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Magyar nyelv és irodalom
1-4. évfolyam
A magyar nemzeti kultúra alapja a magyar nyelv. Nyelvünk és kultúránk, benne irodalmunk a
nemzeti identitásunk megteremtői, őrzői és alakítói. Az oktatásban a magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért kulcsszerepe van: ismereteket ad, készségeket, képességeket, gondolkodást fejleszt, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Az érzelmi nevelés egyik fontos
eszköze. Az irodalmi alkotások nemcsak esztétikai teljesítmények, hanem közösséget és személyiséget formálnak, tehát jövőt alakító képességük is van. Nyelvünk és irodalmunk nemzeti
identitásunk alapját képezik a maguk sajátos eszközeivel.
Kultúránk a Kárpát-medencei magyarság kultúrája. A magyar irodalom a Kárpát-medencei magyarság
irodalma. Nemcsak a magyar nyelv köti össze a magyar alkotókat és műveiket, hanem közös
történelmünk, kulturális hagyományaink is, egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom
tantárgy a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli.

A nevelés-oktatás cél- és feladatrendszere az alapfokú képzés első szakaszában, az 1-4. évfolyamon:
·

a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát,
viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati,
erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is
kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen
környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális
hagyománynak követői és később gyarapítói legyenek.

·

A tanulók életkoruknak megfelelő, biztos szövegértésre tegyenek szert.

·

Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó emberekké
neveljük őket, akik a képzési szakasz végére többféle olvasási és értelmezési stratégiával
rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze
tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek
tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket.

·

Művelt emberekké neveljük a diákokat, akik korosztályuknak, érettségüknek megfelelő
értékrendszerrel, ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket értelmezni tudják.

·

Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt,
rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú
és szerkezetű, hagyományos és digitális szövegeket.

·

A diákok különböző kommunikációs helyzeteket megértsék, és ki tudják fejezni
önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat fejlesztését
szolgálják.

·

Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat elő tudják adni.

·

Az irodalmi művek sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és érdeklődésük
megtartását, önmaguk megértésének lehetőségét.

· Segíteni kell a diákokat a tanulás tanulásában, az önképzés igényének kialakításában.
A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, érzelmi
nevelést is. Érzelmi fejlődésük az alapja a diákok személyes boldogulásának, együttműködési
képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének az érzelmi fejlődésük az alapja.
A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. A tantárgyi
koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. A szaktanárok számára bizonyos irodalmi
témakörök feldolgozásához javasoljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai
munkába vagy a házi feladatba.

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra fordítjuk. Az órakeret 20%-át a szaktanár választása
alapján az osztálya ismeretében a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra
vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó
meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására használjuk. A választást segítő
javaslatok közül a szaktanár a tanmenetében jelöli, hogy a részletesen szabályozott kötelező
törzsanyag mellett mit és hogyan kíván felhasználni.

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagán felül, a választható órakeret terhére, a
tanár szabadon beilleszthet kortárs alkotókat, műveket, illetve nyelvtani ismereteket a tananyagba,
amit szintén a tanmenetében nevez meg.
Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania,
lemondhat a választás lehetőségéről.

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.

Az órakeret megoszlása a következőképpen alakul:

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek
I.

A törzsanyag

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények elérését
biztosítják.
II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak
A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi
sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően.

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában komplex
egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a többi nyelvi készség

és képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, olvasás, hallott és olvasott szöveg
értése, írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) folyamatos fejlesztésével.
A kompetencia-fejlesztés alapja a beszéd, az olvasás és az írás készségszintű elsajátítása, mely a
pedagógus által is közvetített ismeretekre épül és játékokkal, játékos gyakorlatokkal valósul meg.
A gyermek beszéde ezen oktatási szakaszban folyamatosan fejlődik. Napjainkban a megváltozott
társadalmi körülmények következtében a beszédfejlődés lényegesen lelassult, ezért annak tudatos és
folyamatos fejlesztése történik.
Az óvoda és az iskola közötti átmenet segítésére az előkészítő időszak hosszát rugalmasan kell
kezeljük, figyelembe véve az iskolába kerülő gyerekek eltérő adottságait, meglévő ismereteit. Ebben
az időszakban a pedagógus megfigyeli a tanulókat, és ezekre a megfigyelésekre építve kezdi meg a
differenciált fejlesztést.
A változatos műfajú és típusú szövegek a tanulók világról szerzett ismereteit bővítik, szó- és
kifejezéskészletüket gazdagítják, ezáltal segítik az önismeretük fejlődését, valamint a közösségekben
(család, osztály, iskola, település) való eligazodásukat. A tanulók ebben a fejlesztési szakaszban
magyar népköltészeti alkotásokkal (népmese, mondóka, szólás, közmondás, találós kérdés, népdal), és
magyar szerzők műveivel (műmese, vers, versrészlet) találkoznak.
Az írás és a helyesírás szerves egységet alkot. Az anyanyelvi ismeretek átadása a gyakorlati
nyelvhasználaton keresztül történik, a fejlesztésre összpontosít. Középpontba kerül a helyesírási
készség fejlesztése és a rendezett kézírás kialakítása.
Ez teszi lehetővé, hogy a tanuló írásban is képes legyen gondolatait kifejezni, azt megfelelően formába
önteni.

1-2. évfolyam
Az iskolába kerülő gyermekek nyelvhasználata nagyon eltérő. Ennek a két évfolyamnak az
egyik fő feladata az ösztönös nyelvhasználat tudatosítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének
eredményeként fejlődik a tanuló fonémahallása, szótagolási, valamint analizálószintetizáló képessége, mindeközben elsajátítja az olvasás-írás jelrendszerét.
Az olvasás és írás készségének kialakítása alapvetően meghatározhatja a tanuló későbbi
tanulási képességeinek fejlődését, iskolai sikerességét. Ezért szükséges az egyéni
képességeket figyelembe vevő differenciált alapozás.
Az első tanév első féléve előkészítő időszak, melynek célja a tanulók megfigyelése, valamint
a megfigyelések alapján a részképességek koncentrált és differenciált fejlesztése. Bár ebben
az időszakban már megkezdődik a betűtanítás, a fő hangsúly a képességfejlesztésen van.
Az első félévben az írás előkészítése történik, melynek során kialakulnak a helyes
írásszokások, és megtörténik a tanulók tájékozódási és finommotorikus képességének a
fejlesztése. Megtörténik továbbá a betűelemek megismerése, vázolása, s a betűolvasás
tanításával párhuzamosan elkezdődik a kisbetűk írásának tanítása.
Az olvasás jelrendszerének megtanítása párhuzamosan folyik az olvasástechnika és a
szövegértés fejlesztésével az egyes témakörök mentén. Az olvasástechnika elsajátításától
folyamatosan a szövegértésre tevődik a hangsúly.
Az első két évfolyamon megkezdődik a rendezett íráshasználat kialakítása. Ez lendületes
vázolással, vonalvezetés gyakorlásával, rendezett írásképre, önellenőrzésre és javításra való
szoktatással történik.

Az írás, helyesírás tevékenységi kör kapcsán az elsődleges cél a nyelvi tapasztalatszerzésre
épülő helyesírás kialakítása és fejlesztése.
A könyvekhez való pozitív viszony kialakítása, olvasóvá nevelés.
A szűkebb társadalmi helyzetben való tájékozódás és eligazodás biztonságának növelése.
A feladattudat fejlesztése a családi és iskolai megbízatások, feladatok teljesítéséhez.
Konkrét élethelyzetekben magatartási minták elemzése, értékelése, a társas kapcsolatok
kedvező alakítása érdekében.
A lakóhely értékei iránti érdeklődés felkeltése.
Az ország- és népismeret körének életkornak megfelelő bővítése.
Az oktatási szakasz kimeneti méréssel zárul.
Értékelés: Az első nevelési-oktatási szakasz fő feladatainak megvalósítását
leghatékonyabban a fejlesztő, tanulást támogató értékelés szolgálja, összekapcsolva a
diagnosztikus mérésekkel, amelyek segítik a tanulók hatékony fejlesztését, az aktuális
pedagógiai tevékenység meghatározását, szükség esetén felülvizsgálatát.
Az iskolakezdést követő első félévet minden szempontból bevezető, fejlesztő szakasznak
szükséges tekinteni, ezért a pedagógus ebben az időszakban a szöveges formában
megfogalmazott fejlesztő, tanulást segítő értékeléseket elsősorban szakmailag megalapozott
megfigyeléseire építheti. A szöveges értékelés lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló és a
szülő részére a tantárgyi előrehaladásról és a kompetenciák fejlődéséről a pedagógus a
tapasztalatain és a követő méréseken alapuló, részletes tájékoztatást nyújtson.
Az értékelés az 1. évfolyamot követően az iskola pedagógiai programjában rögzített módon, a
jogszabályoknak megfelelően történik.
Az 1-2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma:
7,5 – 7,5 óra / hét
Az 1-2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy tananyagai a következő nagy
témák köré rendeződnek:
Beszéd és olvasás
I. Beszéd és kommunikáció
II. Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
III. Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
IV. Népmesék, műmesék
V. Versek, népművészeti alkotások
VI. Helyem a közösségben- család, iskola
VII. Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
VIII. Állatok, növények, emberek
Írás és helyesírás
I. Óvodából iskolába - írás-előkészítés, íráskészségeket megalapozó képességek
fejlesztése
II. Írás jelrendszere
III. A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó
IV. A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
V. Kisbetű- nagybetű
VI. A magyar ábécé - a betűrend

VII.

Hangok időtartamának jelentés megkülönböztető szerepe

1. évfolyam
A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata: 7,5 óra/hét
Témakör neve
BESZÉD ÉS OLVASÁS
Beszéd és kommunikáció

10

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek
fejlesztése

50

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése

47

Népmesék, műmesék

6

Versek, népköltészeti alkotások

4

Helyem a közösségben – család, iskola

4

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok

4

Állatok, növények, emberek

4

Felmérések

5

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS
Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek
fejlesztése

32

Írás jelrendszere

35

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó

11

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg

2

Kisbetű – nagybetű

4

A magyar ábécé – a betűrend

2

Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe

5

Felzárkóztatás, differenciálás, tehetséggondozás

36

Felmérések

9
Összes óraszám:

270

2. évfolyam
A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata: 7,5 óra/hét
Témakör neve
BESZÉD ÉS OLVASÁS
Beszéd és kommunikáció folyamatos

15

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek
fejlesztése

16

Népmesék, műmesék

33

Versek, népköltészeti alkotások

18

Helyem a közösségben – család, iskola

14

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok

15

Állatok, növények, emberek

15

Felmérések

5

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS
Írás jelrendszere

20

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó

13

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg

23

Kisbetű – nagybetű

14

A magyar ábécé – a betűrend

16

Hangok időtartamának jelentés megkülönböztető szerepe

24

Felzárkóztatás, differenciálás, tehetséggondozás

24

Felmérések

5
Összes óraszám:

270

Beszéd és olvasás
I. TÉMAKÖR: Beszéd és kommunikáció
ÓRASZÁM: 25 óra (10-15)
KÖVETELMÉNY
- kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál;
- megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek
megfelelően reagál;
- a megismert szavakat, kifejezéseket a nyelvi fejlettségi szintjén alkalmazza;

-

részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, vitában, és
alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat;
használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,
élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol.
nem verbális jelzések tartalmát felismeri, használja beszéd közben

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Érzelmi fejlesztés
- Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés
- Beszédfejlesztés:
beszédlégzés,
artikuláció
beszédtempó,
- Ritmusérzék-fejlesztés
- Hangok, szótagok analízise, szintézise
- Szókincsfejlesztés
- Kifejező, érthető beszéd
- Helyesejtés kialakítása
- Nem nyelvi jelek használata
- Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok
- Párbeszédek, szituációs játékok

fejlesztése,

beszédritmus,

FOGALMAK
helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás,
mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték
II. TÉMAKÖR: Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek
fejlesztése
ÓRASZÁM: 50 óra (50-0)
KÖVETELMÉNY
- részt vesz a testséma-tudatosságot fejlesztő tevékenységekben /szem-kéz
koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal,oldal összehangolása,
testrészek tudatosítása/ és érzékelő játékokban
- megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset,
- szavakat hangokra, szótagokra bont,
- hangokból, szótagokból szavakat épít
- megérti a nyelv alkotóelemeit /hang, betű, szótag, szó, mondat, szöveg/
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Érzelmi fejlesztés
- Motiváció kialakítása, fejlesztése
- Szorongásmentes olvasási környezet megteremtése
- Figyelem fejlesztése
- Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
- Szókincs gyarapítása
- Szókincs aktivizálása
- Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése
- Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése
- Szerialitás (sorrendiség, szabályszerűség, ismétlődés) fejlesztése
- Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése
- Betű-hang azonosítás

-

Szótagolás
Olvasástechnika fejlesztése
Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe

FOGALMAK
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat;
viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; utána, közben,
miközben stb.
III. TÉMAKÖR: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
ÓRASZÁM: 63 óra (47-16)
KÖVETELMÉNY
- megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát;
- érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
- szavakat hangokra, szótagokra bont
- hangokból, szótagokból szavakat alkot
- biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét
- szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
- ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Érzelmi nevelés
- Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése
- Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
- Szókincs gyarapítása
- Szókincs aktivizálása
- Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése
- Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése
- Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése
- Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése
- Betű-hang azonosítás
- Összeolvasási képesség fejlesztése
- Szótagolás
- Nyelvi tudatosság fejlesztése: szótag és szó megkülönböztetése, hangok képzési
sajátosságainak megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel,
ismert betűvel szógyűjtés
- Olvasástechnika fejlesztése
- Szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, két-három mondatból álló szöveg
olvasása és megértése
- Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe
- A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése
- A teljes magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűi
FOGALMAK
hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzó,
hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta,
felette, közötte, mellette; utána, közben, miközben stb.
IV. TÉMAKÖR: Népmesék, műmesék

ÓRASZÁM:

39 óra (6-33)

KÖVETELMÉNY
- kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
- részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös
olvasásában, és nyitott annak befogadására;
- biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
- felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.
Digitális forrásokat is használ;
- a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
- részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek olvasásában és
feldolgozásában;
- különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
- képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
- felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a
helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását;
- a szereplők cselekedeteinek megítélése, tulajdonságaiknak megfigyelése
- önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően kiemeli
annak lényeges elemeit, összefoglalja azt;
- részt vesz mesék,történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális
eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne
kialakult képet
- alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Érzelmi nevelés
- Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés
- Szótagoló olvasás
- Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig
- Olvasástechnika fejlesztése
- Szövegértő olvasás fejlesztése
- Események helyszíne, ideje, sorrendje
- Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések
levonása
- Olvasási stratégiák: jóslás, keresés
- Önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően
a lényeges elemek kiemelése és összefoglalása.
- Népmesék jellemző jegyeinek megfigyelése: meseszámok, kezdő és záró
fordulatok, szóismétlések, szereplőtípusok
- Mesefajták
- A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi
FOGALMAK
szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín,
időrend, tartalom, állandósult szókapcsolat, kezdő és záró fordulat, meseszám
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
- Bábszínház, színházlátogatás
- Élő meseíró meghívása, író-olvasó–találkozó szervezése

V. TÉMAKÖR: Versek, népköltészeti alkotások
ÓRASZÁM: 22 óra (4-18)
KÖVETELMÉNY
- ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai
műveket, verseket;
- részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös
olvasásában, és nyitott annak befogadására;
- élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a
kortárs és a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból;
- érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát
- felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, elbeszélő költemények esetén a
helyszínt, a szereplőket, az esetleges konfliktust és annak megoldását.
- digitális forrásokat is használ
- felidéz néhány könnyen tanulható rövidebb verset, mondókát
- felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást,
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Érzelmi fejlesztés
- Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés
- Ritmusérzék fejlesztése
- Olvasástechnika fejlesztése
- Szótagoló olvasás
- Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig
- Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés
- Verbális memória fejlesztése
- Népköltészeti alkotások, mondókák, népdalok, sorolók, kiszámolók stb.
- Belső képalkotás
- Ritmusélmény
- Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek
bevonásával
- Egyéni olvasat megteremtése tanítói segítséggel
- A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi
- A vers formai jellemzői: versszak, ritmus, rím, refrén
- Magánhangzók, mássalhangzók
FOGALMAK
vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, szólás, közmondás, népdal, verssor, versszak,
rím, ritmus, refrén, költő, cím, népköltészet, műköltészet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
- Bábszínház-, színházlátogatás
- Élő költő meghívása, író-olvasó találkozó szervezése
VI. TÉMAKÖR: Helyem a közösségben – család, iskola
ÓRASZÁM: 18 óra (4-14)
Itt kerül sor a társadalmi értékek (család, iskola) tudatosítására.
KÖVETELMÉNY

-

-

képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az
iskolai élet adottságaival, a beszélgetésekben aktívan részt venni
Digitális forrásokat is használ;
felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a
történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását, részt
vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös
olvasásában, és nyitott annak befogadására;
különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai
véleményét, együttműködik velük;
részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, és az adott
helyzetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat;
részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban
megjeleníti a kisebb közösséghez tartozás élményét

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Érzelmi fejlesztés
- Beszédkészség fejlesztése
- Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés
- Verbális memória fejlesztése
- Időben való tájékozódás fejlesztése
- Olvasástechnika fejlesztése
- Szótagoló olvasás
- Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig
- Szövegértő olvasás fejlesztése
- Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések
levonása
- Empatikus képesség fejlesztése
- A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi
- Olvasási stratégiák: jóslás, keresés
- Szépirodalmi és ismeretközlő szövegek
FOGALMAK
iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család,
családtag, rokon, testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon, barát,
társ, összetartozás, felelősség, hűség, becsületesség, igazságosság, munka, házimunka,
történet, mese, vers, bekezdés, párbeszéd, cím, szerző, helyszín, szereplők és tulajdonságaik,
probléma és megoldás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
- szociális otthon, idősek otthona stb. látogatása
- részvétel családi napon, idősek napján, hasonló események szervezése
VII. TÉMAKÖR: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
ÓRASZÁM: 19 óra (4-15)
Az ünnepkörök megismerésére, az évszakok ritmikusságának
képességfejlesztésre épül.

tapasztalására

és

KÖVETELMÉNY
- megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz
kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri ezek
éves körforgását;
- jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó
költemények részleteit, szerzőjüket megnevezi;
- megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élményét;
- részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében, alkotásaival hozzájárul
létrehozásukhoz;
- élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének irodalmi és kulturális
értékeiről;
- feladatok megoldása során társaival együttműködik
- digitális forrásokat is használ
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Érzelmi fejlesztés
- Szótagoló olvasás
- Az olvasástechnika fejlesztése
- Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése
- Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés
- Verbális memória fejlesztése
- Nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi
- Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink
- Magyar hagyományok tisztelete
- Az évszakok és ünnepek, jeles napok, népszokások (betlehemezés, március 15.,
húsvéti locsolkodás) jellemzői, körforgásuk
- Keresztény/keresztyén ünnepkör: karácsony, húsvét, pünkösd
- Nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása, ismeretek szerzése
jeles történelmi személyekről
- Lakóhely hagyományainak megismerése
- Szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák
FOGALMAK
keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi
ünnep, nemzeti ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték,
hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, évszak, körforgás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
- Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon
- Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása
- Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása
VIII. TÉMAKÖR: Állatok, növények, emberek
ÓRASZÁM: 19 óra (4-15)
Az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási rendszerre és képességfejlesztésre
épül.
KÖVETELMÉNYEK
- egyszerű, játékos formában megismerkedik a szövegek különböző modalitásával,
médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival;

-

tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól;
gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit;
ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát;
különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket
hagyományos és digitális felületen;
felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést,

olvas

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Olvasástechnika fejlesztése
- Szövegértés fejlesztése
- Olvasási stratégiák: cím és/vagy kép alapján következtetés a szöveg témájára
- Beszédfejlesztés
- Érzelmi fejlesztés
- Kedvenc állat vagy növény néhány mondatos bemutatása
- Egyéni beszámoló a természeti környezetben végzett megfigyelésről
- Környezet iránti felelősségtudat alakítása, fejlesztése
- Állatok csoportosítása különféle szempontok szerint (élőhely, táplálék)
- Lényegkiemelés képessége
- Szövegben való tájékozódás fejlesztése
- Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel
- Egyszerű grafikus szervezők megismerése
- Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés
- Belső képalkotás
- Válogató olvasás
- Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek
bevonásával
- Tanulás tanulása
FOGALMAK
ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
- Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert, erdei
iskola meglátogatása
- Részvétel természetvédelmi feladatokban
Írás és helyesírás
I. TÉMAKÖR: Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek
fejlesztése
ÓRASZÁM: 32 óra (32-0)
KÖVETELMÉNY
- kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
- részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben, érzékelő
játékokban
- tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold
- törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése
- Hallásfejlesztés-beszédhallás fejlesztése
- Helyes testtartás fejlesztése
- Testséma, nagymozgások fejlesztése
- Tapintás, érzékelés fejlesztése
- Mozgáskoordináció fejlesztése
- Finommotorika fejlesztése
- Síkbeli tájékozódás fejlesztése
- Tájékozódás a hármas osztatú vonalrendszerben
- Helyes ceruzafogás kialakítása
- Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása
- Írástechnika fejlesztése
- Lendületes vonalvezetés
- Betűelemek
FOGALMAK
betűelem, számelem, vonalrendszer, kapcsolás; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte,
alatta, felette, közötte, mellette stb.
II. TÉMAKÖR: Írás jelrendszere
ÓRASZÁM: 55 óra (35-20)
KÖVETELMÉNY
- saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét
- tér-és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold
- egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír.
- törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre;
- a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat
önállóan leír,
- törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése
- Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés
- Testséma, (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal
összehangolása, testrészek) nagymozgások fejlesztése
- Tapintás, érzékelés fejlesztése
- Finommotorika fejlesztése
- Síkbeli tájékozódás fejlesztése
- Helyes ceruzafogás kialakítása
- Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása
- Írástechnika fejlesztése
- Írott kis- és nagybetűk alakítása, kapcsolása
- Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése
- Betű- és hangazonosítás
- Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése
- Magyar ábécé írott kis- és nagybetűi és kapcsolásaik
- 3-4 szóból álló mondatok írása

FOGALMAK
hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel,
ékezet, magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte,
mögötte, alatta, felette, közötte, mellette stb.
III. TÉMAKÖR: A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó
ÓRASZÁM: 24 óra (11-13)
KÖVETELMÉNY
- megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a mássalhangzókat, valamint
időtartamukat
- különbséget tesz az egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű betűk között
- a kiejtéstől eltérő ismert szavak megfelelő leírása
- a hangjelölés megismert szabályainak alkalmazása
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése
- Fonémahallás fejlesztése
- Vizuális memória fejlesztése
- Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz)
- Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése
- Helyesírási készség fejlesztése
- Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók írása a szavakban
- A kiejtéssel megegyező rövid (2-3 szótagból álló) szavak helyes leírása;
- Aktív szókincs fejlesztése
- Szótagolás, elválasztás
- Legalább 20-20 (összesen 40) gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egyvagy kéttagú szavak) helyes leírása
- 20 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”, „ts” betűkapcsolatból származó összeolvadást vagy
hasonulást tartalmazó szó
- 4-5 szóból álló mondat leírása
FOGALMAK
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó,
háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű
(háromjegyű) mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang
kétféle jelölése
IV. TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
ÓRASZÁM: 25 óra (2-23)
KÖVETELMÉNY
- észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót,
mondatot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg;
- írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja;
- a szövegalkotás során törekszik meglévő szókincsének aktivizálására;
- megadott szempontok alapján szóban mondatokat és 3-4 mondatos szöveget alkot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Ösztönös nyelvtudás formálása

-

Nyelvi tudatosság fejlesztése
Önellenőrzés, hibajavítás képessége
Hibajavítás szövegminta alapján
Helyesírási készség alapozása, differenciált fejlesztése
Mondatkezdő nagybetű, mondatzáró írásjelek
A kijelentő és kérdő mondatok
Megfigyelt és gyakran használt szavakban a „j” hang helyes jelölése

FOGALMAK
betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű,
nagybetű
V. TÉMAKÖR: Kisbetű – nagybetű
ÓRASZÁM: 18 óra (4-14)
KÖVETELMÉNY
- biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét.
- felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen
leírja az élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét;
- a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő
szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Szókincsfejlesztés, szókincs-aktivizálás
- Helyesírási készség fejlesztése funkcionális másolással, tollbamondással
- Hibajavítás és önellenőrzési képesség fejlesztése
- Szavak csoportosítása és válogatása jelentésük alapján
- Élőlény, tárgy neve
- Több hasonló élőlény, tárgy neve és helyesírása
- Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, helynevek)
- Mondatkezdő nagybetű
FOGALMAK
kisbetűs és nagybetűs ábécé, élőlények neve, tárgyak neve, több hasonló név, saját név,
önellenőrzés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév
VI. TÉMAKÖR: A magyar ábécé – a betűrend
ÓRASZÁM: 18 óra (2-16)
KÖVETELMÉNY
- biztosan ismeri és használja a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző
betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol. Az erre vonatkozó szabályokat
alkalmazza digitális felületen való kereséskor is;
- írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése
- Fonémahallás fejlesztése
- Vizuális memória fejlesztése
- Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz)

-

Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése
Helyesírási készség fejlesztése
Aktív szókincs fejlesztése
A nyomtatott és írott magyar ábécé kis- és nagybetűi
A betűrend, a különböző betűvel kezdődő szavak betűrendbe sorolása
Gyermeklexikon használata

FOGALMAK
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó,
háromjegyű
mássalhangzó,
hosszú/kettőzött
mássalhangzó,
hosszú/kettőzött
kétjegyű mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé,
betűrend, szótár, „j” hang kétféle jelölése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
- Könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés
VII. TÉMAKÖR: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe
ÓRASZÁM: 29 óra (5-24)
KÖVETELMÉNY
- törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
- a hangjelölés megismert szabályait helyesen alkalmazza a tanult szavakban
- írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, javítja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- Fonémahallás fejlesztése
- Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetése)
- Szókincsfejlesztés
- Artikuláció fejlesztése
- Beszédfejlesztés
- Helyesírási készség fejlesztése
- Jellegzetes, csak magánhangzók vagy mássalhangzók időtartamában eltérő szavak
helyesírása
FOGALMAK
mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam
A tanulók értékelése az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam 1. félévében magyar nyelv és
irodalom tantárgyból:
Az értékelés módja, formái
Év közben:
- pirospont, feketepont, csillag, pecsét
- dicséret
- szöveges értékelés negyedévente
Félévkor:
-

szöveges értékelés

Év végén:
- szöveges értékelés
A szöveges értékelés formái:
- kiválóan megfelelt
- jól megfelelt
- megfelelt
- felzárkóztatásra szorul
Százalékos elosztásban:
100-91% 5 kiválóan megfelelt
90-75% 4 jól megfelelt
74-61% 3 megfelelt
60-41% 2 megfelelt, de gyenge, felzárkóztatásra szorul
40%-

1 nem felelt meg

A 2. évfolyam 2. félévétől az értékelés érdemjeggyel történik.

