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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 
ÉVFOLYAM:   3.  
 
 
Heti óraszám:  8 
Évi összóraszám:   296 
 
Ebből   80 %    237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 

            20 %      59  óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő tananyag. 

 

 Feldolgozás:     helyi  sajátosságoknak megfelelő új tananyag beépítése, 

                           a kerettantervben szereplő tananyag: - elmélyítése, 

                                                                                       -  rendszerezése, 

  - képességek, készségek fejlesztése. 
 
(Olvasás 133 óra, írás 33 óra, fogalmazás 56 óra, nyelvtan 74 óra) 
 
Tanítási hetek száma:  37 
Heti óraszám: 8 
Heti órakeret felosztási javaslat:  
                                                                  I.félév              II.félév 
                                      Olvasás:                4 óra                3 óra 
                                      Nyelvtan:              2 óra                2 óra 
                                      Fogalmazás:          1 óra                2 óra 
                                      Írás:                       1 óra                1 óra 
 
 
 
 
                                                     Tematikus összesített óraterv 
 
 

        Óraszám                    
                                  TÉMAKÖR               80%     20% 

1. Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés                 10 óra  2 óra        

2. Irodalomolvasás, szövegértés 42 óra 15 óra 

3. Olvasási készségek fejlesztése 29 óra 15 óra 

4. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 46 óra 10 óra 

5. Az íráskészség fejlesztése 30 óra   3 óra 

6. Nyelvtani és helyesírási ismeretek 64 óra 10 óra 

7. Társadalmi ismeretek   4 óra  2 óra 

8. Könyv- és könyvtárhasználat   4 óra  2 óra 

9. Tánc és dráma   8 óra  0 óra 

 
 
                                                         A rendelkezésre álló idő:            237 óra      59 óra 
                                                                                                              (80%)         (20%) 
 
                                                                                 Összesen:            296 óra  (100%) 
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Cél 

- az olvasás és az írás eszközi használatúvá fejlesztése 
- a hallás utáni információ-kiemelés gyakoroltatása 
- a szövegelemzés alapvető eljárásaiban való jártasság fejlesztése 
- a szó szerinti jelentésen túl a művek lehetséges jelentéseinek kerestetése 
- véleményalkotásra késztetés 
- a szövegprodukció és a felolvasás pontosságának fokozása 
- az olvasás iránti érdeklődés és pozitív érzelmi viszony erősítése 
- nyelvtani fogalomrendszer alapozása a szófajok körében 
- az írástempó fokozása, az egyéni, rendezett íráskép kialakításának segítése 
- az önállóság növelése: 

                                                 az információ-kiemelésben, 
                                                 a szövegalkotás szóbeli és írásos formáinak alkalmazásában, 
                                                 a szóelemzés műveleteiben, a tanult szófajok körében, 
                                                 a helyesírási szabályalkalmazásban, 
                                                 az önellenőrzésben és hibajavításban. 
 
 
Követelmény 
 
A tanuló kövessen és értsen meg hosszabb közléseket, magyarázatokat. Összefüggő mondatokkal számol-
jon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról, megfigyeléseiről. Legyen képes társaival való együttműkö-
désben nyelvi kapcsolattartásra. Tudjon fejből 3-4 verset és 3--4 hosszabb prózai szövegrészt. Készítsen 
(kb. 1 oldal terjedelmű) elbeszélő fogalmazást személyes élményeiről, megfigyeléseiről vagy elképzelés 
alapján. Ismerje fel és csoportosítsa szófajuk szerint a szavakat. Szóelemzéskor nevezze meg a szó része-
it. A tanult helyesírási szabályokat idézze fel – szükség szerint – helyesírási problémáinak megoldásához. 
Használja a helyesírási szótárt, javítsa hibáit. Ne hibázzon a mondatkezdésben és mondatzárásban, a tu-
lajdonnév nagy kezdőbetűjének írásában, az elválasztásban és a szóvégi -ó, -ő, -ú, -ű jelölésében. Jelölje 
hibátlanul a j hangot legalább 20 szóban. Olvasson folyamatosan, tartósan. Nevezze meg olvasmányai 
témáját, szereplőit és az eseménye helyszínét. Értelmezze a szereplők cselekedeteit, keresse azok mozga-
tórugóit, következtessen tulajdonságaikra.   
Felkészülés utáni felolvasása szöveghű és kifejező legyen. Vigyázzon a könyvekre, használja a tartalom-
jegyzéket. Írástempója tegye lehetővé a tanulási folyamatok zavartalan követését. Füzetei rendezettek, 
írása már egyéni vonásokat mutató, de jól olvasható legyen. Jelenítse meg olvasmányainak eseményeit, 
szereplőinek jellemzőit mozgással, mimikával, dramatizálással. 
 
 
 
A továbbhaladás feltételei 
 
Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal. A fel-
dolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása. Ismert feladattípusok írásbe-
li utasításainak megértése, végrehajtása. Fél oldal terjedelmű, ismert témájú ismeretterjesztő és szépiro-
dalmi olvasmány önálló, néma megismerése; a szövegértés bizonyítása feladatok megoldásával. Ismert 
szövegek helyesen tagolt, folyamatos fölolvasása felkészülés után; a mondatfajtának megfelelő hanglej-
téssel. 
Öt-hatmondatos elbeszélő fogalmazás írása ismert témáról. Egyéni tempójú, tiszta, rendezett írás. Az 
önálló írásbeli munkák javítása tanítói segítséggel. 
Igék, főnevek, melléknevek felismerése; szófajuk megnevezése. A tanult tulajdonnevek nagybetűs kezdé-
se. A korosztály szókincsében megtalálható egyszerű szavak helyes rögzítése és elválasztása önállóan. A j 
hang helyes jelölése újabb 25-30 begyakorolt szóban. A tanult mondatfajták felismerése. A szöveg tago-
lása mondatokra, a mondatkezdés és mondatzárás helyes jelölése. A mondaton belül a szavak elkülöníté-
se. A gyermekeknek készült szótárak használata. 
Részvétel közös drámajátékokban, illetve a játékok készségfejlesztő gyakorlataiban. 
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Témakörök, tartalmak 
 
1. Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés 
 
Cél:                -  a magyar nyelv sajátosságainak megfelelő hangsúly és hanglejtés elsajátítása 

             -  a mondat- és szövegfonetikai eszközök tartalmat kifejező szerepének megismertetése és  
                gyakoroltatása  

Követelmény:- beszéljen a tanuló helyes hangsúllyal és a magyar nyelv sajátosságainak megfelelő  
                         hanglejtéssel 
 
A különféle mondatfajták jelentésének és a mondatfonetikai eszközöknek az összefüggése. A szavak és a 
nem verbális eszközök (testbeszéd) szerepe különféle kommunikációs helyzetekben. 
A szavak jelentésárnyalata, stílusértéke, szerepe a beszédben. 
 
Belépő tevékenységformák: 
A beszéd és a felolvasás tagolása helyes beszédlégzéssel. Hangsúly, hanglejtés. 
Versek és mesék kifejező előadása, kapcsolattartás a hallgatósággal. 
Szókincsbővítés; szólások, közmondások használata, a szavak jelentése, stílusértéke. 
20 %:    Beszédtechnikai, beszédjavító ejtésgyakorlatok.  
 
 
2. Irodalomolvasás, szövegértés 
 
Cél:                 - az elsődleges megértés pontosságának fokozása 
                       - a szövegek mélyebb tartalmi elemzésével a szövegértő képesség fejlesztése 
 
 
Követelmény:- néma olvasás útján fogja fel a tanuló egy-másfél oldal terjedelmű szöveg 
                         témáját, főbb gondolatait 
                       - elemző műveletek segítségével ismerje fel – tanítói irányítás mellett – a művek 
                        mélyebb tartalmi rétegeit, belső összefüggéseit, vizsgálja szerkezetüket 
                      - fedezze fel – tanítói irányítással – a népköltészeti alkotások műfaji jellemzőit, 
                        keletkezésük sajátosságait        
                      - készítse el olvasmányai vázlatát, használja fel olvasmányok tartalmának elmon- 
                        dásához           
 
 
Prózai művek és versek a magyar és külföldi nép- és műköltészetből. Mesék, mondák, legendák, törté-
nelmi elbeszélések, valamint a gyerekek mindennapi életéről szóló elbeszélések, regényrészletek, klasszi-
kus és kortárs szerzőktől. Versek feldolgozása, elemi poétikai és verstani ismeretek (rím, ritmus, refrén, 
hasonlat). Népi játékok, dramatizált szövegek, ismeretterjesztő művek, a mindennapi kommunikáció szö-
vegei (meghívó, recept, hirdetés). 
 
Belépő tevékenységformák: 
A szereplők megnevezése, cselekedeteik, érzelmeik, tulajdonságaik megfigyelése, az események időrend-
je, a mű szerkezetének felismerése. Lényegkiemelés, vázlatkészítés – tanítói segítséggel. Kérdések és 
válaszok megfogalmazása. Mesék bevezető, befejező fordulatainak és jellemző szókapcsolatainak haszná-
lata. Mesék ismétlődő motívumainak megfigyelése. Néhány jellegzetes irodalmi téma felismerése az ol-
vasott művekben, például család, iskola, barátság, segítőkészség, szülői szeretet, hazaszeretet. Szövegek: 
mesék, elbeszélésrészletek dramatizálása. Ismeretterjesztő és mindennapi gyakorlati szövegek értelmezé-
se. Az olvasott szövegek csoportosítása: formájuk szerint (vers vagy próza), műfajuk szerint (mese, mon-
da, legenda, elbeszélés), kommunikációs szándékuk szerint (szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom). 
20 %:  Aktuális irodalmi műsor összeállítása, begyakorlása, előadása. 
           Vers- és mesemondó verseny rendezése 
 
 
 
3. Olvasási készségek fejlesztése  
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Cél:                - az olvasás tempójának fokozása, az olvasási technika fejlesztése az olvasás 
                         eszközi használata érdekében 
 
Követelmény:   - ismerje a nyomatékkal történő kiemelés lehetőségét, tudatosan keresse a  

                  megfelelő kifejezésmódot szövegmondáskor, felolvasáskor a tartalom  
                           közvetítéséhez.  
 
A pontos és folyamatos olvasás. A felolvasás. Helyes tagolás és hangsúlyozás. Értelmező és folyamatol-
vasás. 
Belépő tevékenységformák: 
Az olvasás pontosságának, folyamatosságának fejlesztése beszéd- és olvasástechnikai gyakorlatokkal. 
Néma olvasás feladatok megoldásával. Az összetett mondatok helyes tagolása, hangsúlyozása mintaköve-
téssel. Az értelmező (interpretáló) olvasás fejlesztése tanítói és tanulói kérdések segítségével. Hosszabb 
szövegek (pl. házi olvasmányok) olvasására való felkészítés folyamatolvasással. 
20 %: Egy választott szépirodalmi mű közös feldolgozása. 
 
 
4. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 
 
Cél:                 - a szövegalkotás képességének intenzív fejlesztése 
 
Követelmény: - alkalmazza a szövegalkotás szabályait 
                       - olvasmányai tartalmát tudja lényegre szűkítve, ill. a vázlat alapján kibővítve elmondani 
  
A gondolatközlés módjai. A szöveg jellemzői. Szóbeli szövegalkotás, mint az írásbeli fogalmazás alapo-
zása. A szövegalkotás műveletei: anyaggyűjtés, címválasztás, a megfelelő lényeges gondolatok válogatá-
sa, elrendezése, az időrend megállapítása. A szöveg tagolása, a bekezdések. Az elbeszélő fogalmazás 
írásának megtanítása. Az elbeszélés részei: bevezetés, tárgyalás, befejezés. A párbeszéd szerepe az elbe-
szélő szövegben. 
 
Belépő tevékenységformák: 
Szövegalkotás szóban (telefonálás, üzenetátadás). Olvasókönyvi szövegminták megfigyelése műfaji és 
szövegszerkesztési szempontból. Címek vizsgálata, a jó cím ismérveinek összegyűjtése. Események el-
rendezése időrendben. Bevezetés ( előzmény, színhely, időpont ) 
és befejezés ( következmény, tanulság, egyéni vélemény) készítése szóban és írásban. A szöveg tagolása  
bekezdésekre, a logikai egységeknek megfelelően. A párbeszéd beillesztése a történetmondásba. A kom-
munikációs célnak megfelelő szókincs használata, a szóismétlés kerülése. Ismert mese elmondása tömörí-
tett és bővített változatban, a mesére jellemző kifejezések használatával. 
20 %: Olvasónapló vezetése tanítói segítséggel. 
          Nézőpontváltás egyazon esemény elbeszélésekor. 
 
 
5. Az íráskészség fejlesztése 
 
Cél:                  - az írás – tanulást kiszolgáló – eszközzé fejlesztése 

                - az írástempó fokozása, az egyéni írás kialakulásának segítése 
                         - alkalmazásjellegű írásfeladatok gyakoroltatása 
                         - az írás helyességének fejlesztése 
 
Követelmény:   - írása legyen tiszta, egyöntetű, jól olvasható, lendületes 
                         - tempója, technikai fejlettsége és a tevékenységben való kitartás szolgálja ki a tanulás               
                           szükségleteit 
                         - a szöveget gazdaságosan, jól áttekinthetően rendezze el  
                         - másoljon hibátlanul, másolásnál és tollbamondásnál legyen képes egy gondolat  
                           átfogására a minta szövegéből    
                         - olvassa át, és szükség szerint javítsa munkáját; ez váljon szokásává 
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Gazdaságos írásszokások megtanítása. Betűalakítások, kapcsolások az új vonalrendszerben. 
Az írástempó fokozása szó- és szövegírással. Szövegelrendezés, illusztráció készítése, vázlat- és jegyzet-
írás, stb., különböző tanulási feladatokhoz kapcsolódva. 
 
Belépő tevékenységformák: 
Típushibák kiküszöbölése. Szósorok, bővülő mondatok írása másolással, tollbamondással, emlékezetből 
és önálló írással. Az egyéni írásmód kialakítása. 
20 %: Rendezett írás sima papíron. 
          Típushibák javítása. 
 
 
 
 
6. Nyelvtani és helyesírási ismeretek 
 
Cél:                 - a nyelvtani fogalomrendszer megalapozása a szófajok körében 
                        - a helyesírás biztonságának fokozása a szófajok megismeréséhez kapcsolódó  
                          helyesírási szabályszerűségek felismertetésével, folyamatos gyakoroltatással 
 
Követelmény:  - ismerje fel és nevezze meg a tanuló a szavak szófaját az ismert szófajok köré- 
                          ben 

               - formai elemzés alapján nevezze meg a szórészeket (szótő, toldalék) 
                        - helyesejtési és beszédhallási tapasztalatokra építve jelölje az időtartamot, szó- 
                          elemzés segítségével a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatokat 
                        - az 2.-ban megtanult, j hangot tartalmazó szavakhoz tanulja meg legalább 20 
                          újabb szó helyes írásmódját 
                        - biztonsággal jelölje a mondatfajtákat, helyesírási szótár segítségével javítsa  
                          hibáit 
 
 
A mondatok jelentés szerinti felismerése, mondatvégi írásjelük használata. A főnév jelentése, fajtái: köz-
név, tulajdonnév. A főnév toldalékolása. A tulajdonnevek helyesírása. A –ba, -be, -ban, -ben rag helyes 
használata, a –ból, -ből, -ról, ről, -tól, -től ragok helyesírása. A melléknév fokozása, ennek helyesírása. 
Az ige jelentése (cselekvés, történés, létezés); az igeidők és jelentésük; az ige személyragjai és a személyes 
névmások; rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék. Az igealakok helyesírása szótagolással, szóelemzés-
sel. Az igekötő szerepe az ige az ige jelentésében. A leggyakoribb igekötők. Az ige és az igekötő kapcsola-
tának esetei, egybe- és különírása. A j hang kétféle jelölése igékben, főnevekben. 
 
A szavak szerkezet: a szótő és a toldalék. A főnév jelentése, fajtái: köznév, tulajdonnév. A tulajdonnév 
fajtái: személy-, állat-, földrajzi-, márka-, intézménynév, és a cím. A főnév ragos alakjai. A tulajdonnevek 
helyesírása. A főnév toldalékolása. A névutós és névelős főnév. A melléknév és fokozása. A tulajdonne-
vekből képzett melléknév egyszerű esetei. A számnév és fajtái, a határozatlan számnév fokozása. A kelte-
zés. Az ige jelentése. Az igeidők és jelentésük. Az ige személyragjai és a személyes névmások. Az ige-
alakok helyesírása szótagolással és/vagy szóelemzéssel. 
 
Belépő tevékenységformák: 
A mondatfajták tartalom szerinti felismerése. A mondatvégi írásjelek helyes használata az egyszerű mon-
datok végén. Főnevek felismerése szövegben. Tulajdonnevek és köznevek megkülönböztetése, helyesírásuk 
gyakorlása. A főnév –t ragjának és a múlt idő jelének megkülönböztetése. A melléknév felismerése, az 
összehasonlítás és fokozás alkalmazása szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. A fokozott melléknév helyes-
írásának gyakorlása.  
Az igeidők megfigyelése és helyes használatuk történetek elmondásakor. Ige mondatba helyezése változó 
igekötőkkel, az igekötő jelentésmódosító szerepének megfigyelése. Az igekötős ige helyesírásának gya-
korlása. A nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a nyelv használatában. 
Az egyalakú szótövek és a toldalék megkülönböztetése. A főnevek felismerése szövegben. Tulajdonnevek 
és köznevek megkülönböztetése, helyesírásuk gyakoroltatása. A főnév –t agjának és a múltidő jelének 
megkülönböztetése. A tanuló környezetében és olvasmányaiban előforduló tulajdonnevek fajtáinak is-
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me:rete, helyesírásuk gyakorlása, helyes alkalmazásuk a fogalmazásokban. A főnévragos 
alakjának felismerése, a -val, -vel ragos főnevek helyesírásának gyakorlása az egyszerűbb esetekben. A 
névutós főnév helyesírása, a leggyakoribb névutók ismerete. A határozott és határozatlan névelő szerepé-
nek megkülönböztetése, helyes használatuk. A lakóhely földrajzi neveinek helyes lejegyzése. A határo-
zott és határozatlan számnév felismerése, a számoknak betűvel való leírása és keltezés-írás. A melléknév 
felismerése, az összehasonlítás és fokozatos alkalmazása szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. A fokozott 
melléknév helyesírásának gyakorlása 
20 %: A toldalékok fajtái: rag, jel, képző. 
           A ly és j hangok jelölése. 
           Kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölése. 
            
 
 
 
 
 
 
           
 
7. Társadalmi ismeretek 
 
Cél: A szóbeli információk felfogásához és tárolásához szükséges képességek fejlesztése 
 
A magyar nemzet nagy történelmi eseményei, pl.: honfoglalás, államalapítás, Mátyás kora, a török idők. 
Ünnepeink: családi, vallási, nemzeti ünnepek. A magyar nemzet jelképei. Nemzeti emlékhelyeink. 
 
Belépő tevékenységformák: 
Versek, legendák, történetek olvasása a nemzeti múlt nagy eseményeiről. Az olvasottak, látottak reprodu-
kálása szóban, illusztrálása, csoportos megjelenítése szituációjátékkal. Szóbeli beszámoló családi ünne-
pekről. Beszámoló nemzeti jelképeinkről. A Szózat két versszakának kifejező előadása. Tájékozódás a 
lakóhely irodalmi, történelmi emlékhelyeiről. 
20 %:  Kirándulás, a helyi nevezetességek megismerése. 
 
 
 
8. Könyv- és könyvtárhasználat 
 
Adatok, információk gyűjtésének célszerű elrendezésének módjai. Alapismeretek a könyvtár működéséről 
és állományrészeiről. A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi művek, ismeretterjesztő irodalom. A 
szótárak szerkezeti jellemzői (betűrend, címszó), a szótárhasználat módja. 
A lexikon és a szótár összehasonlítása. 
 
Belépő tevékenységformák: 
Rövid szóbeli beszámoló ismeretterjesztő műből önálló vagy csoportos anyaggyűjtésről. Az  ismeretlen 
szavak értelmezése szótár vagy gyermeklexikon segítségével. Helyesírási szótár használata tanítói segít-
séggel. Könyvek keresése szabadpolcon szerző és cím szerint. Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek 
témájának megállapítása cím és tartalomjegyzék alapján. Az olvasott könyvek adatainak felsorolása (író, 
cím, kiadó, kiadás éve). 
20 %: Látogatás a Városi Gyermekkönyvtárban. 
 
 
 
9. Tánc és dráma 
 
Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és memóriagyakorlatok.  
Fantáziajátékok. Történetek feldolgozása a dráma eszköztárával, bábjátékkal. Dramatizált elbeszélések, 
népszokások. 
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Belépő tevékenységformák: 
Ritmikus mozgással és szöveggel összekapcsolt gyakorlatok: gyermekversek előadása ritmus- és moz-
gásváltással. Játék elképzelt tárgyakkal; tárgyfelidéző gesztusok, elképzelt személyek megjelenítése. 
Csoportos improvizációs játékok; rögtönzések alapszintű elemző megbeszélése. Színházlátogatás. 
 
 
 
 
Memoriter 
Vörösmarty Mihály: Szózat című versének két versszaka, nyolc-tíz szabadon választott vers, hat-nyolc 
szólás, közmondás, egy verses mese, vagy meserészlet. 
 
Értékelés, ellenőrzés 
A tantervi követelményeket év végére kell elérnie a tanulóknak. A nevelőnek a tanév során folyamatosan 
kell figyelnie, ellenőriznie,mérnie,értékelnie és osztályoznia a tanulók anyanyelvi tudását. A nyelv hasz-
nálati módjainak szintjeit szóbeli és írásbeli próbák alkalmazásával állapítsuk meg. 
Az értékelés egyik célja a formáló-segítő. 
Az értékelés másik célja az összegző-lezáró. 
Kezdettől fogva szoktassuk rá a tanulókat,hogy munkájukat maguk ellenőrizzék. 
 
             
Ajánlott tankönyvek 

Apáczai Kiadó tankönyvei:Hétszínvirág olvasókönyv                                                                                 

                                            Hétszínvirág munkafüzet 

                                            Fogalmazás munkafüzet 
                                            Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv 
Trezor Kiadó: Nyelvtani elemzési gyakorlókönyv 3-4.o. 
Szalay Könyvkiadó: Irkafirka 3.o. 
Mozaik Kiadó: ÁBC-ház Mese és Valóság 3. o. olvasókönyv 
                         ÁBC-ház Beszéd, olvasás, fogalmazás munkafüzet 
                         Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Anyanyelvi gyakorló 
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