi térben is idegen nyelven ismereteket szerezni, képességeit fejleszteni. 
– a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesztése, 
– a tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait elérni,  
– a tanuló képes legyen saját gondolatait kifejezni 

 

A nyelvoktatás struktúrája 

Az intézményben zajló nyelvoktatásban külön hangsúlyt fektetünk:  
- a kisgyermekkori nyelvoktatásra  
- a későbbi, megszerzett alapokra épülő nyelvoktatásra. 

Az első évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-tanítás elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődésének a nyelvek tanulása és a más 
nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt, valamint az, hogy megalapozza a diákok idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáit.  
 

A kisgyermekkori nyelvoktatás 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Erre a szakirodalom az alábbi fogalommal hivatkozik: Spracherwerbsprozess 
– nyelvelsajátítási mechanizmus. Ez az anyanyelv (első nyelv) esetén nagyrészt utánzással valósul meg. 
Kulcsfontosságú, hogy a gyerekek a számukra érdekes, motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ez 
alapozza meg a fent említett, későbbi nyelvoktatás során szükséges érdeklődést és motivációt, valamint elsajátított ismereteik használatát. A kezdeti, 
kisgyermekkori oktatásban használt feladatok során a célnyelvet hallva, a kontextust értelmezve lépnek előre a nyelv elsajátításában, a jelentésteremtésben 
és a szókincs feldolgozásában.  
Mivel ez a folyamat inkább „bontó” jellegű, ezért a sikerélmény relatív: a hetedik-nyolcadik évfolyamokra jellemző nyelvi szerkezetek még nem várhatók el 
természetesen.  
A kisgyermekkori nyelvoktatás jellemzője az értelmezési szakasz, amelynek során egyes diákok akár hónapokig ritkán szólalnak meg. Számukra a játékos 
tevékenységek jelentik a kommunikatív feladatszegmenseket, mert azokba minden diák szívesen bekapcsolódik. Ennek a tanulási fázisnak alapvető célja, hogy 



a diákokat önálló nyelvtanulóvá neveljük, az önálló tanulás módszereinek megismerésére ösztönözzük, valamint az önértékelés és a társértékelés 
alapvetéseivel ismeretesek legyenek. Ezek mellett az egész életen át tartó tanulás is elérhető váljon a tanulóknak. 
A nyelvórán a tanuló életkorának megfelelő, játékos és örömteli foglalkozásokon keresztül találkozik a célnyelvvel és a célnyelvi kultúrákkal, a legalapvetőbb 
kifejezéseket, kommunikációs fordulatokat élmény- és tevékenységközpontú feladatokon keresztül sajátítja el. A nyelvfejlesztés változatos munkaformák 
révén valósul meg, melyeknek alapját képezi a mozgással, dramatizálással összekapcsolt daltanulás, mondókázás, mesélés. Ebben az életkorban a 
gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet alapfeltétel a tanuló érdeklődésének felkeltéséhez. A tananyagban, a tanteremben a képek 
dominálnak, az új nyelvi elemek sokszor képekhez kötődnek. A tanulási folyamatban kiemelt szerepet kapnak a korosztály érdeklődését meghatározó mesék, 
dalok, gyerektörténetek, melyek alkalmat nyújtanak az állandó és rendszeres ismétlésre, valamint állandó kapcsolat építésére az új és a már korábban 
megszerzett tudás között. A nyelvtanulás ebben a korai képzési szakaszban is kitekint egyéb tudásterületekre, hiszen a kisgyermek a világra még jobban 
egészként tekint, nem egyes tantárgyakra bontva, és szívesen ismerkedik a különböző, különösen a művészeti alkotást és mozgást igénylő tudásterületek 
szókészletével célnyelven. 
 
A későbbi, megszerzett alapokra épülő nyelvoktatás 
Az ötödiktől nyolcadik évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a korábban, negyedik évfolyamon megkezdett nyelvi fejlesztésre, illetve annak 
eredményeire, ismeretanyagára. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás 
folyamatának megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az ötödik évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi kommunikációra történő 
felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

 

Tanulási eredmények a 4. évfolyam végén 

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

 megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy nonverbális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 
 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hallott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 
 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegben a tanult nyelvi elemeket; 
 megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, vizuális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 
 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 
 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez 

vagy reagál, mondanivalóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 
 ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő kiejtését tanári minta követése által, vagy autentikus hangzó anyag, 

IKT-eszközök segítségével; 



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

 megismeri a német nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan) 
 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve  

Óraszámok 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Themen und Situationen im persönlichen 

Bereich und im Bereich der unmittelbaren 

Umgebung und Umwelt 

8 8 8 32 

Themen und Situationen im Bereich des 

Klassenraums 

2 3 4 18 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 5 3 3 12 

Bezüge zur Zielsprache 3 3 4 8 

Bezüge zu interkulturellen und 

landeskundlichen Themen 

7 5 5 9 

Spielerisches Lernen 4 5 3 15 

Unterhaltung 4 5 5 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 3 4 4 4 

Összes óraszám: 36 36 36 108 



Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével; 
 érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kifejezi, főként rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a 

célnyelvi megnyilatkozást; 
 kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját; 
 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, 

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

helyzetekben; 
 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

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

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

megfelelő, egyszerű helyzetekben; 
 az adott tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget; 
 az adott tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 
 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: enge Familienmitglieder, Freunde 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: das Zuhause 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einrichtung, altersbezogene Gegenstände 
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 
 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mahlzeiten, Kleidungsstücke 
 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: gesunde Lebensweise 

 



 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern) kapcsolódó 
alapszintű kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 
 A témakörre jellemző alapvető helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die Natur 
 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haustiere halten 
 Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 
 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 
 Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 projektmunka:  
 családfa készítése saját rajzok, fényképek segítségével 
 lakóhely bemutatása egyszerű térkép készítésével (alapvető címkék felhasználásával) 
 kiskedvenc bemutatása fénykép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 
 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, szokások bemutatása) 

 társakkal készített interjú órai keretek között 
 bemutatkozás 
 lakóhely 
 családtagok  

 játékos szótanulás: képes szókártyák, pantomim, memóriajáték kártyával vagy interaktív táblával 
 képes „szótár” rajzolása (pl. a szobát, benne a bútorok nevét odaírni) 
 projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 
 szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 
 közös játékos daltanulás 
 plakátkészítés: állatok / növények, ünnepek, lakóhelyem, ételek, ruhadarabok 
 közvéleménykutatás: kinek milyen kisállata van?  
 ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével 
 ismert mese közös olvasása németül és a szöveg feldolgozása képekkel, képek sorba rakásával  

 színdarab előkészítése csoportban: egy kiválasztott főbb ünnephez színdarab előkészítése és előadása  
 



TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást igénylő, kreatív nyelvórai tevékenységek során; 
 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén segítséggel; 
 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 
 megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén; 
 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg 

képi kiegészítéssel; 
 írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket; 
 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek 

során; 
 értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket anyanyelvén már ismer; 
 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, 

kooperatív munkaformákban; 
 rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően; 
 a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 
 új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre; 
 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 
 a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik; 
 egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja; 
 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, 

egyszerű helyzetekben; 
 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

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

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

megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

 

 



 részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 
 részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 
 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi 

elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mitschüler 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eigene Schule 
 A témakörre jellemző alapvető tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände zum Lernen 
 A témakörre jellemző alapvető tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schreiben, Lesen, Zählen, Bewegung, schöpferische 

Tätigkeiten 
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, wichtigste Feste in der Schule 
 Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben 
 Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
 Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi tevékenységek során 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 projektmunka csoportban: az ideális tanterem 
 osztályterem tervezése berendezési tárgyak megnevezésével  
 egyszerűbb társasjátékok célnyelven, pl. memóriajáték a képeken szereplő tárgyak, tanulási tevékenységek megnevezésével 
 csoportversenyek, pl: Laufdiktat  
 projektmunka készítése csoportban: kedvenc tantárgy (a tantárgyra jellemző rajz, kép, tárgy stb. segítségével)  
 szituációs játékok 
 betűzés játékosan – „akasztófa” 
 projektmunka (plakátkészítés) csoportban: a saját iskola bemutatása; az álomiskola (kép, rajz, kulcsszavak stb. segítségével) 
 órarend készítése célnyelven 
 társakkal készített interjú és annak egyszerű bemutatása órai keretek között 

 tantárgyak 
 kedvenc tanárom 
 az én iskolám 
 iskolai ünnepek 



 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg 

képi kiegészítéssel; 
 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek 

során; 
 aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi; 
 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, 

kooperatív munkaformákban; 
 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén korábban megszerzett ismeretekkel; 
 alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartalmakra jellemző tevékenységeket nyelvórán; 
 felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi kifejezéseket, utasításokat, eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző alapvető tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bewegung, schöpferische Tätigkeiten 
 Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és 

mozgásos tudásterületek során megcélzott tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- társakkal közösen készített plakát bemutatása 

 öltözködés a különböző évszakokban 
 hétvégi tevékenységek a családban 
 időtöltés tanév közben, illetve nyaralás alatt 
 évszakok, hónapok, napszakok 

- más tudományterületeken tanult szavak, fogalmak játékos tanulása 
- közös előadás: dal, vers, mese 
- projektmunka: emberi test részeinek megnevezésével  
- mozgásos daltanulás a célnyelven (pl. Körperteil Blues, Kopf und Schulter …, Wochentagelied) 
- mozgásos játékok (pl. memorizálás labdával, tornával; süket postás játék; Lépj előre, ha tudod a választ! - játék) 



- kedvenc mese dramatizálása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket; 
 felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére; 
 felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet közötti különbségeket; 
 ismeri az adott nyelv ábécéjét; 
 lebetűzi a nevét; 
 felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét; 
 megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti különbségeket; 
 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 
 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 
 felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A német ábécé és jelkészlet ismerete 
 A német nyelv hangkészletének felismerése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- szavak lebetűzése szavak diktálása betűzéssel  
- szituációs telefonos játék: „Können Sie bitte Ihren Namen buchstabieren?” 
- keresztrejtvény készítése, megoldása 
- verseny csoportban: ország-város (adott betűkkel szavak keresése) 
- csipeszes hangvadász játék, hangkereső kígyó társasjáték 
- szókígyó - csapatverseny 
- daltanulás a célnyelven (pl. Das deutsche Alphabet-Lied) 
- betűzőverseny 
- képes szótár készítése 
- rajzfilmek nézése célnyelven 
- szókártyák készítése az alapszókinccsel kapcsolatosan 



- közös zenehallgatás és mesenézés célnyelven 

TÉMAKÖR: Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi elhelyezkedését, főbb országismereti jellemzőit; 
 ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezéseket, állandósult szókapcsolatokat és szokásokat; 
 megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét; 
 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival; 
 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete 
 A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- projektmunka: 

 születésnap ünneplése a célnyelvi kultúrában és hazánkban (összehasonlítás)  
 egyszerű, saját térkép készítése a célnyelvi országról/országokról, saját hazánkról, valamint egy elképzelt álomországról 

- plakát készítése: rajz vagy kivágott képekből montázs pl. egy ünnepről 
- Képek gyűjtése a különböző német nyelvű országok karácsonyairól 
- ünnepekhez kötődő mondókák, dalok tanulása, közös és egyéni előadása 
- országismereti vetélkedő 

TÉMAKÖR: Spielerisches Lernen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén segítséggel; 
 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 



 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek 
során; 

 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, 
kooperatív munkaformákban; 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő német nyelvi tevékenységekben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő körjátékok elsajátítása  
- játékos szótanulás: minél előbb találd ki, mit rajzolok, mit mutatok (pantomim) 
- mondókák, dalok tanulása, előadása 
- egyéni / csoportos versenyek: szókincs és helyesírás felmérése 
- akasztófa játék, barkochba, activity, bingó, hatschi-patschi játék  

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget; 
 megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott utasításokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad; 
 beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti 

szövegben; 
 felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek során. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű írott illetve hallott szövegek felhasználása szórakozás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- páros és csoportos tevékenységek végzése kártyákon szereplő utasítások, valamint szerepkártyák segítségével 
- egyszerű mondatokból álló képregény olvasása, saját készítése 



- képregény kockák, vagy szöveg kártyák történet szerinti sorba rakása 
- online feladatok: játékok, játékos gyakorló feladatok, interaktív feladatok, dalok, mesék online 
- énekek, versek előadása 

 

- gyűjtőmunka: célnyelvi szövegek, feliratok keresése éttermekben, moziban, egyéb szabadidős tevékenységek során  
- keresztrejtvények megoldása, készítése (képek segítségével) 
- számítógépes játékok a célnyelven 
- célnyelvi társasjáték, bábjátékok 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg 

képi kiegészítéssel; 
 törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre; 
 célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva; 
 alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel német nyelven 
 Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét német nyelvű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- saját érdeklődési köréhez tartozó, rajzokkal, fényképekkel támogatott plakát készítése egyedül vagy csoportban, és annak bemutatása a tanulócsoport 

számára 
- rajz, projektmunka alapján rövid, pár szavas-mondatos kiselőadást tart a tanult témakörökből 
- gyűjtőmunka és prezentációk választott témákból  

 

 
 
 



 

 

 

1. évfolyam 

Témakörök Éves óraszám Tevékenységformák Követelmények Ellenőrzés, értékelés 
Themen und Situationen im persönlichen 
Bereich und im Bereich der unmittelbaren 
Umgebung und Umwelt 

 Kennenlernen 
 Meine Familie 
 Meine Gegenstände 
 Meine Spielzeuge 
 Mein Haus, mein Garten 
 Mein Essen 
 Meine Freunde 
 Mein Geburtstag 
 Meine Kleidung 

Themen und Situationen im persönlichen 
Bereich und im Bereich des Klassenraums 

 Kennenlernen 
 Meine Gegenstände 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 Eins, zwei, drei – wir zählen 
 Ein Ball, zwei Bälle… 
 Tiere 
 Jahreszeiten 
 Sportarten 

Bezüge zur Zielsprache 
 Liederlernen in Deutsch 
 Zeichentrickfilme  in Deutsch 
 Deutsche Märchen  

Bezüge zu interkulturellen und 
landeskundlichen Themen 

 Martinstag 
 Nikoalustag 
 Frohe Weihnachten 
 Fasching 

 
36 

 
egyéni munka 
pármunka 
kooperatív technikák 
frontális osztálymunka 
drámajáték 
szóbeli utasításra adott testi 
válasz 
autentikus dalok, versek 
kiszámolók, játékok, mesék, 
történetek feldolgozása, 
eljátszása 
kereszttantervi 
kapcsolatokhoz fűződő 
tevékenységek (rajzolás, 
színezés, hajtogatás, 
daltanulás, mérés, 
csoportosítás, mozgásos 
játékok) 
 
 

  
A tanuló tudja a 
törzsanyagban 
szereplő dalokat, 
mondókákat, 
kiszámolókat 
csoportban, párban 
vagy akár önállóan 
is előadni, vegyen 
részt a nyelvi 
játékokban. 

 
Ebben az életkorban első sorban a 
primer készségek fejlesztése a 
legfontosabb, ezért az ellenőrzés, 
értékelés középpontjában is a 
hallott szöveg értése áll. 
Fejlődését az órai utasítások és a 
cselekvésre épülő játékos 
feladatok teljesítéséből 
követhetjük nyomon. 
 
A beszéd az egyszavas válaszoktól 
(igen, nem, név, szín, szám, stb.), a 
memorizált, elemezetlen nagyobb 
egységek használatáig terjed 
(köszönés, mondóka, körjáték, 
dal). 
 
A szóbeli értékelés és ellenőrzés 
formái:  
Rövidebb tanulói 
megnyilvánulások, hozzászólások 
értékelése 
A tanult mondókák, rigmusok, 
dalok elsajátított minta alapján 
történő reprodukálása csoportban 
vagy akár önállóan. 
 
 
Félévkor és év végén szöveges 
értékelést kapnak a tanulók, ami 
kiegészíthető önértékeléssel 
 



 Frohe Ostern 
Spielerisches Lernen  

 Lieder in jeder Einheit 
 Spiele in jeder Einheit 

 
Unterhaltung 

 Lieder in jeder Einheit 
 Spiele in jeder Einheit 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
 Meine Familie 
 Mein Haus, mein Garten 
 Meine Kleidung 

Nyelvi funkciók 
 köszönési formák (üdvözlés, 

elköszönés) 
 bemutatkozás megfogalmazása 
 dolgok személyek megnevezése 
 jókívánságok kifejezése 
 főbb ünnepekhez kapcsolódó 

szófordulatok 
 utasítások értelmezése és azokra 

történő reakció kifejezése 
Nyelvi elemek, struktúrák 

 létezés kifejezése jelen időben 
 cselekvés, történés kifejezése jelen 

időben 
 birtoklás 
 mennyiségi viszonyok: egyes számú 

főnevek 
 mennyiségi viszonyok: számok 
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű 

kötőszavak és személyes névmások 

 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

2. évfolyam 

Témakörök Éves óraszám Tevékenységformák Követelmények Ellenőrzés, értékelés 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich und 
im Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

 Guten Morgen, Guten Tag 
 Ich mag Bananen 
 Rosa, lila violett 
 Oma, Opa und ich 
 Alles Gute zum Geburtstag 
 Ach, du lieber Nikolaus 
 Frohe Weihnachten 
 Frohe Ostern 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 Eins, zwei, drei 
 Rosa, lila, violett 

Themen und Situationen in Merieich des 
Klassenraumes 

 Mein Stift und meine Maus 
 Wir lernen und spielen 
 Deutsch im Unterricht 

Bezüge zur Zielsprache 
 Liederlernen in Deutsch 
 Zeichentrickfilme  in Deutsch 
 Deutsche Märchen  

Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen 
Themen 

 Martinstag 
 Nikoalustag 
 Frohe Weihnachten 
 Fasching 
 Frohe Ostern 

Spielerisches Lernen  
 Spielseiten in jeder Lektion 
 Liederseite in jeder Lektion 

Unterhaltung 
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egyéni munka 
pármunka 
kooperatív technikák 
frontális osztálymunka 
drámajáték 
szóbeli utasításra adott testi 
válasz 
autentikus dalok, versek 
kiszámolók, játékok, mesék, 
történetek feldolgozása, 
eljátszása 
kereszttantervi 
kapcsolatokhoz fűződő 
tevékenységek (rajzolás, 
színezés, hajtogatás, 
daltanulás, mérés, 
csoportosítás, mozgásos 
játékok) 
 
 

  
91% - 100% : 5 
75% - 90% : 4 
60% - 74% : 3 
40% - 59 % : 2  
0% - 39% : 1 
 

Ebben az életkorban első sorban a 
primer készségek fejlesztése a 
legfontosabb, ezért az ellenőrzés, 
értékelés középpontjában is a 
hallott szöveg értése áll. 
Fejlődését az órai utasítások és a 
cselekvésre épülő játékos 
feladatok teljesítéséből 
követhetjük nyomon. 
 
A beszéd az egyszavas válaszoktól 
(igen, nem, név, szín, szám, stb.), a 
memorizált, elemezetlen nagyobb 
egységek használatáig terjed 
(köszönés, mondóka, körjáték, 
dal). 
 
Az olvasás és írás bevezetése 
fokozatosan történik. Az 
értékelésnél az olvasási technika és 
a másolás helyességét vizsgáljuk. 
 
A szóbeli értékelés és ellenőrzés 
formái:  
Rövidebb tanulói 
megnyilvánulások, hozzászólások 
értékelése 
 
Az írásbeli értékelés és ellenőrzés 
formái: 
írásbeli házi feladat 
önellelnőrző feladatlap 
feladatlap 
Félévkor szöveges értékelést, 



 Lieder in jeder Einheit 
 Spiele in jeder Einheit 
 Scherz-Zoo in jeder Lektion 

 
 Humor-Labor in jeder Lektion 
 Zaubertricks im Arbeitsbuch 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
 Meine Klasse 
 Ich mag Bananen 
 Mein Stift und meine Maus 
 Oma, Opa und ich 

Nyelvi funkciók 
 köszönési formák (üdvözlés, elköszönés) 

értelmezése és kifejezése 
 bemutatkozás megfogalmazása 
 személyre vonatkozó információkérés, 

információadás 
 dolgok, személyek megnevezése 
 tetszés illetve nem tetszés kifejezése 
 jókívánságok kifejezése 
 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok 
 utasítások értelmezése és azokra történő 

reakció kifejezése 
Nyelvi elemek, struktúrák 

 létezés kifejezése jelen időben 
 cselekvés, történés kifejezése jelen időben 
 birtoklás 
 mennyiségi viszonyok: egyes számú főnevek 
 mennyiségi viszonyok: számok 
 térbeli viszonyok: közelre és távolra mutató 

határozószók 
 modalitás: mögen 
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak 

és személyes névmások 

évvégén érdemjegyet kapnak a 
tanulók, ami kiegészíthető 
önértékeléssel.  
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
3. évfolyam 

Témakörök Éves óraszám Tevékenységformák Követelmények Ellenőrzés, értékelés 
Themen und Situationen im persönlichen 
Bereich und im Bereich der unmittelbaren 
Umgebung und Umwelt 

 Hallo, wie geht’s dir? 
 Zum Geburtstag viel Glück! 
 Hast du ein Haustier? 
 Bei Grazia zu Besuch 
 Martinstag 
 Kinder lieben Karneval 
 Muttertag 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 Endlich Winter 
 Hast du ein Haustier? 
 Wohin gehen wir hin? 

Themen und Situationen in Merieich des 
Klassenraumes 

 Ich höre gern Musik 
 Ich kann singen und tanzen 
 Hast du ein Haustier? 

Bezüge zur Zielsprache 
 Liederlernen in Deutsch 
 Zeichentrickfilme  in Deutsch 
 Deutsche Märchen  
 Wir spielen Theater: Alle Buchstaben 

sind Freunde 
Bezüge zu interkulturellen und 
landeskundlichen Themen 

 Grüße von den deutschen Freunden 
 Martinstag 
 Nikoalustag 
 Frohe Weihnachten 
 Kinder lieben Karneval 
 Frohe Ostern 
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egyéni munka 
pármunka 
kooperatív technikák 
csoportmunka 
forgószínpad 
frontális osztálymunka 
drámajáték 
miniprojektek 
szóbeli utasításra adott testi 
válasz 
autentikus dalok, versek 
kiszámolók, játékok, mesék, 
történetek feldolgozása, 
eljátszása 
kereszttantervi kapcsolatokhoz 
fűződő tevékenységek (rajzolás, 
színezés, hajtogatás, daltanulás, 
mérés, csoportosítás, mozgásos 
játékok) 
 
 

  
91% - 100% : 5 
75% - 90% : 4 
60% - 74% : 3 
40% - 59 % : 2  
0% - 39% : 1 
 

Ebben az életkorban első sorban a 
primer készségek fejlesztése a 
legfontosabb, ezért az ellenőrzés, 
értékelés középpontjában is a 
hallott szöveg értése áll. 
Fejlődését az órai utasítások és a 
cselekvésre épülő játékos 
feladatok teljesítéséből 
követhetjük nyomon. 
 
A beszéd az egyszavas válaszoktól 
(igen, nem, név, szín, szám, stb.), a 
memorizált, elemezetlen nagyobb 
egységek használatáig terjed 
(köszönés, mondóka, körjáték, 
dal). 
 
Az olvasás és írás bevezetése 
fokozatosan történik. Az 
értékelésnél az olvasási technika és 
a másolás helyességét vizsgáljuk. 
 
A szóbeli értékelés és ellenőrzés 
formái:  
Rövidebb tanulói 
megnyilvánulások, hozzászólások 
értékelése 
 
Az írásbeli értékelés és ellenőrzés 
formái: 
írásbeli házi feladat 
önellelnőrző feladatlap 
feladatlap 
Félévkor és évvégén érdemjegyet 



 
 
 
 
Spielerisches Lernen  

 Wiederholungsspiel 
 Spielseiten in jeder Lektion 
 Liederseite in jeder Lektion 

Unterhaltung 
 Wiederholungsspiel 
 Lieder in jeder Einheit 
 Spiele in jeder Einheit 
 Scherz-Zoo in jeder Lektion 
 Humor-Labor in jeder Lektion 
 Experimente im Arbeitsbuch 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
 Ich höre gern Musik 
 Ich kann singen und tanzen 
 Hast du ein Haustier? 

 
Nyelvi funkciók 

 köszönési formák (üdvözlés, 
elköszönés) értelmezése és kifejezése 

 bemutatkozás megfogalmazása 
 hogylét iránti érdeklődés 
 hogylét iránti érdeklődésre történő 

reakció kifejezése 
 tudás illetne nem tudás kifejezése 
 visszakérdezés kifejezése nem értés 

esetén 
 alapvető érzések kifejezése 
 kívánság kifejezése 
 kínálás, illetve javaslat és arra történő 

reakció kifejezése 
 javaslat és arra reagálás 
 személyre vonatkozó információkérés, 

információadás 
 véleménykérés és arra reagálás 
 dolgok, személyek megnevezése 
 tetszés illetve nem tetszés kifejezése 
 jókívánságok kifejezése 

kapnak a tanulók, ami 
kiegészíthető önértékeléssel.  
 
 
 



 
 
 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó 
szófordulatok 

 utasítások értelmezése és azokra 
történő reakció kifejezése 

 
 
Nyelvi elemek, struktúrák 

 létezés kifejezése jelen időben 
 cselekvés, történés kifejezése jelen 

időben 
 birtoklás 
 mennyiségi viszonyok: egyes számú 

főnevek 
 mennyiségi viszonyok: számok 
 minőségi viszonyok: Wie? 
 térbeli viszonyok: közelre és távolra 

mutató határozószók 
 időbeli viszonyok: napok, napszakok 
 modalitás: mögen, möchten, können, 

wollen 
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű 

kötőszavak és személyes névmások 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. évfolyam 
Témakörök Éves óraszám Tevékenységformák Követelmények Ellenőrzés, értékelés 
Themen und Situationen im persönlichen 
Bereich und im Bereich der unmittelbaren 
Umgebung und Umwelt 

 Oje, oje, mein Kopf tut weh 
 Wir machen einen Flohmarkt 
 Mein Zimmer 
 Was ziehe ich an? 
 Wir gehen in den Zoo 
 Einschulungsfest 
 Silvester und Neujahr  

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 Der Herbst ist da 
 Wir gehen in den Zoo 

Themen und Situationen in Merieich des 
Klassenraumes 

 Ferien ade 
 Schöne Ferien 
 Einschulungsfest 

Bezüge zur Zielsprache 
 Liederlernen in Deutsch 
 Zeichentrickfilme  in Deutsch 
 Deutsche Märchen  

Bezüge zu interkulturellen und 
landeskundlichen Themen 

 Was gibt es Neues? 
 Einschulungsfest 
 Martinstag 
 Nikoalustag 
 Frohe Weihnachten 
 Silvester und Neujahr 
 Kinder lieben Karneval 
 Frohe Ostern 

Spielerisches Lernen  
 Wiederholungsspiel 
 Spielseiten in jeder Lektion 
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egyéni munka 
pármunka 
kooperatív technikák 
csoportmunka 
forgószínpad 
frontális osztálymunka 
drámajáték 
miniprojektek 
szóbeli utasításra adott testi 
válasz 
autentikus dalok, versek 
kiszámolók, játékok, mesék, 
történetek feldolgozása, 
eljátszása 
kereszttantervi kapcsolatokhoz 
fűződő tevékenységek (rajzolás, 
színezés, hajtogatás, daltanulás, 
mérés, csoportosítás, mozgásos 
játékok) 
 
 

  
91% - 100% : 5 
75% - 90% : 4 
60% - 74% : 3 
40% - 59 % : 2  
0% - 39% : 1 
 

Ebben az életkorban első sorban a 
primer készségek fejlesztése a 
legfontosabb, ezért az ellenőrzés, 
értékelés középpontjában is a 
hallott szöveg értése áll. 
Fejlődését az órai utasítások és a 
cselekvésre épülő játékos 
feladatok teljesítéséből 
követhetjük nyomon. 
 
A beszéd az egyszavas válaszoktól 
(igen, nem, név, szín, szám, stb.), a 
memorizált, elemezetlen nagyobb 
egységek használatáig terjed 
(köszönés, mondóka, körjáték, 
dal). 
 
Az olvasás és írás bevezetése 
fokozatosan történik. Az 
értékelésnél az olvasási technika és 
a másolás helyességét vizsgáljuk. 
 
A szóbeli értékelés és ellenőrzés 
formái:  
Rövidebb tanulói 
megnyilvánulások, hozzászólások 
értékelése 
 
Az írásbeli értékelés és ellenőrzés 
formái: 
írásbeli házi feladat 
önellelnőrző feladatlap 
feladatlap 
Félévkor és évvégén érdemjegyet 
kapnak a tanulók, ami 
kiegészíthető önértékeléssel.  



 Liederseite in jeder Lektion 
 
 
Unterhaltung 

 Wiederholungsspiel 
 Lieder in jeder Einheit 
 Spiele in jeder Einheit 
 Scherz-Zoo in jeder Lektion 
 Humor-Labor in jeder Lektion 
 Zauberticks, Spiele und Experimente 

im Arbeitsbuch 
 Wir spielen Theater: Im Schloss 

Monsterstein 
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

 Ferien ade 
 Der Herbst ist da 
 Mein Zimmer 
 Wir gehen in den Zoo 

 
 

Nyelvi funkciók 
 köszönési formák (üdvözlés, 

elköszönés) értelmezése és kifejezése 
 bemutatkozás megfogalmazása 
 hogylét iránti érdeklődés 
 hogylét iránti érdeklődésre történő 

reakció kifejezése 
 tudás illetne nem tudás kifejezése 
 visszakérdezés kifejezése nem értés 

esetén 
 alapvető érzések kifejezése 
 kívánság kifejezése 
 kínálás, illetve javaslat és arra történő 

reakció kifejezése 
 javaslat és arra reagálás 
 személyre vonatkozó információkérés, 

információadás 
 véleménykérés és arra reagálás 
 dolgok, személyek megnevezése 
 tetszés illetve nem tetszés kifejezése 
 jókívánságok kifejezése 

 
 
 



 
 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó 
szófordulatok 

 utasítások értelmezése és azokra 
történő reakció kifejezése 

 
 
Nyelvi elemek, struktúrák 

 létezés kifejezése jelen időben 
 cselekvés, történés kifejezése jelen 

időben 
 birtoklás 
 mennyiségi viszonyok: egyes számú 

főnevek 
 mennyiségi viszonyok: számok 
 minőségi viszonyok: Wie? 
 térbeli viszonyok: közelre és távolra 

mutató határozószók 
 időbeli viszonyok: napok, napszakok 
 modalitás: mögen, möchten, können, 

wollen 
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű 

kötőszavak és személyes névmások 

 
 
 

A továbbhaladás feltételei 
 

1.  évfolyam 
Hallott szöveg értése  

- A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 
- megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 
- megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Beszédkészség 
       Szóbeli interakció 

- A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben. 
- beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatva. 
- részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 



- törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 
 

       Összefüggő beszéd 
- A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket. 
- társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 
- törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 
 
2. évfolyam 

Hallott szöveg értése 
- A tanuló  követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést.  
- megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 
- megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket.  
- felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni 
      Beszédkészség 

      Szóbeli interakció 
- A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben.  
- beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatva.  
- tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.  
- minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról.  
- részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.  
- törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 
 Összefüggő beszéd  
- A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  
- társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.  
- számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel 

támogatva 
- törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására 

Olvasott szöveg értése 
- A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás közötti különbségeket.  
- képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.  
- bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  
- követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.  

Íráskészség 
- A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás közötti különbségeket.  
- ismeri az adott nyelv ábécéjét.  
- bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.   

 
 



 
 

3. évfolyam 
              Hallott szöveg értése 

- A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést.  
- megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 
- megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket. 
- felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni. 

Beszédkészség 
      Szóbeli interakció  

- A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben.  
- beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatva. 
-  tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.  
- minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról.  
- részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.  
- törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására 
Összefüggő beszéd  
- A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  
- társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 
- számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel 

támogatva. 
- bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.  
- törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

Olvasott szöveg értése 
- A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás közötti különbségeket.  
- képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.  
- képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.  
- bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  
- követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.  
- felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban.  
- megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

Íráskészség 
- A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás közötti különbségeket.  
- ismeri az adott nyelv ábécéjét. 
- különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, mondatokat. 
- bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

 
 



 
 

4. évfolyam 
 Hallott szöveg értése 

- A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést.  
- megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.  
- megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket.  
- felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.  
- felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitális csatornákon hallott nagyon egyszerű szövegekben is.  

Beszédkészség 
       Szóbeli interakció  

- A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben. 
- beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatva.  
- tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.  
- minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról.  
- részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.  
- törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 
Összefüggő beszéd  
- A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  
- társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 
- számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel 

támogatva.  
- bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.  
- törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

Olvasott szöveg értése 
- A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás közötti különbségeket.  
- képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.  
- képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.  
- bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  
- követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.  
- felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban.  
- megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét.  
- felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitális csatornákon olvasott nagyon egyszerű szövegekben is. 

 
 

 
 
 



 
 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 
 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:  
- a nyelvtanulás célja,  
- a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje,  
- a tanítás feltételei, körülményei, környezete, 
- a tankönyv tartalmi jellemzői,  
- nyelvi-tartalmi szempontok, 
- a tankönyv, mint taneszköz.  

 
A fenti célok abban az esetben valósíthatóak meg a legoptimálisabban, ha a tankönyvválasztás során tankönyvcsaládokban gondolkodunk. Ezért a korai idegen 
nyelvi neveléshez a következő tankönyvek alkalmazását javasoljuk: 
 

1. évfolyam: Hans Hase oktatócsomag 
2. évfolyam: Hallo Anna 1 (tankönyv és munkafüzet) 
3. évfolyam: Hallo Anna 2 (tankönyv és munkafüzet) 
4. évfolyam: Hallo Anna 3 (tankönyv és munkafüzet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Helyi tanterv 

Élő idegen nyelv  

5–8. évfolyam 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan 
áttevődik a nyelvelsajátításról a tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának megfelelő órai tevékenységek 
jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli 
feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre 
hangsúlyosabbá válik, hogy a tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell 
megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a 
szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák 
elsajátítására, az önálló tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére. Fontosak a kooperatív 
módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális tartalmak 
felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevékenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön 
és csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint 
célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból javasolt, hogy az 
iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban történhessen. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő 
tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. 
Megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. 
A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való 
felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 



A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven 
támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. 
Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban 
vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a 
célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 
szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

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

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, 
valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás 
növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más 
népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a kritikus, toleráns 
gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 
valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, 
döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, 
amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása szövegösszefüggésbe ágyazottan, 
konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  

 



Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett 
ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 
internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

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

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és 
nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, hogy a 
tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást 
élővé és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést 
az egyéni különbségek esetén is. A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített 
olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és 
gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúráknak, 
kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi 
országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori 
sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk kell. A változatos 
munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák 
segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek 
fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, s 
egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló 
számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 
tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, 
illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb 
tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló 
egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 



Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a 
tanuló ismeri és használja az alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak 
mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza 
a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre 
és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát.  

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

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

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 
 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 
 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 
 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit. 

 
 

Az élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, és a tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok, valamint a javasolt 
tevékenységek ezek köré csoportosítva jelennek meg. Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók, 
nyelvi elemek és struktúrák, melyeket az 5-6. évfolyamra, valamint a 7-8. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott 
nyelvi funkciók, stratégiák és elemek mindig az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak, az előzőeknél megfogalmazottakra épülnek, azokat bővítik, és a 
tanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

A 4. évfolyamon bevezetett témakörök mindegyike szerepel ebben a szakaszban is, de elemeik tára szélesedik, feldolgozásuk egyre árnyaltabban történik. 
Hangsúlyosabbá válnak és mélyülnek a kereszttantervi, kultúrák közötti és célnyelvi tartalmak, valamint a tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos 
vonatkozások. Új témakörként megjelennek a közéleti és aktuális témák, melyek az éppen időszerű közéleti tartalmak, hírek, témák feldolgozása révén az 
osztálytermi és a valós helyzetek közötti távolság csökkentését segítik elő. A személyes, környezeti, közéleti és aktuális témák a valós nyelvhasználathoz 
kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik.  



Az idegen nyelvi kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi 
struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy 
szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), 
érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). A javasolt tevékenységi formák csak 
gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező érvényűek. 



Élő idegen nyelv: Német 
5-8. évfolyam 

A német nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, 
módszereknek és kimeneti követelményeknek a megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.  

 

5-6. évfolyam 

Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan érkezik a tanuló. Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás 
elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli kommunikációját, 
illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen 
oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos az oldott hangulatú nyelvórai tanulási környezet kialakítása, amelyben a 
tanuló változatos munkaformákban számára releváns, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal a tanuló továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve ismerkedik meg. Míg 4. osztályban a hangsúly 
jellemzően a szóbeli nyelvi helyzeteken és nyelvhasználaton volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megnevezett 
készségek fejlesztése integráltan történik; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés készségei mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás és 
kommunikáció, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, 
történetek teszik eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül történő kommunikáció és 
szövegértés is. 

Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4. évfolyamon már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s az ott szerzett előzetes tudására építve ismereteit 
tovább bővíti. A témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb feldolgozása és a komplexebb szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: egyre 
összetettebb tartalmak megértésére és kommunikációs célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: a közéleti és aktuális témák, melyek 
egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, illetve közéleti tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő 
aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak 
lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós nyelvhasználati szituációk megélésére, illetve a tanuló tanórán kívül szerzett ismereteire tudatosan kell 
építeni. Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló nyitottságát, toleranciáját a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel 
rendelkező emberekkel, illetve kultúrájukkal szemben. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb 
nyelvhasználatra törekszik. Miután megismerkedik különböző tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá válás útján, s a 6. évfolyam 
végére már rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet. 



 

7–8. évfolyam 

E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén a tanuló eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre. A megvalósítás az 
életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, hogy történjen, lehetőség szerint figyelembe 
véve a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokat is. A 7-8. évfolyamon tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a nyelvtani 
ismeretek funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló az ismert nyelvi eszközök segítségével többnyire helyesen és érthetően fejezi ki 
magát alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi elemeket és kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli 
és szóbeli közléseiben, valamint közvetíteni is tud az élő idegen nyelven. 

A német nyelv tanításának sajátossága 7-8. évfolyamon a szövegértés további fejlesztése, az autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a 
nyelvtani ismeretek közvetítése szövegek révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Ezzel kapcsolatban nagy hangsúlyt kap a felfedező tanulás, melynek 
során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák egyre bővülő tárával és azok egyre tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, a nyelvi eszközök 
jelentését és a szabályszerűségeiket. A szélesebb körű nyelvtanulási, illetve nyelvhasználati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a diákot az 
önálló nyelvtanulóvá válásban és képessé teszik őt arra, hogy a stratégiákat más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciái további fejlesztésére. A 
nevelési-oktatási szakaszban a tanuló egyre több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a szövegfajtákkal kapcsolatos ismereteit, és egyre inkább alkalmazza 
idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit is. 

A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is biztosítani kell a jó hangulatú, önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó 
tanulási környezetet, amelyben lehetőség nyílik számára az önértékelés és a társas értékelés alkalmazására is. Motivációját erősítik továbbá a változatos 
munkaformák, a kihívást jelentő feladatok, a pozitív tanári visszajelzések és megerősítések, a határozott céltudatos tanári attitűd, valamint a projektek. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest jelentősen bővülnek, mélyebben és komplexebb módon kerülnek 
feldolgozásra, igazodva a diákot körülvevő világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak más 
tanulási területek tartalmaival, és lehetővé teszik a nyelvtanuló számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban ismerje meg szűkebb és tágabb 
környezetét, bevonva a digitális eszközöket és mobilalkalmazásokat is. A témakörök feldolgozása során építeni kell a nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, a 
világról megszerzett tudására, valamint a más tantárgyakból megszerzett ismereteire. Ezek elmélyítését segítik, ha a tanulók többször találkoznak német 
nyelvű hírekkel, dokumentumfilmekkel, olyan beszámolókkal, melyek magyar híreket német nyelven közvetítenek, vagy amelyek német nyelven 
Magyarország országismereti jellemzőivel foglalkoznak. A tartalmak meghatározásánál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe kell venni a 7-8. 
évfolyamon idegen nyelvet tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni különbségeket is.  

Fokozott erőfeszítésre van szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció a továbbtanulás, illetve pályaválasztás irányától függetlenül megmaradjon, és hogy 
a tanulók tudják, hogy bármilyen szakmai és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti majd őket ezek elérésében. Ez az egyéni különbségekhez 
illeszkedő nyelvórai tevékenységekkel és a tanulók számára releváns nyelvórai és nyelvórán túli feladatokkal érhető el.  

 



Ebben a szakaszban csökken az osztálytermi vonatkozások súlya, a cél az, hogy segítsük a tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban 
megszerzett nyelvtudást művelődésre, információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, kapcsolattartásra, kapcsolatok építésére, illetve szórakozásra 
használni életszerű szituációkban, osztálytermi helyzeteken kívül is (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és országismereti témakörökben és szituációkban, 
valamint ismeretszerzés, tudásmegosztás területeken). Mindebben segíti a tanulót az is, hogy ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre is bővül, így 
a nyelvtanuló arra is képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább önállóan is fejlessze mind hagyományos, mind digitális csatornákon keresztül.  

A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER szerinti A2 szintet. 

 

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

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

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 
 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 
 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 
 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit. 

 

 

 

 

 

 

 



5. évfolyam 

 
Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan érkezik a tanuló. Az 5. évfolyamon a nyelvtanítás 

elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli kommunikációját, 

illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen 

oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú tanulási környezet, amelyben 

a tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének megfelelő, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old 

meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly 

jellemzően a szóbeli nyelvhasználaton volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek továbbra is 

egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott 

szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a 

tanulási szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül történő kommunikáció és szövegértés is. 

Az 5. évfolyamon a tanuló az előző években már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s az ott szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább 

ismereteit. A témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: 

egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb kommunikációs célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: aktuális témák, 

melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő 

aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak 

lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett ismeretekre tudatosan 

építsünk.  

Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel 

rendelkező emberek iránt. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára 

törekszik. 

 



 

 

Német nyelvi funkciók az 5. évfolyamra 

 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 
 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 
 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 
 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 
 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 
 Információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich wohne in … Woher kommst du? Ich komme aus ...) 
 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 
 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so gut.) 
 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 
 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 
 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Alles Gute! Viel Spaß!) 
 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues Jahr.) 
 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo Freunde! Liebe Grüße / 

Viele Grüße) 
 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 
 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde ich toll.) 
 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das ist schön.) 
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele auch!) 
 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 
 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 
 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 
 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 
 betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den Text.) 
 kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

 



 

 

Német nyelvi elemek, struktúrák az 5. évfolyamra 

 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid ihr …?) 
- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? 

Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch auf.), 
- felszólító mód Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 
- birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine) 
- mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, 

wenig-wenige, alles, nichts) 
- kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 
- időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im 

Winter, diese Woche, nächste Woche) 
- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, oder, aber), névmások (das, ich) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló 

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

- az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi 

eszközökkel; 

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

  



Témakörök és azok óraszámai 

 
Az 5. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra/év, 3 óra/hét 

 
 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 
Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

33 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 6 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 12 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 15 

Aktuelle Themen 9 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 15 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 6 

Összes óraszám: 108 



 

5. évfolyam 
Témakörök Éves óraszám Tevékenységformák Követelmények Ellenőrzés, értékelés 
 
Themen und Situationen im persönlichen 
Bereich und im Bereich der unmittelbaren 
Umgebung und Umwelt 
 
Hallo, das bin ich 
Das mache ich gern 
Das ist meine Familie 
Daher komme ich 
Da wohne ich 
 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 
Das ist meine Familie 
Daher komme ich 
Da wohne ich 
 
Themen und Situationen in Bereich des 
Klassenraumes 
Meine Schulsachen 
Meine Woche 
 
Bezüge zur Zielsprache 
Ich höre und lese 
Phonetik-Übungen in jeder Lektion 
 
Bezüge zu interkulturellen und 
landeskundlichen Themen 
 
Daher komme ich 
Da wohne ich 
Halloween 
Martinstag 
Nikolaustag 
Weihnachten 
Neujahr 
Ostern 
Muttertag 
 

 
108 

 
egyéni munka 
pármunka 
kooperatív technikák 
csoportmunka 
forgószínpad 
frontális osztálymunka 
drámajáték 
projektek 
digitális eszközök és felületek 
alkalmazása 
internetes keresés 
 
 
 

  
91% - 100% : 5 
75% - 90% : 4 
60% - 74% : 3 
40% - 59 % : 2  
0% - 39% : 1 
 

 
Szövegértést ellenőrző 
feladattípusok: 

 igaz-hamis 
 feleletválasztós 
 hozzárendelés ( kép-kép, 

kép-szöveg) 
 kiegészítendő kérdések 

 
Beszédkészség 

 kommunikációs készség 
 szókincs 
 nyelvhelyesség 
 kiejtés 

 
Íráskészség 

 kommunikációs készség 
 szókincs 
 nyelvhelyesség 
 helyesírás 

 
A szóbeli értékelés és ellenőrzés 
formái:  
Rövidebb tanulói 
megnyilvánulások, hozzászólások 
értékelése 
Hosszabb szóbeli feleltek árnyalt 
értékelése 
 
Az írásbeli értékelés és ellenőrzés 
formái: 
írásbeli házi feladat 
önellelnőrző feladatlap 
feladatlap 
 



Spielerisches Lernen  
Spielerische Aktivitäten in jeder Lektion 
 
Unterhaltung 
Grammatik-Comic in jeder Lektion 
 
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
Das mache ich gern 
Das ist meine Familie 
Da wohne ich 
 

Félévkor és év végén érdemjegyet 
kapnak a tanulók, ami 
kiegészíthető önértékeléssel.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



A továbbhaladás feltételei 
 
 

 évfolyam    Hallott szöveg értése   Beszédkészség   Olvasott szöveg értése   Íráskészség 
 

 
5. 

  A tanuló   Szóbeli interakció  A tanuló  A tanuló  
 

   •  követni tudja a kissé  A tanuló   •  a megértést segítő elemekre  • képes ismert témáról  

 évfolyam       
 

    komplexebb formában elhangzó  • képes beszédszándékát   támaszkodva felismeri és   rövid, egyszerű  

          
 

     és kevesebb nonverbális   egyszerű nyelvi   megérti az egyszerű   mondatokat írni; 
 

     elemmel támogatott célnyelvi   eszközökkel, bővülő   szövegekben az ismert  • megadott mintát követve 
 

    
• 

óravezetést;   szókinccsel és nonverbális   neveket, szavakat és   különböző műfajú és 
 

    megérti az osztálytermi   elemekkel támogatva   mondatokat;   életkorának megfelelő 
 

     tevékenységekhez kapcsolódó,  
• 

kifejezni;  •  megérti a különböző műfajú,   témájú rövid szövegeket 
 

     kevesebb nonverbális elemmel  képes egyszerű kérdéseket   egyszerű, autentikus   alkot; 
 

     támogatott és bővülő   feltenni ismert témákról,  
• 

szövegek lényegét;  • írásbeli válaszokat ad 
 

     szókinccsel megfogalmazott, de   illetve egyszerű nyelvi  egyszerű, autentikus   személyes adatokra 
 

     továbbra is rövid, egyszerű   eszközökkel válaszolni a   szövegekből képes kiszűrni   vonatkozó egyszerű 
 

     tanári utasításokat;   hozzá intézett kérdésekre;   néhány alapvető   kérdésekre; 
 

    •  megérti az ismert témákhoz  • képes rövid beszélgetést   információt;  • elvégzi a közösen 
 

     kapcsolódó, egy-egy rövid   folytatni ismert témákról,  •  el tudja végezni az olvasott   feldolgozott olvasott 
 

     mondatból álló kérdéseket, a   egyszerű nyelvi   szövegre vonatkozó   szöveghez kapcsolódó 
 

     néhány rövid mondatból álló   eszközökkel, begyakorolt   egyszerű feladatokat;   írásbeli feladatokat; 
 

    
• 

megnyilatkozásokat;  
• 

beszédfordulatokkal;  • a készségeket, képességeket  •  részt vesz írásbeli nyelvi 
 

    felismeri a mindennapi  képes rövid beszélgetést   kreatívan használja az   játékokban; 
 

     témakörökben elhangzó rövid,   folytatni a társakkal a tanult   olvasott szövegek  • képes a meglévő szókincs, 
 

     egyszerű szövegekben az   témákról;   értelmezéséhez;   tudás kreatív 
 

     ismerős szavakat, fordulatokat,  •  közösen elő tud adni rövid,  • érdeklődése kialakul a   alkalmazására az őt 
 

     ezekből képes következtetni a   egyszerű szövegeket;   célnyelvi kultúra irodalmi,   érdeklő témájú, egyszerű 
 

     szövegek témájára;  • kiejtése az ismert szöveg   művészeti alkotásai iránt.   szövegek írásánál. 
 

    •  a megértést segítő feladatokra   célnyelvi normákhoz  • digitális eszközökön és  • digitális eszközökön és 
 

     támaszkodva képes kiszűrni a   közelít, intonációja helyes   csatornákon keresztül is   csatornákon keresztül is 
 

     lényeget és néhány konkrét   és beszédtempója   megérti az ismert témához   alkot szöveget írásban. 
 

     információt ismert témájú rövid,   megfelelő.   kapcsolódó írott szövegeket.    
 

    
• 

egyszerű szövegekből;  • digitális eszközökön és       
 

    egyre önállóbban alkalmaz   csatornákon keresztül is       
 

     néhány, a megértést segítő   folytat célnyelvi interakciót       
 

    
• 

alapvető stratégiát.   az ismert nyelvi eszközök       
 

    digitális eszközökön és   segítségével.       
 

     csatornákon keresztül is megérti          
 

     az ismert témához kapcsolódó  Összefüggő beszéd       
 

     hallott szövegeket.  A tanuló        
 



 
  

• el tud mondani rövid, 
egyszerű szövegeket, illetve 
elő tud adni társaival 
közösen, tanári segítséggel 
párbeszédet;  

• egyszerű nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott, összefüggő 
leírást tud adni saját magáról 
és a környezetében 
előforduló tárgyakról, 
élőlényekről, eseményekről;  

• képes néhány egyszerű 
nyelvtani szerkezet és 
mondatfajta 
használatára;  

• képes szavak, szócsoportok, 
egyszerű cselekvések, 
történések 
összekapcsolására 
kötőszavakkal;  

• be tudja mutatni 
munkáját egyszerű nyelvi 
eszközökkel; 

  
 

• el tud mondani ismert 
szöveget a célnyelvi 
normához közelítő 
kiejtéssel, intonációval 
és beszédtempóban.  

• digitális eszközökön és 
csatornákon keresztül 
is alkot szöveget 
szóban. 

 
 
 
 

               
 



A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 
 
 
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe: 
 

− a nyelvtanulás célja, 
 

− a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje, 
 

− a tanítás feltételei, körülményei, környezete, 
 

− a tankönyv tartalmi jellemzői, 
 

− nyelvi-tartalmi szempontok, 
 

− a tankönyv, mint taneszköz. 
 
 
Mivel mind alsó, mind felső tagozaton tanítunk német nyelvet, figyelnünk kell egyrészt a nyelvi órák céljainak kettősségére, másrészt a zökkenőmentes, 

folyamatos átmenetek biztosítására az egyes évfolyamok, illetve az alsó és felső tagozat között. Ezek a célok abban az esetben valósíthatóak meg a 

legoptimálisabban, ha a tankönyvválasztás során tankönyvcsaládokban gondolkodunk. 

 

osztály Alaptankönyv Kiegészítő anyag 
   

    Die Deutschprofis 1 (tankönyv + munkafüzet) 
 

    Wir1 (tankönyv + munkafüzet) 
 

    Jegyre megy 5. Német gyakorlókönyv 5. osztályos tanulóknak 
 

    PONS Szórakosgató 
 

    Grammatik interaktiv A1-B1- 30 Tafelbilder zum Erklären und Üben 
 

 
5. 

 
Das neue Deutschmobil 1 (tankönyv + munkafüzet) 

Wortschatz üben: Interaktive Übungen und Spiele 3 CD-ROMs + Booklet 
 

  Guck mal! Bildkarten Deutsch für Kinder  

    
 

    Bilder-Bingo 
 

    Verben-Bingo 
 

    Das Tagesablauf-Domino 
 

    Onkel Karl und die Erdmännchen (vereinfachter Lesetext mit Multi- 
 

    ROM) 
 

 
 

 

 



 

6. évfolyam 
 
Az 6. évfolyamra az előző évfolyamokon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan érkezik a tanuló. Az 6. évfolyamon a nyelvtanítás 
elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli kommunikációját, 
illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális csatornákon. Továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú 
tanulási környezet, amelyben a tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének megfelelő, tevékenységközpontú, sok esetben 
mozgásos és játékos feladatokat old meg.  
Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve ismerkedik meg a tanuló. Ebben a szakaszban fokozatosan az 
írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés 
mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló érdeklődési körének 
megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon 
keresztül történő kommunikáció és szövegértés is. 
A 6. évfolyamon a tanuló az előző év(ek)ben már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s az ott szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább 
ismereteit. A témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: 
egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb kommunikációs célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: aktuális témák, 
melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő 
aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak 
lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett ismeretekre tudatosan 
építsünk.  
Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel 
rendelkező emberek iránt. 
A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára 
törekszik 
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és 
nyelvi elemek, struktúrák kerültek meghatározásra, melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 
  



Német nyelvi funkciók a 6. évfolyamra 
 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 
 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 
 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 
 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 
 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 
 Információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich wohne in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein 

Zimmer? Wohin gehst du in den Ferien?) 
 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 
 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so gut.) 
 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 
 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 
 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Alles Gute! Viel Spaß!) 
 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues Jahr.) 
 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo Freunde! Liebe Grüße / 

Viele Grüße) 
 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 
 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde ich toll.) 
 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das ist schön.) 
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele auch!) 
 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 
 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 
 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 
 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 
 betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den Text.) 
 kívánság kifejezése (Ich möchte…)



Német nyelvi elemek, struktúrák a 6. évfolyamra 
 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid ihr …?) 
 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? 

Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch auf.), 
 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Perfekt haben sein, regelmäßige/unregelmäßige verben (Was hast du zum Frühstück gegessen?) 
 felszólító mód Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 
 birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben, E/2-ben, E/3-ban (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre) 
 melléknévragozás: gyenge ragozás alanyeset, tárgyeset ((Der rote Pullover gefällt mir nicht. Nimmst du den blauen Rock?) 
 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, 

wenig-wenige, alles, nichts) 
 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, in) 
 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie? woher? ) 
 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, 

im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche) 
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmások (das, ich) 

 
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 
- az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi 

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

 
A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén: 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a CEFR [KER] szerinti A1-es nyelvi szint elérése a cél. (Ld. Idegennyelvi kompetenciamérés) 
A nyelvi oktatás-fejlesztés e szakaszának végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más 
tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Képes tanulmányait összehangolt, csoportos szempontok szerint folytatni. A megszerzett 
ismereteit a nyelvi csoportban úgy használja, hogy önmaga és társai egyaránt gyarapodjanak tudásukban. 
Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások, szótanuló appok), 
kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, 
ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát.  

 



Témakörök és azok óraszámai 

 
A 6. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra/év, 3 óra/hét 

 
 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 
Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

32 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 6 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 12 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 15 

Aktuelle Themen 9 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 15 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 7 

Összes óraszám: 108 

 
 
 

 



6. évfolyam 
Témakörök Éves óraszám Tevékenységformák Követelmények Ellenőrzés, értékelés 
 
Themen und Situationen im persönlichen 
Bereich und im Bereich der unmittelbaren 
Umgebung und Umwelt 
 
Mein Zeitmobil 
Meine Lieblingstiere 
Essen und Trinken 
Ich mache eine Reise 
 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 
          Mein Jahr 
Mein Zeitmobil 
Meine Lieblingstiere 
Essen und Trinken 
Ich mache eine Reise 
 
Themen und Situationen in Bereich des 
Klassenraumes 
Meine Schulsachen 
Meine Woche 
 
Bezüge zur Zielsprache 
Phonetik-Übungen in jeder Lektion 
 
Bezüge zu interkulturellen und 
landeskundlichen Themen 
 
Mein Jahr 
Ich mache eine Reise 
Halloween 
Martinstag 
Nikolaustag 
Weihnachten 
Neujahr 
Ostern 
Muttertag 
  
 

 
108 

 
egyéni munka 
pármunka 
kooperatív technikák 
csoportmunka 
forgószínpad 
frontális osztálymunka 
drámajáték 
projektek 
digitális eszközök és felületek 
alkalmazása 
internetes keresés 
 
 
 

  
91% - 100% : 5 
75% - 90% : 4 
60% - 74% : 3 
40% - 59 % : 2  
0% - 39% : 1 
 

 
Szövegértést ellenőrző 
feladattípusok: 

 igaz-hamis 
 feleletválasztós 
 hozzárendelés ( kép-kép, 

kép-szöveg) 
 kiegészítendő kérdések 

 
Beszédkészség 

 kommunikációs készség 
 szókincs 
 nyelvhelyesség 
 kiejtés 

 
Íráskészség 

 kommunikációs készség 
 szókincs 
 nyelvhelyesség 
 helyesírás 

 
A szóbeli értékelés és ellenőrzés 
formái:  
Rövidebb tanulói 
megnyilvánulások, hozzászólások 
értékelése 
Hosszabb szóbeli feleltek árnyalt 
értékelése 
 
Az írásbeli értékelés és ellenőrzés 
formái: 
írásbeli házi feladat 
önellelnőrző feladatlap 
feladatlap 
 
Félévkor és év végén érdemjegyet 



Spielerisches Lernen  
Spielerische Aktivitäten in jeder Lektion 
 
Unterhaltung 
          Grammatik-Comic in jeder Lektion 
          Mitmachzirkus 
          Ich mache eine Reise 
          
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
Meine Lieblingstiere 
Ich mache eine Reise 
 

kapnak a tanulók, ami 
kiegészíthető önértékeléssel.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Témakörök, követelmények, javasolt tevékenységek 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt lineárisan összefűzve; 
 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az ajánlott 

tématartományokban; 
 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett 

kérdésekre; 
 üzeneteket ír; 
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedetlenséget; 
 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert 

nyelvi eszközök segítségével. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die unmittelbare Umgebung, das Zuhause, die Schule 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Einrichtung 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale Beziehungen 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haustiere halten 
  Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használa



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka egyénileg (prezentáció):  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 
− scrapbook/poszter készítése:  

 ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 
 ‘A családom’ 
 ‘Háziállatom’, Milyen állatot szeretnék? (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szokásaik stb.) 

− projektmunka csoportban: 
 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, színészeink, játékaink stb.) 
 csoportos internetes kutató munka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtag napirendje, szabadidő 
− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 
− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

 ‘Házi kedvencek a csoportunkban’  
  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler) 
− szerepjátékok: 

 interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és családjáról 
 ismerkedés az új osztálytárssal – kérdések és felelete 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Leben 

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

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in sozialen Institutionen 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und öffentliche Institutionen, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung,  
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung,  
 , A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, Unterhaltung,  
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasználva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 
− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

 Lakóhelyem bemutatása 
 ’Mit tudsz róla?’ (Németország, krokodilok, Jazz zene stb.) egyszerű válasszal lehet továbblépni 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: Németország bemutatása  
− kvízjáték a célnyelvi országokról 
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: leggyakoribb szórakozási formák a csoportban (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 
 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó témákban; 
 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 
 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, 

szükség szerint tanári segítséggel; 
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és 

feladatmegoldás során; 
 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 
 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári 

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

segítséggel a feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der Schule 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildungsinstitutionen 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 
 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, 

Traditionen,  
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, Schulfächer, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 



 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 
 iskolai szabályok  
 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- scrapbook / poszter készítése (’kiállítás’ az osztályterem falain): 
 iskolánk bemutatása  
 kedvenc tanárom bemutatása  

- kérdőív készítése és szóbeli összesítése:  
 kedvenc tantárgyak  
 ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 
- csoportos feladat:  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 
- Iskolai versenyek: 

 tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekbő 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformákban; 
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott 

tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel vagy vizuális eszközökkel) 
− egyéni projektmunka: Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 
− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy 



 pl. földrajz – ’Nevezz meg hármat!’ (Németország folyói, magyarországi tavak, német városok stb 
 
 
TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 
 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;  
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén; 
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése 
 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális csatornákon is 
 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− tanulásmódszertan tudatosan: memóriafogas, tanulókártyák, tanulási típusok, nyelvtanulási stratégiák feltérképezése kérdőívvel 
− közös popzenehallgatás  
− filmnézés a célnyelven 
− csoportos projekt: társasjáték készítése pl. ’Használd a szót!’ (minden kockán egy szó, mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 
− keresztrejtvény készítése és megoldása 
− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 



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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai szokásainkkal 
 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a német iskolák jellemzői, napirend 
 mindennapi szokások 
 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 
 ünnepek a családban 
 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 
 állattartási szokások, kedvenc állatok 
 Németország tájegységei, országrészei 
 német étkezési szokások, tipikus ételek 
 projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása –hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, 

étkezés, hagyományok, ruházat, stb.) 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 
 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hétköznapi eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata 

célnyelven a megismert témák alapján 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka: aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése), képaláírások megfogalmazása, időjárás-jelentés 
− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 
− szerepjáték: interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 
− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések segítségével 

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung und spielerisches Lernen 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 
 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára  
 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 
 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: nyelvi és egyéb hagyományos játékok: szójátékok, ország-város, ’Találd ki, ki vagyok’, barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 
− projektmunka, prezentáció:  

 kedvenc dalom/együttesem/filmem/könyvem/színészem/játékom/animációs filmszereplő bemutatása 
− közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 
− csoportchat: közös online csoport létrehozása 

 
 



 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformákban; 
 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 
 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata  
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  
− scrapbook / poszter készítése  
− prezentáció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



A továbbhaladás feltételei 
 
 

 évfolyam    Hallott szöveg értése   Beszédkészség   Olvasott szöveg értése   Íráskészség 
 

 
6  . 

  A tanuló   Szóbeli interakció  A tanuló  A tanuló  
 

   •  követni tudja a kissé  A tanuló   •  a megértést segítő elemekre  • képes ismert témáról  

 évfolyam       
 

    komplexebb formában elhangzó  • képes beszédszándékát   támaszkodva felismeri és   rövid, egyszerű  

          
 

     és kevesebb nonverbális   egyszerű nyelvi   megérti az egyszerű   mondatokat írni; 
 

     elemmel támogatott célnyelvi   eszközökkel, bővülő   szövegekben az ismert  • megadott mintát követve 
 

    
• 

óravezetést;   szókinccsel és nonverbális   neveket, szavakat és   különböző műfajú és 
 

    megérti az osztálytermi   elemekkel támogatva   mondatokat;   életkorának megfelelő 
 

     tevékenységekhez kapcsolódó,  
• 

kifejezni;  •  megérti a különböző műfajú,   témájú rövid szövegeket 
 

     kevesebb nonverbális elemmel  képes egyszerű kérdéseket   egyszerű, autentikus   alkot; 
 

     támogatott és bővülő   feltenni ismert témákról,  
• 

szövegek lényegét;  • írásbeli válaszokat ad 
 

     szókinccsel megfogalmazott, de   illetve egyszerű nyelvi  egyszerű, autentikus   személyes adatokra 
 

     továbbra is rövid, egyszerű   eszközökkel válaszolni a   szövegekből képes kiszűrni   vonatkozó egyszerű 
 

     tanári utasításokat;   hozzá intézett kérdésekre;   néhány alapvető   kérdésekre; 
 

    •  megérti az ismert témákhoz  • képes rövid beszélgetést   információt;  • elvégzi a közösen 
 

     kapcsolódó, egy-egy rövid   folytatni ismert témákról,  •  el tudja végezni az olvasott   feldolgozott olvasott 
 

     mondatból álló kérdéseket, a   egyszerű nyelvi   szövegre vonatkozó   szöveghez kapcsolódó 
 

     néhány rövid mondatból álló   eszközökkel, begyakorolt   egyszerű feladatokat;   írásbeli feladatokat; 
 

    
• 

megnyilatkozásokat;  
• 

beszédfordulatokkal;  • a készségeket, képességeket  •  részt vesz írásbeli nyelvi 
 

    felismeri a mindennapi  képes rövid beszélgetést   kreatívan használja az   játékokban; 
 

     témakörökben elhangzó rövid,   folytatni a társakkal a tanult   olvasott szövegek  • képes a meglévő szókincs, 
 

     egyszerű szövegekben az   témákról;   értelmezéséhez;   tudás kreatív 
 

     ismerős szavakat, fordulatokat,  •  közösen elő tud adni rövid,  • érdeklődése kialakul a   alkalmazására az őt 
 

     ezekből képes következtetni a   egyszerű szövegeket;   célnyelvi kultúra irodalmi,   érdeklő témájú, egyszerű 
 

     szövegek témájára;  • kiejtése az ismert szöveg   művészeti alkotásai iránt.   szövegek írásánál. 
 

    •  a megértést segítő feladatokra   célnyelvi normákhoz  • digitális eszközökön és  • digitális eszközökön és 
 

     támaszkodva képes kiszűrni a   közelít, intonációja helyes   csatornákon keresztül is   csatornákon keresztül is 
 

     lényeget és néhány konkrét   és beszédtempója   megérti az ismert témához   alkot szöveget írásban. 
 

     információt ismert témájú rövid,   megfelelő.   kapcsolódó írott szövegeket.    
 

    
• 

egyszerű szövegekből;  • digitális eszközökön és       
 

    egyre önállóbban alkalmaz   csatornákon keresztül is       
 

     néhány, a megértést segítő   folytat célnyelvi interakciót       
 

    
• 

alapvető stratégiát.   az ismert nyelvi eszközök       
 

    digitális eszközökön és   segítségével.       
 

     csatornákon keresztül is megérti          
 

     az ismert témához kapcsolódó  Összefüggő beszéd       
 

     hallott szövegeket.  A tanuló        
 



 
  

• el tud mondani rövid, 
egyszerű szövegeket, illetve 
elő tud adni társaival 
közösen, tanári segítséggel 
párbeszédet;  

• egyszerű nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott, összefüggő 
leírást tud adni saját magáról 
és a környezetében 
előforduló tárgyakról, 
élőlényekről, eseményekről;  

• képes néhány egyszerű 
nyelvtani szerkezet és 
mondatfajta 
használatára;  

• képes szavak, szócsoportok, 
egyszerű cselekvések, 
történések 
összekapcsolására 
kötőszavakkal;  

• be tudja mutatni 
munkáját egyszerű nyelvi 
eszközökkel;  

• el tud mondani ismert 
szöveget a célnyelvi 
normához közelítő 
kiejtéssel, intonációval 
és beszédtempóban.  

• digitális eszközökön és 
csatornákon keresztül 
is alkot szöveget 
szóban

               
 



A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 
 
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe: 

- a nyelvtanulás célja, 
- a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje, 
- a tanítás feltételei, körülményei, környezete, 
- a tankönyv tartalmi jellemzői, 
- nyelvi-tartalmi szempontok, 
- a tankönyv, mint taneszköz. 

 
Mivel mind alsó, mind felső tagozaton tanítunk német nyelvet, figyelnünk kell egyrészt a nyelvi órák céljainak kettősségére, másrészt a zökkenőmentes, 
folyamatos átmenetek biztosítására az egyes évfolyamok, illetve az alsó és felső tagozat között. Ezek a célok abban az esetben valósíthatóak meg a 
legoptimálisabban, ha a tankönyvválasztás során tankönyvcsaládokban gondolkodunk. 
 

osztály Alaptankönyv Kiegészítő anyag 
   

    Die Deutschprofis 2 (tankönyv + munkafüzet) 
 

    
Wir 2 (tankönyv + munkafüzet) 

 

    
Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény német nyelv – 6. 

 

    
osztályosoknak 

 

 6.  Das neue Deutschmobil 1(tankönyv + munkafüzet) 
Jegyre megy 6. Német gyakorlókönyv 6. osztályos tanulóknak 
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  Wortschatz üben: Interaktive Übungen und Spiele 3 CD-ROMs + Booklet 
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    Fragen und Antworten 
 

     
 

 
 
 



 


