Helyi tanterv
Angol nyelv
1-4. évfolyam
Célok és feladatok: A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi
cselekvőképességének fejlesztése. Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú,
vagyis a tanuló számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat
teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet eszközként hatékonyan használja.
Kiemelten fontos az interdiszciplináris szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében
szerzett ismeretekre, az idegen nyelven megszerzett tudás pedig gazdagítja más tantárgyak
tanulását.
A nyelvtanulás kezdeti szakasza a ráhangolódás időszaka. A fő cél az, hogy a tanuló
megszeresse a nyelvtanulást, megértse a nyelvtudás fontosságát és szerepét a tanórán és az
iskolán kívül. A kötelező nyelvoktatás a negyedik évfolyamon kezdődik, de iskolánk már első
osztálytól kezdve lehetőséget biztosít a tanulók nyelvi fejlesztésére alapozva arra, hogy a
kisgyermeknek a világ iránti érdeklődése határtalan, fogékonysága a ritmus, a dalok, a kiejtés
irányában természetesen fakad életkori sajátosságaiból, és a megfelelően történő nyelvi
fejlesztés hatékonyan alapozza meg a későbbi, tudatosabb nyelvtanulást.
A korai nyelvfejlesztés egyik legalapvetőbb célja, hogy a tanuló életkorából ösztönösen adódó
megismerési és tanulási vágyra alapozva pozitív attitűd alakuljon ki benne az idegen nyelvek
és a nyelvtanulás iránt. A nyelvhasználat örömének tudatosítása által a nyelvtanulási
motiváció egyre nő, ezért a pedagógiai munkában fontos szerepet kap, hogy a tanulóban
kialakuljon és erősödjön az a pozitív érzés, hogy képes idegen nyelven az alapvető
kommunikációs igényeit kielégíteni.

Kapcsolódás a kompetenciákhoz

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
megtanulja

a

hibákra

történő

visszajelzések

elfogadását,

a

hibák

kijavításának

szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán
kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen
át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív
résztvevőivé teszi.

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra,
hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, és ezeket felhasználva, párban vagy
csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló tanulja meg használni
a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat úgy, hogy a saját fejlődését
és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegértés és nyelvi
interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a
nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli
az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá
válik más kultúrák, más szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti toleranciáját. A
társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy
csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is,
melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás
növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz,
kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi
kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív,
alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a
tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos
tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol.

Értékelés
A nyelvoktatás kezdetén nagyon lényeges szempont, hogy a gyermek kedvét és
lelkesedését ne törje le szigorú, csak a tökéletességet elfogadó értékelés. Ugyanakkor reális
képet kell kapnunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy alapkészség
területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják teljesíteni
a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a tanulót
további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját.
Az 1–3. évfolyam tanulói számára az értékelés tartalma és módja meghatározó
jelentőségű, és alapjaiban különböznie kell más évfolyamok erre vonatkozó előírásaitól. Az
osztályzást kellő körültekintéssel alkalmazzuk a második évfolyamtól, azonban mivel az 1–3.
évfolyamon nem kötelező az idegen nyelv oktatása ezért csak a negyedik év végén minősítjük
a tanulókat az alapján, hogy, a követelményeknek megfelelt vagy nem felelt. Nem vizsgáljuk
továbbá a továbblépés feltételeit sem.
Az egyes tevékenységek után a tanár szóban és nem verbális eszközökkel (mosoly, gesztus)
értékel, buzdít, dicsér. Kerüljük a negatív visszajelzést (szidás, büntetés), inkább ösztönözzük
és motiváljuk a gyerekeket.
Az értékelés folyamatába már a kezdeti szakaszban be lehet vonni a tanulókat (önértékelés).
Jó gyakorlat az, ha a tanár, a szülő és a tanuló időnként együtt beszélik meg a tanuló
előmenetelét, egyéni tanulmányi gondjait. A tanár az órai munkát természetesen honorálhatja
piros pontokkal, matricákkal vagy bármi egyébbel, aminek a tanuló számára motiváló ereje
van.
A számonkérés minden esetben azzal a céllal történjék, hogy a hallottakat, tanultakat a tanuló
beépítse a már elsajátított ismeretek közé. A számonkérés formáinak összhangban kell
lenniük a korosztályra jellemző tanulási szokásokkal. A tesztek, szódolgozatok íratását, a
hagyományos egyéni feleltetést fokozatosan, a csoportok összetételétől függően legkésőbb a
negyedik évfolyamban vezetjük be. Az alsóbb évfolyamokon inkább a csoportban, párban
végezhető feladatokat, szerepjátékokat, produkciókat értékeljük. A hibajavítás módja
tapintatos legyen. A tanár rávezeti a tanulót a hibájára, és ha szükséges, a társak vagy a tanár
javít.

1– 2. évfolyam
Célok és feladatok
A szelíd nyelvi nevelés élményalapú, tevékenységközpontú és a nyelvelsajátítást helyezi
a középpontba. Ebben az életkorban a gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási
környezet alapfeltétele a tanulói érdeklődés felkeltésének. Az angol nyelvi órákon a tanuló
életkori sajátosságainak és fejlettségi szintjének megfelelő, érdekes, változatos, értelmes
és kihívást jelentő tevékenységek által kerül közel a nyelv elsajátításához. A korosztály
sajátosságainak megfelelően a beszédértés és a beszédkészség fejlesztésén van a
hangsúly, mely segíti, megteremti a helyes kiejtés alapjait is. A második évfolyamban
minimális írásbeliség megjelenik, hangsúlyt fektetve a másképp írjuk, másképp ejtjük
problematikájára.
Az irányító, pozitív tanári attitűd, valamint a vidám, stresszmentes, motiváló tanulási
környezet hozzájárul a nyelvtudás aktiválásához.
Az órákat ebben a pedagógiai szakaszban a játékosság és a változatos munkaformák
jellemzik. A tanulási folyamatban kiemelt szerepet kap a rendszeres ismétlés, valamint
állandó kapcsolat építése az új és a már korábban megszerzett tudás között.

1. évfolyam
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature

óraszám
14

Topics concerning classroom activities

6

Cross-curricular topics and activities

6

Intercultural topics

6

Playful learning

4

Összes óraszám

36

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and
nature
ÓRASZÁM: 14 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
-

bemutatkozás, köszönés

-

állatok

-

gyümölcsök

-

családtagok

Tanulási eredmények:
Felismeri és alkalmazza
-

a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi funkciókat,

-

a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi funkciókat,

-

a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat,

-

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

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
ÓRASZÁM:

6 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:

-

a tanuláshoz szükséges alapvető eszközök

-

tanári utasítások a különböző tevékenységekhez

-

számok 0-10



Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben

Tanulási eredmények:


részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;



a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi
tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket
tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
ÓRASZÁM:

6 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
-

testrészek

-

öltözködés

Tanulási eredmények:


alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos
tartalmakra jellemző tevékenységeket nyelvórán;



felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi
kifejezéseket, utasításokat, eszközöket.

TÉMAKÖR: Intercultural topics
ÓRASZÁM:

6 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
-

Halloween

-

Christmas

-

Easter

Tanulási eredmények:


találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival;



találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.

TÉMAKÖR: Playful learning
ÓRASZÁM:

4 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Részvétel tanórai, szóbeli interakciót igénylő angol nyelvi tevékenységekben, úgy mint
-

játékos szótanulás

-

mondókák, dalok tanulása, előadása

-

egyéni/csoportos versenyek: szókincs felmérése

-

klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő
körjátékok/táncok.

Tanulási eredmények:
A tanuló a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos
tevékenységekben használja.

2. évfolyam
Éves óraszám: 36
Nyelvi funkciók:


köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi.
Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See
you.)



köszönet kifejezése (Thank you.)



bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I’m …. Nice to meet you.)



személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? )



hogylét iránti érdeklődés (How are you?)



hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)



jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.)



főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year!
Trick or treat.)



dolgok, személyek megnevezése (What is this?/What’s that? It’s a/an/ They are …/



igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.)



utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Say.)

Nyelvi elemek, struktúrák:


a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’m not …, Are you …? Is he
…?)



a cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread
for breakfast. I don’t like cheese.)



birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got … She has/hasn’t
got … Have you got …? Has she got …?)



mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, child, children)



mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …fifteen)



térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (There is/are…, in, on, under)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature

óraszám
14

Topics concerning classroom activities

6

Cross-curricular topics and activities

4

Intercultural topics

8

Playful learning

4

Összes óraszám

36

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and
nature
ÓRASZÁM: 14 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
-

bemutatkozás, köszönés

-

színek

-

kisállatok

-

családtagok

-

bútorok

Tanulási eredmények:
Felismeri és alkalmazza
-

a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi funkciókat,

-

a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi funkciókat,

-

a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat,

-

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

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
ÓRASZÁM:

6 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:

-

a tanuláshoz szükséges alapvető eszközök

-

tanári utasítások a különböző tevékenységekhez

-

számok 0-15



Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben

Tanulási eredmények:


megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást
igénylő, kreatív nyelvórai tevékenységek során;



új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra,
kifejezésekre;



részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;



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



lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
ÓRASZÁM:

4 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
-

testrészek

-

tulajdonságok

Tanulási eredmények:


alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos
tartalmakra jellemző tevékenységeket nyelvórán;



aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi;



részt vesz kreatív tevékenységekben;



felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi
kifejezéseket, utasításokat, eszközöket.

TÉMAKÖR: Intercultural topics
ÓRASZÁM:

8 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
-

Birthday

-

Halloween

-

Christmas

-

Easter

Tanulási eredmények:


találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival;



találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.

TÉMAKÖR: Playful learning
ÓRASZÁM:

4 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Részvétel tanórai, szóbeli interakciót igénylő angol nyelvi tevékenységekben, úgy mint
-

játékos szótanulás

-

mondókák, dalok tanulása, előadása

-

egyéni/csoportos versenyek: szókincs felmérése

-

klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő
körjátékok/táncok.

Tanulási eredmények:
A tanuló a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos, kreatív
tevékenységekben használja.

3-4. évfolyam

Célok és feladatok:
A korai nyelvfejlesztés egyik legalapvetőbb célja, hogy a tanuló életkorából ösztönösen adódó
megismerési és tanulási vágyra alapozva pozitív attitűd alakuljon ki benne az idegen nyelvek
és a nyelvtanulás iránt. A nyelvhasználat örömének tudatosítása által a nyelvtanulási
motiváció egyre nő, ezért a pedagógiai munkában fontos szerepet kap, hogy a tanulóban
kialakuljon és erősödjön az a pozitív érzés, hogy képes idegen nyelven az alapvető
kommunikációs igényeit kielégíteni.
Az elsődleges kommunikációs csatorna a hallás utáni értés és a beszéd, ezért a tanulók
szövegértési és válaszadási készségének együttes fejlesztése kulcsfontosságú, ez alapozza
meg a helyes kiejtés elsajátítását is. Ezen korai szakaszban kiemelt fontossága van a
testbeszédnek is, mint a megértést és az eredményes kommunikációt elősegítő eszköznek.
A nyelvórán a tanuló életkorának megfelelő, játékos és örömteli foglalkozásokon keresztül
találkozik a célnyelvvel és a célnyelvi kultúrákkal, a legalapvetőbb kifejezéseket,
kommunikációs fordulatokat élmény- és tevékenységközpontú feladatokon keresztül sajátítja
el. A nyelvfejlesztés változatos munkaformák révén valósul meg, melyeknek alapját képezi a
mozgással, dramatizálással összekapcsolt daltanulás, mondókázás, mesélés. Ebben az
életkorban a gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet alapfeltétel a tanuló
érdeklődésének felkeltéséhez.

3. évfolyam
Éves óraszám: 36
Nyelvi funkciók:


köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi.
Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See
you.)



köszönet kifejezése (Thank you.)



bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I’m …. Nice to meet you.)



személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? )



hogylét iránti érdeklődés (How are you?)



hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)



véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes. No. Are you OK? Yes. No.)



tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t.)



jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.)



főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year!
Trick or treat. Happy birthday!)



dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is
it like? It’s a/an…/ It’s big. It’s long and comfortable.)



igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.)



utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Say.)

Nyelvi elemek, struktúrák:


a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’m not …, Are you …? Is he
…?)



a cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread
for breakfast. I don’t like cheese.)



birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got … She has/hasn’t
got … Have you got …? Has she got …?)



mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, child, children)



mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …fifteen)



térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (There is a/are…, in, on, under)



modalitás: a ’can’ segédige (I can/can’t swim.)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

óraszám

Personal topics and topics concerning immediate environment
and nature

10

Topics concerning classroom activities

6

Cross-curricular topics and activities

4

English and language learning

5

Intercultural topics

3

Playful learning

5

Entertainment

3
Összes óraszám:

36

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and
nature
ÓRASZÁM: 10 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
-

vadállatok

-

épületek

-

ételek, italok

Tanulási eredmények:


a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi
szöveget;



a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel



felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben.



képes személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadására
egyszerű nyelvi elemekkel



képes alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő
átadására

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
ÓRASZÁM:

6 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

-

A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
tanári utasítások a különböző tevékenységekhez



Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben



Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére



Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a
nyelvi tevékenységek során.

Tanulási eredmények:


megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást
igénylő, kreatív nyelvórai tevékenységek során;



új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra,
kifejezésekre;



részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;



megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén;



a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik;



egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja;



a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő

nyelvi

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket
tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza;


lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
ÓRASZÁM:

4 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
-

testrészek

Tanulási eredmények:


alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos
tartalmakra jellemző tevékenységeket nyelvórán;



aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi;



részt

vesz

kooperatív

munkaformában

végzett

kreatív

tevékenységekben,

projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi
kiegészítéssel;


felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi
kifejezéseket, utasításokat, eszközöket.

TÉMAKÖR: English and language learning
ÓRASZÁM:

5 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


Az angol ábécé és jelkészlet ismerete



Az angol nyelv hangkészletének felismerése

Tanulási eredmények:


felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket;



felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére;



felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet
közötti különbségeket;



ismeri az adott nyelv ábécéjét;



lebetűzi a nevét;



felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét;



megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti
különbségeket;



új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre

TÉMAKÖR: Intercultural topics
ÓRASZÁM:

3 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A következő témakörökre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:

-

Christmas

-

Valentine’s day

-

Easter

Tanulási eredmények:


találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival;



találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.

TÉMAKÖR: Playful learning
ÓRASZÁM:

5 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Részvétel tanórai, szóbeli interakciót igénylő angol nyelvi tevékenységekben, úgy mint
-

játékos szótanulás

-

mondókák, dalok tanulása, előadása

-

egyéni/csoportos versenyek: szókincs felmérése

-

Akasztófa játék

-

Activity

-

Bingó számokkal, szavakkal

-

klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő
körjátékok/táncok.

Tanulási eredmények:
A tanuló a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos, kreatív
tevékenységekben használja.

TÉMAKÖR: Entertainment
ÓRASZÁM:

3 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű írott szövegek felhasználása
szórakozás céljára.

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló:


csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból
vagy mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget;



megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott
utasításokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad;



beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó
rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben.

4. évfolyam
Éves óraszám: 72
Nyelvi funkciók:


köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi.
Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See
you.)



köszönet kifejezése (Thanks (a lot). Thank you.)



köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)



bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I’m …. Nice to meet you.)



személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old
are you? I’m 9.)



hogylét iránti érdeklődés (How are you?)



hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)



bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry.)



bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)



jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.)



főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year!
Trick or treat.)



véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes. No. Are you OK? Yes. No.)



tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t.)



dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is
it like? It’s a/an…/ It’s big. It’s long and comfortable.)



igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.)



tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. Where is she? I don’t know.)



nem értés megfogalmazása (Sorry, I don’t understand.)



visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Sorry, I don’t understand. Pardon?)



alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m cold. I’m hungry.)



utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read the
text.)



kívánság kifejezése (I would like to ...)



kérés és arra történő reakció kifejezése (Can you give me a pen? Yes. Sorry, I can’t.)



kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Would you like a ...? Yes,
please. No, thanks. I would like …)



meghívás és arra történő reakció kifejezése (Can you come to my party? Yes,
thanks. Sorry, I can’t.)



javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema tonight. Good idea.)

Nyelvi elemek, struktúrák:


a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’m not …, Are you …? Is he
…?)



a cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread
for breakfast. I don’t like cheese.)



birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got … She has/hasn’t
got … Have you got …? Has she got …?)



felszólító mód: (Come here., Don’t shout.)



birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your, his/her/its, our, their,
Joe’s brother…)



mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, child, children)



mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …hundred), sorszámok (first, second,
third)



térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (There is/are…, in, on, under)



időbeli viszonyok: napok, időpont megadása (on Monday, at 4 o’ clock)



modalitás: a ’can’ segédige (I can/can’t swim.)



szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (and, but,
I, my, me mine)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment

óraszám
20

and nature
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities

10
8+2=10

English and language learning

5

Intercultural topics

6

Playful learning

10

Entertainment

6

Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

3+2=5
72

A pirossal jelölt óraszámok a szabadon felhasználható keretből kerültek a helyi tantervbe.
TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
ÓRASZÁM:

20 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
közvetlen, szűk család, barátok



A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az
otthon, az utcám, a játszótér



A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: bútorok és
alapvető berendezési tárgyak



A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: családi
események, ünneplések



A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete
célnyelven: játszás, étkezés, öltözködés



A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
az egészséges életmód



2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter) kapcsolódó alapszintű kifejezés,
állandósult szókapcsolat ismerete



A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: most
állatnevek (háziállatok és vadállatok), növények



A témakörre jellemző alapvető helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete
célnyelven: a természet és az élőlények



A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete
célnyelven: „kis kedvencek” és azok tartása



Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása
egyszerű nyelvi elemekkel



Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő
átadása



Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata

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


közöl

alapvető

személyes

információkat

magáról,

egyszerű

nyelvi

elemek

segítségével;


érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével
kifejezi, főként rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi
megnyilatkozást;



kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz
készült, illetve eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját;



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



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



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



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



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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi
szöveget;



a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel



felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben.

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
ÓRASZÁM:

10 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
osztálytársak, tanárok (classmates, teachers); a saját iskolám és termei; a
tanuláshoz szükséges alapvető

eszközök;

tanári

utasítások

a különböző

tevékenységekhez (writing, reading, counting, physical and creative activities ) ;
tantárgyak, fontosabb iskolai ünnepélyek (school subjects, major school festivals)


Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben



Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére



Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a
nyelvi tevékenységek során.

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


megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást
igénylő, kreatív nyelvórai tevékenységek során;



lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség
esetén segítséggel;



lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;



megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén;



részt

vesz

kooperatív

munkaformában

végzett

kreatív

tevékenységekben,

projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi
kiegészítéssel;


írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket;



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



értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket
anyanyelvén már ismer;



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



rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően;



a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak
megfelelően alkalmazza;



új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra,
kifejezésekre;



új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre;



a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik;



egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja



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



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



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



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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;



részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;



a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi
tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket
tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
ÓRASZÁM:

10 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete
célnyelven



Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és mozgásos
tudásterületek során megcélzott tartalmakból.

-

Kedvenc mese dramatizálása

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


részt

vesz

kooperatív

munkaformában

végzett

kreatív

tevékenységekben,

projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi
kiegészítéssel;


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



aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi;



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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén
korábban megszerzett ismeretekkel;



alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos
tartalmakra jellemző tevékenységeket nyelvórán;



felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi
kifejezéseket, utasításokat, eszközöket.

TÉMAKÖR: English and language learning
ÓRASZÁM:

5 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


Az angol ábécé és jelkészlet ismerete



Az angol nyelv hangkészletének felismerése

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket;



felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére;



felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet
közötti különbségeket;



ismeri az adott nyelv ábécéjét;



lebetűzi a nevét;



felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét;



megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti
különbségeket;



új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel;



felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is.

TÉMAKÖR: Intercultural topics
ÓRASZÁM:

6 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete



A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete

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


megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi
elhelyezkedését, főbb országismereti jellemzőit;



ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű
kifejezéseket, állandósult szókapcsolatokat és szokásokat;



megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival;



találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.

TÉMAKÖR: Playful learning
ÓRASZÁM:

10 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő angol
nyelvi tevékenységekben.

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


lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség
esetén segítséggel;



lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;



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



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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


a

begyakorolt

nyelvi

elemeket,

tevékenységekben használja.

célnyelven

megismert

tartalmakat

játékos

TÉMAKÖR: Entertainment
ÓRASZÁM:

6 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű írott szövegek felhasználása
szórakozás céljára.

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


csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból
vagy mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget;



megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott
utasításokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad;



beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó
rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


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

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
ÓRASZÁM:

5 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel angol nyelven



Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét angol nyelvű információ
megszerzése.

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


részt

vesz

kooperatív

munkaformában

végzett

kreatív

tevékenységekben,

projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi
kiegészítéssel;


törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető
információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva;



alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére.

Továbbhaladás feltételei:
A tanuló minden témakörben:


megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy
nonverbális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket;



beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű
hallott szövegben a tanult nyelvi elemeket;



beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű
szövegben a tanult nyelvi elemeket;



megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó,
vizuális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket;



beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a
nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi elemeket;



a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a
megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál,
mondanivalóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi;



ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő
kiejtését tanári minta követése által, vagy autentikus hangzó anyag, IKT-eszközök
segítségével;



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



megismeri az angol nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan).

