-enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló: a beszéd centrikusságot kell előtérbe helyezni. A
beszédértés és beszédprodukció fejlesztése az elsődleges feladat (egyszerűbb szöveg,
rövidebb utasítás, szóbeli megsegítés a lényegkiemelésben).
-egyéb pszichés zavarokkal küzdő tanulók: A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális
figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az olvasásértés fejlesztése a kiemelt feladat. Az
iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő
számonkérési, értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján
– az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés
adható.
Követelmények 3. osztályban
Legyen képes a mindennapi érintkezésben a kommunikációs helyzetnek
megfelelő, néhány mondatos szöveg alkotására, véleményének egyszerű közlésére.
Tudjon kérdést feltenni, válaszolni, egyszerű üzenetek átadásában közreműködni.
Legyen képes érthetően, tagoltan, helyes köznyelvi kiejtéssel, megfelelő ritmusban be
szélni.
Legyen képes felkészülés után egyenletes tempóban olvasni.
Legyen írásképe rendezett, olvasható.
Legyen betűismerete a tanult betűk körében.
Követelmények 4. osztályban
Tudja gondolatait 4-5 mondattal kifejezni!
Legyen képes a feldolgozott szöveg folyamatos, értő, hangos és néma olvasására!
Bizonyítsa az olvasottak tartalmi megértését feladatmegoldásokkal!
Tudjon 3-4 verset emlékezetből elmondani!
Legyen képes látó-halló tollbamondással 4-5 mondatot írni!
Írja helyesen a gyakran használt szavakat!
Tudja alkalmazni a megismert nyelvtani szabályokat!
Ismerje saját személyi adatait.
Előkészítés mellett alkalmazza a mondatkezdő nagybetűt, a mondatvégi írásjeleket, le
gyen ismerete a „j” hang kétféle jelöléséről.
Legyen képes egyszerű esztétikai ítéletalkotásra a természeti környezetre, tárgyakra, élet

korának megfelelő műalkotásokra vonatkozóan.
Tudjon 1-2 mondatos véleményt megfogalmazni az olvasott, hallott szövegben szereplők
magatartásával kapcsolatban.
Tudjon szavakat, rövid mondatokat másolni írottról, nyomtatottról előkészítéssel.

3. évfolyam

A tematikai egységek áttekintő beosztása

Tematikai egység címe

Órakeret 252 óra

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

15 óra

- folyamatos
Olvasás, az írott szöveg megértése

67óra

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

30 óra

Az íráshasználat fejlesztése- folyamatos

15 óra

Fogalmazási alapismeretek

12 óra

Szövegalkotási gyakorlatok

20 óra

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása:

18 óra

mondatfajták, szavak, szófajok
Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása- folyamatos

30 óra

A tanulási képesség fejlesztése- folyamatos

14 óra

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék
fejlesztése- folyamatos

6 óra

összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a
kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a)

25 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés
fejlesztése

Órakeret
15 óra

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid
válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak
alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás,
megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének
A tematikai egység egymással összefüggő fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a
pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív
céljai
szókincs intenzív gyarapítására.
A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A helyes beszédlégzés, a helyes
kiejtés, a mondatfonetikai
eszközök alkalmazása különféle
kommunikációs helyzetekben.
Állandósult szókapcsolatok,
szólások, közmondások, a hangzó
beszéd, az olvasott szövegek
értelmezésekor szavak
jelentésének, stílusértékének
megfigyelése. A tapasztalatok
felhasználása szövegalkotáskor és
beszélgetés közben.
Felolvasáskor, szövegmondáskor
nonverbális eszközök használata
a kifejezés segítésében.
Vélemény kulturált
megfogalmazása.
Figyelem a beszélgetőtársra. Az
üzenet lényegének és érzelmi
hátterének megfigyelése,
értékelése.
Több mondatos összefoglaló
szöveg alkotása olvasmányok
tartalmáról, gyűjtött
tapasztalatokról,
megfigyelésekről.
Szóbeli közlések tartalmának
rövidített elmondása.

A tanuló
− értelmesen és érthetően fejezi
ki gondolatait;
− használja a mindennapi
érintkezésben az udvarias
nyelvi fordulatokat;
− beszédstílusát beszélgető
partneréhez igazítja;
− bekapcsolódik csoportos
beszélgetésbe, vitába,
történetalkotásba,
improvizációba, közös
élményekről,
tevékenységekről való
beszélgetésekbe, értékelésbe;
− a közös tevékenységeket
együttműködő magatartással
segíti.

Kapcsolódási pontok
Minden tantárgy:
összefüggő beszéd,
érvelés.

Környezetismeret:
önfenntartás, légzés.

Rajz- és vizuális
kultúra: Műalkotások
megfigyelése,
jellemzése,
értelmezése,
értékelése.
Médiaszövegek közötti
különbségek (pl.
televíziós
műsortípusok,
animációs mesefilmek,
sorozatok) felismerése
saját médiaélmények
felidézésén,
megjelenítésén (pl.
szerepjáték) és
közvetlen példákon
keresztül.

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték,
Kulcsfogalmak/
testtartás, térköz, távolságtartás.
fogalmak

Órakeret

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Olvasás, az írott szöveg megértése

67 óra

Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály
képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek.

A tematikai egység Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás
nevelési-fejlesztési kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző
céljai
szövegtípusok megismertetése, az értő olvasás kialakítása.
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Életkori sajátosságoknak
A tanuló
megfelelő szépirodalmi,
dokumentum típusú, folyamatos, − az olvasás terén motivált,
nem folyamatos, kevert, egyéni,
érdeklődő;
közös és tankönyvi célú szövegek
− ismert tartalmú szöveget
megismerése, ezek megértése.
folyamatosan, kifejezően
olvas fel felkészülés után;
A megértés bizonyítása feladatok − felolvasása értelmező, az
írásjelek szerint tagolt;
megoldásával.
− hanglejtése és tempója
beszédéhez közelítő;
− felismeri és javítja a hibáit;
− az életkorának megfelelő
Globális és kereső olvasás,
témájú és szövegnehézségű
grafikus szervezők (ábrák,
olvasmányt
néma olvasás
táblázatok, gondolattérkép,
útján megért;
fürtábra) alkalmazása a
− értelmezi az életkori
hatékonyabb szövegértés
szintjének megfelelő szöveg
érdekében.
információit és gondolatait;
− megfelelő nyelvi
Az olvasmányhoz kapcsolódó
tudatossággal rendelkezik;
előzetes ismeretek, személyes
− ismeri és tanítói segítséggel
élmények, tapasztalatok
használja a tanult olvasási
felidézése és megosztása.
stratégiákat.
A következő olvasási stratégiák,
olvasást megértő folyamatot

Kapcsolódási pontok
Matematika: szöveges
feladatok.

Környezetismeret:
önálló tanulás,
szövegfeldolgozás
kialakítása.

Erkölcstan: én magam;
az én világom.
Rajz- és vizuális
kultúra:Személyes
élmények és irodalmi
szöveg alapján képek
készítése.
Kérdések
megfogalmazása a
látott információra,

segítő technikák ismerete,
alkalmazása a hatékonyabb
megértés érdekében:
− a szöveg átfutása,
− az előzetes tudás
aktiválása,
− jóslás, anticipáció.
Az olvasás céljának, módjának az
olvasás megkezdése előtt való
tisztázása.
Megértés igazolása feladatlapok
megoldásával

ismeretre, élményre
vonatkozóan.
Mesék,
gyermekirodalmi
alkotások és azok
animációs, filmes
adaptációinak
összehasonlítása,
feldolgozása.

Kulcsfogalmak/ Szöveg, műfaj, szövegértés.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezésefolyamatos

Órakeret
30 óra

Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése
tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén.
A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű
befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás,
azonosulás) átélésének segítése.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra
hagyományainak megismerése.
Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások
megismerése.
Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása.

Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az olvasmányok témájának
megfigyelése, azonos témájú
szövegek összehasonlítása (pl.
gyerekalakok és gyereksorsok).
Hasonlóságok és különbségek
felfedezése különféle irodalmi
közlésformákban.
Művészi eszközök keresése lírai
és elbeszélő művekben (ritmus,
rím, refrén).
Jellegzetes irodalmi témák,
motívumok (pl. család, gyermek,

A tanuló
− megnevezi olvasmányai
szerzőjét, szereplőit és azok
tulajdonságait, magyarázza
cselekedeteiket;
− azonosítja a történet idejét és
helyszínét; a cselekmény
kezdő- és végpontját, a
cselekményelemek sorrendjét;
− konkrét esetekben felismeri a
mesére jellemző fordulatokat,

Környezetismeret:
környezeti, természeti,
környezetvédelmi
témájú olvasmányok.

Ének-zene: a népdalok
szövege (kifejező
eszközök, nyelvi
fordulatok,

természet) felfedezése
szókapcsolatokat,
olvasmányokban.
mesejellemzőket;
A művek szerkezeti jellemzőinek − az egyszerű szerkezetű
megfigyelése, a tér-idő
mesék, elbeszélések tartalmát
változásainak felismerése.
időrendben, több összefüggő
Az események sorrendjének, a
mondattal mondja el.
mesélő személyének
megállapítása.
Mesékre jellemző kezdő és
befejező fordulatok,
szókapcsolatok, ismétlődő
motívumok felismerése.
Rövidebb irodalmi szövegek
(versek, mesék, elbeszélések)
önálló olvasása.
Nagyobb terjedelmű, jellemzően
kortárs magyar és európai
gyermekirodalmi alkotás
(meseregény, ifjúsági regény,
mesés-, verseskötet) elolvasása a
tanító irányításával. Művek a
kortárs magyar irodalomból.
Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal kombinált
koncentrációs és
memóriafejlesztő gyakorlatok.
Részvétel csoportos
improvizációs játékokban.
Olvasmányok szövegének
reprodukálása, illusztrálása
rajzzal, zenével, képzőművészeti
alkotással.
Versek elemzése, a magyar
mesék, mondák olvasása.

motívumok, természeti
képek).

Rajz-és vizuális
kultúra; A témához és
a tartalomhoz is
illeszkedő
kifejezőeszközök
elemzése, alkalmazása.
Mesék,
gyermekirodalmi
alkotások és azok
animációs, filmes
adaptációinak
összehasonlítása,
feldolgozása. Az
olvasott/felolvasott
szöveghez és a
levetített adaptációhoz
kapcsolódó élmények
megjelenítése és
feldolgozása (pl.
rajzzal,
montázskészítéssel).
A különböző
médiaszövegekben
megjelenő egyszerű
helyszín- és
időviszonylatok
megfigyelése és
értelmezése konkrét
médiaszövegeken
keresztül.
Az elbeszélő
személyének
azonosítása különböző
egyszerű
médiaszövegekben (pl.
animációs mesék).

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás,
Kulcsfogalmak/ találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat,
fogalmak
ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont.

Az íráshasználat fejlesztése- folyamatos

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Órakeret
15 óra

Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott
mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta nélkül,
emlékezetből.

A tematikai egység Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás
nevelési-fejlesztési és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.
Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének,
céljai
esztétikumának értékként való elfogadása.
Tevékenységek/Ismeretek
Az írástechnika fejlesztése,
helyes írásszokások
megszilárdítása (testtartás,
írószerfogás, kézcsúsztatás).
Az írás lendületének és
tempójának fokozása.
Szósorok, mondatok írása
másolással, tollbamondás után,
emlékezetből és akaratlagos
írással.

Fejlesztési követelmények
A tanuló
− írása jól olvasható;
− írástempója lendületes;
− füzetvezetése rendezett.

Az egyéni írás kialakítása a
rendezett, tiszta és olvasható
íráskép igényével. Szükség esetén
az olvashatóság javítása.
Kulcsfogalmak/ Íráskép, szövegkép, olvashatóság.
fogalmak

Kapcsolódási pontok
Matematika;
környezetismeret:
olvasható, tetszetős és
rendezett füzetvezetés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Fogalmazási alapismeretek

Órakeret
12 óra

A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása.

A tematikai egység Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és
nevelési-fejlesztési lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
A különböző szövegformák
tartalmi és szövegszerkesztési
jellemzőinek ismerete.
Kellő tapasztalat a cím
szerepéről, jellemzőiről; a
szövegek felépítéséről; az
időrendről; az esemény, az
előzmény és a következmény
kapcsolatáról; a szöveg
kohéziójáról; a tématartásról; a
nyelvi megformáltságról; a
különböző szövegforma
jellemzőiről, a bekezdések
szerepéről.
A szövegalkotás műveleteinek
ismerete: anyaggyűjtés,
címválasztás, a lényeges
gondolatok kiválasztása,
elrendezése, az időrend
érzékeltetése, a szöveg tagolása
bekezdésekre.

Fejlesztési követelmények
A tanuló
− a tanult fogalmazási
ismereteket felhasználja az
elbeszélő fogalmazások
készítéskor.

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret;
matematika: érthető,
világos szóbeli
szövegalkotás.

Rajz- és vizuális
kultúra: Az elemi
mozgóképi
szövegalkotó kódok
kreatív alkalmazása,
médiaszöveg írás.
Egyszerű cselekmény
megjelenítése
képsorozattal (pl. rajz,
digitális fotó, rövid
animációs film) és
hangokkal.

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás,
Kulcsfogalmak/
befejezés; elbeszélés..
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Szövegalkotási gyakorlatok

Órakeret
20 óra

Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban.
Képolvasás, mesemondás.

A tematikai egység A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák
nevelési-fejlesztési megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének
továbbfejlesztésével.
céljai
Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek
A tanult fogalmazási ismeretek
felhasználása az elbeszélő
szövegek alkotásakor.
Gondolatok, érzelmek,
vélemények kifejezése.
Önálló írásbeli fogalmazások
készítése elbeszélő
szövegformában.
A párbeszéd beillesztése a
történetmondásba.
Fogalmazásíráskor a megfelelő
nyelvi eszközök alkalmazása.
A fogalmazás koherenciájának
megteremtése tématartással, a
mondatok kapcsolásával. A
fogalmazás témájának megfelelő
szavak és kifejezések használata,
a fölösleges szóismétlődés
kerülése.
A fogalmazások javítása a tanult
fogalmazási ismeretek
felhasználásával, a tanító
segítségadásával.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanuló
− a tanult fogalmazási ismeretek
felhasználásával kb. egy oldal
terjedelmű elbeszélő
fogalmazást készít;
− a fogalmazás témájának
megfelelő szavakat és
kifejezéseket használ;
− a tartalmi egységek kezdetét
bekezdéssel jelzi;
− a tanító útmutatásai alapján
kijavítja fogalmazási és
helyesírási hibáit.

Rajz- és vizuális
kultúra: Természeti
jelenség megfigyelése,
a tapasztalatok leírása,
megjelenítése.
Egyszerű cselekmény
megjelenítése
képsorozattal (pl. rajz,
digitális fotó, rövid
animációs film) és
hangokkal
(médiaszöveg-írás).
Képregény készítése.

Technika, életvitel:
szabadidős
tevékenységek
megbeszélése, a hozzá
kapcsolódó élmények
megfogalmazása.

Elbeszélés, történetmondás; téma, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend,
Kulcsfogalmak/
párbeszéd.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok

Órakeret
18 óra

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése.
A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi
fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.
A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az
információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az
önellenőrzésben.
A nyelvi tudatosság fokozása.

Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A felkiáltó, a felszólító és az
óhajtó mondatokban a beszélő
szándékának felismerése és
megnevezése szövegben.
A rokon értelmű és ellentétes
jelentésű szavak helyes
használata.
A tanult szófajok felismerése és
megnevezése szójelentés alapján
toldalékos formában is,
szócsoportokban, mondatban és
szövegben.
Az ige felismerése, igeragozás

A tanuló
− felismeri és megnevezi a
tanult nyelvtani fogalmakat,
használja a szabályokat;
− felismeri, megnevezi és
megfelelően jelöli a
mondatfajtákat;
− toldalékos formájukban,
szövegben is felismeri és
megnevezi a tanult szófajokat;
− a szövegkörnyezetnek
megfelelően használja az
igeidőket és az igekötőket.

Különféle időben végbemenő
cselekvések, történések
megkülönböztetése. Az igeidők
helyes használata beszédben és
írásban. Az igekötők szerepének
és írásmódjának megfigyelése.
Tudatos alkalmazásuk.
A főnév fajtáinak csoportosítása,
megnevezése. Többes számú
főnevek alkotása.
A -ba, -be, -ban, -ben ragos
főnevek helyes használata
mondatalkotással,
szövegértelmezéssel.
A –ból,-ből,-ról,-ről,-tól,-től,-val,vel,-t, ragos főnevek helyes
használata.
A melléknév szerepének ismerete
a nyelvhasználatban.
A ragos melléknevek
A fokozott melléknévi alakok
használata szövegalkotáskor.

Kapcsolódási pontok
Rajz- és vizuális
kultúra: Jelek a
mindennapi életben.
Matematika: szavak
csoportosítása.

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, ige; igeragozás; igeidő; igekötő;
Kulcsfogalmak/
melléknév, melléknévfokozás.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazásafolyamatos

Órakeret
30 óra

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet
körében.
A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.
Előzetes tudás

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben.
Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.
Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.

A tematikai egység A helyesírási készség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok
céljai
alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban.
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A tanuló
A mondatvégi írásjelek helyes
használata az egyszerű mondatok − a mondatot nagybetűvel kezdi
és írásjellel zárja;
végén.
− a begyakorolt szókészlet
körében biztonsággal
Helyesírási szabályok
alkalmazza a tanult
alkalmazása különböző
helyesírási szabályokat;
írástevékenységekben: ragos
főnevek, igeidők, ragos és
− írásbeli munkái rendezettek,
kiejtéstől eltérő írásmódú igék;
olvashatóak;
igekötős igék; fokozott
− helyesírását önellenőrzéssel
melléknevek.
felülvizsgálja, szükség esetén
Hosszú hangok jelölése a
javítja.
melléknevek végén.
A főnév –t toldalékának
(ragjának) és a múlt idő jelének
megkülönböztetése.
A j hang biztonságos jelölése a
tanult szófajok körében.

Kapcsolódási pontok
Matematika;
környezetismeret;
technika, életvitel;
rajz- és vizuális
kultúra; informatika: a
tantárgyra jellemző
fogalmak helyesírása.

Kulcsfogalmak/ Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tanulási képesség fejlesztése- folyamatos

Órakeret
14 óra

Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és
nehézségek megnevezése.

A tematikai egység Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Egyszerű tanulási módok,
stratégiák elsajátítása.

Fejlesztési követelmények
A tanuló

− feladatainak megoldásakor
szükség szerint szótárat,
lexikont használ;
− egyszerű kutatási feladatokat
elvégez, tapasztalatairól
beszámol;
− információt keres különböző
típusú szövegekben;
− önállóan, illetve tanítói
segítséggel digitális
forrásokat használ;
− az információkat felhasználja
új összefüggésben, más
feladathelyzetben;
Vázlatkészítés irányítással,
− szöveghűen felidézi a kijelölt
tanulás, összefoglalás vázlat
szépirodalmi műveket, illetve
segítségével.
azok részleteit:
népdalszövegeket, illetve
Adatok, információk gyűjtésének,
kortárs magyar lírikusok
célszerű elrendezésének módjai.
műveiből részleteket, illetve
Alapismeretek a könyvtár tereiről
szépprózai művekből
és állományrészeiről. A könyvek
részleteket.
tartalmi csoportjai: szépirodalmi
művek, ismeretterjesztő irodalom,
kézikönyvek, elektronikus
információhordozók. A szótárak
szerkezeti jellemzői (betűrend,
Tanulás különböző típusú
szövegekből.
Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal kombinált
(koncentrációs)
memóriagyakorlatok,
szövegtanulási technikák.
Ismeretszerzési technikák
tanulása: adatgyűjtés, elrendezés,
feljegyzések készítése és
felhasználása szóbeli
beszámolókhoz.

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
jelenségek
megfigyelése, okokozati kapcsolatok
keresése.

Rajz- és vizuális
kultúra: Képi
analógiák keresése a
tanult szövegekhez.
Kérdések
megfogalmazása a
látott információra,
ismeretre, élményre
vonatkozóan.

Informatika:
Információk keresése
és kezelése.

címszó), a szótárhasználat módja.
A lexikon és a szótár egyező és
eltérő vonásai.
Az információk keresése és
kezelése. Különböző
információhordozók a lakóhelyi
és az iskolai könyvtárban. A
könyvtár, mint információs
központ, a tanulás bázisa,
segítője. Ismerkedés
folyóiratokkal. Katalógusok
megfigyelése. A könyvtári
katalógus tájékoztató szerepe a
könyvek és egyéb
információforrások keresésében.
Kulcsfogalmak/ Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti Órakeret
érzék fejlesztése- folyamatos
6 óra
Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi
művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes
tetszésítéletek.

A tematikai egység Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű
nevelési-fejlesztési szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés
céljai
szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése.
Tevékenységek/Ismeretek
Erkölcsi és esztétikai ítélet
megfogalmazása, érvelés a
vélemény mellett, vitakészség
kialakulása. A szépirodalmi
alkotásokban megismert
helyzetek, azok tanulságának
alkalmazása mindennapi
helyzetekben. A művek
tanulságainak értelmezése.

Fejlesztési követelmények
A tanuló
− ismeri, megérti a történeteket
bemutató művek
szerveződését, felépítését, az
összefüggések logikáját, az
ok-okozati viszonyt;
− képes állást foglalni alapvető
erkölcsi, esztétikai
kérdésekben;

Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: Értékrend
alakulása. Szűkebb és
tágabb környezetem,
barátság.

Környezetismeret:
Környezeti rendszerek

A saját vélemény mellett a nem
saját álláspont megjelenítésének,
átélésének képessége. Mások
véleményének megértése,
elfogadása. Vélemények
összevetése, különbségek és
hasonlóságok megfigyelése,
felismerése és kritikája.
A műélvezet, a beleélés mélyebb
megtapasztalása a fentiek
segítségével is. Mindennapi
konfliktusok átélése dramatikus
játékokban, drámajátékban (pl.
bábjáték) saját és más
álláspontból is.
A múlt emlékei környezetünkben
(múzeumok, emléktáblák,
műemlékek, emlékművek;
tárgyak, fotók, egyéb
dokumentumok; szokások).

− meggyőződéssel képviseli a
legalapvetőbb emberi
értékeket, megérti mások
érvelését, elfogadja az övétől
eltérő véleményeket;
− képes beleélésre, azonosulásra
az életkori sajátosságainak
megfelelő történetek, művek
befogadása során;
− dramatikus és drámajátékok
segítségével képes átélni
mindennapi konfliktusokat
saját és más álláspontból is,
azokat életkori szintjén
kezelni.
− történetek olvasásakor,
megbeszélésekor képes
elkülöníteni a múltbeli és
jelenbeli élethelyzeteket,
történéseket.

állapota,
fenntarthatóság.
Egészséges életmód.
Viselkedési normák.

Rajz- és vizuális
kultúra: a lényeg
kiemelésének
lehetőségei a vizuális
kompozíciókban.

Nemzeti ünnepeink, jelképeink.
Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód,
Kulcsfogalmak/
időrend.
fogalmak

•

Tudja kifejezni érthetően és értelmesen gondolatait. Tudja
aktivizálni a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.

•

Alkalmazza a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi
fordulatokat. Legyen képes beszédstílusát beszélgető partneréhez
igazítani.
Legyen képes bekapcsolódni a csoportos beszélgetésbe, vitába,
történetalkotásba,
improvizációba,
közös
élményekről,
tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe.
Tudja a közös tevékenységeket együttműködő magatartással
segíteni.
Tudjon felolvasni felkészülés után folyamatosan, érthetően ismert
szöveget. Felolvasása értelmező, az írásjelek szerint tagolt,
hanglejtése és tempója az élő beszédhez közelítő legyen.
Legyen képes életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű
olvasmányt néma olvasás útján megérteni.
Tudja az olvasmány szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait
megnevezni. Tudja megfogalmazni az olvasottakkal kapcsolatos
véleményét értelmesen.

•
Követelmények
harmadik
évfolyam végén

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Legyen képes tudatos figyelemmel irányítani tanulási
tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban.
Legyen képes feladatainak megoldásához szükség szerint az iskola
könyvtárát igénybe venni.
Tudjon a könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék
segítségével eligazodni.
Legyen képes használni az ismert kézikönyveket.
Tudja elmondani a memoritereket szöveghűen, jól érthetően.
Tudjon adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő
fogalmazást a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával
készíteni.
Tudja a tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelezni.
Legyen képes tanítója útmutatásai alapján fogalmazási és
helyesírási hibáit kijavítani.
Tudja megnevezni és jelölni megfelelően a tanult mondatfajtákat.
Ismerje fel biztonsággal a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat
szövegben is.
Tudja használni a szövegkörnyezetnek megfelelően az igeidőket és
az igekötőket.
Alkalmazza helyesen a begyakorolt szókészlet körében a tanult
helyesírási szabályokat.
Legyen képes rendezett, olvasható írásbeli munkát készíteni.
Ismerje a tanulás alapvető célját, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai
és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően
fejlett.
Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése
területén.

4. évfolyam

Tematikai egységek áttekintő beosztása

Tematikai egységek címe

Óraszám 234

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

15 óra

- folyamatos
Olvasás, az írott szöveg megértése

65 óra

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése- folyamatos

27 óra

Fogalmazási alapismeretek

12 óra

Szövegalkotási gyakorlatok

24 óra

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása:
mondatfajták, szavak, szófajok

18 óra

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása- folyamatos

28 óra

A tanulási képesség fejlesztése- folyamatos

16 óra

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék
fejlesztése- folyamatos

6 óra

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a
kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10 %-a)

23 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés
fejlesztése- folyamatos

Órakeret
15 óra

Szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes válaszok adása. A
mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás és
tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés,
kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.

A tematikai egység A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének
nevelési-fejlesztési egymással összefüggő fejlesztése.
céljai

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a
pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív
szókincs intenzív gyarapítására.
A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A helyes beszédlégzés, a helyes
kiejtés, a mondat- és
szövegfonetikai eszközök
alkalmazása különféle
kommunikációs helyzetekben (pl.
párbeszéd, felolvasás,
kiscsoportos beszélgetés, vita,
beszámoló).
Felolvasáskor, szövegmondáskor
nonverbális eszközök használata
a kifejezés segítésében.
Vélemény kulturált
megfogalmazása.
Figyelem a beszélgetőtársra. Az
üzenet lényegének és érzelmi
hátterének megfigyelése,
értékelése.
Állandósult szókapcsolatok,
szólások, közmondások
jelentésének, stílusértékének
értelmezése az olvasott
szövegekben.
A különböző tantárgyak
tanulásakor használt
szakkifejezések, olvasmányokból
kiemelt ritkábban használt szavak
célzott használatával az aktív
szókincs gyarapítása.
Több mondatos összefoglaló
szöveg alkotása olvasmányok
tartalmáról, gyűjtött
tapasztalatokról,
megfigyelésekről.
Hosszabb szóbeli közlések
tartalmának rövidített elmondása.

A tanuló
− értelmesen és érthetően fejezi
ki gondolatait;
− használja a mindennapi
érintkezésben az udvarias
nyelvi fordulatokat;
− beszédstílusát beszélgető
partneréhez igazítja;
− bekapcsolódik csoportos
beszélgetésbe, vitába,
történetalkotásba,
improvizációba, közös
élményekről,
tevékenységekről való
beszélgetésekbe, értékelésbe;
− a közös tevékenységeket
együttműködő magatartással
segíti.

Kapcsolódási pontok
Minden tantárgy:
összefüggő beszéd,
érvelés.

Környezetismeret:
önfenntartás, légzés.

Rajz- és vizuális
kultúra: Műalkotások
megfigyelése,
jellemzése,
értelmezése,
értékelése.
Médiaszövegek közötti
különbségek (pl.
televíziós
műsortípusok,
animációs mesefilmek,
sorozatok) felismerése
saját médiaélmények
felidézésén,
megjelenítésén (pl.
szerepjáték) és
közvetlen példákon
keresztül.

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték,
Kulcsfogalmak/
testtartás, térköz, távolságtartás.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Olvasás, az írott szöveg megértése

Órakeret
65 óra

Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály
képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek.

A tematikai egység Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás
nevelési-fejlesztési kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző
szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás
céljai
kialakítása.
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Életkori sajátosságoknak
A tanuló
megfelelő szépirodalmi,
dokumentum típusú, folyamatos, − az olvasás terén motivált,
nem folyamatos, kevert, egyéni,
érdeklődő;
közös és tankönyvi célú szövegek
− folyékony, automatizált
megismerése, ezek megértése.
olvasástechnikával
A megértés igazolása feladatok
rendelkezik a hangos és a
megoldásával.
néma olvasás területén is;
− felismeri és javítja a hibáit;
Globális és kereső olvasás,
− felismeri és megérti azokat a
grafikus szervezők (ábrák,
különböző típusú, műfajú
táblázatok, gondolattérkép,
szövegeket, amelyekről
fürtábra) alkalmazása a
tanult;
hatékonyabb szövegértés
− szintetizálja, értelmezi és
értékeli az életkori szintjének
érdekében.
megfelelő szöveg
információit és gondolatait;
Az olvasmányhoz kapcsolódó
előzetes ismeretek, személyes
− megfelelő nyelvi
élmények, tapasztalatok
tudatossággal rendelkezik;
felidézése és megosztása.
− ismeri és tanítói segítséggel
használja a tanult olvasási
Gondolatok és információk
stratégiákat.
értelmezése és integrálása,
tartalom, nyelvezet,
szövegszerkezet vizsgálata és
értékelése.
A következő olvasási stratégiák,
olvasást megértő folyamatot
segítő technikák ismerete,
alkalmazása a hatékonyabb
megértés érdekében:
− a szöveg átfutása,
− az előzetes tudás
aktiválása,
− jóslás, anticipáció.

Kapcsolódási pontok
Matematika: szöveges
feladatok.

Környezetismeret:
önálló tanulás,
szövegfeldolgozás
kialakítása.

Erkölcstan: én magam;
az én világom.

Rajz- és vizuális
kultúra: Személyes
élmények és irodalmi
szöveg alapján képek
készítése.
Képzőművészeti
műfajok.
Az elemi mozgóképi
szövegalkotó kódok
felismerése,
médiaszöveg olvasása.
Kérdések
megfogalmazása a
látott információra,
ismeretre, élményre
vonatkozóan.
Mesék,
gyermekirodalmi

Az olvasás céljának, módjának az
olvasás megkezdése előtt való
tisztázása.

alkotások és azok
animációs, filmes
adaptációinak
összehasonlítása,
feldolgozása.

Kulcsfogalmak/ Szöveg, műfaj, szövegértés.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezésefolyamatos

Órakeret
27 óra

Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése
tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén.
A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű
befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás,
azonosulás) átélésének segítése.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra
hagyományainak megismerése.
Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások
megismerése.
Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása.

Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Az olvasókönyvi szövegek
A tanuló
csoportosítása formájuk, műfajuk − megnevezi olvasmányai
és kommunikációs szándékuk
szerzőjét, szereplőit és azok
szerint.
tulajdonságait, magyarázza
Az olvasmányok témájának
cselekedeteiket;
megfigyelése, azonos témájú
− azonosítja a történet idejét és
szövegek összehasonlítása (pl.
helyszínét; a cselekmény
gyerekalakok és gyereksorsok).
kezdő- és végpontját, a
cselekményelemek sorrendjét;
− konkrét esetekben felismeri a
mesére jellemző fordulatokat,
Hasonlóságok és különbségek
szókapcsolatokat,
felfedezése különféle irodalmi
mesejellemzőket;
közlésformákban.
− az egyszerű szerkezetű
Művészi eszközök keresése lírai
mesék, elbeszélések tartalmát
és elbeszélő művekben (ritmus,
időrendben, több összefüggő
rím, refrén, hasonlatok).
mondattal mondja el.
Jellegzetes irodalmi témák,
motívumok (pl. család, gyermek,

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
környezeti, természeti,
környezetvédelmi
témájú olvasmányok.

Ének-zene: a népdalok
szövege (kifejező
eszközök, nyelvi
fordulatok,
motívumok, természeti
képek).

Rajz- és vizuális
kultúra: A témához és

természet) felfedezése
olvasmányokban.
A művek szerkezeti jellemzőinek
megfigyelése, a tér-idő
változásainak felismerése.
Mesék és mondák a magyar
történelem eseményeihez
kapcsolódóan.
Elbeszélések 20. századi
eseményekről, hősökről,
sorsokról. Az események
sorrendjének, a mesélő
személyének megállapítása.
Mesékre jellemző kezdő és
befejező fordulatok,
szókapcsolatok, ismétlődő
motívumok felismerése.
Rövidebb irodalmi szövegek
(versek, mesék, elbeszélések)
önálló olvasása.
Nagyobb terjedelmű, jellemzően
kortárs magyar és európai
gyermekirodalmi alkotás
(meseregény, ifjúsági regény,
mesés-, verseskötet) elolvasása a
tanító irányításával. Művek a
kortárs magyar irodalomból.
Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal kombinált
memóriagyakorlatok,
fantáziajátékok, elképzelt és
valóságos helyzetek
megjelenítése. Részvétel
csoportos játékokban, állóképek
tervezése, kivitelezése és
megbeszélése.
A mozgás és a szövegmondás
összekapcsolása. Egyszerűbb
drámai konvenciók és a színházi
formanyelv alapjainak
tapasztalati megismerése (jelenet,
felvonás, kezdet és vég, díszlet,
berendezés, jelmez, kellék, fényés hanghatások). A tanultak
felhasználása saját produkcióhoz,
bábelőadások, színházi előadások
megbeszélésekor.

a tartalomhoz is
illeszkedő
kifejezőeszközök
elemzése, alkalmazása.
Mesék,
gyermekirodalmi
alkotások és azok
animációs, filmes
adaptációinak
összehasonlítása,
feldolgozása. Az
olvasott/felolvasott
szöveghez és a
levetített adaptációhoz
kapcsolódó élmények
megjelenítése és
feldolgozása (pl.
rajzzal,
montázskészítéssel).
A különböző
médiaszövegekben
megjelenő egyszerű
helyszín- és
időviszonylatok
megfigyelése és
értelmezése konkrét
médiaszövegeken
keresztül.
Az elbeszélő
személyének
azonosítása különböző
egyszerű
médiaszövegekben (pl.
animációs mesék).

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás,
Kulcsfogalmak/ találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat,
fogalmak
ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Fogalmazási alapismeretek

Órakeret
12 óra

A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása.

A tematikai egység Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és
nevelési-fejlesztési lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A különböző szövegformák (hír, A tanuló
− ismeri a különböző
leírás, levél, meghívó; értesítés;
szövegformák tartalmi és
hirdetés; SMS; e-mail) tartalmi és
formai jellemzőit;
szövegszerkesztési jellemzőinek
− a tanult fogalmazási
ismerete.
ismereteket felhasználja leíró
fogalmazások, tájékoztató
A tartalmi, szerkezeti jellemzők
szövegek, illetve rövid
összehasonlítása.
szöveges üzenetek
készítéskor.
A bemutatás sorrendjének, nyelvi
eszközeinek megfigyelése
irodalmi példákon, köznapi és
ismeretterjesztő szövegeken.

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret;
matematika: érthető,
világos szóbeli
szövegalkotás.

Rajz- és vizuális
kultúra: Az elemi
mozgóképi
szövegalkotó kódok
kreatív alkalmazása,
médiaszöveg írás.

A címzetthez igazodó stílus
felfedezése.

Kulcsfogalmak/ Hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés; SMS; e-mail.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Szövegalkotási gyakorlatok

Órakeret
24 óra

Kellő tapasztalat a cím szerepéről, jellemzőiről; a szövegek
felépítéséről; az időrendről; az esemény, az előzmény és a
következmény kapcsolatáról; a szöveg kohéziójáról; a tématartásról; a
nyelvi megformáltságról; a különböző szövegforma jellemzőiről, a
bekezdések szerepéről.

A tematikai egység A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák
nevelési-fejlesztési megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének
továbbfejlesztésével.
céljai
Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek
A tanult fogalmazási ismeretek
felhasználása a szöveg
alkotásakor.
Gondolatok, érzelmek,
vélemények kifejezése.
Szemléletes leírások készítése
egyszerű tárgyról, növényről,
állatról. Jellemzés készítése
emberről.
Levélírás, levélcímzés.
Tájékoztató szövegek készítése.
Rövid szöveges üzenetek
megfogalmazása különféle
alkalmakra a címzett
személyének
figyelembevételével.
Fogalmazásíráskor a megfelelő
nyelvi eszközök alkalmazása.
A fogalmazás koherenciájának
megteremtése tématartással, a
mondatok kapcsolásával. A
fogalmazás témájának megfelelő
szavak és kifejezések használata,
a fölösleges szóismétlődés
kerülése.
A fogalmazások javítása a tanult
fogalmazási ismeretek
felhasználásával, a tanító
segítségadásával.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanuló
− adott vagy választott témáról
8–10 mondatos leírást,
jellemzést készít a tanult
fogalmazási ismeretek
alkalmazásával;
− figyel a bemutatás sorrendjére
és a nyelvi eszközök
használatára;
− a fogalmazás témájának
megfelelő szavakat és
kifejezéseket használ;
− a tartalmi egységek kezdetét
bekezdéssel jelzi;
− a tanult fogalmazási
ismeretek felhasználásával
tájékoztató szövegeket, rövid
szöveges üzeneteket készít;
− a tanító útmutatásai alapján
kijavítja fogalmazási és
helyesírási hibáit.

Környezetismeret:
változatos élővilág; a
tanultak bemutató
leírása.

Rajz- és vizuális
kultúra: Természeti
jelenség megfigyelése,
a tapasztalatok leírása,
megjelenítése.
Egyszerű cselekmény
megjelenítése
képsorozattal (pl. rajz,
digitális fotó, rövid
animációs film) és
hangokkal
(médiaszöveg-írás).

Kulcsfogalmak/ Leírás, jellemzés; nézőpont.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok

Órakeret
18 óra

A különböző mondatfajtákban a beszélő szándékának felismerése és
megnevezése szövegben.
A rokon értelmű, a többjelentésű és az azonos alakú szavak helyes
használata.
A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján
toldalékos formában is, szócsoportokban, mondatban és szövegben.
A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi
fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.
A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az
információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az
önellenőrzésben.
A nyelvi tudatosság fokozása.

Tevékenységek/Ismeretek
A szófajokról tanult ismeretek
kibővítése: számnév, névmás,
névelő, névutó.
A szófajok felismerése és
megnevezése szójelentés alapján
toldalékos formában is,
szócsoportokban, mondatban és
szövegben.
A tulajdonnevek csoportjainak
megismerése: személynevek,
állatnevek, földrajzi nevek,
intézmények neve, márkanevek,
címek.
Az igemódok fogalmának
megismerése. Az igemódok és a
mondatfajták kapcsolatának
felfedezése.
A fokozott számnévi alakok
helyes használata.
A névelők és a névutók
szerepének ismerete. A névelők
helyes használata.
A névmások (személyes, mutató,
kérdő) szerepének megértése,
alkalmazásuk a mondatokban.
Szóalkotások: összetett szavak,
tulajdonnévből képzett

Fejlesztési követelmények
A tanuló
− felismeri és megnevezi a
tanult nyelvtani fogalmakat,
használja a szabályokat;
− toldalékos formájukban,
szövegben is felismeri és
megnevezi a tanult
szófajokat;
− a szövegkörnyezetnek
megfelelően használja az
igemódokat;
− alsó tagozaton tanult
anyanyelvi ismeretei
rendszerezettek.

Kapcsolódási pontok
Rajz- és vizuális
kultúra: Jelek a
mindennapi életben.
Az időbeliség
ábrázolása a
képzőművészetben.
Környezetismeret:
tulajdonnevek a
térképeken.

Matematika: szavak
csoportosítása.

melléknevek.
Személynév, állatnév, intézménynév, földrajzi név, márkanév, cím;
határozott névelő, határozatlan névelő; névutó; igemód; számnév,
Kulcsfogalmak/
tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, határozatlan
fogalmak
számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazásafolyamatos

Órakeret
28 óra

A mondatvégi írásjelek helyes használata az egyszerű mondatok végén.
Előzetes tudás

Helyesírási szabályok alkalmazása különböző írástevékenységekben:
ragos főnevek, igeidők, ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú igék; igekötős
igék; fokozott melléknevek. Hosszú hangok jelölése a melléknevek
végén. A főnév -t toldalékának (ragjának) és a múlt idő jelének
megkülönböztetése. A j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok
körében.

A tematikai egység A helyesírási készség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok
céljai
alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban.
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Helyesírási szabályok
alkalmazása különböző
írástevékenységekben: igeidők,
ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú
igék; felszólítást kifejező
igealakok; igekötős igék;
tulajdonnevek, fokozott
melléknevek és számnevek; ragos
névszók; névutós szerkezetek;
betűvel írt számnevek; a keltezés
többféle formája.
A főnév -val, -vel toldalékos
(ragos) alakjainak helyesírása.

A tanuló
− a begyakorolt szókészlet
körében biztonsággal
alkalmazza a tanult
helyesírási szabályokat;
− írásbeli munkái rendezettek,
olvashatóak;
− helyesírását önellenőrzéssel
felülvizsgálja, szükség esetén
javítja.

Környezetismeret:
térképvázlat készítése
tulajdonnevek
feltüntetésével.

Matematika:
számnevek helyesírása.

A j hang biztonságos jelölése a
tanult szófajok körében.
Kulcsfogalmak/ Személynév, állatnév, intézménynév, földrajzi név, márkanév, cím; keltezés.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tanulási képesség fejlesztése- folyamatos

Órakeret
16 óra

Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és
nehézségek megnevezése.

A tematikai egység Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
A tanulás szerepe és módjai. Saját
tanulási folyamatunk
megismerése, hogyan tanulunk a
legkönnyebben, mi okoz
nehézséget. Gondolkodás a
gondolkodásunkról,
tanulásunkról. Egyszerű tanulási
módok, stratégiák. Tanulás
különböző típusú szövegekből.
Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal kombinált
(koncentrációs)
memóriagyakorlatok,
szövegtanulási technikák.
Vázlatkészítés irányítással,
tanulás, összefoglalás vázlat
segítségével.
Ismerkedés különböző
információhordozókkal.

Fejlesztési követelmények
A tanuló

− ismeri a tanulási folyamat
alapvető jellemzőit;
− azonosítja az információ
forrásait, ismeri azok
kezelését;
− képes önálló tanulásra;
− ismeri a saját tanulási
folyamatának, képességének
jellemzőit;
− ismer és alkalmaz néhány
tanulási módot, stratégiát a
különböző tanulási feladatok
teljesítése érdekben;
− a szövegből történő tanulás
során olvasási stratégiákat
használ;
− információt keres, kezel
önállóan néhány forrásból;
Adatok, információk gyűjtésének, − szöveghűen felidézi a kijelölt
szépirodalmi műveket, illetve
célszerű elrendezésének módjai.
azok részleteit:
Alapismeretek a könyvtár tereiről
népdalszövegeket,; illetve
és állományrészeiről. A könyvek
kortárs magyar lírikusok
tartalmi csoportjai: szépirodalmi
műveiből részleteket; illetve
művek, ismeretterjesztő irodalom,
szépprózai művekből
kézikönyvek, elektronikus
részleteket.
információhordozók. A szótárak
szerkezeti jellemzői (betűrend,
címszó), a szótárhasználat módja.

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
jelenségek
megfigyelése, okokozati kapcsolatok
keresése.

Rajz- és vizuális
kultúra: Képi
analógiák keresése a
tanult szövegekhez.
Kérdések
megfogalmazása a
látott információra,
ismeretre, élményre
vonatkozóan.

A lexikon és a szótár egyező és
eltérő vonásai.
Az információk keresése és
kezelése. Különböző
információhordozók a lakóhelyi
és az iskolai könyvtárban. A
könyvtár mint információs
központ, a tanulás bázisa,
segítője. Ismerkedés
folyóiratokkal. Katalógusok
megfigyelése. A könyvtári
katalógus tájékoztató szerepe a
könyvek és egyéb
információforrások keresésében.
Kulcsfogalmak/ Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti Órakeret
érzék fejlesztése- folyamatos
6 óra
Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi
művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes
tetszésítéletek.

A tematikai egység Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű
nevelési-fejlesztési szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés
céljai
szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése.

Tevékenységek/Ismeretek
Erkölcsi és esztétikai ítélet
megfogalmazása, érvelés a
vélemény mellett, vitakészség
kialakulása. A szépirodalmi
alkotásokban megismert
helyzetek, azok tanulságának
alkalmazása mindennapi
helyzetekben. A művek
tanulságainak értelmezése.

Fejlesztési követelmények
A tanuló
− ismeri, megérti a történeteket
bemutató művek
szerveződését, felépítését, az
összefüggések logikáját, az
ok-okozati viszonyt;
− képes állást foglalni, érvelni,
meggyőzni másokat alapvető

Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: Értékrend
alakulása. Szűkebb és
tágabb környezetem,
barátság.

Környezetismeret:
Környezeti rendszerek

A saját vélemény mellett a nem
erkölcsi, esztétikai
saját álláspont megjelenítésének,
kérdésekben;
átélésének képessége. Mások
− meggyőződéssel képviseli a
véleményének megértése,
legalapvetőbb emberi
elfogadása. Vélemények
értékeket, megérti mások
összevetése, különbségek és
érvelését, elfogadja az övétől
hasonlóságok megfigyelése,
eltérő véleményeket, képes
felismerése és kritikája.
ezekkel is azonosulni;
A műélvezet, a beleélés mélyebb − képes beleélésre,
megtapasztalása a fentiek
azonosulásra, érzelmeinek
segítségével is. Mindennapi
kifejezésére az életkori
konfliktusok átélése dramatikus
sajátosságainak megfelelő
játékokban, drámajátékban (pl.
történetek, művek befogadása
bábjáték) saját és más
során;
álláspontból is.
− dramatikus és drámajátékok
Szülők, nagyszülők gyermekkora,
segítségével képes átélni
életmódja, tárgyi világa. Az idő
mindennapi konfliktusokat
tagolására szolgáló kifejezések
saját és más álláspontból is,
azokat életkori szintjén
használata; időrend.
kezelni.
A múlt emlékei környezetünkben − történetek olvasásakor,
(múzeumok, emléktáblák,
megbeszélésekor képes
elkülöníteni a múltbeli és
műemlékek, emlékművek;
jelenbeli élethelyzeteket,
tárgyak, fotók, egyéb
történéseket.
dokumentumok; szokások).
− képes felidézni történelmünk
és kultúránk néhány
Nemzeti ünnepeink, jelképeink.
kiemelkedő alakját, hozzájuk
A magyar szabadságküzdelmek
tud rendelni néhány fontos
jellemzőt.
kiemelkedő alakjai.

állapota,
fenntarthatóság.
Egészséges életmód.
Viselkedési normák.

Rajz- és vizuális
kultúra: a lényeg
kiemelésének
lehetőségei a vizuális
kompozíciókban.

Kiemelkedő magyar tudósok,
feltalálók, művészek, sportolók.
Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód,
Kulcsfogalmak/
időrend.
fogalmak

•

Legyen képes a tanuló értelmesen és érthetően kifejezni a
gondolatait.

•

Tudja szókincsét aktivizálni a szövegalkotó feladatokban.

•

Tudja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat
használni.

•
•

Legyen képes beszédstílusát a beszélgető partneréhez igazítani.
Tudjon a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba,
improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való
beszélgetésekbe, értékelésbe bekapcsolódni.
Tudja együttműködő magatartásával a közös tevékenységeket
segíteni.
Legyen képes felkészülés után folyamatosan, érthetően és
értelmezően ismert szöveget felolvasni.
Tudjon megérteni életkorának megfelelő szöveget néma olvasás
útján.
Legyen képes az olvasottak lényegét elmondani.
Tudja értelmesen megfogalmazni az olvasottakkal kapcsolatos
véleményét.
Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Legyen képes tudatos figyelemmel irányítani tanulási
tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban.
Tudja igénybe venni feladatainak megoldásához szükség szerint az
iskola könyvtárát, illetve digitális forrásokat.
Legyen képes a könyvekben, gyermekújságokban a
tartalomjegyzék segítségével eligazodni.
Legyen képes az ismert kézikönyveket használni.
Tudja a memoritereket szöveghűen elmondani.
Legyen képes adott vagy választott témáról 8–10 mondatos
fogalmazást (elbeszélést, leírást, jellemzést) a tanult fogalmazási
ismeretek alkalmazásával készíteni.
Ismerje a mindennapi tájékoztató szövegek főbb jellemzőit.
Alkalmazza az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismereteit.
Ismerje fel biztonsággal a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév,
számnév, névelő, névutó, személyes névmás, kérdő névmás, mutató
névmás), és nevezze meg azokat szövegben is.
Alkalmazza helyesen a begyakorolt szókészlet körében a tanult
helyesírási szabályokat.
Legyen képes rendezett, olvasható írásbeli munkák alkotására.
Legyen képes önellenőrzéssel felülvizsgálni helyesírását, szükség
esetén javítsa azt.
Ismerje a tanulás alapvető célját, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai
és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően
fejlett.
Legyen képes nyitott, motivált lenni az anyanyelvi képességek
fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége
legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.

•
•
•
•
•
•
•
Követelmény a
negyedik
évfolyam végén

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

