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Magyar nyelv és irodalom 

 
1-2. évfolyam 



Célok és feladatok: 
 
A magyar nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok 
figyelembevételével elindítsa a kisgyermeket a tudatos nyelvhasználat képességének kialakulása 
felé. Ezáltal a gyermek megtanul igazodni a kommunikációs helyzethez, beszédében pontosabbá 
válik gondolatainak, érzéseinek, véleményének kifejezése, kialakulnak benne az udvarias nyelvi 
viselkedés szokásai, eredményesebb lesz együttműködése társaival és a felnőttekkel. Kiemelkedő 
feladat az olvasás révén való tájékozódás megismertetése és az írásbeli nyelvhasználat alapjainak 
lerakása. 
Az  1-4. évfolyam  alapfeladata az olvasás és a kézírás megtanítása, a helyesírás megalapozása, a 
szövegértés és a szövegalkotás elemi gondolkodási és nyelvi műveleteinek megismerése és 
gyakorlása. E célból adunk alapismereteket a nyelv rendszeréről, a szóbeli és írásbeli 
nyelvhasználat egyszerűbb szabályairól, és gyakoroltatjuk ezek alkalmazását.  
Az alsó tagozatra jellemző a nyelvi képességek és az irodalomolvasás integrált fejlesztése. A 
mesék, történetek olvasása , dramatizálása, szövegrészletek, rövid versek emlékezetből való 
megtanulása alkalmat ad a tanulók szókincsének bővítésére, kifejezőképességének  komplex 
fejlesztésére. Az olvasottakról való beszélgetés elősegíti a szövegek jobb megértését, ez pedig 
fejlesztően hat az élőbeszéd, a felolvasás és a szövegfogalmazás minőségére. Az életkori 
befogadóképességnek megfelelő ismeretterjesztő szövegek megalapozzák az önálló 
ismeretszerzést a könyvtárhasználat alapismereteivel együtt. 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy olvasmányanyaga ismereteket közvetít a társadalomról és a 
természetről, a hazáról, a családról, és más alapvető személyes emberi kapcsolatokról. Népünk 
múltjának történeti és példa értékű személyiségeinek ismerete erősíti a nemzeti 
azonosságtudatukat. Az olvasmányok szolgálják személyiségük fejlesztését, a másik ember 
tiszteletére,  szociális érzékenységre, a környezetért érzett felelősségre nevelést. A drámajátékok 
elősegítik kapcsolatteremtő képességüket, fejlesztik mozgáskultúrájukat, a beszéd és a testbeszéd 
(nem verbális kifejezőeszközök) összehangolását. 
 
Fejlesztési követelmények: 
 
A megfelelő olvasási és íráskészség 

A pontos és folyamatos olvasási készség elsajátításán túl az 1-4. évfolyam feladata az 
értelmező (interpretáló), a kritikai és kreatív olvasási képesség megalapozása is, valamint a 
kifejező felolvasás és szövegmondás gyakoroltatása. 
A kézírás megtanításával alapozzuk meg a tanulók írásbeli nyelvhasználatát. A betűformák, - 
kapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra kell 
szert tenniük a tanulóknak, amely alkalmas az írás eszközi használatára. Az íráskép tetszetős 
külalakjának érdekében kívánjuk meg a gazdaságos és esztétikus szövegelrendezést, a 
szabályoshoz közel álló betűtípus használatát, amely nem zárja ki az egyéni vonásokat. El kell 
érniük a tanulóknak a betűtévesztés, - csere, -kihagyás nélküli írást, a tanult helyesírási 
szabályok megtartását. Ezt segíti a képi közlés (vizuális információk) szerepének vizsgálata, 
szövegtagoltság, tipográfiai eszközök, ábrák, jelek figyelembevétele a szöveg jelentésének 
megértésében. 
 

Az irodalom és az olvasó kapcsolatának alakítása, a szövegértés fejlesztése 
Erősítenünk kell a gyermekek fogékonyságát az irodalmi művek érzelmi, erkölcsi, esztétikai 
értékei iránt. A népköltészetből és az igényes műköltészetből válogatjuk össze a gyermekek 



olvasnivalóit. Megismerkedhetnek a klasszikus, a kortárs hazai és határon túli magyar 
irodalommal. Az olvasott szövegek jelentésének kibontásán kívül fölfedeztetünk néhány 
alapvető irodalmi témát és motívumot a különféle műfajokban, közülük bemutatunk néhányat 
más művészeti ágban is. Foglalkozunk a lakóhely irodalmi, történelmi és művészeti 
vonatkozásaival, és megismertetjük az olvasott művekhez kapcsolódó nevezetes 
emlékhelyeket. Mindez tudatosíthatja, és érzelmileg átélhetővé teheti a magyar nyelv és a 
magyar kultúra közti elválaszthatatlan kapcsolatot. 
Kiemelkedő jelentőségű a szövegértés gondozása, amely megalapozza a tanulás egész későbbi 
folyamatát, fejleszti az intellektuális képességeket, szélesíti a tanulók látókörét. A szövegértés 
feltétele a folyamatos hangos és néma olvasás, a szöveghű, a jelentést értelmező felolvasás - 
előzetes felkészülés után. A szövegek vizsgálata közben gazdagodik szókincsük, 
megismerkednek a szavak köznyelvitől eltérő jelentésével, tapasztalatokat szereznek a rokon 
és ellentétes értelmű kifejezések és a szólások használatához. Az olvasmányok megértését 
segítik a különféle szövegelemző eljárások. A feldolgozás során a tanulók szembesülnek 
élethelyzetekkel, magatartásformákkal. Gyakorlatot szereznek a szereplők cselekedeteinek 
megítélésében, ezáltal fogékonyságra, együttérzésre tehetnek szert mindennapi erkölcsi 
választásaikban. 

 
Szövegalkotási képesség formálása; a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása 

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotó képesség fejlesztése különböző témájú és szövegtípusú 
olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek 
fogalmazásaihoz, reprodukálásuk jelenti a szövegalkotás első lépéseit. Ezek nyitnak utat a 
későbbi kreatív alkotásokhoz: a képzelet, az érzelmek önálló kifejezéséhez. Egyúttal forrásai  
az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának, hozzájárulnak az önkifejezés igényének és 
képességének fejlődéséhez. 
 

Nyelvtani és helyesírási ismeretek, ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos alakítása 
A tudatos nyelvszemlélet alakításához elengedhetetlenek a magyar nyelv rendszerére 
vonatkozó alapvető ismeretek, feltárásukat már az alsó tagozaton megkezdjük. A nyelvtani 
ismeretekhez kapcsoljuk a helyesírási alapismeretek nyújtását és folyamatos 
gyakoroltatásukat. A pontos és árnyalt nyelvhasználat gazdagításához hozzájárul a szókincs 
mennyiségi és minőségi bővítése: a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak 
megismertetése, a közmondások, a szólások átvitt jelentésének magyarázata, és mindennek 
alkalmazása saját szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaikban. 
 

A tanulási képesség fejlesztése, ismeretfeldolgozási technikák tanítása 
Már az alsó tagozaton megismertetjük a tanulókat az ismeretszerzés írásbeli forrásaival, 
lehetőségeivel, a könyv- és könyvtárhasználattal. Fontos mozzanata ennek a szótárak, 
gyermeklexikonok, enciklopédiák tanulmányozása. Az ismeretfeldolgozási technikák közé 
tartozik a gyűjtött adatok célszerű elrendezése; vázlat készítése tanítói segítséggel. Elemi 
gyakorlottságot kell szerezniük a tanulóknak az információk felhasználásában, a tanult 
ismeretek tömörítésében, összefoglalásában. 
Könyvtárhasználat:  a könyvek tartalmának megállapítása. ismertetése (tartalomjegyzék, 
bevezető, fülszöveg alapján, illetve átlapozással). Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával: 
könyvek keresése bármely tantárgyi témához egyénileg, vagy társakkal együttműködve. 
Segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések 
magyarázatára, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag 



bővítésére. Források azonosítása (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve, ), rövid  följegyzés 
készítése a felhasznált könyvekről. 
 

Cél: 
 A beszéd az olvasás és írás megalapozott igényes használatának fejlesztése, kialakítása, 

megszerettetése, az önbizalom erősítse. 
 A kommunikációs helyzetekben az aktív részvétel képességének kialakítása, fejlesztése az 

életkori sajátosságoknak megfelelően. 
 Erkölcsi és esztétikai értékek közvetítése által, az érzelmei élet gazdagítása. 
 Nemzeti és helyi értékeink megismertetése, hagyományok ápolása, újak kialakítása. 
 Konkrét tapasztalatok és az olvasmányok által a természeti és társadalmi környezet 

megismertetése és az egészséges életmód megalapozásának kialakítása az életkori 
sajátosságok figyelembevételével. 

 Anyanyelvi képességek és a helysírás fejlesztése. 
 Életkornak megfelelő szintű szövegelemző műveletek megtanulása 
  
A továbbhaladás feltételei : 
 Beszéljen a tanuló tisztán, érthetően, a szituációnak megfelelő hangerővel. Gondolatait 

szabatosan fogalmazza meg. Kapcsolódjon be csoportos beszélgetésbe. 
 Olvasása legyen kifejező, értő. 
 Hangolja össze beszédhelyzettel a szóhasználatot, a kiejtést és a gesztusokat. 
 Ismerje és használja életkori sajátosságainak megfelelően az iskolai könyvtárat. 

 Szerezzen tapasztalatokat az ismeretek, adatok, információk gyűjtésében, elrendezésében, 
megfelelő használatában, fokozatosan önállósulva az adott témához és feladathelyzethez. 

 Ismerjen és nevezzen meg a nemzethez és lakóhelyhez kapcsolódó emlékhelyeket, és ezek 
irodalmi vonatkozásait. 

 Olvassa az iskolaújságot. Ismerje meg az Érdi Újságot, alkalmanként olvassa ennek 
gyermekrovatát. 

 Konkrét megfigyelések, élethelyzetek, elbeszélések, olvasmányok, filmélmények alapján 
ismerje meg a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetét. 

 Ismerje meg az egészséges életmód részterületeit (táplálkozás, tisztálkodás, mozgás). 
Olvasson ehhez kapcsolódó irodalmi alkotásokat, ismeretterjesztő műveket. 

 Legyen képes önmegfigyelésre, önértékelésre, hibajavításra. 
 Írása legyen normakövető, rendezett, írásmunkáját tudja áttekinthetően, esztétikusan 

elrendezni. 
Előzmény: 
A magyar nyelv és irodalom kapcsolata igen szoros más műveltségi területekkel. Az alapvető 
képességek és készségek fejlesztésével alapot képez ugyanis valamennyi műveltségi terület 
tartalmainak tanításához. 
 
Évfolyam: 1. 
Tanítási hetek száma: 37 
Heti óraszám: 8 
Összóraszám: 296 



 
ebből 80% 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása 
         20% 59 óra az iskolai érték és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozás: 
  helyi sajátosságoknak megfelelő új anyag beépítése  
  a kerettantervben szereplő tananyag: 

 elmélyítése 
 rendszerezése 
 képességek, készségek fejlesztése 

 
 

Tematikus összesített óraterv és a helyi kiegészítés óraterve 
 

Óraszám  
80% 20% 

1. Kultúrált nyelvi magatartás, beszédművelés 10 óra 4 óra 
2. Az olvasás írás tanulásának előkészítése 20óra 5 óra 
3. Az olvasás jelrendszerének megtanítása  80 óra 20 óra 
4. Az írás jelrendszerének megtanítása 80óra 20 óra 
5. Irodalomolvasás, szövegértés 22 óra 8 óra 
6. Tanulási képesség, könyv-, és könyvtárhasználat 5 óra 2 óra 
7. Társadalmi ismeretek 10 óra - 
8. Tánc és dráma 10 óra - 

 
 

A rendelkezésre álló idő: 80%-a  237 óra 
    20%-a   59 óra 
 
    ÖSSZESEN: 296 óra 
                                                                      8óra/ hét 
 
Magyar nyelv és irodalom 1 
 
Részei: 

1. Kultúrált nyelvi magatartás, beszédművelés 
2. Az olvasás-írás tanulásának előkészítése 
3. Az olvasás jelrendszerének magtanítása 
4. Az írás jelrendszerének megtanítása 
5. Irodalomolvasás, szövegértés 
6. Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat 
7. Társadalmi ismeretek 
8. Tánc és dráma 

 
Óraszám: 

237+59 óra = 296 óra 
 

Cél: 



 beszoktatás az iskolai életbe, a beilleszkedés elősegítése 
 a figyelem tartósságának, a feladattudatnak és a kivárás képességének fejlesztése; a tanulás 

motiválásának erősítése 
 a tanulás eszközeinek és azok helyes használatának megismertetése, gyakoroltatása, 

szokásalakítás 
 intenzív szókincsgyarapítás és pontosítás 
 az ösztönös nyelvhasználat tudatosítási folyamatának megindítása 
 változatos tevékenységek útján szerzett nyelvi tapasztalatok szervezése az olvasás és írás 

megtanulásának előkészítéséhez 
 az írásos kommunikáció iránti érdeklődés felkeltése, jelrendszerének és alapvető 

mechanizmusainak megismertetése 
 a beszédbátorság erősítése 
 a szűkebb társadalmi környezet (család, iskola) irányított megfigyeltetése, a tapasztalatok 

elemzése 
 a családi és iskolai élettel kapcsolatos magatartási normák, szabályok tanítása, 

alkalmazásuk gyakoroltatása, magatartási szokások alakítása 
 az olvasás jelrendszerének elsajátítása, az olvasottak értelmének keresésére szoktatás, az 

olvasástechnika fejlesztése 
 a kéz izmainak felkészítése az írástanulásra 
 az írószer, a füzet helyes testtartás megtanítása 
 írásmozgások fejlesztése 
 írott betűformák megismertetése, alakításuk, kapcsolásuk, valamint a füzetvezetés 

normáinak megtanítása 
 az írástevékenység értelemmel való követésének kifejlesztése 
  a másolás, tollbamondás és emlékezetből írás technikájának megtanítása 

 
A következő tanévi fejlesztés feltételei: 

 értsen meg a tanuló egyszerű szóbeli és írásbeli utasításokat 
 legyen képes 20-25 percig tartós tanulási tevékenységet végezni 
 tisztán. érthetően beszéljen 
 képek, képsorok segítségével alkosson 2-3 összefüggő mondatot 
 tudjon válaszolni olvasmányai tartalmára irányuló kérdésekre  
 ismerje a magyar nyelv hangjait jelölő betűk nyomtatott és írott, kicsi és nagy alakját 
 egyszerű, rövid szövegeket értsen meg önálló, néma olvasás útján 
 ismert szöveget olvasson fel lassú folyamatossággal 
 alakítsa és kapcsolja szabályosan a betűket 
 írása legyen jól olvasható, füzete tiszta, rendezett 
 másoljon pontosan, írástechnikai hibák nélkül 
 a mondatot kezdje nagybetűvel, és tegyen a végére írásjelet 
 írja nagybetűvel az ismert személyneveket, tudja legalább 10 ly-os szó helyesírását 
 vegyen részt közös játékban, dramatizálásban 
 tudjon fejből 3-4 verset 

 
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez: 

 Érti-e a tanuló  a tanulási  feladatait? Tudja-e követni a tanítás folyamatát? 



 Milyen szókincsének tartalma, terjedelme? 
 Milyen a beszédbátorsága, a mondatalkotás értelmessége? 
 Hogyan fejlődnek az olvasás és írástanulás mechanizmusai? 
 Beszéljen tisztán, érthetően. Alkosson értelmes mondatokat. 
 Hangos olvasás pontossága, tempója. 
 Néma olvasás tartóssága, megértés szintje. 
 Könyvek használatával kapcsolatos szokások. 

 
1. Kultúrált nyelvi magatartás, beszédművelés (10+4 óra) 

 
A következő tanévi fejlesztés feltételei: 
Beszél jen a tanuló tisztán, érthetően. Alkosson értelmes mondatokat. Értse meg iskolai 
feladatait, tanítója utasításait. Válaszoljon értelmesen a hozzá intézett kérdésekre. Mondjon 
fejből verseket. Meséljen olvasmányairól, élményeiről. Törekedjen a kötelező tiszteletadásra 
beszélgetőtársaival szemben.  
 
Tartalom 
 A tanulók megfigyelése a tanév elején. 
 Beszédlégzés, hangadás 
 A hangok tiszta ejtése, egymáshoz kapcsolása 
 A kijelentő és kérdő mondat hanglejtése 
 A hangok helyének megfigyelése a szavakban 
 Szavak értelmezése szövegkörnyezetben 
 Szókincsfejlesztés, pontosítás  
 Mondatalkotások, kapcsolások: képalkotás 
 Utasítások megértése, válaszadás kérdésekre, szövegreprodukció 

 
Belépő tevékenységformák  
A helyes légvétel, gazdálkodás a levegővel. A beszédritmus megfigyelése beszédbe, 
felolvasásban, rövid verseken, mondókákon. Érthető és értelmes beszéd. Jól ritmizálható 
mondókák, versek tanulása, előadása. Érzelmek kifejezése némajátékkal. Felelgetős 
mondókák előadása párokban, együttműködés a társakkal, szituációs játékkal. A szókincs 
bővítése, pontosítása szómagyarázattal, mondatalkotással.  
 

2. Az olvasás-írás tanulásának előkészítése 
 
Cél: 
Intenzív érzékszervi megfigyelések, az olvasás és az írás megtanulásához szükséges elemi 
fogalmak tapasztalati alapozásához az anyanyelvi ismeteretek rendszeréből. Helyesírási 
normák megismertetése.  
 
Kötelező tartalmak: 
 A tanulás megkezdéséhez szükséges pszichológiai feltételrendszer fejlesztése. 
 A beszéd , a beszédészlelés és -értés fejlesztése. 
 A nyelvi tudatosság fejlesztése, analizáló gyakorlatok, szintetizáló gyakorlatok   



 A mondat felbontása szavakra, a szavak szótagokra, a szótagok hangokra. 
 A mondat, a szó, a szótag, a hang, szavak használata a gyakorlatban. A jelfunkció, a 

hangok sorrendisége a szavakban. 
 Mondatalkotás eseményképről 
 Tájékozódás a testsémán, térben, síkban, a relációs szókincs használata, az alakfelismerés. 
 A szem és kéz mozgásának összehangolása. Finommozgások fejlesztése. 

 
Belépő tevékenységek: 
 A beszédészlelés és értés gyakorlása mesehallgatással. 
 A nyelvi tudatosság fejlesztése (Analizáló gyakorlatok). 
 Mondatalkotás eseményképről. 
 A tájékozódás gyakorlása térben és síkban. 
 Az olvasáshoz, íráshoz szükséges helyes testtartásra szoktatás, a megfelelő írásszokások 

alapozása. 
 Az írástevékenység megkezdése, betűelemek alakítása, kapcsolása. 

 
Bővítő anyag: 
A kéz izmait erősítő és lazító játékos tornagyakorlatok.  
Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció fejlesztése.  
A folyamatos kézcsúsztatás gyakorlása. 
A szavakat alkotó fonémák, első sorban a magánhangzók megkülönböztetése és helyük 
megállapítása két, három hangból álló szavakban. 
A rövid és hosszú hangok megfigyeltetése. 
 

3. Az olvasás jelrendszerének megtanítása (80+20 óra) 
 

Cél: 
Az olvasás jelrendszerének elsajátítása. Az olvasottak értelmének keresésére szoktatás. Az 
olvasástechnika fejlesztése.  
 
Kötelező tartalmak: 
 Az olvasás jelrendszerének elsajátítása és felhasználása, szavak, szószerkezetek, 

mondatok, rövid szövegek hangos és néma olvasása. 
 Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton való megismerése: a mondat, a szó, a mássalhangzó, 

a magánhangzó, rövid és hosszú hangok, egy-, két-, háromjegyű betű, az ábécé. 
 A nagybetűk, a mondatzáró írásjelek használatának megfigyelése. 

 
Belépő tevékenységek: 
 A hangoknak megfelelő kis- és nagy nyomtatott betűk használatának gyakorlása.  
 A betűknek megfelelő hangok helyes ejtése. 
 A tanult betűk összeolvasása. 
 A szavak, szószerkezetek, mondatok hangos olvasása, értelmezése. 
 Az olvasás pontosságának fejlesztése. 
 A néma olvasás megalapozása feladatok megoldásával és követő olvasással. 

 



Bővítő anyag: 
A kerettantervben szereplő anyag elmélyítése, képességek, készségek fejlesztése. 
 

4. Az írás jelrendszerének megtanítása 
 

A következő tanévi fejlesztés feltételei : 
Alakítsa és kapcsolja a tanuló szabályosan a betűket. Másoljon írott és nyomtatott mintáról 
betűcsere, betűkihagyás és - tévesztés nélkül. Ismerje a tollbamondás utáni írás és az 
emlékezetből írás technikáját. Töltse ki a sort, a sor végén válassza el a szavakat tanítója 
segítségével. Vegye észre és javítsa hibáit tanítója segítségével. Vigyázzon füzete tisztaságára, 
váljon igényévé a rendezett, gondos feladatvégzés.  
 
Kötelező tartalmak: 
 Az írástanulás előkészítése: íróeszközök használata, testtartás, füzethasználat. 
 Írásmozgások, vonalvezetései gyakorlatok, betűelemek írása.  
 Az írott kis- és nagybetűk megismerése, a kisbetűk írása, szabályos betűalakítás és 

kapcsolás gyakorlása rövid mondatok írásával. 
 A nagybetűk írása, kapcsolásuk gyakorlása szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok 

írásával. 
 Másolás írott ,majd nyomtatott mintáról.  
 Kezdetben rövid,majd egyre hosszabb szavak írása látó/halló , előkészítés után   

tollbamondásra és írásminta nélkül emlékezetből. 
 Hangok időtartamának jelölése. 
 Mondatkezdés és befejezés jelölése írásban. 
 A mondat szavakra bontott írása. 
 Nagy kezdőbetűs szavak. 
 Meghatározott szókincs körében a J hang jelölésének gyakorlása. 
 Szavak elválasztása a sor végén szótagolás alapján 

 
Belépő tevékenységek: 
 Szabályos betűalakítás és -kapcsolás gyakorlása. 
 Szavak hangokra bontása, hangok sorrendjének megfigyeltetése. 
 Szavak, szószerkezetek, mondatok írása (másolás). 
 Legalább két, legfeljebb hat betűből álló szavak írása. 

 
5, Irodalomolvasás, szövegértés 

 
Cél: 
Az olvasástechnika fejlesztése 
 
A következő tanévi fejlesztés feltételei: 
Olvasson a tanuló rövid, egyszerű szöveget lassú folyamatossággal. Keresse az olvasottak 
értelmét. Beszélgessen az olvasmányok tartalmáról. Ismerjen fel verseket a tanult művek 
körében. Használja a könyvtárat. 
 
Kötelező tartalmak: 



 Népköltészeti és műköltészeti alkotások.  
 Rövid szépirodalmi művek. 
 Az olvasottak tartalmának és címének összefüggése. 
 A próza és a vers különbsége. 
 Találós kérdések. 
 A vers és mese jellemzőinek megfigyelése 
 Beiratkozás a könyvtárba. 
 
Belépő tevékenységek: 
 A szereplők, a helyszín, az események elmondása. 
 Kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a tanuló egyéni élményei között. 
 Mesemondás, képolvasás, illusztráció készítése. 
 A vers hangulatának felismerése, ritmizálása. 
 
 

6, Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat 
 

Kötelező tartalmak 
 Az önálló feladatvégzés tevékenységének megalapozása. 
 Könyvtár szolgáltatásai, könyvkölcsönzés. 
 Olvasási szokások kialakítása. 
 Gyermeklexikonok használata. 
 
Belépő tevékenységek: 
 Az önálló feladatvégzés lépéseinek gyakoroltatása. 
 Kérdésekre válasz keresése ismert szövegből. 
 Könyvtárban szokásos viselkedési szabályok tanulása. 
 Szavak magyarázata gyermeklexikon használatával 

 
7. Társadalmi ismeretek 

 
Kötelező tartalmak: 
A szűkebb és tágabb család, a családtagok kapcsolatai, a gyerekek helye a családban. 
 
Belépő tevékenységek: 
 A gyermek környezetében élők megfigyelése.  
 Beszámoló saját életének eseményeiről. 
 Gyermek- felnőtt kapcsolat megbeszélése. 
 Közösségi tevékenységek. 

 
8. Tánc és dráma 
 

Cél:  
 Beszédgátlások feloldása 
 Ritmusérzék fejlesztése 



 Tapasztalatszerzés modellkövetéssel, kommunikációs helyzetek megoldása. 
 Metanyelv tanulása játékos gyakorlatokkal. 
 Versmondás és -hallgatás, az együttmozgás közös élménye. 

 
Kötelező tartalmak: 
 Mondóka vers mondásának követése mozgással, a ritmusnak megfelelően. 
 Szerepjátékok: papás-mamás játék. 
 Élethelyzetek megjelenítése (vásárlás, telefonálás, levélfeladás) 
 Mimetizálás, ünnepi műsor anyák-napjára. 
 Történetek feldolgozása a báb és a dráma eszközeivel. 
 
Belépő tevékenységek: 
 Utánzó játékok. 
 Énekes népi gyermekjátékok előadása. 
 Olvasott történetek előadása bábozással, szerepjátékkal. 

     Memoriter: 
    Szabadon választható versek , népköltészeti mondókák, sorolók, verses mese elmondása fejből. 
    Mennyiségét a tanulócsoport  teherbíró képességét figyelembe véve kívánatos meghatározni. 
 
Évfolyam: 2. 
Tanítási hetek száma: 37 
Heti óraszám: 8 
Összóraszám: 296 
ebből 80% 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása 
         20% 59 óra az iskolai érték és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozás: 
  helyi sajátosságoknak megfelelő új anyag beépítése  
  a kerettantervben szereplő tananyag: 

 elmélyítése 
 rendszerezése 
 képességek, készségek fejlesztése 

 
 

Tematikus összesített óraterv és a helyi kiegészítés óraterve 
 

Óraszám  
80% 20% 

1. Kultúrált nyelvi magatartás, beszédművelés 10 óra 1 óra 
2. Irodalomolvasás, szövegértés 45 óra 25 óra 
3. Az olvasási készségek fejlesztése 45 óra 5 óra 
4. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 20óra - 
5. Az íráskészség fejlesztése 28 óra - 
6. Nyelvtani és helyesírási ismeretek 59 óra 28 óra 
7. Társadalmi ismeretek  12 óra - 
8. Tanulási képesség, könyv-, és könyvtárhasználat 8 óra - 
9. Tánc és dráma 10 óra - 



 
 

A rendelkezésre álló idő: 80%-a  237 óra 
    20%-a   59 óra 
 
    ÖSSZESEN: 296 óra 
                                                                      8 óra/hét 
 
 
Magyar nyelv és irodalom: 2 
 
Részei: 
 
1. Kultúrált nyelvi magatartás, beszédművelés 
2. Irodalomolvasás, szövegértés 
3. Az olvasási készségek fejlesztése 
4. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 
5. Az íráskészség fejlesztése 
6. Nyelvtani és helyesírási ismeretek 
7. Társadalmi ismeretek  
8. Tanulási képesség, könyv-, és könyvtárhasználat 
9. Tánc és dráma 
 
Cél: 

 A szóbeli és írott közlések megértési szintjeinek emelése 
 A gondolatok értelmes megfogalmazása, érthető közlése. 
 A helyesírás biztonságának megalapozása. 
 Az olvasás pontosságának, és az írással kapcsolatos helyes szokások megerősítése. 
 A könyvekhez való pozitív viszony kialakítása. 
 Eligazodás a szűkebb társadalmi környezetben. 

 
A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló értsen meg egyszerű szóbeli és írásbeli közléseket. 
 Gondolatait értelmesen fogalmazza meg, közölje érthetően. 
 Tudjon fejből három-négy verset, egy-két rövid prózai szöveget. 
 Elmondáskor értetően, hangosan mondja a szöveget, törekedjék a szöveghűségre. 
 Tegyen különbséget a szöveg, a mondat és a szó között. 
 Érzékeltesse a mondathatárokat, és a beszélő szándékát. 
 Nevezzen meg mondatfajtákat. 
 Alkalmazza a tanult nyelvtani ismereteket (begyakorolt szókészlet). 
 Írjon helyesen 15 „ly”-s  szót. 
 Megszakítás nélkül olvasson végig fél-egy oldal terjedelmű szintjének megfelelő szöveget. 
 Oldja meg a megértést ellenőrző feladatokat, közben használja a szöveget. 
 Felolvasása legyen pontos és folyamatos. 
 Írjon tisztán, olvashatóan, megfelelő tempóban. 



 Másoljon hibátlanul. 
 Használja a gyermeklexikont. 

 
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez: 
 
 Képes- e mondatait egymáshoz kapcsolni? 
 Tapasztalható-e fejlődés a megértés szintjében? 
 Képes - e tartósan olvasni? 
 Alkalmazza-e a nyelvtani és helyesírási ismereteket? 
 Rendezettek-e füzetei? 
 
1. Kultúrált nyelvi magatartás, beszédművelés (10+1 Óra) 

 
A továbbhaladás feltételei: 
 Beszéljen a tanuló bátran és érthetően. 
 Alkosson két-három egymással összefüggő mondatot. 
 Tudjon követni beszédfolyamatokat páros kommunikációban. 
 Mondjon verset, prózai szöveget szöveghűen. 

 
Kötelező tartalmak: 
 Helyes beszéd, légzés. 
 Hangkapcsolatok helyes ejtése, a hangok időtartama. 
 Szókincsfejlesztés. 
 Udvariassági szokások. 
 A megszólítás. 
 Mondatalkotások, kapcsolások gyakorlása. 
 Beszámoló élményről  filmélményről, olvasmányok tartalmának szóbeli összefoglalása. 
 Memoriterek elmondása, csoportos kommunikáció. 
 Hangok képzése. 

 
Belépő tevékenységek: 
 Légző gyakorlatok: mondatok, mondókák utánmondása. 
 Hangok időtartamának érzékeltetése a szavakban. 
 Mondat és szövegfonetikai eszközök alkalmazása. 
 Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése, értelmezése. 
 Gyűjtött szavakkal mondatalkotás. 
 Hiányos szöveg kiegészítése. 
 Beszélgetés adott vagy választott témáról. 
 Telefonálás, üzenetközvetítés 
 Udvarias nyelvhasználat, a nem verbális eszközök a beszédhelyzethez alkalmazkodó 

használata. 
 Szituációs játékok, a kultúrált nyelvi viselkedés gyakorlása 

 
2, Irodalomolvasás, szövegértés (45+25 óra) 
 



Cél: 
 Az olvasás folyamatosságának és pontosságának fejlesztése. 
 A szövegbefogadás terjedelmének növelése 
 A szövegértés képességének fejlesztése elemző művek tanításával. 
 Tapasztalatok gyűjtése a tartalom és a nyelvi megformáltság kapcsolatáról. 
 A könyv használata, az olvasáshoz fűződő pozitív viszony elmélyítése. 
 
Kötelező tartalom: 
 Szöveghű folyamatos olvasás gyakorlása. 
 Válogatás a népköltészeti és műköltészeti alkotások, a klasszikus és kortárs hazai és 

határon túli magyar irodalomból. 
 

Belépő tevékenységek: 
 Népmesék, műmesék, népdalok, népi játékok megismerése  a nemzetiségek és etnikumok 

kultúrájából is.. 
 Mese és valóság különbsége. 
 Történetek a mindennapi életből, a gyerekek természeti és társadalmi környezetéből. 
 Cím és tartalom viszonya. 
 A zeneiség eszközei a versben. 
 A mű témája, szereplők kigyűjtése. 
 Az események összefoglalása, fontos események kiemelése. 
 Az olvasott művek szóhasználatának megfigyelése. 
 Ismeretlen kifejezések értelmezése szövegkörnyezetben. 
 Verses forma felismerése, ritmus jelzése tapssal.  
 Mondathatárok érzékeltetése. 
 Hangsúlyozás, hanglejtés  
 A szünettartás és ritmus 
 Hangos és néma olvasás 
 A folyamatos olvasás 
 Felolvasás előzetes felkészülés után 
 A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok és a mondatzárások helyes felolvasása. 
 A sorvégi átmenetek megszakítás nélküli olvasása. A természetes beszéd tempójához 

közelítő hangos olvasás 
 Párbeszéd olvasása. 
 Szépirodalmi művek elemzése. 
 Írók, költők, mesegyűjtők 

 
4, Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 
 

Kötelező tartalom: 
 Mondatalkotás, mondatok összekapcsolása. 
 Történetalkotás szóban, vázlatkészítés. 
 Mondatok alkotása eseményképekről 
 Szóbeli szövegek, feladatszövegek értelmezése, lényegének  elmondása. 
 Szóbeli válaszadás kérdésekre. 



 Szóbeli beszámoló, írásbeli fogalmazás (2-3 mondatos). 
 Vázlatkészítés olvasott művekről. 
 Helyesírási hibák javítása, önellenőrzés. 

 
5, Az íráskészség fejlesztése 
 

A következő tanévi fejlesztés feltételei: 
 Szabályos betűalkotással és kapcsolással lendületesen írjon a tanuló. 
 Írás közben alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 
 Írásminta segítségével javítsa a hibáit. 

 
Kötelező tartalmak: 
 Az írás folyamatosságának, lendületének és helyességének fejlesztése. 
 Szövegírási technikák tanulása (másolás, tollbamondás, emlékezetből írás) 
 Önellenőrzés, hibajavítás 
 Eszközszintű íráshasználat 

 
Belépő tevékenységek: 
 Betűismeret megerősítése, betűkapcsolások gyakorlása. 
 Válogató másolás és önálló írás. 
 Helyes írásszokások megszilárdítása. 

 
6, Nyelvtani és helyesírási ismeretek 
 

A következő tanévi fejlesztés feltételeit: 
 Ismerje fel a tanuló a tanult mondatfajtákat. 
 Érzékeltesse a hangok időtartamát. 
 Alkalmazza a szóelemzés módszerét. 
 Legalább 2O„j-s” szót tudjon hibátlanul írni. 
 Tudja helyesen elválasztani a szavakat. 
 Ellenőrizze és javítsa megoldásait. 

 
Kötelező tartalom: 
 Hangok fajtái, csoportosításuk. 
 A magyar ábécé, betűrend. 
 Szótagolás, elválasztás. 
 (Szavak szerkezete, szótő és toldalék.) 
 Mondatfajták ismerete. 
 Magán és mássalhangzók megkülönböztetése. 
 A szó alakja és jelentése. 
 A kijelentő, (kérdő,) felkiáltó, felszólító, óhajtó mondatok. 

 
Belépő tevékenységek: 
 Személynevek ábécérendbe állítása. 
 Hosszú és rövid hangok felismerése 



 Szóelemzés alapelvének használata. 
 Egyszerű szavak elválasztása. 
 A kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító és óhajtó mondat felismerése. 
 A mondatvégi írásjelek helyes használata. 
 A tanult helyesírási ismeretek gyakorlása. 

 
7, Társadalmi ismeretek 
 

Kötelező tartalom: 
 Kisebb közösségek ismerete (baráti kör, iskola) 

 
Belépő tevékenységek: 
 Felnőttek és gyerekek társas kapcsolata. 
 Kapcsolatfelvétel családtagokkal és ismerős felnőttekkel. 
 Baráti kapcsolatok ábrázolása, véleményalkotás a szereplők viselkedéséről. 
 Beszélgetés az osztályközösségről. 
 Részvétel szerepjátékokban. 

 
8. Tanulási képesség és könyv- és könyvtárhasználat 
 

Kötelező tartalom: 
 Kép és szöveg kapcsolata. 
 Könyvtárhasználat szabályai. 
 Könyvek jellemző adatai. 
 Gyermekújságok jellemzői. 

 
Belépő tevékenységek: 
 Kép és szöveg együttes értelmezésének gyakorlása. 
 Eligazodás a könyvekben a tartalomjegyzék alapján. 
 Könyvek jellemző adatainak megfigyelése. 

 
 
9, Tánc és dráma 
 

A következő tanévi fejlesztés feltételei: 
 Vegyen részt a tanuló dramatizálásban, bábos megjelenítésben. 
 Tegyen javaslatot bemutatásra kerülő darabokra. 
 Kövesse a történések folyamatát, figyelje társai szövegét. 
 Utánozzon mozgásokat, gesztusokat, mimikát. 
 Maga is próbáljon megjeleníteni eseménysorokat, érzéseket, gondolatokat. 

 
Kötelező tartalmak: 
 Érzékelő-, utánzó és memóriafejlesztő játékok. 
 Népi mondókák, népszokások, gyermekjátékok. 
 Történetek feldolgozása, a báb és a dráma eszközeivel. 



 
Belépő tevékenységek: 
 Szövegmondás összekötése ritmikus mozgásokkal. 
 Énekes népi gyermekjáték előadása. 
 Rövid mesék, történetek dramatizálása. 
 Szereplők, és a főszereplő megkülönböztetése. 
 Improvizációs játékok tanári irányítással 

 
  Memoriter: 
Versek, találós kérdés, népi gyermekjáték elmondása könyv nélkül, szöveghűen, a tanult 
mondatfonetikai eszközök alkalmazásával. 
A szöveg nehézségi fokát és mennyiségét a tanulócsoport teherbíró képessége határozza meg. 
 
AJÁNLOTT TANÍTÁSI MÓDSZERTAN: 
 
  Lovász módszer 
  Szótagoló olvasás 
  Szótagoló olvasás /intenzív változat/ 
 
 
Tankönyvek: 
 
1. osztály 
Apáczai Kiadó:    Esztergályosné Földesi Katalin: Az én ÁBÉCÉM  
                     
                                                                             Arany ÁBÉCÉ 
                    Herceg Dóra-Törökné Kürtösi Ildikó: VARÁZS ÁBÉCÉ  
                             Esztergályos Jenő : Első olvasókönyvem     
                             Kisbetűs írásfüzetem 
                             Németh Lászlóné –Seregély Istvánné: OLVASÁSFÜZET 
                             Estergályosné Földesi Katalin –Pajor Katalin: Betűfaló 
                             Csájiné Knézics Anikó: Gyöngybetűk 
                                                                   Szépen, helyesen!    
                                
 OT.:  Dr. Lovász Gabriella : Betűvásár 
                                            Gyermekvilág 
                                            Ceruzaforgató 
Nemzeti Tankönyvkiadó: Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni I-II.  
 
2. osztály 
 
Apáczai Kiadó: Nyiri Istvánné –Esztergályos Jenő: Hétszínvarázs olvasókönyv 
                                                    Hétszínvarázs  munkafüzet 
                                                   Szilágyi Ferencné :Aranyablak 
 
                                                   Bencs Vilmosné  : Írás munkafüzet  



                    Szilágyi Ferencné –Fülöp Mária :       Nyelvtan és helyesírás mulkáltató tk. 
                                                                     Anyanyelvi gyakorlófüzet 
OT.:   Dr. Lovász Gabriella –Dr. Adamik Tamásné : Ablaknyitogató I.   
                                                                                Ablaknyitogató II. 
 Nemzeti Tankönyvkiadó: Meixner Ildikó : Én is tudok olvasni I-II. 
  
Adaptált kerettanterv  : OM   Dinasztia Kiadó-ház Rt.                                               


