4.évf.

1.Család

10

2.Otthon

9

3.Étkezés

8

4.Idő, időjárás

8

5.Öltözés

8

6.Sport

6

7.Iskola, barátok

9

8.Tanórai tevékenységek

9

9.Szabadidő

6

10. Természet, állatok

8

11.Ünnepek és hagyományok

8

12.Fantázia, valóság

8

Szabadon választható órák (gyakorlás, a szavak helyesírásánál, 11
szótanulás, mondóka,vers,dalok tanulása)
Össz. óraszám heti 3 óránál

108

Minimum követelmény
Beszédértés: -az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérések, utasítások,
azokra cselekvéssel válaszol
-megérti a hozzá intézett gondosan megfogalmazott kérdéseket.
Beszédkészség:
-a tanuló legyen képes ismert dolgokat megnevezni,
-5-6 dalt, mondókát, verset reprodukálni
-néhány ismert szót is tartalmazó egyszerű, rövid szöveget megközelítőleg helyes
hanglejtéssel felolvasni.
Olvasott szöveg értése:
-a tanuló legyen képes felismerni a tanult szavak írott alakját
-megérteni az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat
-megtalálni információkat ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben.

Írás:
-a tanuló legyen képes a tanult témakörhöz kapcsolódó egyszerű, rövid szöveget
tollbamondás után lejegyezni.
Szókincs:
A tanuló szókincse kb. 350 aktív és 150 passzív szóból , kifejezésből álljon.

5.évf.
Témakör
1.Család
2.Otthon
3.Idő, időjárás
4.Öltözködés
5.Iskola, barátok
6.Szabadidő, szórakozás
7.Természet, állatok
8.Ünnepek, szokások
9.Város, bevásárlás
10.Utazás, pihenés
11.Fantázia és valóság

Óraszám
9
9
9
10
10
8
10
8
10
10
4

Szabadon választható órák (gyakorlásra, mondókák tanulására)
Össz. óraszám heti 3 óránál

11
108

Minimum követelmény
Hallott szöveg értése:
-a tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat megérti, azokra
reagál.
Szóbeli interakció:
-a tanuló legyen képes ismert dolgokat megnevezni
-hosszabb szöveget helyes hanglejtéssel és kiejtéssel felolvasni
Összefüggő beszéd:
-a tanuló a feltett kérdésre rövidebb mondattal, vagy szavakkal válaszol.
Olvasott szöveg értése:
-a tanuló felismeri a tanult szavak írott alakját
-megérti a néhány szóból álló, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott mondatokat
-megtalálja az információt az ismert nyelvi elemekből álló mondatokban.
Íráskészség:
-a tanult témakörhöz kapcsolódó egyszerű, rövid szöveget tollbamondás után lejegyzi.

6.évf.
Témakör
1.Család
2.Étkezés
3.Idő,időjárás
4.Iskola,barátok
5.Szabadidő,szórakozás
6.Ünnepek és szokások
7.Város, bevásárlás
8.Utazás,pihenés
9.Fantázia és valóság
10.Zene, művészetek
11.Egészséges életmód

Óraszám
10
10
10
10
10
9
10
9
5
5
9

Szabadon választható órák(gyakorlásra,témazáró dolgozat előtti gyakorlásra)
Össz. órakeret heti 3 óránál

11
108

Minimum követelmény
Hallott szöveg értése:
-a tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat megérti, azokra
reagál.
Szóbeli interakció:
-a tanuló legyen képes ismert dolgokat megnevezni
-hosszabb szöveget helyes hanglejtéssel és kiejtéssel felolvasni
Összefüggő beszéd:
-a tanuló a feltett kérdésre rövidebb mondattal, vagy szavakkal válaszol.
Olvasott szöveg értése:
-a tanuló felismeri a tanult szavak írott alakját
-megérti a néhány szóból álló, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott mondatokat
-megtalálja az információt az ismert nyelvi elemekből álló mondatokban.
Íráskészség:
-a tanult témakörhöz kapcsolódó egyszerű, rövid szöveget tollbamondás után lejegyzi.

7.évf.
Témakör
1.Család
2.Idő, időjárás
3.Sport
4.Iskola, barátok
5.Szabadidő, szórakozás
6.Ünnepek és szokások
7.Város, bevásárlás
8.Utazás, pihenés

Óraszám
9
10
10
10
10
9
9
8

9.Fantázia és valóság
10.Zene, művészetek
11.Egészséges életmód
12.Média, kommunikáció
Szabadon választható órák (gyakorlásra, Témazáró dolgozat előtti gyakorlásra)
Össz. óraszám heti 3 óránál

4
4
10
4
11
108

Minimum követelmény
Hallott szöveg értése:
-a tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat megérti, azokra
reagál.
Szóbeli interakció:
-a tanuló legyen képes ismert dolgokat megnevezni
-hosszabb szöveget helyes hanglejtéssel és kiejtéssel felolvasni
Összefüggő beszéd:
-a tanuló a feltett kérdésre rövidebb mondattal, vagy szavakkal válaszol.
-a tanuló egy adott témáról néhány mondatban önállóan beszélni.
Olvasott szöveg értése:
-a tanuló felismeri a tanult szavak írott alakját
-megérti a néhány szóból álló, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott mondatokat
-megtalálja az információt az ismert nyelvi elemekből álló mondatokban.
Íráskészség:
-a tanult témakörhöz kapcsolódó szöveget tollbamondás után lejegyzi.
8.évf.
Témakör
1.Család
2.Otthon
3.Étkezés
4.Idő, időjárás
5.Öltözködés
6.Iskola, barátok
7.Szabadidő, szórakozás
8.Természet, állatok
9.Ünnepek, szokások
10.Város, bevásárlás
11.Utazás, pihenés
12.Fantázia és valóság
13.Zene, művészetek
14.Környezetünk védelme
15.Egészséges életmód
16.Felfedezések
17.Tudomány, technika
18.Múltunk és jövőnk
19.Média, kommunikáció
20.Földünk és a világűr

Óraszám
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

Szabadon választható órák (gyakorlásra)
Össz. óraszám heti 3 óránál

11
108

Minimum követelmény
Hallott szöveg értése:
-a tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat megérti, azokra
reagál.
Szóbeli interakció:
-a tanuló legyen képes ismert dolgokat megnevezni
-hosszabb szöveget helyes hanglejtéssel és kiejtéssel felolvasni
Összefüggő beszéd:
-a tanuló a feltett kérdésre mondattal, vagy szavakkal válaszol.
- a tanuló az adott témáról 4-6 mondatban ónállóan beszél.
Olvasott szöveg értése:
-a tanuló felismeri a tanult szavak írott alakját
-megérti az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott mondatokat
-megtalálja az információt az ismert nyelvi elemekből álló mondatokban.
Íráskészség:
-a tanult témakörhöz kapcsolódó szöveget tollbamondás után lejegyzi.

