
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  
 

 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az 

anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek 

elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a szemé-

lyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és érzelmi 

fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompeten-

ciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a kultúra aktív 

befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés 

és a tanulás. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli 

érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető 

képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelv-

használati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói tevékenysé-

gekre épülő, folyamatos gyakoroltatása.  

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos ma-

gyar nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a he-

lyes beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként 

megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az 

önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják 

és használják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti rend-

szerezés, hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle 

kommunikációs helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet 

megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, 

a kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésé-

re. E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra 

megismertetése. 

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd képes-

ségét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és megerősí-

tése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz kapcso-

lódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, egymás vé-

leményének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az 

esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat. Min-

dez komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a társas kapcsolatok fejlődésé-

re. 

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltéte-

leket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldol-

gozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésé-
nek lehetőségei, feladatai 

 
–   beszédkészség fejlesztése,   
–   szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása,   
–   olvasás, az írott szöveg megértése,   
–   szövegértő olvasás fejlesztése,   
–   irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése,   
–   írás, íráskép fejlesztése,   
–   az íráshasználat fejlesztése,   
–   fogalmazási alapismeretek kialakítása,   
–   szövegalkotási gyakorlatok   
–   nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása,   
–   helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása,   
–   a tanulási képesség fejlesztése,   
–   az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése.  

 

 

Kompetenciák fejlesztése 

 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy megteremti a kulcskompetenciák fejlesztésének le-

hetőségeit:  
–   az anyanyelvi kompetencia elsődleges eszköze,  

 
– az utasítások, szöveges feladatok értelmezése révén közvetve hozzájárul a matematikai 

kompetencia fejlesztéséhez,  
 

– az irodalmi művek olvasása segíti a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztését, 
valamint az erkölcsi nevelést,  

 
– a csoportmunka, kooperatív munkavégzés lehetőséget teremt az önismeret és a társas 

kapcsolati kultúra fejlesztésére,  
 

– az információgyűjtés, önálló beszámolók készítése, digitális tananyagok használata so-
rán fejlődik a digitális kompetencia,  

 
– a magyar történelem eseményeihez kapcsolódó szövegek feldolgozása a nemzeti öntudat 

erősödését segíti.  
 

 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

 

Az első négy évfolyamon a tanulási folyamat egészében kiemelten fontos a fejlesztő érté-

kelés. Az értékelés alapja a pozitív megerősítés, a folyamatos, jóindulatú visszajelzés, a mo-

tiváció erősítése a munkavégzésre. A tanító folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók 
fejlődését, személyre szóló értékelést nyújt a fejlődés üteméről, az egyéni teljesítményről. 

Segítséget nyújt a továbbhaladáshoz, a hiányosságok pótlásához. Az értékelés célja a helyes 

értékrend közvetítése, az elvárások megértése, a pontos munkavégzés igényének kialakítása. 

A helyes értékelés segíti a tanulók önértékelésének kialakítását, fejlesztését. A kisiskolások 

értékelésének alapelve a tapintat és a türelem. 
 

Az értékelés igazodjon a gyakorlás során alkalmazott tevékenységekhez. A számonkérés 
igazodjon az életkori sajátosságokhoz, legyen változatos. 
 

A folyamatos szóbeli értékelés mellett szükséges az írásbeli értékelés is. A fejlesztés csa-
kis akkor lehet eredményes, ha az írásbeli munkák javítása azonnal megtörténik. 



 
Az értékelés elsődlegesen a pedagógus feladata, de lehetőséget kell teremteni arra is, hogy 

a tanulók értékeljék önmaguk valamint társaik munkáját. 
 

A folyamatos szóbeli és írásbeli értékelések jelentik félévi és tanév végi minősítő értéke-

lések alapját. A fejlesztési ciklusok végén a tanulói teljesítmények érdemjegyekkel történő 

értékeléséhez támpontot jelentenek a fejlesztés várt eredményeinek meghatározása a kerettan-

tervben. 

 

A tankönyvválasztás szempontjai 

 
A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  
–   a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

 
– a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a magyar nyelv és 

irodalom tantárgy tanítására meghatározott órakeretben;  
 

– a taneszköz segítségével a magyar nyelv és irodalom kerettantervben megadott fogalom-
rendszer jól megtanulható, elsajátítható legyen,  

 
– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapo-

tának megóvására.  
 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  
–   amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai;  

 
– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló);  
 

– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 
órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;  

 
– amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 
 

   
 

1. évfolyam 4 
144 

 

  

  
 

2. évfolyam 4 
288 

 

(72 nyelvtan, 72 írás)  

  
 

3. évfolyam 4 
144 

 

                      (108 nyelvtan, 36 írás)  

  
 

   
 

4. évfolyam 3 
108 

 

(108 nyelvtan)  

  
 

 

 

 

1–2. évfolyam 

 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az 

olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti motívu-

mok felismerésére, megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogal-

mak tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy szöveg-

hagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsoló-

dó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Részt vesz a ritmusérzékét, 

mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, szerepjátékokban. Képessé válik az 

olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, élmények felidézésére és megosztására, 

gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, énekes rög-

tönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok átélésére bábjá-

tékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó tevékenység 

több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. A magyar 

nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben tapasztalatot 

szerez a társakkal való együttműködésről, tevékenységek kezdeményezéséről. A kisiskolások, 

akik korán találkoznak audiovizuális és hipertextes (internetes közegben működő) szövegek-

kel is (gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, közösségi oldalak használata), megismerkednek 

a szövegek különböző modalitásaival, eltérő médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjai-

val is (az írott szöveg, a hang és a kép kapcsolatával – egyszerű, játékos formában). A tanuló 

játékos gyakorlatok révén elsajátít néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő memóriagya-

korlatot. Az olvasásmegértés folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolato-

kat, következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. IKT eszközökkel képes irányí-

tott, majd önálló információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. Segítséggel felismeri 

szükségleteit, tud kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális érté-

kelésében.  

A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a ma-

gyar nyelvet. A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tuda-

tosság fejlesztése. 

Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes 

beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás 

életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. 

Az első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással kapcso-

latos pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első osztályokban a tanu-

lók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás fo-

lyamatát, haladási tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel kapcsolatos szorongások, 

gátoltság kialakulásának megelőzése érdekében.  



Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a kü-

lönböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a 

szókincs gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle hasz-

nálatainak a megismertetése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele 

a szókincs árnyalt ismerete.  

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A 

fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei 

szövegének, a feladatok utasításainak a lényegét. 

A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfé-

lébb tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív 

használatára nevelni. 

Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és betű-

kapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra 

kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel az életkor-

ban elvárható követelményeknek. 

Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az emel-

tebb igényű szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a ma-

gyar nyelv rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalko-

tás nyelvi tapasztalásra épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályisme-

ret és a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamo-

san futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a he-

lyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése. 

Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi te-

vékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő idő-

tartamban legyenek képesek irányítani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1. évfolyam 

Éves óraszám: 144; Heti óraszám: 4 

 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 

 

 

           
 

 Tematikai egység címe      Órakeret 144  
 

Az írástanítás előkészítése – az írás megtanulásának technikai alapozása  25 óra 
 

         
 

Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát fejlesztő gyakorlatok   50 óra 
 

         
 

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése –   
45 óra  

folyamatos 
      

 

          
 

         
 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos    8 óra 
 

         
 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettantervben  
16 óra  

ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
  

 

      
 

         
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának 

technikai alapozása 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismertetése, 

gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonématudatosság, 

hallás fejlesztése. 

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető 

képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartóssága; 

feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási 

megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások).  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangok helyének, időtartamának 

megfigyelése szavakban.  

 

Analizáló, szintetizáló feladatok 

végzése. 

Tájékozódás térben, síkban.  

 

A füzet és az írószerek használa-

ta. Finommozgások, mozgásko-

ordináció fejlesztése.  

 

Vonalvezetési gyakorlatok, betű-

elemek vázolása, írása. 

 

A tanuló 

 nyitott, motivált, érdeklődő az 

írás tanulásában; 

 előzetes képességei és 

ismeretei megfelelőek az 

írástanulás megkezdéséhez; 

 finommotorikája, szem-kéz 

koordinációja megfelelő 

szintű; 

 tisztában van az írás alapvető 

funkcióival a mindennapi 

életben. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a finom-

mozgások fejlesztése 

(pl. gyurmázással). 

 

Vizuális kultúra: a fi-

nommozgások fejlesz-

tése rajzolással, festés-

sel, mintázással. 

 

Erkölcstan: az írott 

nyelvi kommunikációs 

viselkedés szabályai.  

 

Ének-zene: hallásfej-



Helyes írásszokások kialakítása 

(testtartás, írószerfogás, kéz-

csúsztatás). 

lesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betűelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő 

gyakorlatok 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.  

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek 

figyelembevételével. 

Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írott kis- és nagybetűk szabá-

lyos alakítása, kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, rövid szavak 

írása.  

A hangok időtartamának jelölése. 

 Másolás írott, majd nyomtatott 

mintáról: szavak, szókapcsolatok, 

rövid mondatok írása.  

Hat betűnél nem hosszabb szavak 

látó-halló tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. 

Rövid mondatok írása tollbamon-

dásra és emlékezetből. 

A tanuló 

 ismeri és használja a magyar 

ábécé betűinek írott alakjait; 

 írása rendezett, a betűket 

olvashatóan alakítja és 

kapcsolja egymáshoz. 

Vizuális kultúra: 

irányváltásokat segítő 

vonalkombinációk 

(vonalkötegek, vonal-

gombolyagok stb.) 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, három-

jegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése 

Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: 

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes 

szokásoknak a megerősítése.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályos betűalakítás és betű-

kapcsolás a szavak, szókapcsolat-

ok, mondatok és rövid szövegek 

írásakor.  

Az íráshasználat normáinak meg-

tartása.  

Elvárható tempójú írás.  

 

A tanuló 

 másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő nagy-

betűt;  

Vizuális kultúra: térér-

zékelés, 

finommotorika, esztéti-

kai igényesség; külön-

féle vonaltípusok kés-

zségfejlesztő alkalma-

zása. 

 



Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

után vagy emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok leírá-

sa. 

Helyes írásszokások alkalmazása 

(testtartás, írószerfogás, kézcsúsz-

tatás). 

 ismeri az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját; 

 szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit.  

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, rit-

mus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges nyelv-

tani fogalmak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályszerűségek felismerése és 

alkalmazása írásbeli feladatok-

ban.  

Nyelvi fogalmak tapasztalati úton 

történő megismerése; rövid és 

hosszú hangok, egy-, két-, három-

jegyű betűk ismerete. 

A nagybetűk és mondatzáró írás-

jelek használatának, helyesírásá-

nak megfigyelése. 

 

Az írás és a helyes kiejtés együt-

tes alkalmazása. 

 

A j és ly használata az ismert szó-

kincs körében.  

 

A mondatkezdő nagybetű és a 

megfelelő mondatvégi írásjel je-

lölése, alkalmazása írásbeli fela-

datokban. 

 

A korosztálynak megfelelő lexi-

konok, szótárak használata. 

A tanuló 

 szükség szerint alkalmazza a 

helyesírási szabályokat a be-

gyakorolt szókészlet körében; 

 10–20 begyakorolt szó eseté-

ben helyesen jelöli a j-ly  

hangot; 

 az egyszerű szavakat helyesen 

választja el. 

Ének-zene: egy adott 

dallamhoz szöveg al-

kotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel. 

 

 



A fejlesztés várt 

eredményei az 

első évfolyam 

végére 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket.  

Írása legyen rendezett, pontos. 

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat.  

Szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a be-

gyakorolt szókészlet szavaiban.  

Jelölje helyesen a j- ly  hangot 10–20 begyakorolt szóban.  

Tudja az ábécé hangjait felsorolni. 

Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. évfolyam 

Éves óraszám: 144 (72 nyelvtan, 72 írás); Heti óraszám: 4. 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 

 
    

 

 

Tematikai egység címe 
 

Órakeret 144 
 

  
 

   
 

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése –  
65 óra  

folyamatos  
 

  
 

    

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása:  
25 óra  

mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták  
 

  
 

    

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos  34 óra 
 

   
 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettanterv-  
20 óra  

ben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a)  
 

  
 

     

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése 

Órakeret 

65 óra 

Előzetes tudás Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: 

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes 

szokásoknak a megerősítése.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nagy – és kisbetűk pontos isme-

rete. 

Szabályos betűalakítás és betű-

kapcsolás a szavak, szókapcsola-

tok, mondatok és rövid szövegek 

írásakor.  

 

Az íráshasználat normáinak meg-

tartása.  

Elvárható tempójú írás.  

 

Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

után vagy emlékezetből.  

 

Önállóan alkotott mondatok leírá-

sa. 

 

Helyes írásszokások alkalmazása 

(testtartás, írószerfogás, kézcsúsz-

tatás). 

A tanuló 

 másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő nagy-

betűt;  

 ismeri az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját; 

 szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit.  

Vizuális kultúra: térér-

zékelés, 

finommotorika, esztéti-

kai igényesség; külön-

féle vonaltípusok kés-

zségfejlesztő alkalma-

zása. 

 

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, rit-

mus. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő 

és toldalék; mondatfajták 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Olvasás és írás ismerete 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás bizton-

ságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használa-

tának tudatosítása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat, a szó, a hang, a betű 

felismerése és megnevezése.  

 

Az ábécé hangjainak felsorolása.  

A betűrend használata gyakorlati 

feladatokban.  

 

A hangok csoportosítása fajtájuk 

és időtartamuk szerint.  

 

A szótagolás szabályszerűségei-

nek felismerése.  

A szavak jelentést hordozó sze-

repének ismerete.  

 

A rokon értelmű és ellentétes 

jelentésű szavak. 

 

A szótő felismerése, a toldalékok 

jelölése.  

 

A toldalékos szavak felismerése 

szövegben. Szavak toldalékos 

alakjának alkotása. A -ba, -be, -

ban, -ben, -val, - vel, ból, -ből, 

tól, - től, - t  ragos szóalakok he-

lyes használata és leírása. 

 

A beszélői szándék felismerése a 

kijelentő és a kérdő mondatok-

ban. Megnevezésük.  

 

Az -e kérdőszó helyes használata. 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

és a különféle 

feladatmegoldásban használja 

a szabályokat. 

Környezetismeret: álla-

tok kommunikációja, 

jel, jelzés, információ; 

lakóhely, közlekedés; 

természeti ritmusok. 

 

Vizuális kultúra: hang-

felvételek és képfelvé-

telek készítése; a he-

lyes kiejtés vizsgálata a 

felvétel segítségével. 

 

Ének-zene: ritmusjáté-

kok ütőhangszereken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magán-

hangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék,  kijelentő 

mondat, kérdő mondat. 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges nyelv-

tani fogalmak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályszerűségek felismerése és 

alkalmazása írásbeli feladatok-

ban. Hibajavításkor indoklás a 

szabály felidézésével. 

 

A helyesírási probléma felismeré-

se, a jelölés gyakorlása szóelem-

zés segítségével.  

 

Az írás és a helyes kiejtés együt-

tes alkalmazása. 

 

Személynevek helyesírása. 

 

A j és ly használata az ismert szó-

kincs körében.  

 

Szabályismeret és alkalmazás: 

 az időtartam jelölése; 

 a kiejtéstől eltérő hang- kap-

csolatok; 

 a hagyomány szerinti írás-

mód;  

 az elválasztás szabályai; 

 a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

  

A mondatkezdő nagybetű és a 

megfelelő mondatvégi írásjel je-

lölése, alkalmazása írásbeli fela-

datokban. 

 

A korosztálynak megfelelő lexi-

konok, szótárak használata. 

A tanuló 

 szükség szerint felidézi és 

alkalmazza a helyesírási sza-

bályokat a begyakorolt szó-

készlet körében; 

 30–40 begyakorolt szó eseté-

ben helyesen jelöli a j hangot; 

 az egyszerű szavakat helyesen 

választja el. 

Ének-zene: egy adott 

dallamhoz szöveg al-

kotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel. 

 

 

 

 



A fejlesztés várt 

eredményei a 

második évfo-

lyam végére 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket.  

Írása legyen rendezett, pontos. 

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat.  

Szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a be-

gyakorolt szókészlet szavaiban.  

Jelölje helyesen a j- ly  hangot 30–40 begyakorolt szóban. 

Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

Tudja felsorolni és csoportosítani az ábécé hangjait. 

Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3–4. évfolyam 

 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenység-

nek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való kapcsolattartásának és isko-

lai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a 

szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció ösztönzése, gyakoroltatása. 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló megérté-

séhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek 

önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai érzékét, 

ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való figyelmet. Lehetőséget 

teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi kifejezésfor-

mák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv és a magyar kultúra ha-

gyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére.  

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek fogalmazásai-

hoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a gondolatok önálló 

kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának forrásai is; hozzájárulnak 

az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének fejlődéséhez.  

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesz-

tésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási 

szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés 

lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgo-

zás képességének fejlesztése.  

A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás igénye-

inek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést szolgáló 

eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.  

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével el-

kezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifeje-

zésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és kife-

jező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. évfolyam 

 
Éves óraszám: 144 (108 nyelvtan, 36 írás); Heti óraszám: 4. 

 
 A tematikai egységek áttekintő beosztása   

 

 

 

 

   
 

 Tematikai egység címe  Órakeret 144 
 

Az íráshasználat fejlesztése – folyamatos 36 óra 
 

   

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: 
53 óra  

mondatfajták, szavak, szófajok  

 
 

  
 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos 44 óra 
 

  
 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 
11 óra  

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a)  

 
 

  
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az íráshasználat fejlesztése Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 
Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta nélkül, 

emlékezetből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás 

és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, 

esztétikumának értékként való elfogadása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, he-

lyes írásszokások megszilárdítása 

(testtartás, írószerfogás, kézcsúsz-

tatás). 

 

Az írás lendületének és tempójá-

nak fokozása.  

 

Szósorok, mondatok írása máso-

lással, tollbamondás után, emlé-

kezetből és akaratlagos írással. 

 

Az egyéni írás kialakítása a ren-

dezett, tiszta és olvasható íráskép 

igényével. Szükség esetén az ol-

vashatóság javítása. 

A tanuló 

 írása jól olvasható; 

 írástempója lendületes; 

 füzetvezetése rendezett. 

Matematika; környe-

zetismeret: olvasható, 

tetszetős és rendezett 

füzetvezetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

53 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 

önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és meg-

nevezése szövegben.  

 

A rokon értelmű szavak, a többje-

lentésű, azonos alakú szavak he-

lyes használata.  

 

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, szócso-

portokban, mondatban és szöveg-

ben. 

 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések megkü-

lönböztetése. 

 

 Az igeidők helyes használata 

beszédben és írásban. Az igekö-

tők szerepének és írásmódjának 

megfigyelése. Tudatos alkalma-

zásuk.  

 

A főnév fajtáinak csoportosítása, 

megnevezése. Többes számú fő-

nevek alkotása.  

 

A -ba, -be, -ban, -ben, - ról, - ről, 

- tól, - től, -nál, - nél, -hoz, - hez, -

höz,  - t , ragos főnevek helyes 

használata mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel. 

 

A melléknév szerepének ismerete 

a nyelvhasználatban. 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

 felismeri, megnevezi és meg-

felelően jelöli a mondatfajtá-

kat; 

 toldalékos formájukban, szö-

vegben is felismeri és megne-

vezi a tanult szófajokat;  

 a szövegkörnyezetnek megfe-

lelően használja az igeidőket 

és az igekötőket; 

  alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek.  

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség ábrázo-

lása a képzőművészet-

ben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a térké-

peken. 



A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor. 

 

A névelők és a névutók szerepé-

nek ismerete. A névelők helyes 

használata.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, határozott névelő, határozatlan névelő; 

névutó; ige; igekötő; melléknév, melléknévfokozás;  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret 

44 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet köré-

ben.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

 

Helyesírási szabályok alkalmazá-

sa különböző írástevékenységek-

ben: igeidők, ragos és kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék; felszólítást 

kifejező igealakok; igekötős igék; 

tulajdonnevek, fokozott mellék-

nevek és számnevek; ragos név-

szók; névutós szerkezetek.  

 

Hosszú – ú, - ű, - ó, - ő jelölése a 

melléknevek végén.  

 

A főnév -t toldalékának (ragjá-

nak) és a múlt idő jelének megkü-

lönböztetése. 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

A tanuló 

 a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

 a begyakorolt szókészlet kö-

rében biztonsággal alkalmaz-

za a tanult helyesírási szabá-

lyokat; 

 írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

 helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: tér-

képvázlat készítése 

tulajdonnevek feltünte-

tésével. 

 

Matematika: számne-

vek helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 



 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik évfo-

lyam végére 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat.  

Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.  

Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.  

Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, 

harmonikusan fejlődjön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. évfolyam 

Éves óraszám: 108 (108 nyelvtan); Heti óraszám: 3. 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 
 
 

   
 

 Tematikai egység címe  Órakeret 108 
 

    

Az íráshasználat fejlesztése – folyamatos  7 óra 
 

    

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása:  
47 óra  

mondatfajták, szavak, szófajok  
 

  
 

   
 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos  43 óra 
 

    

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettantervben  
11 óra  

ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a)  
 

  
 

     

 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az íráshasználat fejlesztése Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta nélkül, 

emlékezetből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás 

és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, 

esztétikumának értékként való elfogadása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, he-

lyes írásszokások megszilárdítása 

(testtartás, írószerfogás, kézcsúsz-

tatás). 

 

Az írás lendületének és tempójá-

nak fokozása.  

 

Szósorok, mondatok írása máso-

lással, tollbamondás után, emlé-

kezetből és akaratlagos írással. 

 

Az egyéni írás kialakítása a ren-

dezett, tiszta és olvasható íráskép 

igényével. Szükség esetén az ol-

vashatóság javítása. 

A tanuló 

 írása jól olvasható; 

 írástempója lendületes; 

 füzetvezetése rendezett. 

Matematika; környe-

zetismeret: olvasható, 

tetszetős és rendezett 

füzetvezetés. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

47 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 

önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kijelentő, kérdő, felkiáltó, a 

felszólító és az óhajtó mondatok-

ban a beszélő szándékának felis-

merése és megnevezése szöveg-

ben.  

 

A rokon értelmű szavak, a többje-

lentésű, azonos alakú szavak he-

lyes használata.  

 

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, szócso-

portokban, mondatban és szöveg-

ben. 

 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések megkü-

lönböztetése, létigék különböző 

ideje.  

Az igekötők szerepének és írás-

módjának megfigyelése. Tudatos 

alkalmazásuk.  

 

Az igemódok felismerése, mon-

datalkotás a megfelelő igemód-

okkal. 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, ál-

latnevek, földrajzi nevek, intéz-

mények neve, márkanevek, cí-

mek.  

A számnév ismerete, csoportosí-

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

 felismeri, megnevezi és meg-

felelően jelöli a mondatfajtá-

kat; 

 toldalékos formájukban, szö-

vegben is felismeri és megne-

vezi a tanult szófajokat;  

 a szövegkörnyezetnek megfe-

lelően használja az igeidőket 

és az igekötőket; 

  alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek.  

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség ábrázo-

lása a képzőművészet-

ben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a térké-

peken. 



tása, alkalmazása. 

 

A fokozott számnévi alakok he-

lyes használata. 

 

A névelők és a névutók szerepé-

nek ismerete. A névelők helyes 

használata.  

 

A névmások (személyes, mutató, 

kérdő) szerepének megértése, 

alkalmazásuk a mondatokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; név-

utó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; szám-

név, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, határozatlan 

számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret 

43 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet köré-

ben.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

 

Helyesírási szabályok alkalmazá-

sa különböző írástevékenységek-

ben: igeidők, ragos és kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék; felszólítást 

kifejező igealakok; igekötős igék; 

igemódok, tulajdonnevek, foko-

zott melléknevek és számnevek; 

ragos névszók; névutós szerkeze-

tek; betűvel írt számnevek; a kel-

tezés többféle formája.  

 

A j hang biztonságos jelölése a 

A tanuló 

 a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

 a begyakorolt szókészlet kö-

rében biztonsággal alkalmaz-

za a tanult helyesírási szabá-

lyokat; 

 írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

 helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: tér-

képvázlat készítése 

tulajdonnevek feltünte-

tésével. 

 

Matematika: számne-

vek helyesírása. 



tanult szófajok körében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

negyedik évfo-

lyam végére 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat.  

Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.  

Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.  

Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, 

harmonikusan fejlődjön. 

 


