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Élő idegen nyelv 

Célok és feladatok 

Alapelvek az élő idegen nyelvek 2003-as NAT-ra épülő kerettantervhez 

Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az 
általános iskola 1–8. évfolyamán 

Az „Alapelvek” egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi program kialakításában sze-
retne segítséget nyújtani. Az általános iskolák tanulói számára a kerettanterv a 4. osztálytól kezdve 
teszi lehetővé élő idegen nyelv tanítását. Az utóbbi 10-15 évben azonban társadalmunkban fokozott, 
és egyre erősödő érdeklődés nyilvánul meg a nyelvoktatás iránt a 9-10 éves életkort megelőző sza-
kaszban is. Ennek a sürgető társadalmi igénynek a kielégítésére a hazai általános iskoláknak megkö-
zelítőleg egyharmada ténylegesen is kínál idegen nyelvet az 1–3 évfolyam számára. Ennek az orszá-
gos gyakorlatnak azonban hiányzik az egységes pedagógiai és módszertani elvek alapján való szabá-
lyozása, a célok és tevékenységformák, munkaformák, az értékelés, a kiemelt fejlesztési feladatok 
tisztázása.  

1. Távlati célok 
A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt éle-

tüket elkezdeni, ezért kiemelt célként arra kell törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan készségek-
kel, képességekkel, kompetenciákkal, ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, ame-
lyek birtokában magyarságtudatukat megőrizve, kellő felkészültséggel, magabiztosan és sikerrel talál-
ják meg helyüket az európai nyitott társadalmakban. A hatékony társadalmi beilleszkedéshez, az 
együttéléshez és ahhoz, hogy diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű 
polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással, autonóm tanulásra ké-
pes személyiséggel, fejlett kommunikációs készségekkel, illetve számos szociális és társadalmi kulcs-
kompetenciával kell rendelkezniük.  

2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében 
A NAT-ban képviselt iskolai nevelés-oktatás területén megfogalmazott közös értékek és a kiemelt 

fejlesztési feladatok (énkép, önismeret; hon- és népismeret; európai azonosságtudat – egyetemes kul-
túra; környezeti nevelés; információs és kommunikációs kultúra; tanulás; testi és lelki egészség; fel-
készülés a felnőtt lét szerepeire) az oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tanulók személyi-
ségfejlődését, a tantárgyközi kapcsolatok erősítését és a tanítás-tanulás szemléleti egységének gyakor-
lati megvalósítását.  

3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja 
Az élő idegen nyelv tanításának módszertani alapelvei, céljai és szaktárgyi tartalma teljes mér-

tékben összhangban van az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, és töké-
letesen megfelel a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak, valamint az Európa Tanács ajánlásainak is. 
Az életkori sajátosságok és a különböző tanulási típusok figyelembevételével egyidejűleg tesz eleget 
a személyiségfejlesztés, a készség-képesség, illetve a kulcskompetenciák fejlesztési kívánalmainak, 
miközben társadalmi és interkulturális értékeket, hasznos tantárgyi tartalmakat és ismereteket közve-
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tít, a nyelvet eszközként használva a megismerési folyamatban, melyben a diákok aktívan vesznek 
részt. 

Az idegen nyelvek oktatása során számtalan alkalom kínálkozik arra, hogy eleget tegyünk a NAT 
2003-ban megfogalmazott követelményeinek és a kiemelt fejlesztési feladatoknak. 

Az országismereti tananyagon keresztül a tanulók más népek kultúráját és szokásait ismerik meg. 
Tehát kapcsolódunk Európához (E), s ugyanakkor nyitottságra neveljük őket, más kultúrák és szo-
kások befogadására. Ezek olyan tartalmak, melyek Európához való tartozásunkat erősítik. 

A hon- és népismereti (H) fejlesztési feladatnak akkor teszünk eleget, amikor lakóhelyünkről, 
szűkebb környezetünkről és Magyarországról beszélünk. Több témakör pedig lehetőséget ad arra, 
hogy életmóddal, életvitellel kapcsolatos kérdésekről beszélgessünk. (magyar , német/osztrák, ill. an-
gol/amerikai vonatkozásban is). 

A környezeti nevelést (K) olyan témák kapcsán valósíthatjuk meg, amikor a természetről (fo-
lyókról, tavakról), állatokról, természetes alapanyagokról, gyógynövényekről beszélgetünk. 

Az idegen nyelvek tanításán belül szinte folyamatos az információs és kommunikációs kultúra 
megléte. Mivel középpontban a kommunikációs készség fejlesztése áll, magától kínálkozik az alka-
lom, hogy a gyerek éljen az emberi kapcsolatok kialakításának lehetőségével. Több témakör (pl. csa-
lád, barátok, iskolatársak) segíti a humanista értékrendre való nevelést is. 

A páros és csoportos tevékenységformák révén rengeteg alkalom kínálkozik az együttműködési 
készség fejlesztésére és a társas kapcsolatok kialakítására. Ezáltal fejlesztjük a tanulóban azt a képes-
séget, hogy el tudja fogadni és tiszteletben tudja tartani mások véleményét. 

Az idegen nyelvi órákon megvalósuló páros és csoportos munkával segítjük a szocializációs fo-
lyamatot is. Az egyes témakörök feldolgozása során fejlesztjük és gazdagítjuk a gyermek érzelemvi-
lágát, pozitív gondolkodását. 

A testi és lelki egészség (TE) fejlesztése a koncentráció képességének alapozásával, az érzelmi 
intelligencia mélyítésével, az önismeret alakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével és az 
egészséges életmódra való neveléssel történik. Pl.: jellemzések (milyen vagyok?), sport témakör. 

A tanulási stratégiák (T) megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok figye-
lembevétele. Az idegen nyelv tanulása során a tanulók az első 2-3 évben többnyire reproduktív fel-
adatok elvégzésére képesek. Kb. a 7. évfolyamtól kezdve adhatunk nekik fokozatosan önálló felada-
tokat, melyek az önálló tanulási készséget és a kreativitást fejlesztik. Ilyen jellegű feladatok például: a 
páros és csoportos munka, szituációk; interjúk készítése, rövid történetek írása vagy átírása, szótár 
használata, kommunikatív és nyelvtani feladatok önálló vagy részben önálló megoldása, házi olvas-
mány feldolgozása, gyakorlás nyelvi laboratóriumban és/vagy számítógéppel. 

Fontos szempont a koncentráció más tárgyakkal.(Kct.). Ez különösen lehetséges és szükséges 
az irodalom, a magyar nyelvtan, a földrajz, a biológia, a természetismeret, a történelem, az ének-zene, 
a rajz, a vizuális kultúra, az életmód, életvitel, gyakorlati ismeretek, a testnevelés tantárgyakkal. 

Ugyanakkor építsünk a tanulók korábban szerzett és otthonról hozott ismereteire is. 
Ez a tevékenység segíti az összefüggések felismerését, ugyanakkor megkönnyíti bizonyos ismere-

tek elsajátítását. 
Fontos a logikus gondolkodásra való nevelés is. S bár a nyelvtant nem célként, hanem eszközként 

tanítjuk, a 7. és 8. évfolyamon, amikor már több nyelvi jelenséget tudatosítunk, jó ha felhívjuk a fi-
gyelmet a magyar nyelvtől való eltérésekre vagy a hasonlóságokra. Mindez rendszerező ismeretszer-
zésre is lehetőséget nyújt. 

Az általános műveltséget versek, mesék, irodalmi szemelvények tanításával, híres emberek emlí-
tésével fejlesztjük. (Főleg ez utóbbinál fontos, hogy a tanulók által is ismert nevek kerüljenek szóba 
pl. Konrad Röntgen, Karl Benz, Rudolf Diesel, illetve az angol királyi család, Shakespeare, Neil 
Armstrong.) 

4. Pályaorientáció (P) 
Bár a diákok a 8. osztály elvégzése után még nem állnak munkába, hanem többségük tovább tanul 

különböző típusú középiskolákban, a 7–8. évfolyamon már beszélgetni lehet (és kell is) a különböző 
foglalkozásokról, a munkáról. Bár a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy a tanulók nem szeretik ezt a 
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témát, jó ötletekkel, játékos módszerekkel fel lehet úgy dolgozni, hogy közel kerüljön hozzájuk. Itt 
különös jelentősége van annak, hogy az életkornak megfelelően tárgyaljuk a témakört. 

Egyéb kulcskompetenciák megvalósítása a különböző tanulói tevékenységformákban történik. 
(L. Tanulói tevékenységek c. fejezet.) 

5. Integratív szemlélet 
Az idegen nyelv tanítása manapság szinte elképzelhetetlen az integratív és a tantárgyközi tantervi 

szemlélet nélkül. A témakörök változatos feldolgozási módjai, a tananyagok és segédletek széles vá-
lasztéka figyelembe veszi a tanulók érdeklődési körét és a világról szerzett korábbi tapasztalatait is. 
Az alaptanterv által meghatározott kiemelt képességeket, kulcskompetenciákat (mint például kommu-
nikációs, narratív, problémamegoldó, szabálykövető, lényegkiemelő, együttműködési, kritikai, komp-
lex információkat kezelő) a nyelvtanulási folyamatban, változatos munkaformákban, életszerű szituá-
ciókon, szerepjátékokon, autentikus anyagok feldolgozása során, gondolkodtató, kreatív feladatokon 
keresztül sajátíttatják el. 

6. Holisztikus megközelítés 
A nyelvtanulás során a tanulók egész személyiségének, képességeinek, tudásának fejlődése, fej-

lesztése, adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása áll a középpontban az érzékszerveket és ér-
zelmeket bevonó feladatokon keresztül. A nyelvtanulás igen hatékony eszköze a személyiség sokolda-
lú fejlesztésének, melynek színtere nemcsak az iskolai tanóra, hanem a társadalmi élet és tevékenység 
számos egyéb területe, formája is. Az idegen nyelv tanulása e téren is kiemelkedő szerepet tölt be, hi-
szen a kommunikáció, az ismeretszerzés, a tapasztalatgyűjtés számára számos lehetőség adódik a 
számítógép, az internet, a tv, a film, a zene, az utazás, az olvasás, a művészetek, a sport és a szórako-
zás területein. 

7. Készségfejlesztés 
Az idegen nyelvi órákon lehetőség nyílik olyan komplex tevékenységek végzésére, melyek mi-

közben elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, azt is lehetővé teszik, hogy elmé-
lyedhessenek az érdeklődési körüknek megfelelő témákban, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismeretü-
ket, formálva ön- és világszemléletüket. Fontos, hogy az idegen nyelvi órákon is törekedjünk a gon-
dolkodási képességek fejlesztésére, többek között a rendszerezés, a megtapasztalás, a következtetés, 
az összehasonlítás, az általánosítás és a konkretizálás gyakorlására. Olyan készségek, képességek, va-
lamint idegen nyelvi tudás elsajátítása a cél, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. 
A nyelvtanításban alkalmazott tevékenységi formák segítségével olyan tájékozott és tevékeny fiatalo-
kat nevelhetünk, akik önálló és együttes munkavégzésre képesek, természettudományos probléma-
megoldó gondolkodásmóddal, kreativitással, képzelőerővel, kellően fejlett érzelmi intelligenciával, és 
kitartással rendelkeznek, valamint jól ismerik saját tanulási stratégiáikat, stílusukat, szokásaikat, és 
nyitottak az új ismeretek megismerésére, emberi kapcsolatok kialakítására.  

8. Interkulturális megközelítés 
Az idegen nyelvek tanulása bizonyítottan elősegíti a különböző kultúrák iránti nyitottságot, meg-

értést és más népek hagyományainak, szokásainak, életmódjának, ünnepeinek, vallásának megismeré-
sére, megbecsülésére, a másság tolerálására nevel. Idegen nyelvet tanulva, külföldiekkel kommuni-
kálva, a célnyelvi országban járva természetszerűen adódnak lehetőségek egymás történelmének, kul-
turális örökségének, jellemző sajátosságainak, mindennapi életének megismerésére-megismertetésére. 
Diákjaink interkulturális ismereteket szerezhetnek nemcsak a tanult idegen nyelv országairól és annak 
kultúrájáról, de megoszthatják Magyarországról szerzett tudásukat is másokkal, így tolmácsolva érté-
keinket az adott idegen nyelven. Ugyanakkor megismerkedhetnek az Európai Unió tagállamaival, in-
tézményrendszerével, az uniós politikával, sőt a nyelvkönyvek változatos tananyaga lehetővé teszi azt 
is, hogy a tanulók megismerjék az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 
eredményeit is.  
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9. Életmód és környezeti nevelés 
A nyelvtanulás sokat tehet a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében is, hiszen 

a nyelvi nevelés során jó lehetőség nyílik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlesztésére, a 
pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak kialakítására, az egészséges állapot öröm-
teli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére. Az idegen nyelvi témák és tananyag-
ok feldolgozása során a tanulók segítséget kapnak ahhoz, hogy önálló, felnőtt életükben képesek le-
gyenek életmódjukra vonatkozóan erkölcsi és etikai normáknak is megfelelő, helyes döntéseket hoz-
ni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. A jelenleg használatos idegen nyelvi 
tananyagok lehetővé teszik, hogy a diákok – életkoruknak megfelelő mélységben és megközelítés-
ben – az idegen nyelvi órán szembesüljenek az egész emberiséget érintő átfogó kérdésekkel, globális 
problémákkal is, így elősegítve a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.  

10. Információs és kommunikációs kultúra 
Az alaptanterv szerint szintén kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni az információs és kom-

munikációs kultúra erősítését. Ezen a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a tudást, az emberi kap-
csolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk megtalálását, megérté-
sét, szelektálását, elemzését, értékelését, felhasználását, és közvetítését értjük. Ennek szerves részét 
alkotja az anyanyelv tudatos és igényes használatán túl az idegen nyelvű, illetve a különböző kultúrák 
közötti információcsere. Az idegen nyelv tanulása remek lehetőségeket teremt még a kritikai és krea-
tív olvasás képességének fejlesztésére: a valós és a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek be-
fogadásának, értelmezésének és megválaszolásának gyakorlására, a különböző médiumokban való el-
igazodásra, az igényelt információ megtalálására és szelektív használatára is. Ez a képesség az ide-
gennyelv-ismerettel párosulva azt eredményezi, hogy tanulóink sikerrel aknázhatják ki az információs 
világháló nyújtotta lehetőségeket és az információtechnológiai eszközöket az élethosszig tartó tanulás 
során. 

A fenti alapelvek megfelelnek egyrészt a NAT 2003 követelményeinek, másrészt az idegen nyelv 
oktatásával szemben támasztott korszerű speciális követelményeknek.  

Kerettantervi ajánlás élő idegen nyelvből az általános iskola 1–3. évfolyamára 

A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai 

Az általános iskola 1–3. évfolyamán az idegen nyelv a szabadon választott órakeret terhére vá-
lasztható tantárgy. Jelenleg oktatási dokumentum nem írja elő kötelezően tanítását. Hangsúlyozzuk 
azonban, hogy megfelelő személyi és tárgyi feltételek esetén az általános iskola kínálhat idegen nyelvi 
programot az 1–3. évfolyam számára is. Mivel a társadalom részéről az elmúlt 10-15 évben egyre fo-
kozódó érdeklődés mutatkozik a korai programok iránt, és az általános iskoláknak csaknem egyhar-
madában a vonatkozó évfolyamokon folyik nyelvoktatás, szükségesnek látszik a fenti gyakorlat peda-
gógiai eszközökkel való szabályozása. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó által kínált kerettanterv angol és német nyelvre kínál kerettantervi ja-
vaslatot. 

Mivel a két nyelv követelményrendszerében és tartalmában számos átfedés van, a közös elemeket 
csak egyszer említjük (pl. célok, értékelés). Ahol eltérés van, ott természetesen különválasztva tár-
gyaljuk az angol, ill. német nyelvre vonatkozókat (fogalomkörök). 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Tantárgyak A B A B A B A B 
Angol nyelv 1 0 1 0 1 0 3 2 
Német nyelv 1 0 1 0 1 0 3 2 
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Összesen 1 0 1 0 1 0 3 2 

A tanulók értékelése 

Az 1–3. évfolyam tanulói számára az értékelés tartalma és módja meghatározó jelentőségű, és 
alapjaiban különbözik más évfolyamok erre vonatkozó előírásaitól, elképzeléseitől. Mivel az 1–3. év-
folyamon nem lehet évismétlésre utalni a tanulót az idegen nyelvben nyújtott elégtelen teljesítménye 
alapján, ezért az értékelés nem tartalmazhat olyan kitételt, hogy a követelményeknek megfelelt vagy 
nem felelt meg. Nem vizsgáljuk továbbá a továbblépés feltételeit sem. Ezekben az évfolyamokban 
nem javasoljuk az ötfokú skálával való osztályzást, mivel az szükségképpen beskatulyázza a tanuló-
kat, és nem tudja visszaadni a készségek és kompetenciák olyan mérvű gazdagságát, amellyel a tanu-
lók rendelkeznek. Az osztályzat elmaradása azonban nem jelenti azt, hogy nem történik az órán érté-
kelés. Éppen ellenkezőleg, 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, egyé-
ni tanulmányi gondjait. A tanár az órai munkát természetesen honorálhatja piros pontokkal, matricák-
kal vagy bármi egyébbel, aminek a tanuló számára motiváló ereje van. A számonkérés minden eset-
ben azzal a céllal történjék, hogy a hallottakat, tanultakat a tanuló beépítse a már elsajátított ismere-
tek közé. A számonkérés formáinak összhangban kell lenniük a korosztályra jellemző tanulási szoká-
sokkal. Nem javasoljuk tesztek, szódolgozatok íratását, a hagyományos egyéni feleltetést. Annál in-
kább csoportban, párban végezhető feladatokat, szerepjátékokat, produkciókat. A hibajavítás módja 
tapintatos legyen. A tanár rávezeti a tanulót a hibájára, és ha szükséges, a társak vagy a tanár javít. A 
hibajavítás nem mindenfajta órai tevékenység során indokolt. Ha a feladat célja például a kreatív 
nyelvhasználat elősegítése (írj a meséhez másfajta befejezést, adj másik címet a dalnak), akkor nem 
szükséges minden egyes hibát egyenként kijavítani. Azonban ha egy új nyelvtani struktúra (természe-
tesen lexikai egységként való) begyakorlása a fő feladat, akkor javítjuk a hibákat, hiszen a célunk a 
helyes alak rögzítése. 

1. Értékelés, osztályzás, teljesítménymérés 

Az értékelés legalapvetőbb funkciója: visszajelzést adni arról, hogy a tanuló az ismeretek-
készségek elsajátításában az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) ép-
pen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, honnan 
meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. Ugyanakkor visszajelzés ez 
a tanárnak is arról, hogy tanítása mennyire volt hatékony.  

2. Az értékelés funkciója 

Az értékelés korszerű felfogása egyben lépés az autonóm tanulóvá nevelés felé is. A tanulónak 
már iskolás évei kezdetén joga van tudni arról, hogy mi az a tananyag, amit el kell sajátítania, azt mi-
lyen részletességgel kell tudnia, hol nézhet utána még ismereteknek, és milyen teljesítményt kell 
nyújtania ahhoz, hogy jó jegyet kapjon. Az ily módon a saját tanulásába belelátó tanuló jobban magá-
énak érzi a tanulást és saját haladását. Ezáltal fejlődik kritikai érzéke, felelősségérzete saját előmene-
teléért. A tanulás így előbb-utóbb belülről jövő igény lesz számára. 

Mivel a kerettantervi rendelet 18. §-a kimondja, hogy a tanuló nem utasítható osztályismétlésre az 
1–4. évfolyam egyikében sem a nyelvi jegy sikertelensége miatt, az érdemjeggyel történő értékelés ily 
módon nincs összefüggésben a továbbhaladás követelményeivel. (Ez nem jelenti azt, hogy nincs érté-
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kelés.) Többek között ezért sincs szükség arra, hogy a tanár sorrendet állítson fel az érdemjegyek sze-
rint, hiszen minden tanuló kitűnhet valamilyen területen. Az érdemjegyekért folyó versengés helyett 
sokkal inkább a kooperációt, az együttműködést kell elősegítenie. Az értékelés szempontjai közé is be 
kell hogy kerüljön a tanulók együttműködési hajlandósága.  

3. Az értékelés tartalma 

Az értékelés során olyan feladatformákat vagy tevékenységeket kérünk számon, amilyenekkel a 
tanuló már találkozhatott a tanórákon vagy házi feladatokban. Az is fontos, hogy adjunk módot mind 
szóbeli, mind írásbeli számonkérésre. Az értékelés, ellenőrzés valamilyen fajtájára minden tanórán 
sor kell hogy kerüljön. 

Az értékelésnek mindig előre tisztázott kritériumrendszer alapján kell történnie, hogy a szubjektív 
elemeket minél jobban ki lehessen küszöbölni. A tanulóknak ezt a kritériumrendszert előzetesen is-
merniük kell, tisztában kell hogy legyenek azzal, mit várnak el tőlük tanáraik az egyes érdemjegye-
kért.  

4. Az értékelés módjai 

Általában kimondhatjuk, hogy az ellenőrzés, számonkérés módjai ugyanolyan változatosak kell 
hogy legyenek, mint az egyéb tanórai tevékenységek. Kerülni kell a l’art pour l’art, csakis az ellenőr-
zés kedvéért végzett feladatokat. Ahol csak lehet, megfelelő szituációkban, kommunikációs helyze-
tekben (például nyelvi játékok, társasjátékok kapcsán) kell számot adni a tanulónak a tanultak elsajá-
tításáról. Kreatív írásbeli munkák, mint például fogalmazások ellenőrzése történhet úgy is, hogy a ta-
nulók egymás munkáját elolvassák és véleményezik. Ez nem zárja ki azt, hogy a tanár beszedje és 
egyenként véleményezze a munkákat, azonban nagymértékben növeli a tanuló felelősségérzetét, ha 
’tanári’ feladatot bíznak rá. 

Szóbeli értékelés: ez az értékelési mód domináljon, folyamatos legyen. 
Megjegyzés: Kezdetben csak pozitív értékelésre adjunk érdemjegyet! 

Írásbeli értékelés: írásbeli házi feladatok, dolgozatírás összesen háromszor. 

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 
és tárgyi feltételek 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Alapvető fontossá-
gú, hogy mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek álljanak rendelkezésre. Ez a kommunikációt 
elősegítő – lehetőleg félkör alakú – ülésrend kialakításához szükséges. Fontos még, hogy legyen a 
tanteremben elegendő hely mozgásos játékok, körjátékok számára, valamint egy szőnyeg a mesesa-
rokban, kispárnákkal. Legyen lehetőség az órán elkészített tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök 
elhelyezésére. Nagyon hasznos egy idegen nyelvi kiskönyvtár létrehozása, ahol a mesekönyvek, ver-
seskönyvek kaphatnak helyet. 

A hanghordozók közül elsősorban magnetofonra, valamint írásvetítőre van szükség. Legyen min-
den tanulónak hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, 
filctollak stb. (Természetesen előny, ha van a tanteremben videó és számítógép is.) 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem ismeretátadás) áll a tanítás közép-
pontjában. A 4. évfolyamon ez kiegészül még a nyelvtanulás iránti motiváció felkeltésével, ill. erősí-
tésével. Mindezek a követelmények miatt elengedhetetlen, hogy a nyelvtanár kiválóan ismerje a 9-10 
éves korosztályt, és rendelkezzen a kisiskolások oktatásakor adekvát és hatékony pedagógiai és mód-
szertani felkészültséggel. 

Különösen nagy előny ennél a korosztálynál, ha nyelvtanár jó rajzkészséggel, ének- vagy hang-
szeres (pl. gitár) tudással is rendelkezik. 
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Mivel a nyelvi készségek közül a hallásértés és a kiejtés ebben a korban fejleszthető leghatéko-
nyabban, fontos, hogy a tanár hiteles mintaként szolgáljon a gyerekek számára. 

Összességében a nyelvoktatás más tárgyakhoz képest viszonylag kevés tárgyi feltétel mellett és 
alacsony anyagi ráfordítással végezhető magas fokon. 

A legfontosabb tárgyi feltételek a következők: 
– mozdítható asztalok és székek (hogy az óra jellegének megfelelően átrendezhető legyen a tan-

terem),  
– nagyméretű tábla (színes krétákkal vagy tollakkal),  
– írásvetítő, diavetítő, sötétítő függöny,  
– poszterek, képsorozat (pl. abc, állatok, számok, mondókák), térképek 
– idegen nyelvi kiskönyvtár (lehetőség az iskolai és az otthoni olvasásra, felszerelve nagyalakú 

mesekönyvekkel, képeskönyvekkel, dalos és mondókás kötetekkel, szintezett olvasmányok-
kal, képes szótárakkal, informatív kiskönyvekkel, gyerekeknek szóló folyóiratokkal stb.),  

– szókártyák, képkártyák, (idegen nyelvi) társasjátékok, akár több játszócsoportnak megfelelő 
mennyiségben, 

– magnó (üres és műsoros kazettákkal). 

Ajánlott még a nyelvi órára 
– elég szabad hely a mozgásra (pl. szituációs játékok, körjátékok, sorversenyek, párkeresés, 

osztálytermi felmérés készítése),  
– mesesarok: körbeülésre alkalmas terület szőnyeggel,  
– tévé- és videolejátszó (videokazettákkal), esetleg CD-lejátszó és számítógép (megfelelő 

szoftverekkel) 

Egyéb taneszközök 

– kartonpapír, rajzlap, olló, filctollak, ragasztó, színes ceruzák, festék 
– bábfigurák 
– magnó hangkazettákkal 
– diavetítő, diafilmek (mesékkel) 
– nyelvi CD: Manó Német 1. és 2. 
– néhány óvodás, kisiskolás gyermekeknek szánt meséskönyv (egy-egy oldalon 1-2 rövid mon-

dattal vagy négysoros versikével) 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

Tartalmi szempontok 

1. évfolyam 
– az első félévre szánt anyagban még ne legyen írás, hanem csak képek és rajzok 
– a 2. félévben egy-egy figuránál megjelenhet a szó nyomtatott formája is, hogy a gyermek ún. 

szóképekben szokja a német betűket (de ne tanítsuk!) 
– a tanító számára a függelék tartalmazza: 

o a szókincset 
o a kommunikációs kifejezéseket 
o verseket, mondókákat, dalokat 

2–3. évfolyam 
– továbbra is legyenek benne színezésre, festésre alkalmas rajzok 
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– eleinte a képek, tárgyak csak egy-egy szavas aláírással jelenjenek meg 
– a témaköröknek megfelelően tartalmazzon rövid szövegeket, szituációkat 
– legyenek benne kommunikatív és könnyű nyelvtani gyakorlatok 
– a mondókák a témakörökhöz kapcsolódjanak (témájukban és helyileg is) 
– a dalok is a témakörökhöz kapcsolódjanak, de azok lehetnek a tankönyv végén a függelékben 
– az illusztrációk (rajzok, képek, fényképek) szemléletesek legyenek (viccesek is lehetnek), de 

ne bonyolultak 
– a szövegek, szituációk stb. feleljenek meg a gyermekek életkorának és érdeklődésének 
– legyenek benne játékok, és bábjátékokra alkalmas rövid mesék 
– legyen benne részismétlés, ismétlés 

Fontos a külső megjelenítés is 
– színes, akár képekkel is illusztrált borító 
– a könyvben sok kép legyen, 
– tartalmazzon színezésre, kifestésre alkalmas rajzokat is 
A tankönyv kiválasztásánál ügyeljünk arra is, hogy olyan tananyagot válasszunk, amely figye-

lembe veszi a magyar nyelvtanuló speciális igényeit (pl. a progresszió üteme, kontinuitás), és hang-
súlyt helyez az interkulturális megközelítésre, különösképpen a magyar és a célnyelvi orszá-
gok/kultúrák összehasonlítására. 

A tankönyv kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy olyan tananyagot válasszunk, amely figyelembe 
veszi a magyar nyelvtanuló speciális igényeit (pl. a progresszió üteme, kontinuitás), és hangsúlyt he-
lyez az interkulturális megközelítésre, különösképpen a magyar és a célnyelvi országok/kultúrák ösz-
szehasonlítására. 

A részletes tájékozódáshoz ajánljuk a szakirodalomból: Zalánné Szablyár Anna–Petneki Katalin: 
Hogyan válasszunk nyelvkönyvet? (Soros Oktatási Füzetek, Budapest, l997) 

Az alábbi felsorolás – a teljesség igénye nélkül – bemutatja a tankönyvválasztás legfontosabb 
szempontjait. Ezzel kívánunk segítséget nyújtani abban, hogy a választás mind a tanár, mind a tanu-
lók teljes megelégedését szolgálja, és közösen a legnagyobb fejlődést érjék el a célnyelv tanításában 
és elsajátításában. 

NAT kompatibilitás Taníthatóság 
Interkulturális ismeretek Kiejtés, intonáció 
Alapok megteremtése A könyv stílusa 
Motiváció Életszerűség 
Világos felépítés  Változatos, az életkornak megfelelő témák 
A nyelvi egységek egymásra épülése Korszerű tananyag 
Készségfejlesztés Koncentráció más tantárgyakkal 
A szókincs mennyisége és minősége A hangkazetta anyaga 
Játékosság  Változatos feladatok 
Fokozatosság Sokszínűség 
Vonzó ábrák, képek  Ár–érték arány 

Tantárgyi tantervek 

Idegen nyelv 1–3. évfolyam 

Célok és feladatok 
Legfontosabb elvként azt kell leszögezni, hogy az 1–3. évfolyamon nyelvoktatás csakis nyelvelsa-

játítás, és nem nyelvtanulás formájában mehet végbe. 
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Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek szá-
mukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő te-
vékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak 
előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, nem várhatunk gyors és látványos nyelvi ered-
ményt. Egyik tipikus jellemzője, hogy vannak gyermekek, akik ilyenkor még nem szívesen szólalnak 
meg az idegen nyelvi órán, de a nyelvi játékokban örömmel részt vesznek. 

Éppen ezért a nyelvtanításnak stresszmentes, kellemes légkörű tanórákon kell megtörténnie, az 
életkornak megfelelő változatos tevékenységek végzése közben. Ugyancsak alapvető, hogy a nyelvet 
tanító pedagógus olyan személy legyen, aki a korosztály idegen nyelvi nevelésére speciális képzést 
kapott (idegennyelv-oktató-tanító, illetve idegen nyelvi műveltségterületi tanító). Az idegen nyelvben 
való előmenetel ellenőrzése, mérése nem történhet a hagyományos eszközökkel (ötfokú osztályozás, 
illetve dolgozatok, tesztek íratása, hagyományos egyéni feleltetés). Az értékelés kívánatos módjairól 
később részletesen írunk. 

A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébresz-
teni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a gyerekeket, másrészt megalapozni a későbbi 
nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégi-
áknak a megalapozása. 

Az általános iskola 1–3. évfolyamán az élő idegen nyelv tanításának négy fontos célja van: 
– Járuljon hozzá a gyermek személyiségének alakításához a holisztikus, vagyis az egész szemé-

lyiséget figyelembe vevő általános nevelési célok szem előtt tartásával. A nyelvi nevelés csu-
pán egy területe a személyiségfejlesztésnek. A nyelvórán azonban gondot kell fordítanunk a 
testi, érzelmi, társas és érzelmi fejlesztésre is. Ezt változatos feladatokon és tevékenységi 
formákon keresztül érhetjük el, melyek nagy része nem minősül kifejezetten nyelvórai tevé-
kenységnek (bővebben lásd: Tevékenységformák és feladatok c. részben) 

– A nyelvoktatás legyen alkalmas terep bizonyos általános készségek (például: gondolkodási, 
szövegmegértési készségek, a koncentráció képességének alapozása, az önismeret elmélyíté-
se) és kompetenciák elsajátítására és begyakorlására. Tágítsa a gyermek látókörét, nyisson 
ablakot a világra. 

– Segítse hozzá a gyermeket a nyelvi tudatosodáshoz. A gyermek legyen tudatában annak, hogy 
anyanyelvén kívül más nyelvek is léteznek, és azokon éppúgy kifejezheti gondolatait. A több 
csatornán (anyanyelven és célnyelven) történő ismeretszerzés az ismeretet megerősíti. A 
nyelvek iránti fokozott fogékonyság pozitívan hat anyanyelvi fejlődésére is. 

– Alapozza meg az idegen nyelvi tanulást. Biztosítsa bizonyos szókincs és struktúrák elsajátítá-
sát, a hallás utáni megértést a korának megfelelő témakörökben. Ismertesse meg a tanulót mi-
nél több gyermekirodalmi alkotással, és adjon lehetőséget arra, hogy ezek közül egy pár dalt, 
gyermekverset, illetve mondókát a tanuló megtanuljon. 

A célok megfogalmazásánál mindenképpen szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy a nyelvta-
nulás hosszú folyamat, amely kisgyermekkorban nem ígér látványos eredményeket. Azonban a korán 
kezdett nyelvtanulás (szakszerű pedagógiai vezetés mellett) mélyebb kapcsolatot ígér a nyelvvel, és 
ez későbbi sikerek forrása lehet. A 6–9 éves korban elkezdett nyelvtanulás előnyei közé tartozik, hogy 
az artikulációs bázis még flexibilis, így nagyobb eséllyel lesz képes arra a tanuló, hogy az anyanyel-
vétől eltérő hangokat felismerje és reprodukálja. Egy másik előny, hogy életkoránál fogva a gyer-
mekben nem alakultak még ki gátlások a kommunikációval kapcsolatban. Számára az üzenet átadása 
a fontos, nem pedig annak formája. Egy harmadik előny, hogy szintén életkora miatt még nagyon kö-
zel van az első nyelv elsajátításának folyamatához, és az ebben használt technikák segítségére lehet-
nek a második nyelv tanulásánál is. 

Az 1–3. évfolyamon a készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, 
melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítésében követhet-
jük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám,stb.) a memorizált, ele-
mezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 
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A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat 
szintjén mozognak. 

A fentiek alapján tehát természetes, hogy ebben a korban nagy szerepet kapnak a játékok, a rajzo-
lás, a festés, a vágás, a ragasztás, a barkácsolás, a bábozás. 

Az első évfolyamon az írást nem ajánlatos tanítani. Ebből is következik, hogy minden nyelvi je-
lenséget csak lexikai szinten sajáttíttatunk el. Ezért nagy szerepet kap az utánzás és a sok-sok ismét-
lés. 

A 2–3. évfolyamon néhány kiemelt nyelvi jelenségnél fokozatosan haladunk a lexikai szinttől a 
tudatosítás felé. 

Témakörök 
A fentiekkel összhangban a témaközpontú nyelvtanítás nagy előnye a 6–9 éves korosztály számá-

ra az, hogy nem a nyelvi formákra, hanem a tartalomra koncentrál. A nyelvet nem elkülöníti, hanem 
beleilleszti az általános tantervi követelményekbe. Ezen túlmenően a tanulónak több önállóságot ad, 
valamint a tanulási technikák és –végső soron – a tanulási stratégiák olyan széles skáláját nyújtja, 
amelyek a hagyományos nyelvtanulás során nem állnak rendelkezésére. 

– Szűkebb és tágabb környezetünk 
o A házunk tája, lakókörnyékünk, a bennünket körülvevő tárgyak, állatok 

– Családunk, emberi kapcsolatok 
o Családi fotóalbum: A családtagok neve, rokonok, életkor kifejezése 

– A számok 1–20-ig 
– Alapszínek 
– Az én világom 

o Bemutatkozás, személyi adatok 
– Az iskola világa 

o Az iskola helyiségei, a terem berendezési tárgyai, tantárgyak, tevékenységek 
– Az otthon világa 

o Vendégségben nálunk: A ház, a lakás részei, helyiségek, bútorok, berendezési tárgyak, 
cselekvések otthon 

– A mi világunk I. 
o A hét napjai. Az óra – az idő kifejezése  
o A dátum kifejezése, sorszámnevek 
o A napirend (egyszerű mondatokban) 
o Évszakok és hónapok (egyszerű mondatokban). Jeles napok, ünnepek 

– A mi világunk II. 
o Játékok, sport 
o Ételek, étkezések neve 
o Állatkerti séta: házi- és vadállatok neve 
o A test részei, torna 
o Öltözködés, ruhadarabok 
o Időjárás 

Tartalmak 

Angol nyelv 
A tankönyvek, amelyek alapul szolgáltak a témakörök és tartalmak összeállításához (Koleszárné 

Szegvári Zsuzsa: English for You, illetve az elkőkészületben levő, Sebők Judit: English for You 2.), 
megfelelnek a NAT 2003 általános szempontjainak és követelményeinek. 

1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK (ANGOL) 1–3. évfolyam 
– Köszönés a napszakoknak megfelelően, megszólítás 
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– Egyszerű állítások és tagadások 
– Ismerkedés, kérdezés, visszakérdezés, válaszadás 
– Egyszerű információkérés és -adás szűkebb és tágabb környezetünkről, tanórai „utasítások” 

megértése  
– Személyes információk, információk a családról, társainkról, az iskoláról 
– Egyszerű információkérés és -adás 

o cselekvésekről,  
o a tárgyak helye felől 
o időhatározókra 

– Érdeklődés barátok, osztálytársak hogyléte iránt 

2. FOGALOMKÖRÖK (ANGOL) 1–3. évfolyam 
A nyelvtani fogalomkörök tanítása az 1–3. évfolyamon természetesen csak lexikai szinten törté-

nik! 
– A „to be” létige ragozása egyes szám 1., 2., 3. személyben 
– A my, your, his/her névmások 
– Egyes szám/Többes szám 

o There is…/There are…  
o  How many…s? How much…? 

– A határozott, határozatlan névelők 
– Tőszámnevek 1-től 10-ig. Számnév–főnév egyeztetés 
– A „to have” ige ragozása egyes szám 1., 2., 3. személyben  
– A for, at, with, on elöljárószók.  
– Kérdőszók: What? Who? When? Where? 
– Egyszerű kérdések, rövid válaszok  

o Is there a plate on the table? How many cups are there in the cupboard? 
o Yes, he is. No, he isn’t. 
o I like/I don’t like. 

– A folyamatos és az egyszerű jelen idő 
– Felszólítás egyes szám 2. személyben 
– Az and, but kötőszók  
– Helymeghatározás, határozószók: near, under, right, left, middle.  
– A dátum kifejezése, sorszámnevek 

Német nyelv 
A tankönyv, ami alapul szolgált a témakörök és tartalmak összeállításához (Balogh Zoltánné: De-

utsch für Dich 1–2), megfelel a NAT 2003 általános szempontjainak és követelményeinek. 

1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK (NÉMET) 1–3. évfolyam 
– Köszönés, megszólítás 
– Ismerkedés: 

o Wie heißt du? – Ich heiße… 
– Kérdezés, visszakérdezés: 
– Wie bitte? 
– Wie viel? 
– Tanári utasítások megértése, azokra reagálás 
– Egyszerű információkérés szűkebb és tágabb környezetünkről 

o Wo ist Monika? – Im Zirkus. 
o Wo ist der Elefant? – In Afrika. 

– Személyes információkérés 
o Wo wohnst du? – Ich wohne in Ungarn. In Debrecen. 

– Egyszerű információkérés és -adás 
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o a családról és szűkebb környezetünkről 
o cselekvésekről 
o időhatározókkal kapcsolatban 
o az órával és az idővel kapcsolatban 
o tárgyak helye felől 

2. FOGALOMKÖRÖK (NÉMET) 1–3. évfolyam 
A nyelvtani fogalomkörök tanítása az 1–3 évfolyamon természetesen csak lexikai szinten törté-

nik! 
– Kérdő mondatok kérdőszóval és kérdőszó nélkül 
– Kijelentő és kérdő mondatok  
– A határozott névelő  
– A sein létige egyes szám 1., 2., 3. személyben  
– in és im  
– Eldöntendő kérdések gyakorlása. 

o Wohnst du in Budapest? – Nein, ich wohne in …  
– A wer? kérdőszó. 
– Személyek határozott névelővel. (A nemek fogalmának előkészítése.) 
– Határozatlan névelők  
– Az igeragozás egyes szám 1., 2., 3., és többes szám 1. személyben 
– Felszólítás többes szám 1. személyben. 

o Spielen wir! 
– Tárgyak határozott névelővel.( A nemek fogalmának további előkészítése.) 
– Az ist tudatosítása. (csak jelentés szintjén) 
– Az ige egyes szám 3. személyben. 
– Az igeragozás ismétlése egyes szám 3. személyben. 
– Az igeragozás egyes szám 1. és egyes szám 2. személyben. (A létige is.) 
– Az und kötőszó.  
– Az am és az im elöljárószók időhatározókban.  
– A mein és dein névmások 
– A leggyakrabban használt főnevek többes száma  
– Helyhatározószók: hier, dort , oben, unten, hinten, vorne, rechts, links 
– A mondatszerkesztés (egyszerű kijelentő és rövid kérdő mondatok) 

gyakorlása 

Tanulói tevékenységek 
Elsősorban olyan tevékenységi formák és feladatok ajánlatosak, amelyek összhangban vannak a 

6–9 éves gyermek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az életkorban a gyermek ismeretszer-
zése a világról és saját magáról három fő úton történik: cselekvés közben (a felnőttekkel és társaival 
való interakció közben, illetve az érzékszervekkel való megismerés útján). Ezeknek a szem előtt tartá-
sával kell megtervezni a tevékenységformákat és a feladatokat. Ezek nagy része olyan, amelyek a ha-
gyományos értelemben nem minősülnek nyelvi jellegű feladatnak. Olyan feladatokat adunk, ame-
lyekben a nyelvhasználat egy, a gyermek számára érthető szituációban jelenik meg.  

Néhány, az 1–3. évfolyamon ajánlható tevékenységi forma az idegen nyelvi órán: 
– Mozgásos-ritmikus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással kísért versek, cse-

lekvések végzése szóbeli utasításra (fizikai válasz adása nyelvi impulzusra) 
– Manipulatív tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, gyurmázás, ragasztás, hajtogatás stb., 

melynek eredménye valamilyen, a témába vágó tárgy (poszter, saját készítésű mesekönyv, 
születésnapi meghívó, képes üdvözlőlap stb.) 

– Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása 
– Szerepjátékok és ezekhez jelmezek, díszletek gyűjtése, készítése 
– Játékok, társasjátékok 
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– Mondókák, versek, dalok, körjátékok memorizálása, mesehallgatás, a mese eljátszása 

Az 1–3. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a napi tanítási gya-
korlatba, amelyekben a nyelvtanulás mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg. A későbbi, kö-
zépiskolai időszaktól eltérően a kezdeti szakaszban nem az egyéni teljesítmény számít elsősorban. 
Ezen a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a kooperatív, páros 
és csoportos munkaformák. Ezen munkaformák mind nyelvi, mind általános nevelési haszonnal jár-
nak. A nyelvi haszon az, hogy időegység alatt több tanuló kap lehetőséget arra, hogy a célnyelven 
megszólaljon, ill., hogy az idegen nyelvet kommunikációs eszközként használva megvitasson őt ér-
deklő témákat. 

Nagy szerepet kapnak a reproduktív cselekvések: 
– a kórusban/egyénileg történő ismétlés, 
– másolás a tábláról/tankönyvből. 

A 3. évfolyamon már a produktív tevékenységek is előtérbe kerülnek: 
– egyszerű kérdések megválaszolása, 
–  egyszerű mondatok kiegészítése. 

Kapcsolódások 

A továbbhaladás feltételei 
Mivel az idegen nyelv tanulása az általános iskola 1–3. évfolyamán a szabadon választott órakeret 

terhére választható tantárgy, a nyelvelsajátításban való előmenetelhez nem köthetők a felsőbb évfo-
lyamokon elvárt továbbhaladási feltételek. Erről részletesen az értékelés című fejezetben szóltunk. 

Idegen nyelv 4. évfolyam 

Az élő idegen nyelv műveltségterületen belül a NAT egy élő idegen nyelv kötelező oktatását írja 
elő a 4. évfolyamon. Ez azt jelenti, hogy ennél a műveltségterületnél a tantárgyon az adott iskolában, 
ill. tanulócsoportban tanított idegen nyelvet (pl. angol, német) értjük. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve az angol és a német nyelvre, mint a hazai általános isko-
lákban leggyakrabban tanított nyelvekre ad tantervi javaslatot. 

A két tantárgy tantervének egyes elemei – mivel egyazon műveltségi területhez tartoznak és 
mindkettő idegen nyelv – természetesen sokban megegyeznek. Ezeket a közös elemeket – a felesleges 
ismétlések elkerülése érdekében – csak egyszer szerepeltetjük. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó által javasolt óraterv megfelel a NAT-nak, és kétféle óraszámjavasla-
tot tartalmaz. 

Az óraszámjavaslatnál – a NAT keretei mellett – a Magyarországon követett általános gyakorlatot 
is szem előtt tartottuk. Az iskolák többsége heti 2-3 órában tanítja az adott nyelvet. 

A tanterv tartalmának és alapkövetelményeinek megfogalmazásánál a mindenki számára minimá-
lisan rendelkezésre álló heti 2 órát – tehát a B variációt – vettük alapul. 

Külön tantervet az A variációra nem adunk, de ha az iskola helyi tanterve a nagyobb óraszám 
mellett dönt, javasoljuk annak felhasználását az alapkövetelmények elmélyítésére és nem a bővítésére 
fordítani. (Nem tartjuk követendő célnak a témakörök és szókincs bővítését, a több nyelvtani anyag 
elvégzését, vagy ebben a korban az olvasás és írás erőltetését a szóbeli készségek helyett.) 

Általános javaslataink a heti plusz egy óra (tehát összesen heti 3 óra) felhasználására: 
– A tantervben javasolt témakörök részletesebb feldolgozása, különös tekintettel a célnyelvi or-

szággal való összehasonlításra 
– Időigényesebb tevékenységformák gyakoribb alkalmazása (pl. projektek, dramatizálás) 
– A szóbeli készségek differenciált és intenzívebb fejlesztése (pl. hallásértés, helyes kiejtés 

gyakorlása) 
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– Kiegészítő eszközök szélesebb körű használata (internet, iskolai könyvtár anyagai, videó, 
nyelvi labor) 

Célok és feladatok 

Pozitív attitűd kialakítása 
A kisiskoláskori idegennyelv-tanulás elsődleges célja az idegen nyelv és annak tanulása iránti po-

zitív attitűd kialakítása, azaz az idegen nyelv megszerettetése a gyerekekkel. Amennyiben már koráb-
ban elkezdték és megszerették az idegen nyelv tanulását, a pedagógus és a nyelvóra feladata a meglé-
vő motiváció és kedvező hozzáállás megőrzése fenntartása, erősítése.  

Fókuszban: a nyelvelsajátítás 
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Ezért ebben az 

életkorban a nyelvelsajátítást – a nyelvtanulással szembeállítva – kell célként és feladatként megne-
vezni, és az anyanyelv-elsajátítás természetes folyamatához kell közelíteni. A kisiskolás gyermek jel-
lemző tevékenységei a játék, a mozgás, az ének, ügyességi, nyelvi és logikai játékok, a mesehallgatás, 
a mesemondás, a szerepjátékok stb. Ezért, a gyerekek számára érdekes, önmagában is motiváló, élet-
korukhoz illő, tevékenységek nagy választékát kell biztosítanunk, nagy hangsúlyt fektetve a tantárgy-
közi integrációra.  

A nyelvelsajátítás tanórai megvalósítása 
Támaszkodjunk az általános iskola előző szakaszában elsajátított ismeretekre, készségekre és ké-

pességekre ugyanúgy, mint a tanulók otthonról hozott háttérismereteire Az órákon a gyerekek az is-
meretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért hasznos, ha a 
tananyag az általuk ismert tartalmakra épül, ami például más tantárgyak anyagának integrálásával ér-
hető el.  

Az életkor szerepe a nyelvelsajátításban 
A nyelvtanulásnak ebben a szakaszában, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi ered-

mény nem várható, ugyanakkor rendkívüli fontossággal bír a későbbi nyelvi és pedagógiai fejlődés 
szempontjából. A nyelvtanulás kezdeti szakaszában egyes gyerekeknél előfordulhat egy ún. csendes 
szakasz, melynek során eleinte – ameddig készen nem érzik magukat erre – nemigen szólalnak meg. 
A kezdeti nyelvtanulási folyamatban a négy nyelvi alapkészség közül a legfontosabbak a hallott szö-
veg értésének és a beszédkészségnek a fejlesztése. Ezt a tanórai utasításokkal, mozgásra épülő játé-
kokkal, cselekedtető feladatokkal érhetjük el. A fokozatos fejlődés során el kell érnünk, hogy a tanuló 
merjen idegen nyelven megszólalni. 

Sokoldalú személyiségfejlesztés 
Kisiskolásokról lévén szó, a tanítás-tanulás középpontjában a holisztikus, az egész személyiséget 

harmonikusan fejlesztő megközelítés áll. Olyan tevékenységi formákat kell választani a nyelvi foglal-
kozásokon, melyek a tanulók nyelvi készségein kívül személyiségük más – érzelmi, értelmi, társas, 
erkölcsi, testi – területeit is fejlesztik egyidejűleg. Az érzékszervek és az érzelmek minél teljesebb, 
szélesebb körű bevonása, a különböző tanulói típusoknak megfelelő tanítási technikák (pl. vizuális, 
mozgásos) alkalmazása és variálása biztosítja a tananyag több oldalról való megközelítését, kellő 
mélységű rögződését, emlékezetessé téve a tanulási folyamatot minden egyes tanuló számára. A fo-
lyamatos ismétlésnek nagy jelentősége van az ismeretek hosszú távú memóriába vésődése szempont-
jából. 

Készségfejlesztés 
A negyedik évfolyamon elsősorban a szóbeliség: a hallás utáni értés és a beszédkészség fejleszté-

se a meghatározó. A nyelvórán a pedagógus már a kezdetektől törekedjen a célnyelvi óravezetésre. 
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Az önálló beszéd tekintetében a követelmények a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. El-
engedhetetlen a helyes kiejtésre való törekvés, hiszen ebben az életkorban a gyerekek még nagyon 
fogékonyak erre. Ezért nagyon fontos, hogy a tanulók a pedagógustól mindig a helyes kiejtést hallják. 
(Ezért hasznos az anyanyelvi beszélőkkel készített hanganyagok használata is!) Amennyiben a tanu-
lók már korábban elkezdték az idegen nyelvvel való ismerkedést, negyedik osztályos korukra nagy 
valószínűséggel már foglalkozhatnak az olvasással és az írással. Az idegen nyelven történő írás és ol-
vasás bevezetésével – figyelembe véve az adott tanulócsoport összetételét, képességeit, érdeklődését, 
motivációját – érdemes várni, amíg erre a konkrét igény megfogalmazódik.  

Interkulturális megközelítés 
Az idegen nyelv tanulása közben, a változatos szaktárgyi tartalmaknak köszönhetően már most 

megismerkedhetnek a célnyelv országaival, népeivel, mindennapjaival, ünnepeivel. Ezeket a frissen 
szerzett ismereteiket összehasonlítva – saját nemzeti értékeinkkel, szokásainkkal, ünnepeinkkel – vál-
nak egyre tudatosabbá, fogékonyabbá a magyar nemzeti kultúra és hagyományok iránt, valamint nyi-
tottabbá és toleránsabbá más népek, nyelvek, szokások, kultúrák iránt. Ebből a szempontból kiemel-
kedő szerep hárul a nyelvórán az autentikus, hagyományos és eredeti anyagok használatára (versek, 
gyermekdalok, mondókák, kiszámolók stb.). 

Autonóm nyelvtanulóvá válás 
A kisiskoláskori nyelvtanulás egyik fő célja a későbbi tudatos nyelvtanulás megalapozása. Ezért 

kiemelt célként kezelendő a tanulási készségek, a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megkezdése 
már ebben a korai szakaszban is. A tanulás tanulása egyrészt a továbbfejleszthető nyelvtudás meg-
szerzése – mint az élő idegen nyelv műveltségterület konkrétan megfogalmazott céljának elérése – 
szempontjából elengedhetetlen, másrészt, mivel az alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési 
terület, megvalósítására különös hangsúlyt kell fordítani.  

Témakörök, Kapcsolódások 
Rövidítések: 

Énkép Énkép, önismeret 
Hon Hon- és népismeret 
Eu Európai azonosságtudat 
Ek Egyetemes kultúra 
Körny Környezeti nevelés 
IK Információs és kommunikációs kultúra 
T tanulás 
TLE Testi és Lelki egészség 
Felnőtt Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

– Az én világom 
o Játékok, színek, számok. Énkép 

–  Én és a családom 
o Családtagok, családfa, emberek leírása Énkép 

– Az otthonom 
o Szobák, bútorok, az én szobám Körny + Eu + Ek 

– Kedvenc állataim 
o Házi kedvenceink. Az állatkereskedésben. Más földrészek 

állatai. Az állatok leírása Körny 
– Az iskolám 

o Osztályterem, A hét napjai. Tantárgyak. Órarendem. Az 
iskola Körny + T + Eu + Ek + IK 
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– A játszótéren 
o  A parkban. Kedvenc elfoglaltságom és sportom. An-

gol/német gyermekjátékok TLE 
– Kedvenc évszakom 

o A naptár, Hónapok, évszakok. Időjárás, öltözködés. Jeles 
napok, ünnepek. Hon 

– Barátaim közel és távol 
o Bemutatás. Tulajdonságok. Levélírás, bemutatkozó levél. 

Lakóhelyem bemutatása T + Énkép 

Tartalmak 

Angol nyelv 

1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK (ANGOL) 4. évfolyam 
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 
Köszönés Good morning.  

Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how 
about you? 
Hi! 

Elköszönés Goodbye. 
Bye-bye! 
See you later. 
Good night. 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye!  

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 
Have you met Jane? 

Hello. 
Hi!  
Nice to meet you.  

Köszönet és arra reagálás Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
That’s all right. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 
Tetszés, nem tetszés Do you like it? 

Do you like swimming? 
Yes, I do. No, I don’t. I don’t 
like it. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 
Dolgok, személyek megnevezése What is it? 

What’s it in English? 
What does that mean? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/ 
Is it used for…? 

Információkérés, 
információadás 

Where is he? 
What is she doing? 

He is in the kitchen. 
She is sleeping. 

Tudás, nemtudás Where is she? I don’t know. 
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2. FOGALOMKÖRÖK (ANGOL) 4. évfolyam 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, lé-
tezés kifejezése 

Jelenidejűség Present forms of verb 
be 

I’m clever. 
Are you strong? Yes, I 
am.  
I’m not hungry. 

  Present forms of there 
is/there are  

There are five books in 
my bag. 

  Imperatives Sit down! Don’t stand 
up! 

Birtoklás kifejezése  Possessive adjectives my book, your pet, 
his/her name 

  Present forms of have 
got  

I’ve got two brothers. 
I haven’t got a dog. 
Have you got a budgie? 
Yes, I have. 

Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatározás  

 Where? 
Here, there, left, right  
In, on, under,  

Időbeli viszonyok Időpont 
 

 When? In the morning, 
in the afternoon, at 
night 
What time is it? It’s 9 
o’clock. 
Monday, Tuesday… 
January, February… 

Mennyiségi viszonyok  Singular/plural forms of 
nouns 
 
Cardinal numbers 1–20 

How many cats are 
there in the picture? 
There are ten. 

Minőségi viszonyok   What’s it like? 
It’s big, small, 
beautiful, ugly, ... 
What colour is it? 
It’s red, blue, … 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but 
Szövegösszetartó esz-
közök 

 Demonstrative 
Pronouns 
Personal Pronouns 
Articles 

This/that/these/those 
 
I,you,he,she,it,we, they 
A, an, the 

Német nyelv 

1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK (NÉMET) 4. évfolyam 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Köszönés, elköszönés Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! 
Tschüs! 

Bemutatkozás  Ich heiße … 
Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok. 

Tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist … 
Információkérés, információadás Wie ist …? Prima. 
Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 
Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

2. FOGALOMKÖRÖK (NÉMET) 4. évfolyam 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, lé-
tezés kifejezése 

Jelenidejűség Präsens Ich bin Zu Hause. Die 
Sonne scheint schön. 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatá-
rozás  

  hier, dort, links, rechts,  
oben, unten 

Időbeli viszonyok Időpont um, am, wann? um 8 Uhr, am Freitag 
Mennyiségi viszonyok Határozott mennyiség   eins, zwei... 

ein Ball, eine Schülerin 
Minőségi viszonyok   Wie? Ich bin groß, meine 

Freundin ist klein. 
Esetviszonyok Névszók a mondatban Nominativ Die Katze ist schwarz. 
Szövegösszetartó esz-
közök 

Kötőszók, 
Névmások 

 und/oder/aber/ 
das 
ich, mein, 

Tanulói tevékenységek 
Az általunk leginkább javasolt tevékenységi formákat alapvetően meghatározzák az általános is-

kolai nyelvtanulási-nyelvelsajátítási folyamat leírására vonatkozó általános alapelvek. Ezek alapján 
leszögezhető, hogy az idegen nyelvi tanórákon azokat a tevékenységi formákat célszerű alkalmazni, 
melyek segítségével megvalósíthatók a NAT-ban megfogalmazott kiemelt fejlesztési területek: 

– minden érzékszervet aktivizáló feladatok biztosítása, 
– a mozgás, az érzelmek, kreativitás és fantázia szerephez juttatása, 
– játékosság – mint a gyerekek számára természetes közeg – megteremtése, 
– kooperatív munkaformák alkalmazása,  
– az idegen nyelv eszközként való használata kommunikáció és ismeretszerzés céljából. 

Javasolt tevékenységformák 
– TPR (instrukciók követése mozgással) (szk, egy) 
– Éneklés (az életkornak és érdeklődésnek megfelelő, egyszerű, mozgással kísért dalok) (k, 

egy) 
– Mesemondás, -hallgatás (megfelelő meseválasztás és előadási mód) (n, i) 
– Mondókázás (hagyományos, népi mondókák illetve modern jazz chant-ok) (k, egy) 
– Játék (tantermi, szabadtéri / kitalálós, megtalálós, utánzós, emlékezetfejlesztő, nyelvi vicces, / 

mozgásos, mutogatós, táncos, körjáték, tapsolós, kiszámolós, dramatikus, fantázia, szerepjá-
ték, ügyességi, / labdajátékok, társasjátékok, dominó, kártyajátékok) (egy, k, é, i) 

– Manipulatív, kreatív, alkotói tevékenységek, projektmunkák (rajzolás, színezés, festés, vágás, 
ragasztás, papírhajtogatás, kollázs, plakátkészítés, gyurmázás, agyagozás, képeslap-, meghí-
vókészítés, modell-, makettkészítés) (p, d, szk, é) 

– Mozgásos tevékenységek (tornázás, sorversenyek, kidobós, ugróköteles, fogócska) (egy, szk) 
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– Tapasztalatszerző tevékenységek (kísérletezős, kipróbálós, megfigyelős, méricskélős felada-
tok, pl. lebeg-e vagy elsüllyed, melyik mekkora, nehezebb, hosszabb, gyorsabb, hogyan vál-
tozik valami: milyen színű, méretű, formájú, állagú volt és lett) (szk, é, i, kr) 

– Kommunikatív tevékenységek (szerepjátékok, dramatikus játékok, információ hiányon 
és/vagy vélemyén különbségen alapuló feladatok) (k, é, egy, i) 

A tevékenységi formák alapvetően meghatározzák a munkaformákat, amelyek viszont a tanterem 
biztosította lehetőségek függvényei. Az ülésrendnek minden esetben biztosítania kell a kommuniká-
ciós folyamat megvalósulását, azaz hogy a tanulók hallják, lássák egymást és a pedagógust.  

Fő alapelvként elmondható, hogy kívánatos a változatos és az adott tevékenységi formákhoz leg-
inkább illő munkaformák megválasztása. Javasoljuk az „U” vagy félkör alakú ülésrendet, mellyel a 
fenti célok maradéktalanul megvalósíthatók, ugyanakkor projektmunka végzésére kiválóan alkalmas a 
két-két asztal összetolásával létrehozott négyfős kiscsoportok alkalmazása.  

Kiemelt szerephez kell juttatni a kooperatív munkaformákat (pár- és csoportmunka), ugyanakkor 
elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új anyag bemutatásakor), és lehetőséget kell biztosítani 
egyéni munkavégzésre és alkotásra. A kooperatív munkaforma alapvető ismérve, hogy a tanulók 
együttműködnek a feladat sikeres megoldása érdekében, melyben mindenkinek egyformán fontos sze-
repe/feladata van.  

A továbbhaladás feltételei 
A továbbhaladás feltételei a 4. évfolyam végén, a négy nyelvi készségre lebontva: 

Hallás utáni megértés 
A tanuló 
– értse meg a pedagógusnak az óravezetéssel kapcsolatos egyszerűbb utasításait 
– a pedagógus, társai és hanghordozó által megfogalmazott kérdésre tudjon nonverbális választ 

adni, mozgással vagy egyéb cselekvéssel a kérést teljesíteni (TPR, teljes testi válasz) 
– képes legyen az ismert gyermekirodalmi alkotásokat (dal, mondóka, játék stb.) megérteni 
– értsen meg ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést 

Beszédkészség 
A tanuló 
– a legalapvetőbb tanult kommunikációs szándékokat legyen képes kifejezni (a köszönés, be-

mutatkozás, megköszönés nyelvi formái) 
– legyen képes a tanórai egyszerű interakciókban részt venni és ezekben rövid válaszokat adni 
– a tanult verseket, dalokat, mondókákat legyen képes reprodukálni 
– a tanult nyelvi elemeket legyen képes a megfelelő szituációkban használni és szerepjátékok-

ban részt venni 
– tudjon egyszerű információkat adni és kapni saját közvetlen világáról 

Olvasási készség 
A tanuló 
– ismerje fel az idegen nyelvi ábécé betűit 
– ismerje fel a tanult szavak írott alakját 
– a tanult gyermekirodalmi alkotásokat tudja írott alakjukban követni 
– ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat értsen meg 
– tegye meg a kezdő lépéseket az alapvető olvasási stratégiák kialakítására 

Íráskészség 
A tanuló 
– legyen képes az idegen nyelvi ábécé betűinek leírására 
– legyen képes helyesen lemásolni ismert szavakat 
– legyen képes elkülöníteni az idegen nyelven és a magyar nyelven írott szövegeket 
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