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Idegen nyelv   

1-3. évfolyam  

  

Kerettanterv típusa: A  

  

Az első, második, harmadik évfolyamon az idegennyelv-tanítás szakköri jelleggel 

működik, heti egy órában. Elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a tanulók 

érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk 

megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a 

motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön 

ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi 

eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez 

elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából.  

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A 

tanulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és 

kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk 

megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek 

egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és 

bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden 

esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a 

verbális és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás 

kezdetén különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a 

beszédhelyzet értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő 

szakaszában a tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és 

válasz is, amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes 

célnyelv-használatával párhuzamosan.  

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a 

hallott szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során 

a tanulók megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.   

Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy 

hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a 

kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi 

kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az 

esztétikai-művészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz 

való kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák 

támogatják az idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak 

az anyanyelvi tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti 

hasonlóságok és különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak 

saját kultúrájuk és a célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a 
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tanulók együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók 

szociális érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség területén az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók 

életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és 

örömmel vesznek részt változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való 

aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel 

való foglalkozás azáltal ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási 

stratégiát, és megteszik az első lépéseket idegen nyelvi teljesítményük értékelése útján.   

Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen 

összehangolhatók a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök 

táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol 

sikeresen megvalósítható a tantárgyakon átívelő - akár közös projektek keretében történő - 

tanulás.  

A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető 

fontosságú, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai 

szemlélet. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel 

mind a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek 

megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában.  

A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó 

tanulási környezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális 

elemekben gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív 

részvételre. Az infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is 

érdekesebbé, motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad 

arra, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából 

válogasson.  

  

Fejlesztési egység  Hallott szöveg értése  

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás 

iránti motivációja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést.  

A tanuló 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.   

  

Fejlesztési egység  Szóbeli interakció  



58  

  

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-

tanulás iránti motivációja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

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.  

A tanuló 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.  

  

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás 

iránti motivációja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Második évfolyamtól 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.  

  

Fejlesztési 

egység  Íráskészség  

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás 

iránti motivációja.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Második évfolyamtól a tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a 

tanult idegen nyelven történő írás közötti különbségeket.   

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét.  

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid 

szavakat, mondatokat.  

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  
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3.évfolyam  

  

Éves óraszám: 37   

Heti óraszám:  1   

  

Tematikai egység címe  Órakeret  

Család  4 óra  

Otthon  3 óra  

Étkezés  4 óra  

Idő, időjárás  4 óra  

Öltözködés  4 óra  

Sport  4 óra  

Iskola, barátok  3 óra  

Szabadidő  4 óra  

Természet, állatok  4 óra  

Ünnepek és hagyományok  3 óra  

Az éves óraszám  37 óra  

  

Ajánlott témakörök a 3. évfolyamra – Heti 1 óra, évi 37 óra  

Tudjon bemutatkozni, tudja ismertetni iskolájának nevét, és lakhelyét. Témánként ismerjen 

5-6 szót. Legyen képes az óravezetéssel kapcsolatos közléseket megérteni. Az angol „ABC” 

ismerete. A témakörök alapvető szókincsének passzív és aktív ismerete. Egyszerű mondatok 

olvasása és helyes szórendben való megfogalmazása. Tudjon egyszerű mondatokat lefordítani.  

Legyen képes az alapvető nyelvtani ismeretek elsajátítására.  

  

Ajánlott témakörök  Kapcsolódási pontok  

Család   

Én és a családom.  

Családtagok bemutatása.  

4 óra  Környezetismeret:  együttélés 

 a családban.  

Otthon   

Otthonom, szűkebb környezetem.  

Kedvenc játékaim.  

Lakóhelyem.  

3 óra  Környezetismeret:  lakóhelyi 

környezet.  

  

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok.  
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Étkezés  

Kedvenc ételeim, italaim.  

Egészséges táplálkozás.  

4 óra  Környezetismeret:  az 

 ember megismerése és 

egészsége: tápanyag, élelmiszer, 

étrend.  

  

Matematika: halmazok, állítások 

igazságának eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, táblázatba 

rögzítése.  

Idő, időjárás  

Évszakok és hónapok.  

4 óra  Környezetismeret: az idő mérése, az 

idő kifejezése a mindennapi  

A hét napjai és napszakok. Időjárás.   kommunikációban; a 

 napszakok,  az  évszakok 

váltakozása.  

  

Matematika: számok írása, 

olvasása, állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése.  

Öltözködés  

Évszakok és ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim.  

4  óra  Környezetismeret;  technika, 

életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód - öltözködés.  

  

Matematika: halmazok.  

Sport  

Testrészek és mozgás.  

Kedvenc sportom.  

 4 óra  Környezetismeret: 

 testrészek, egészségvédelem.  

  

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok.  

Iskola, barátok óra  

Iskolám, osztálytermünk.  

Osztálytársaim, barátaim.  

 3  Környezetismeret: baráti 

kapcsolatok, iskolai közösségek.  

  

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok.  

Szabadidő  

Szabadidős tevékenységek.  

Kedvenc időtöltésem.  

 4 óra  Ének-zene: zenehallgatás.  

  

Vizuális  kultúra:  kreatív 

alkotások.  
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Természet, állatok óra  

Kisállatok.  

Kedvenc állataim.  

Állatok a ház körül.  

Vadon élő és állatkerti állatok.  

 4  Környezetismeret: élőlények 

csoportosítása élőhely, táplálkozási 

mód, egyéb tulajdonságok szerint; 

változatos élővilág.  

  

Matematika: halmazok, 

adatgyűjtés, adatok lejegyzése.  

Ünnepek és hagyományok óra  

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.  

3  Környezetismeret:  ünnepek, 

hagyományok.  

  

  

A fejlesztés 

várt eredményei 

a ciklus végén  

KER szintben nem megadható.  

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a 

célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, 

ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek 

lényegét.  

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot 

önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.  

Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.  

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, 

rövid szövegeket alkot.   

  

  

     


