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Előszó
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági
funkciója miatt – alapvető szerepe van abban, hogy
az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári
léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.
„Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből,
közösségből, kultúrából és nyelvi csoportból egy egy
séges uniót alakítanak ki. Ez az unió a gondolatok és
hagyományok egyenlő alapon történő cseréjére épül, és
azon alapul, hogy a különböző történelmi múlttal, ám
közös jövővel rendelkező népek kölcsönösen elfogadják
egymást. Ezért még soha nem volt ennyire fontos az,
hogy polgárai rendelkezzenek azokkal a képességek
kel, melyek szomszédjaik megértéséhez és az azokkal
való kommunikációhoz szükségesek. Tehát el kell sajá
títanunk az egymással való eredményes kommuniká
cióhoz és egymás megértéséhez szükséges készségeket.
Más nyelvek ismerete arra ösztönzi az embert, hogy
nyitottabb legyen mások, illetve mások kultúrája és
szemlélete felé” – mondja az Európai Tanács ajánlása.
Az Európai Parlament 2001. december 13-i
határozata a nyelvtanulást és nyelvi sokszínűséget támogató intézkedésekre szólított fel. A 2003.
április 10-i Brüsszeli Konferencián a képviselők
elfogadták az Európai Bizottság jelenlegi helyzetről
szóló elemzésének legfontosabb üzenetét és jövőre vonatkozó javaslatait. Egyetértés volt például
abban, hogy kívánatos lenne az élethosszig tartó
tanulás jegyében, a kisgyermekkortól kezdve minden európai polgár számára lehetővé tenni, hogy
élvezhesse a soknyelvűség előnyeit. Széles körű
támogatást nyert az, hogy emelni kell a nyelvtanítás színvonalát, mivel a nyelvi kompetencia azok
közé az alapvető készségek közé tartozik, melyekre
mindenkinek szüksége van a képzésben, a foglalkoztatásban, a kultúrák találkozása során és az
önmegvalósításhoz. Azok, akik gyermekkorban
kezdik a nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek
saját kulturális értékeiknek, saját kultúrájuk hatásainak, nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, nyitottabbak és érdeklődőbbek lesznek
mások iránt.

A tagállamok egyetértenek abban, hogy a hang
súly a hatékony kommunikáció képességére, azaz az
aktív készségekre és ne a passzív tudásra helyeződ
jön. A cél nem az anyanyelvi szint elérése, hanem
a megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és
beszédkészség elsajátítása.
Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az európai szintű akcióknak a következő kulcsterületekre
kell irányulniuk: „a nyelvek befogadó jellegű szemléle
tének támogatása, nyelvbarát közösségek kialakítása,
a nyelvtanulási kínálat és a nyelvtanulási lehetőségek
igénybevételének a javítása.”
Azok, akik gyermekkorban kezdik a nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját kulturális értékeiknek, saját kultúrájuk hatásainak, nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, nyitottabbak és
érdeklődőbbek lesznek mások iránt.
A magyar oktatási rendszerben negyedik évfolyamtól kötelező egy idegen nyelv tanulása. Az idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a
használható nyelvtudás megszerzése, ami a szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet és a sikeres kommunikációt jelenti.
A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az
ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult
ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen,
hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön:
használjuk bátran a már ismert tantárgyak tartalmait az életkori sajátosságoknak megfelelően!
Ha már az első három évfolyamon is folyt idegennyelv-oktatás, ne hagyjuk el a verseket, dalokat,
meséket, amelyek ritmusosságuk, dallamuk és játékosságuk miatt a szókincsüket tekintve jobban megmaradnak a gyerekek emlékezetében. Ne a szabályok
oktatása legyen a cél! Adjunk mintákat, és természetesen, ha szükséges, javítsuk a gyerekeket, de ne
elmarasztalóan!
A nyelvtanítás legfontosabb céljai és feladatai:
• az idegen nyelv tanulásának megszerettetése
• a nyelv hangzásvilágának megismerése
• az artikulációs bázis fejlesztése
• a gyermek látókörének tágítása
• a nyelvi tudatosság kialakítása és fejlesztése
• a több csatornán történő ismeretszerzés elsajátítása.
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A kulcskompetenciák megjelenése
Az idegen nyelv oktatása során szinte az összes kompetenciaterület megjelenik, hiszen a nyelvtanulás a
mindennapi élet számos területét érinti:
• folyamatosan szükség van az anyanyelvi kompetenciákra: a nyelvhasználat összehasonlítása, párhuzamok állítása megkönnyíti az idegen nyelv működésének megértését
• a szociális és állampolgári kompetencia a társadalmi és kulturális különbözőségek megértéséhez
szükséges
•
az esztétikai-művészeti tudatosság megjelenik a
versek, dalok tanulása, a mesék dramatizálása kapcsán.
A nyelvoktatás alkalmas számos más általános
képesség és készség fejlesztésére is: a gondolkodási, szövegértési, koncentrációs, érzelmi képességek
folyamatosan jelen vannak a nyelvórákon.
A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a
következőket jelenti:
(1) A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek egy vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően
használni.
(2) A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a
nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek
és kultúrák megismerése iránti kedvező attitűd és
motiváció.
(3) Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek
önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett újabb
idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani.
A kerettanterv átdolgozása során a korszerű ismeretkörök és kulcskompetenciák beemelésére, a készség
és képesség jellegű követelmények előtérbe állítására
törekedtek a készítők. Fontos szempont, hogy a NAT
által képviselt fejlesztőközpontúság ne sikkadjon el,
ill. közvetlenül is hasznos szakmai segítséget nyújtson a kerettanterv a pedagógusoknak a fejlesztési
követelmények megvalósulását szolgáló feladatok
differenciált megtervezéséhez.
Bár a kerettantervi ajánlások csak 4. osztálytól határoznak meg célokat és feladatokat, egyéb feltételek
fennállása esetén – a nem kötelező tanórai foglalkozások keretében – az iskolának lehetősége van már
az 1. osztálytól kezdve az idegen nyelv oktatását megszervezni.

Ahány iskola, annyiféleképpen szervezhetik az idegennyelv-oktatást. Éppen ezért olyan taneszközökben kell gondolkodni, amelyek többféle oktatási
módot is kiszolgálnak.
Az új tankönyvcsalád a legújabb kerettantervhez igazodva készült el, figyelembe véve az új kerettantervi
törekvéseket és a kulcskompetenciák kiemelt fejlesztését.
A feldolgozott témák jól illeszkednek az életkori sajátosságokhoz, kielégítve a gyermekek kommunikációs igényeit. A tankönyvek elsősorban beszéd és hallás
utáni szövegértést fejlesztő feladatokat tartalmaznak,
míg a munkafüzetek inkább a nyelvtan elsajátítására,
begyakorlására és a szövegértésre koncentrálnak.
Sikeres nyelvoktatást és jó munkát kívánok:		
Angeli Éva
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Kerettanterv – Általános célok és feladatok
Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és
tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi
műveltségi területének céljaival és tartalmával,
valamint az Európa Tanács ajánlásaival:
„Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből, kultúrából és nyelvi csoportból egy egységes uniót alakítanak ki. Ez az unió a
gondolatok és hagyományok egyenlő alapon történő cseréjére épül, és azon alapul, hogy a különböző történelmi múlttal, ám közös jövővel rendelkező népek kölcsönösen elfogadják egymást.
Ezért még soha nem volt ennyire fontos az, hogy
polgárai rendelkezzenek azokkal a képességekkel,
melyek szomszédaik megértéséhez és az azokkal
való kommunikációhoz szükségesek. Tehát el kell
sajátítanunk az egymással való eredményes kommunikációhoz és egymás megértéséhez szükséges
készségeket. Más nyelvek ismerete arra ösztönzi
az embert, hogy nyitottabb legyen mások, illetve
mások kultúrája és szemlélete felé.”
A gazdasági, társadalmi és környezeti megújulás
a 2000 márciusában elindított lisszaboni stratégiájának keretében az Unió az évtized végére a világ
legversenyképesebb tudásalapú gazdasága kíván
lenni. Ennek eléréséhez kulcsfontosságú egy tudásalapú társadalom építése. A nyelvtanulás ehhez a
célhoz azáltal járul hozzá, hogy fejleszti a kognitív
készségeket, és megerősíti a nyelvtanuló anyanyelvi
készségeit, ezen belül az írás- és olvasási készséget.
Az állampolgárok nyelvi készségeinek fejlődése sok
más, európai szintű politika számára is hasznos
lehet. Röviden szólva, más nyelvek megértésének és
kommunikációban való használatának a képessége
minden európai polgár számára alapvető készség.
Az Európai Parlament 2001. december 13-i határozata a nyelvtanulást és nyelvi sokszínűséget
támogató intézkedésekre szólított fel. 2002. február 14-én az Oktatási Miniszterek Tanácsa felkérte
a tagállamokat arra, hogy tegyenek konkrét lépéseket a nyelvi sokszínűség és a nyelvtanulás elősegítése érdekében, és kérte az Európai Bizottságot, hogy
dolgozzon ki javaslatokat ezeken a területeken. Az
akcióterv elkészítése során az Európai Bizottság
széles körű nyilvános konzultációt folytatott, majd
ezt a civil társadalom képviselőinek konferenciája
zárta, melyre 2003. április 10-én került sor Brüs�szelben. A konferencián a válaszadók elfogadták

a Bizottság jelenlegi helyzetről szóló elemzésének
legfontosabb üzenetét és jövőre vonatkozó javaslatait. Egyetértés volt például abban, hogy kívánatos lenne az élethosszig tartó tanulás jegyében, a
kisgyermekkortól kezdve minden európai polgár
számára lehetővé tenni, hogy élvezhesse a soknyelvűség előnyeit. Széles körű támogatást nyert az,
hogy emelni kell a nyelvtanítás színvonalát, mivel
a nyelvi kompetencia azok közé az alapvető kész
ségek közé tartozik, melyre mindenkinek szüksége
van a képzésben, a foglalkoztatásban, a kultúrák
találkozása során és az önmegvalósításhoz. Azok,
akik gyermekkorban kezdik a nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját kulturális értékeiknek,
saját kultúrájuk hatásainak, nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, nyitottabbak és
érdeklődőbbek lesznek mások iránt.
A tagállamok egyetértenek abban, hogy a hang
súly a hatékony kommunikáció képességére, azaz az
aktív készségekre, és ne a passzív tudásra helyeződ
jön. A cél nem az anyanyelvi szint elérése, hanem
a megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és
beszédkészség elsajátítása.
Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az európai szintű akcióknak a következő kulcsterületekre
kell irányulniuk: „a nyelvek befogadó jellegű szemléletének támogatása, nyelvbarát közösségek kialakítása, a nyelvtanulási kínálat és a nyelvtanulási
lehetőségek igénybevételének a javítása.”
Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden
diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.
Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek
az órai tevékenységek és az azzal kapcsolatos kifejezések, a tanulók motiváltak és bíznak magukban.
A négy tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása pl. életszerű szituációkkal, érdekes – eleinte könnyített, néhány mondatos, majd eredeti
– olvasmányokkal, ritmikus mondókákkal (ún.
chantokkal), az életkori sajátosságaiknak megfelelő dalokkal. Elengedhetetlen a hallás utáni értés
fejlesztéséhez, hogy megfelelő mennyiségű autentikus hanganyag álljon rendelkezésre. Igyekezzünk
minél több reáliát felhasználni a tananyagban (pl.
zeneszámok, újságok, jegyek, csomagolások stb.)!
Fontos szerephez jut a humor mind a szövegekben, mind az illusztrációkban, mivel a tapasztalat
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azt mutatja, hogy a tanulók sokkal szívesebben,
ezért könnyebben is tanulnak humorral átszőtt
tananyagot.
Továbbra is a receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban, de
az évek előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt
kap a beszédkészség. Lényeges nevelési cél a diákok
olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes,
könnyített vagy eredeti, illusztrált szövegek olvastatásával. A 7. évfolyamtól kezdődően fordítsunk több
időt az íráskészség fejlesztésére is, hiszen a tanulók
nagy részének még az anyanyelvén is gondot okoz
egy rövid, összefüggő szöveg megalkotása.
A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során
jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes

szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak kismértékben
segíti nyelvi fejlődésüket. A nyelvhasználatban a
folyékonyság (fließendesSprechen) az erősségük
a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség
van a legfontosabb struktúrák automatizálására is.
A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a
célnyelv olyan szintű használatához, ami lehetővé
teszi számukra az osztályterem falain kívüli idegen
nyelvi hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok)
hasznosítását és az irányított önálló haladást.
A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a
mérhető szintet, amellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni, amely cél megegyezik az
A1-es szint elérésével (részletesen ld. később).

Kiemelt fejlesztési feladatok és
kulcskompetenciák
A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási
szinten a következő egységekből állnak:
• beszédértés (Hörverstehen)
• beszédkészség (Sprechen)
• olvasásértés (Leseverstehen)
• írás (Schreiben)
Fejlesztési feladatok
Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának
alapvető célja a használható nyelvtudás megszerzése (=kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítá
sa). Ez az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti, amelynek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd,
olvasás és írás) keresztül történhet.
A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a
következőket jelenti:
1. A kötelező oktatás végére a tanulók képesek
lesznek egy vagy két idegen nyelvet személyes,
oktatási, közéleti és szakmai kontextusban
megfelelően használni.
2. A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul
a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő
emberek és kultúrájuk, valamint általában más
nyelvek és kultúrák megismerése iránti kedvező attitűd és motiváció.

3. Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett
újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen
elsajátítani.
Az alaptanterv a közoktatás kétéves szakaszaira
(6., 8., 10. és 12. évfolyamok végére) minden diák
számára a minimális szintet határozza meg, amelyet a négy alapkészség területén kell teljesíteni.
Ezek a szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel.
Az alaptantervi követelmények az általános iskola
végére minden diák számára legalább egy élő idegen nyelvből az Al-es szint elérését tűzik ki célul.
Ezen belül a nyelvtanulás az első öt évfolyamon
elsősorban játékos ismerkedést jelent az idegen
nyelvvel, de az a cél, hogy a tanulók a 6. évfolyam
végére érjék el az A1-szintet, amely az európai
minimumszint fele (részletesebben ld. a 6. évfolyam továbbhaladási feltételeinél).
Az európai minimumszint: A1
Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi
szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni
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és fel tud tenni személyes jellegű kérdéseket (pl.:
hogy hol lakik) ismerős emberekre és dolgokra
vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amen�nyiben a másik személy lassan, világosan beszél és
segítőkész.
Beszédértés
•	Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.
Beszédkészség
•	
Képes egyszerű beszélgetésben részt venni,
amennyiben a partner lassan, jól artikulálva
beszél.
•	Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan.
•	Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű fordulatokkal leírni.
Olvasásértés
•	Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.
Írás
•	Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid
üdvözletet megírni.
Minimum, ill. optimum szókészlet az A1 elérésé
hez, teljesítéséhez az 5–8. évfolyamon évente minimálisan 300 szó, optimálisan 400 szó. (Részletezve
ld. az egyes témaköröknél.)
A 9–12. évfolyamra többféle követelményt fogalmaznak meg aszerint, hogy a nyelvtanuló az adott
nyelvből milyen szintre szeretne eljutni a kötelező
iskolázás végére, nyelvtanulása mennyire intenzív,
illetve milyen szintű érettségi vizsgát kíván tenni.
Ha a 12. évfolyam végére a diák a B1-es szintet
kívánja elérni, a 10. évfolyam végére az A2-es szintet kell elérnie [(a) tanterv]. Ha a 12. évfolyam végére a cél a B2-es szint, a 10. évfolyam végére a B1-es
szint teljesítése a kívánatos [(b) tanterv], ami a 8.
évfolyam végére az A2-es szint elérését jelenti. Azok
ban az iskolákban, ahol az Európai Bizottság aján
lásai megvalósulnak („… ha a pedagógus megfelelő
képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy kicsi gyere
keknek nyelvet tanítson, ha az osztálylétszám elég

alacsony ahhoz, hogy a nyelvtanulás eredményes
lehessen, ha megfelelő tananyag áll rendelkezésre, és
ha a tanterv elegendő óraszámot biztosít a nyelvta
nuláshoz…”), ez reális célkitűzés lehet.
Az európai alapszint: A2
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat
és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt
közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl.
nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos
információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon
információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva
beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és
a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
Beszédértés
•	Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van
szó.
•	Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek,
bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.
Beszédkészség
•	
Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi
témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen
információcserét igényel ismert tevékenységgel
kapcsolatban.
•	Megérteti magát a társasági beszélgetésben.
•	Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.
Olvasásértés
•	Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja
keresni.
Írás
•	Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet
tud írni.
Képességfejlesztés az A2-es szinthez
Beszédkészség
•	Képes egyszerű kifejezésekkel személyek, életkörülmények, napi tevékenységek leírására, tetszés, nemtetszés kifejezésére; mondatokat alapfokon fűz össze.
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•	
Kommunikálni tud munkával és szabadidővel kapcsolatos rutinhelyzetekben, amelyekben
egyszerű és direkt információcsere szükséges.
•	Rövid párbeszédeket tud folytatni.
Beszédértési készség
•	Megérti a világos és lassú tempójú beszélgetés
témáját.
Íráskészség
•	
Egyszerű formában, alapvető kötőszavakat
használva, mindennapi életével kapcsolatos
információt tartalmazó szöveget tud alkotni.
•	Rövid, egyszerű levélformulákat tud írni ügyei
elintézésére, valamint köszönő és bocsánatkérő
baráti leveleket meg tud fogalmazni.
Olvasásértési készség
•	Megérti a hétköznapi témájú, gyakran előforduló szavakat tartalmazó szöveg¬típusokat.

Szókincs
•	Alapvető szókincse segítségével megbirkózik a
mindennapi, kiszámítható helyzetekkel. A szavakat még keresi, és mondanivalóját szókincse
szerint igazítja.
Nyelvtan
•	Az egyszerű szerkezeteket helyesen használja,
de még gyakoriak az alapvető hibák. Mondanivalója világos és érthető.
Kultúra
•	A célnyelvi kultúrát a saját¬jához tudja viszonyítani.
•	Kulturálisan érzékeny, és különböző stratégiák segítségével kapcsolatot tud fenntartani más
kultúrákból származó emberekkel.
Tanulási készségek
•	Tudatosulnak benne a különböző tanulási technikák és stratégiák.

Kulcskompetenciák megjelenése
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek, amelyek összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési
feladatait.
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi
kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak,
gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban
(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a
társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő
keretein belül oktatás és képzés, munka, családi
élet és szabadidős tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például
a közvetítés, más kultúrák megértése (vö. szociális
és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges
képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését,
beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását), valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá
az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök
megfelelő használatára (vö. digitális kompetencia)
és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv

nem formális keretekben történő elsajátítására is
(vö. hatékony, önálló tanulás kompetenciája).
Ha a tanulói tevékenységekből indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétikai-művészeti tudatosság és (főként) kifejezőkészség-kompetencia, pl.
projektmunka, daltanulás, szerepjátszás során.
Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel (vö.
alapvető kompetenciák a természettudományok és
azok alkalmazása terén).
A sikeres nyelvtanításban és -tanulásban tehát
minden kulcskompetenciának meg kell jelennie,
ahogyan a különböző élethelyzetekben is szükségünk van a különböző kompetenciákra.
A NAT szerint a kiemelt fejlesztési célok, a kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát tanítási folyamat,
tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást
képviseli, hogy a tanítás nem más, mint a tanulók
tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. Az a pedagógus, aki jól
ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási szokásait, eredményesen tudja
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megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait. A tanulásszervezés optimális megoldásához persze nem elég a képzett pedagógus, szükség
van a pedagógiai infrastruktúra széles választékára: könyvekre, nyomtatott tananyagokra, kísérleti
felszerelésekre, informatikai programokra, programcsomagokra és más eszközökre.
Az idegen nyelv tanításakor a tanári és tanulói
tevékenységformák között első helyen a kommunikatív feladatok állnak. Szakítani kell az évtizedeken keresztül szinte egyeduralkodó ún. nyelvtani-fordító módszerrel (Grammatik – ÜbersetzungMethode). Idegen nyelvet azért tanulunk, hogy használjuk. Ha a kommunikáció folyamatos és sikeres,
a nyelvtani hibák kevésbé lényegesek. Mind a négy
alapkészség – beszédértés (Hörverstehen), beszédkészség (Sprechen), olvasásértés (Leseverstehen),
írás (Schreiben) – fejlesztésében a kommunikatív
tevékenységekre kell a hangsúlyt fektetni. A nyelvtani szabályok sulykolása helyett életszerű feladatokra koncentráljunk! Sokkal motiválóbbak azok a
helyzetek, amelyekkel az életben is találkozhatnak
a tanulók.
Közismert tény, hogy egy átlagos tanórán egy
tanuló átlagosan 20 másodpercet beszél. Minden
órán, de különösen egy nyelvórán ez döbbenetesen
kevés. Ha csak 5 perc pármunkát alkalmazunk, ez
az idő már a 15-szörösére nőhet. A frontális osztálymunka helyett – különösen nagy létszámú
osztályok esetében – sokkal célravezetőbb páros és
csoportos tevékenységeket, illetve projektmunkát
alkalmazni.
Fejlesztési feladatok
Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának
alapvető célja a használható nyelvtudás megszerzése (= kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítá
sa). Ez az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti, amelyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd,
olvasás és írás) keresztül történhet.
A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a
következőket jelenti:
1. A kötelező oktatás végére a tanulók képesek
lesznek egy vagy két idegen nyelvet személyes,
oktatási, közéleti és szakmai kontextusban
megfelelően használni.
2. A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul

a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő
emberek és kultúrájuk, valamint általában más
nyelvek és kultúrák megismerése iránti kedvező attitűd és motiváció.
3. Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett
újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen
elsajátítani.
Az alaptanterv a közoktatás kétéves szakaszaira
(6., 8., 10. és 12. évfolyamok végére) minden diák
számára a minimális szintet határozza meg, amelyet a négy alapkészség területén kell teljesíteni.
Ezek a szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel.
Az alaptantervi követelmények az általános iskola
végére minden diák számára legalább egy élő idegen nyelvből az A2-es szint elérését tűzik ki célul.
Ezen belül a nyelvtanulás az első öt évfolyamon elsősorban játékos ismerkedést jelent az idegen nyelvvel, de az a cél, hogy a tanulók a 6. osztály végére érjék el az A1-szintet, amely az európai
minimumszint fele (részletesebben ld. a 6. évfolyam továbbhaladási feltételeinél).
4. évf.
KERszintben
Első idenem
gen nyelv
megadható
Második
idegen
–
nyelv

6. évf.

8. évf.

10. évf.

12. évf.

A1

A2

B1
mínusz

B1

–

–

A1

A2

Az európai minimumszint: A1
Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi
szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni
és fel tud tenni személyes jellegű kérdéseket (pl.:
hogy hol lakik) ismerős emberekre és dolgokra
vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amen�nyiben a másik személy lassan, világosan beszél és
segítőkész.
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Beszédértés
•	Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.

információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva
beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és
a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

Beszédkészség
•	
Képes egyszerű beszélgetésben részt venni,
amennyiben a partner lassan, jól artikulálva
beszél.
•	Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan.
•	Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű fordulatokkal leírni.

Beszédértés
•	Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van
szó.
•	Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek,
bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.

Olvasásértés
•	Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.
Írás
•	Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid
üdvözletet megírni.
Az európai alapszint: A2
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat
és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt
közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl.
nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos
információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon

Beszédkészség
•	
Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi
témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen
információcserét igényel ismert tevékenységgel
kapcsolatban.
•	Megérteti magát a társasági beszélgetésben.
•	Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.
Olvasásértés
•	Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja
keresni.
Írás
•	Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet
tud írni.
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5–6. évfolyam
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Előzetes tudás

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése,
az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott
szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű szövegek alkotása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel
támogatott célnyelvi óravezetés követése;
az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid,
egyszerű tanári utasítások megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések,
néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése;
a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az
ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek
témájára;
a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét
információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; manuális
tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).
A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló, rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szövegek
megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű, autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, következtetések levonása a
témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő, változatos
feladatok segítségével.
A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl.
képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával
kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő vagy
ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva
és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosztálynak
szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
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Fejlesztési
egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök
alkalmazásával.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel
és nonverbális elemekkel támogatva;
egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű
nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre;
A tematikai egység
rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
nevelési-fejlesztési céljai begyakorolt beszédfordulatokkal;
rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;
rövid, egyszerű szövegek közös előadása;
az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval
és megfelelő beszédtempóban.
A fejlesztés tartalma
A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott
kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra.
Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kapcsolódva.
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal.
Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszönés,
alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, különböző dolgok
kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat kérése.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása
(pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játékokban;
nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések,
rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések,
információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról.
A megismert versek, mondókák felidézése.
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása a társaival
közösen, tanári segítséggel;
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása saját
magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről;
néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata;
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása
kötőszavakkal;
munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban.
A fejlesztés tartalma

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása társak,
másik osztály, szülők vagy tanárok részére.
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát
készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy önálló
ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid
szerepek, interaktív feladatok.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, rövid
szövegek elolvasása.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

A megértést segítő elemekre támaszkodva az egyszerű szövegekben az
ismert nevek, szavak és mondatok felismerése és megértése;
a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértése;
egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;
az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;
a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek értelmezéséhez;
érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai
iránt.
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A fejlesztés tartalma
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, képek sorba
rendezése, szövegrészlettel való párosítása).
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon keresztül
történő feldolgozása.
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) tárgyszerű
információ szerzése.
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.
Fejlesztési egység

Íráskészség

Előzetes tudás

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során rövid
szavak, mondatok másolása.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő
témájú rövid szövegek alkotása;
írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre;
a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok
elvégzése;
részvétel írásbeli nyelvi játékokban;
a meglévő szókincs, tudás kreatív alkalmazása az őt érdeklő témájú, egyszerű szövegek írásához.
A fejlesztés tartalma

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, emberek,
állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus képeslap,
üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek megváltoztatása,
átírása.
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fórumban.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés,
dalszöveg.
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos
ciklus végén

A1 szintű nyelvtudás:
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét,
tartalmát.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott
szövegeket alkot.

Kommunikációs eszközök A1
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Köszönés, elköszönés

Guten Morgen/Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!

Köszönet és arra reagálás

Danke! Bitte!

Bemutatkozás

Ich heiße Martin.

Megszólítás

Entschuldigung, ich gehe jetzt.

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?

Bocsánatkérés és arra reagálás

Entschuldigung! Kein Problem!

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten.

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés és arra reagálás

Magst du Mathe? Ja.

Valaki igazának az elismerése és el nem
ismerése

Da hast du (nicht) Recht!

Egyetértés, egyet nem értés

Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!

Tetszés, nemtetszés

Das finde ich gut/blöd/toll!

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok, személyek megnevezése, leírása

Das ist mein Bruder… Meine Mutter ist schön.

Információkérés, információadás

Wie ist das Zimmer? Prima./Wie alt bist du? 12.

Igenlő vagy nemleges válasz

ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!

Tudás, nem tudás

Ich weiß (nicht).

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés

Ein Buch, bitte!

Javaslat és arra reagálás

Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!

Meghívás és arra reagálás

Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.

Kínálás és arra reagálás

Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.
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5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés

Wie bitte?

Nem értés

Ich verstehe nicht.

Betűzés kérése, betűzés

Buchstabiere bitte.

Fogalomkörök A1
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
jelenidejűség

Präsens

Ich bin heute zu Hause. Die Sonne
scheint schön.

Präsens mit
Vokalwechsel, trennbare
Verben

Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch.

múltidejűség

Präteritum (csak:
haben, sein)

Er hatte ein Fahrrad.
Ich war schon in England.

jövőidejűség

Futur (mit Präsens)

Ich bleibe morgen zu Hause.

haben

Ich habe einen Bruder.

Possessivpronomen

Das ist meine Familie.

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.

Időbeli viszonyok
gyakoriság

Wie oft?
selten, manchmal, oft,
immer, nie

Ich spiele oft mit Peter.

időpont

in, um, am, wann?

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag

Mennyiségi viszonyok
számok

eins, zwei

határozott
mennyiség

eine Portion Pommes

határozatlan
mennyiség

alles, viel, wenig, nichts

Ich lerne viel, und ich habe wenig
Zeit.

Wie?

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.

Minőségi viszonyok
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Modalitás
möchte

Ich möchte ein Eis.

felszólítás

Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!

Esetviszonyok
névszók a
mondatban

Nominativ, Akkusativ

Er zeichnet Bilder.
Grete fragt uns, nicht ihn.

Szövegösszetartó eszközök
kötőszók
névmások

A fejlesztés várt
eredményei

und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein
dieser
man

A1 szintű nyelvtudás megcélzása:
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat,
szövegeket.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.

Ajánlott témakörök

Kapcsolódási pontok

Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Napirend.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
család és lakóhely.

Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés.
Étkezés étteremben, egyéb vendéglátó helyeken.
Idegen nyelvi kultúra: más népek jellegzetes ételei,
italai.

Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: étrend.

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napirend.

Matematika: halmazok, diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.

Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
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Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Idegen nyelvi kultúra: Iskolai élet más országokban.
Iskolai szabályok, házirend.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet,
tisztelet, segítő kapcsolat.

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Közös időtöltés barátokkal.

Testnevelés és sport: sportok.
Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Idegen nyelvi kultúra: Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, tár
sadalmi és állampolgári ismeretek: hétköznapok,
ünnepek.

Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Az én városom/falum.
Idegen nyelvi kultúra: más országok jellegzetes
üzletei.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
falvak és városok, közlekedés.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.

Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Idegen nyelvi kultúra: irodalmi szemelvények (ver
sek, regény- vagy novellarészletek, újságcikkek stb.)

Dráma és tánc: dramatikus játékok.

Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.

Ének-zene: zenehallgatás.

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.

Természetismeret: az ember megismerése és egész
sége: étrend.

Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai
táj, a világörökség elemei.

Vizuális kultúra: képzeletem világa, műalkotások.

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód.
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A tankönyv és a munkafüzet felépítése
A tankönyv és hozzá kapcsolódóan a munkafüzet is témakörökre tagolódik. Ezek a témakörök
megegyeznek a tantervben található témakörökkel,
vagyis a tantervi követelmények így könnyen áttekinthetőek és követhetőek.
A tankönyvben 10, egyenként négy részből áll
fejezetet található. Így pedagógus és tanuló részére
egyaránt jól követhető a tankönyvi munka menete.
Az egyes fejezetek további részekre tagolódnak:
A. Vorübungen
Itt olyan feladatokat találhatóak, amelyekkel az
előző években elsajátított szókincset, illetve nyelvtani anyagot eleveníthetik fel a tanulók, hiszen ez
fontos szerepet tölt be az új ismeretek elsajátításában. A feladatok közt található többek között kreatív feladat, adatlap kitöltése, párbeszéd, szókincs
rendezőfeladat.
B.
Ez a rész az adott fejezet tartalmához kapcsolódó
szöveget és feladatokat tartalmaz, amelyek nemcsak az új szókincs, hanem az új nyelvtani szabályok megértését, elsajátítását, rögzítését is szolgálják. A feladatok melletti kis ikonok jelzik, hogy az
párban vagy csoportban megoldható, vagy CD-n
meghallgatható, a feladathoz tartozó szöveg. A
bevezető szövegekben az elsajátítandó nyelvtani
anyag kiemelve jelenik meg. A nyelvtani szabályokra magyar nyelvű magyarázattal ellátva egy kis
bagoly hívja fel a figyelmet. A tankönyv feladatai
változatosan, több oldalról megközelítve és mindig
más-más típusú feladaton keresztül segítik a szavak, kifejezések rögzítését.
C. Landeskunde
Németországról, Magyarországról és esetenként
más népekről is szerezhetnek a tanulók itt érdekes információkat. Ezúton is az európai kultúráról
szóló ismereteket bővíthetjük. A tankönyv témaköreihez kapcsolódóan minden fejezetben található
országismereti rész, amely a tanulók szempontjából, az ő világukból nyújt betekintést elsősorban
a németországi emberek életébe, a hétköznapjaiba
és kultúrájába. A rövid ismeretterjesztő szövegek

mellett mindig található egy-egy aprócska feladat,
amelyek megoldásán keresztül a tanulók is megtapasztalhatják a németországi vonatkozásokat.
Emellett több esetben kitekint a tankönyv Európa
más országaiba: megismerhetnek a tanulók más
népeket is.
D.
A tankönyvi fejezetek e részében az aktuális
témához kapcsolódóan olvashatók irodalmi szemelvények, regényrészletek, versek, valamint játékok, dalszövegek. A szövegek segítségével az előzőkben elsajátított szókincs, nyelvtani szabályok
gyakorolhatók. A szöveg mellett azok megértéséhez kapcsolódó feladatok is találhatók. A tanulócsoportok összetételétől függően a pedagógusnak
kell eldöntenie, hogy mennyit vesz a szövegekből,
hiszen egy-egy részlet is alkalmas lehet az előzőekben elsajátított ismeretek elmélyítéséhez.A
nagyobb terjedelmű szövegeket a tanulócsoportok
összetételének, nyelvi tudásszintjének megfelelően
apróbb részekre bontva vagy akár csak részletet
véve is fel lehet dolgozni. Ez esetben a kapcsolódó
feladatokból is válogatni kell. A szövegek segítségével gyakorolhatják az előzőkben elsajátított szókincset, nyelvtani szabályokat. Hívjuk fel a tanulók
figyelmét, hogy a megértéskor elsősorban a lényegkiemelésre törekedjenek, és ne ijedjenek meg, ha
nem értenek minden szót.
Kontrollblatt
Minden fejezet végén egy ellenőrző feladatsor
segítségével ellenőrizhető, mennyire sikerült a
tanulóknak az adott fejezet szókincsét, nyelvtanát
elsajátítani. A feladatlapok megoldhatók közösen
vagy önállóan, felhasználható akár tudáspróbának, ellenőrzésnek is. A feladatlapok megoldhatók
önállóan tanórai keretek között vagy otthon házi
feladatként, de frontális vagy bizonyos feladatok
párban is végrehajthatók. A feladatlapokat sose
használjuk témazáró dolgozatként! Legyen annak
előkészítése.
Az egyes fejezetek zárásaként a tanulókat véleményalkotásra és önkritikára ösztönözzük. Itt
elmondhatják a tanulók véleményüket az adott
fejezetről, saját maguk ítélhetik meg a tankönyv
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feladatainak nehézségét vagy az elsajátított tudásukról adhatnak számot. Az ellenőrző feladatlapok
után minden fejezet tartalmaz egy értékelő-önértékelő részt. Minden fejezetet más-más szempontból kell a tanulóknak értékelniük, fejlesztve ezzel is
az ítélőképességüket, kritikai gondolkodásukat és
nem utolsósorban önkritikájukat, ezzel is gazdagítva szókincsüket. A szavak jelentését az első néhány
alkalommal kell csak tisztázni a gyerekekkel, utána
várhatóan már önállóan is tudnak majd véleményt
alkotni az egyes fejezetekről.
Wir feiern Feste
A tankönyv végén található a „Wir feiern Feste”
című, ünnepeket feldolgozó és azokhoz kapcsolódó képanyag, szöveg- és feladatgyűjtemény, rejtvények. Az aktualitásoknak megfelelően lehet hátralapozni és akár egy kis kikapcsolódásként ezeket a
feladatokat elvégezni.
A munkafüzet tartalmában szorosan kapcsolódik a tankönyvhöz. Hozzá hasonlóan itt is találhatóak szókincset, a hallás utáni szövegértést, beszédés íráskészséget fejlesztő feladatok egyaránt. A
munkafüzetre is igaz, hogy ugyanazt a szókincset,
beszédelemeket, nyelvtani szabályt több feladaton
keresztül, több oldalról megközelítve próbálja elsajátíttatni a tanulókkal. Bár a munkafüzet fejezetei
nem úgy tagolódnak további részekre, ahogyan a
tankönyv fejezetei, a feladatok hasonló típusúak.
Itt is megtalálhatók az adott témakörhöz kapcsolódóan országismereti információk, valamint irodalmi szemelvények a szövegértés fejlesztésére. Szintén a tankönyvvel megegyező minden fejezet egy
ellenőrző feladatlappal zárul, valamint az értékelő
részben a tanulók mondhatják el véleményüket az
adott témakör feladatairól, vagy értékelhetik saját
munkájukat, megszerzett ismereteiket.
A tankönyv és a munkafüzet közös részei
Előszó
A tankönyv és a munkafüzet bevezető része az
előszó, amelyet mindenféleképpen olvassunk el a
tanulókkal közösen! Itt ismerkedhetnek meg a tankönyv és munkafüzet felépítésével. Információkat
kapnak az egyes részek tartalmáról. A tanulási tip-

peket érdemes közösen megbeszélni, de maguk a
tanulók is adhatnak saját tapasztalataikra vonatkozóan további ötleteket. Ezeket a füzetben is összeírhatják.
A tankönyv és munkafüzet használata szorosan
összefonódik és egymásra épül, éppen ezért fontos
tájékoztatnunk a tanulókat, hogy minden nyelvórára mindkét kiadványt hozzák magukkal. A feladatok megoldásához továbbá szükséges egy füzet
(pl. vannak olyan feladatok, amelynek megoldása
során jegyzeteket kell készíteni) és egy szótárfüzet,
amely a csoport összetételétől és nyelvi tudásszintjétől függően különbözőféleképpen használható:
akár minden új szót kijegyzetelhetnek, de lehetséges az is, hogy csak a tankönyvi szójegyzéket alapul
véve azt kiegészítik további szavakkal.
Grammatische Ausdrücke
A tankönyv és munkafüzet elején található azon
nyelvtani kifejezések listája, amelyekkel a tanuló a
tananyag feldolgozása során találkozik. Ide bármikor visszalapozhatnak, és egy rendszerben szófajonként áttekinthetik a nyelvtani elnevezéseket. A
lista kétnyelvű, akárcsak a későbbiekben a nyelvtani magyarázatok.
A tankönyv és munkafüzet jelrendszere ugyanazokat a piktogramokat használja:

Hier findest du eine Hörverstehen-Aufgabe. – A
szövegek audio-CD-n érhetők el, amely a tanárnál
áll rendelkezésre.
Ihr könnt die Aufgabe in Paaren lösen. – Lehetőség szerint a csoport minden tagja szólaljon
meg a nyelvórán, adjunk mindenkinek lehetőséget
beszédhelyzetekben való részvételre.
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Ihr könnt die Aufgabe in Gruppen lösen. – A csoportok alakulhatnak önszerveződéssel, de irányíthatjuk a tanulókat úgy is , hogy egy-egy csoportban
különböző képességű tanulók kerüljenek. Ezeket a
feladatokat érdemes a tanórák elejére vagy végére
beilleszteni, illetve összefoglalás, ismétlés során is
jól alkalmazhatóak.
Hier findest du wichtige grammatische Regeln.
– Az elsajátítandó nyelvtani anyag magyar nyelvű
magyarázattal található meg a kiadványokban. A
szabályok megfogalmazását minden esetben megelőzi azok használatának bemutatása beszédfordulatokon és szövegeken keresztül.
Hier findest du Geschichten zum Lesen mit
Leseverstehen-Aufgaben. – Minden fejezetben
található irodalmi szemelvény több műfajban is. A
csoportok nyelvi tudásszintjétől függően vehetjük
az egész szöveget vagy csak egy-egy részletet.

Hier findest du Informationen zur Landeskunde.
– Az egyes témakörökhöz kapcsolódóan elsősorban németországi vonatkozású információk olvashatók, emellett megtalálható Magyarországról és
Európa más népeiről szóló szemelvények.
Hier bekommst du Tipps zur Internet-Suche. –
Ezen feladatok elsősorban a digitális kompetencia
fejlesztését szolgálják. Elsősorban interneten való
keresésre kapnak tippeket a tanulók, amellyel az
adott tananyaghoz kapcsolódó ismereteket egészíthetik ki.
Lösungen
Mindkét kiadvány tartalmazza a bennük található feladatok egy részének megoldását. Értelemszerűen azon feladatok megoldásai szerepelnek itt,
amelyeknél egyértelmű a válaszadás.

A tananyag feldolgozása
Egy-egy témakör feldolgozása egy bevezető órával kezdődik, amelyen a témakörhöz kapcsolódó szókincset aktualizálhatják, eleveníthetik fel a
tanulók a Vorübungen c. rész feladatainak segítségével. Egy-egy oldalon olyan feladatokat találnak a
tanulók, amelyekkel feleleveníthetik az előző években elsajátított szókincset, nyelvtani szabályokat
és beszédfordulatokat. E rész feladatai egyszerűségüknél fogva általában gyorsan, egy tanóra bevezető részében vagy maximum egy tanóra ideje alatt
megoldhatók. Természetesen egyéb más feladatok
is adhatók, akár az előző évfolyamoknak szóló
kiadványokból válogatva.
Ezután következik a tananyag feldolgozása a téma
nagyságától és nehézségétől függően 6–8 órában.A
tankönyv fejezeteinek fő része egy bevezető szöveggel indul, amely egyben az összekötő kapcsot
is jelenti. Főszereplője egy Stefanie Schmidt nevű
5. osztályos kislány, aki a saját életéről, családjáról,
iskolájáról mesél, és kalauzolja el a tanulókat az
egyes fejezetekben. A bevezető szövegek nemcsak
az adott fejezet elsajátítandó szókincsét, hanem
a nyelvtani anyagot is tartalmazza, azt minden
esetben kiemelve. Természetesen ezek a gyakorlófeladatokban is előkerülnek a továbbiakban. Ezen
szövegek megtalálhatók a tankönyvhöz tartozó

audio-CD-n a további (fül) ikonnal jelzett feladatokkal együtt is.
Minden fejezet végén szerepel a tanmenetben
egy összefoglaló óra és egy témazáró óra. Az összefoglaló órákon használjuk a tankönyv és munkafüzet (már megoldott) feladatait – szükség szerint beszéljük át, oldjuk meg még egyszer azokat!
Meghallgathatjuk a CD-n szereplő hanganyagokat is. Az összefoglaló órákon bizonyára jut idő a
helyes kiejtés gyakorlására is. Ezek az órák a helyi
hagyományoktól, pedagógiai programoktól függően egyaránt felhasználhatóak írásbeli és szóbeli
számonkérésre is. Fontosnak tartom, hogy a számonkérések alkalmával csak olyan tananyagot
– szókincset, beszédfordulatokat, nyelvtani szabályokat – kérjünk számon a tanulóktól, amelyeket az
adott téma tartalmaz, lehetőleg olyan típusú feladatokkal, amelyek a tankönyvben és a munkafüzetben megtalálhatóak.
A tanulók munkájának értékelésekor vegyük figyelembe a szóbeli és írásbeli teljesítményüket egyaránt!
Szóbeli számonkérés témája lehet képleírás vagy szituáció eljátszása (tanár-diák vagy diák-diák párban).
A témazáró dolgozatok feladatait úgy állítsuk össze,
hogy egyenlő arányban megtalálhatóak legyenek a
különböző nyelvi készségeket mérő feladatok!
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További javaslatok, ötletek a tananyag feldolgozásához kapcsolódóan
• A témákat bevezető órákon építsünk a tanulók
által már ismert szókincsre, használjuk ismétlésképpen az előző lecke szavait – állítsunk össze rejtvényt, amelynek megoldása az új témakör megnevezése lesz!
• A nyitóképekhez használjunk „Wortigel”-t, csoportmunkában gyűjthetik a tanulók a szavakat
szófajonként vagy az ábécé betűi szerint!
• A feladatok megoldása előtt mindig tisztázzuk,
hogy ismerjük-e a feladatban szereplő szavak
jelentését!
•
Legyen a tanulóknak egy füzetük, amelyben
további gyakorlatokat oldhatnak meg pl. nyelvtani
anyag gyakorlása (a csoport összetételétől függően
lehetséges olyan tanulócsoport is, ahol a könyv feladatai nem elegendőek).
• Legyen szótárfüzetük, amelybe a könyv fejezeteinek végén található szókincsgyűjteményt ki tudják írni, illetve azokat további szavakkal is bővíteni tudják! A szótárfüzet használatát kössük össze a
tankönyv végén található szószedet használatával!
• Ahol csak lehet, aktualizáljuk a szövegek tartalmát
saját személyre, osztályra, családra stb. vonatkozólag!
•
Egy-egy téma feldolgozásánál használjuk ki a
mindennapi életre vonatkozó aktualitást! Pl. ha
az időjárásról tanulunk, mondjuk/mondassuk el
minden további alkalommal az aznapi időjárást!
• A tankönyv képanyaga is sokrétűen kihasználható: a képeket használjuk szavak gyűjtéséhez,
mondatok alkotásához – akár csoportmunkában,
akár páros munkában. A szógyűjtést végeztethetjük előre megadott szempontok alapján: adjunk
meg hozzá kérdőszavakat/szófajkategóriákat (wer?
was? wie? wann?), kezdőbetűket stb.! Jól használhatók a tanult szókincs ismétlésére, rögzítésére,
önálló képleírásra, kérdés-felelet szituációs játékra.
A szóban történő képleírás megalapozza az írásban történő fogalmazást is.
• A személyeket ábrázoló képeknél mondassuk el
a tanulókkal, kik láthatók a képen, hány évesek,
milyen ruha van rajtuk, hol vannak stb.!
• Helyiségeket ábrázoló képeknél nevezzük meg az
ott látható tárgyakat, azok tulajdonságait (nagyságát, színét stb.)!
• A gyakorlófeladatokra az előzőekhez hasonlóan
itt is érvényes, hogy a megadott utasítás elvégzé-

se után számos más dolgot is lehet a feladatokkal
csinálni (a kézikönyv erre is mutat példákat), pl.
alakítsuk át a mondatok szórendjét, kérdezzünk
a mondatrészekre stb.! A szövegértős feladatoknál ne ijedjenek meg a tanulók, ha nem értenek
minden szót külön-külön, törekedjenek inkább a
lényeg kiemelésére, az összefüggések megértésére. A szövegekből számos érdekes információt is
megtudhatnak. Szövegalkotásnál inkább rövid,
egyszerű mondatokat írjanak! Ne használjanak
többszörösen összetett, bonyolult szerkezetű mondatokat!
• A tanítói utasítás mindig német nyelven történjen,
lehetőleg egyszerű tőmondatokban!
• A feladatokat nem feltétlen kell a könyvben található sorrendben megoldani, ez a pedagógus meglátásától, illetve az adott tanulócsoporttól is függhet.
•
Használjuk ki a feladatokat sokoldalúan! Igaz
ugyan, hogy minden feladathoz egy-egy utasítás
tartozik, de ez nem azt jelenti, hogy csak azt az
egy tevékenységet lehet az adott feladattal végrehajtani. Használjuk ki a gyerekek kreativitását: ők
maguk is folytassák a feladatokat a füzetben, vagy
készítsenek egymásnak hasonló típusú feladatot!
• Házi feladatnak csak olyan feladatot adjunk, amit
már elkezdtünk órán, vagy a tanuló számára egyértelmű a feladat!

Feladattípusok bemutatása és
ötletek, javaslatok a megoldáshoz,
differenciáláshoz
A feladatszámok a tankönyv esetén az adott fejezet B.
részére vonatkoznak, az ettől eltérőek jelölve vannak.
Hallás utáni szövegértés
A tananyagegységeket, feladatokat különböző dallamok választják el egymástól, amelyek megkön�nyítik a CD-n a tájékozódást. A feladatok az adott
fejezet és a feladat sorszámának megnevezésével
együtt hangzanak el. A hanganyagot német anyanyelvű gyerekek hangoztatják a CD-n. Ha a tanulók
kezdetben megijednek a „túl németes” kiejtéstől,
ismételjük el mi magunk is a szöveget mondatonként, hiszen a mi kiejtésünkhöz jobban hozzászoktak már a gyerekek.
A hanganyag meghallgatása előtt célszerű végig-
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gondolni, hogy a tanulók számára nincs-e ismeretlen szó a szövegben, hogy a tanulók fognak-e érteni
mindent – mivel ezek a feladatok az adott fejezethez kapcsolódó szókincs elmélyítését szolgálják,
olyan szavakból, kifejezésekből épülnek fel, amelyek vagy az adott részben, vagy már előtte is szerepeltek a tankönyvben, vagy az előző évfolyamok
során elsajátításra kerültek.
Ha szükséges, előgyakorlatokat is végezhetünk: pl.
a pótolandó szavakat külön kiemelve gyakoroltatjuk, a feladat elhangzása előtt vagy a szavak felhasználásával alkossanak mondatokat a tanulók!
• Kiegészítős feladatok: a szöveg hiányosan szere
pel a tankönyvben, amit az elhangzottak alapján
kell kiegészíteni.
Lehrbuch: Lektion 5/11, Lektion 6/5,
Arbeitsheft: Lektion 3/1, Lektion 5/1,5, Lektion
6/1, Lektion 6/8, Lektion 6/11, Lektion 7/1,
Lektion 8/1, Lektion 8/14, Lektion 10/1
Példa:
Lehrbuch: Lektion 6/5
(tk. 65. oldal 5.feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) A pótolandó szavakat diktáljuk le a tanulóknak,
adjuk meg, hányszor fordulnak elő a szövegben!
b.) A tankönyv szövegét próbálják a tanulók maguk
kiegészíteni a képek segítségével, majd ellenőrzésként hallgassuk meg a CD-t,
vagy
hallgassuk meg a feladatot, és az alapján egészítsék
ki a hiányos szövegeket!
c.) A tanulók játsszák el a párbeszédeket – esetleg
ki is egészíthetik további információkkal.
d.) A szövegértést szolgáló kérdések megválaszolása egész mondatokban (lehet házi feladat),
vagy
e.) a kérdések segítségével elmesélni a történetet.
•
Meghatározott tartalmakat, információkat kell
kiemelni, megkeresni az elhangzott szöveg alapján, az elhangzottaknak megfelelő illusztráció
megkeresése.
Lehrbuch: Lektion 2/1, Lektion3/1,2, Lektion 4/7,
Lektion 5/4, Lektion 6/7,10, Lektion 7/8, Lektion
8/1, 14
Arbeitsheft: Lektion 1/1, Lektion 2/1, Lektion 3/11,
Lektion 7/9,
Példa:
Lektion 2/1
(tk. 18. oldal 1.feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) A táblázat alapján beszéljük meg, milyen
információkat kell kiemelni!
b.) Hallgassuk meg a szövegeket jegyzetelés nélkül
külön-külön
c.) Hallgassuk meg újra, és jegyzeteljük ki a kért
információkat!
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d.) Ellenőrzés
e.) A táblázatba kijegyzetelt információk alapján
a tanulók mutassák egy-egy mondatban a
feladatban szereplő gyerekek állatait,
vagy
f.) a szövegek segítségével mutassák be saját
háziállatukat (fotót is kéthetünk tőlük)!
• Szituációs gyakorlatok
Lehrbuch: Lektion 4/7, Lektion 6/5, Lektion7/8,
Arbeitsheft: Lektion 5/5, Lektion 7/9

• Az elhangzott szöveg alapján kérdésekre kell
válaszolni.
Lehrbuch:, Lektion 5/5, Lektion 6/5
Arbeitsheft: Lektion 4/1
Példa:
Atbeitsheft Lektion 4/1
(mkf. 27/1)

Példa:
Lektion 4/8
(tk.78.oldal 8.feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) A kérdések megbeszélése.
b.) A szöveg meghallgatása (előzetesen már
megismerték a tankönyvből): húzzák alá a
mkf.-ben a válaszokat,
vagy
c.) minden megtalált válasznál egy-egy tanuló
jelentkezik, és megbeszéljük azokat.
d.) Ellenőrzés
e.) További kérdéseket is lehet feltenni,
vagy
f.) írjanak a tanulók további kérdéseket a szöveghez!

A feladat megoldásának lépései:
a.) Az 1.) párbeszéd első meghallgatása: hány fő
beszélget egymással? (2)
b.) Második meghallgatás: mit vásárol az illető?
(paradicsom, alma)
c.) Harmadik meghallgatás: mennyit fizet az illető?
(3,65 euró)
d.) N
 egyedik meghallgatás: mondatonként
megállítani, a tanulók ismételjék a mondatokat,
( a b-d.) lépések tanulócsoporttól függően
összevonhatók).
e.) A 2.) és 3.) párbeszédnél az a.) – d.) lépéseket
ismételjük meg!
f.) A tanulók játsszák el a párbeszédeket, adjunk
ötleteket a variáláshoz: az aláhúzott szavakat,
kifejezéseket helyettesítsük más szavakkal!

További javaslatok:
– A hallás utáni szövegértéses feladatok
változatosak, sokrétűek, és általában nem csak
egy feladatelem tartozik hozzájuk, hanem
többféle megközelítéssel dolgoztatja fel a
szövegtartalmat.
– A tanulók igényeitől és képességeitől függően a
szövegek többször is meghallgathatóak.
– A feladatok megoldása után akár
beszédgyakorlatként is alkalmasak a
hanganyagok a kiejtés gyakorlására is. A CD-t
megállíthatjuk mondatonként, és hangoztassuk
azokat a tanulókkal!
– A hanganyag alkalmas akár tollbamondásra is
– ismétléskor, összefoglaláskor vagy a témazáró
dolgozatok alkalmával is kitűnően használhatók.
– A szöveg tartalmától függően – ha lehetséges
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– saját magukra, családjukra, barátaikra
vonatkozólag aktualizálják a tanulók a
szövegeket, akár írásban, akár szóban.
– Érdemes az előző év hanganyagát is
többször elővenni: ismétléshez, a szókincs
felelevenítéséhez kitűnően alkalmas.
– A hanganyagot német anyanyelvű gyerekek
hangoztatják a CD-n. Ha a tanulók kezdetben
megijednek a „túl németes” kiejtéstől, ismételjük
el mi magunk is a szöveget mondatonként,
hiszen a mi kiejtésünkhöz jobban hozzászoktak
már a gyerekek.
– Ha szükséges, előgyakorlatokat is végezhetünk:
pl. a pótolandó szavakat külön kiemelve
gyakoroltatjuk, a feladat elhangzása előtt vagy a
szavak felhasználásával alkossanak mondatokat a
tanulók!
– Általában kétféle feladatelem tartozik egyegy szöveghez. A feladatok mellett található
többnyire képanyag is, amelyet a szöveghallgatás
előkészítéseként, szókincsgyűjtéshez
felhasználhatunk. A képek, illetve szövegrészek
betűkkel/számokkal vannak jelölve – a feladat
része a megfelelő kép és szöveg összepárosítása.
– Érdemes az előző év hanganyagát is
többször elővenni: ismétléshez, a szókincs
felelevenítéséhez kitűnően alkalmas.
Beszéd
A tankönyv és munkafüzet fejezetei számos olyan
feladatot tartalmaznak, amelyek elsősorban a kommunikatív képességek fejlesztését szolgálják. Ezen
feladatok egy része a már fent részletezett hallás
utáni szövegértéses feladatok között található meg,
a továbbiak pedig több variációban a tankönyv B.
részében és a munkafüzetben. A dialógusokat játszassuk el a tanulókkal, adjunk variálási lehetőségeket (szavak, kifejezések cseréjével), és lehetőség
szerint minden tanuló szólaljon meg, vegyen részt
e feladatokban!
• Umfrage, Frag deine Mitschüler! – feladatok
Lehrbuch: Lektion 1/1,2,11,,Lektion 2/2, Lektion
3/5,7,Lektion 4/2, Lektion 6/8, Lektion 8/3, 7, 10,
Lektion 10/9,
Arbeitsheft: Lektion 1/3, Lektion 2/2, Lektion 3/3,
Lektion 6/4, Lektion 9/13

Példa:
Lehrbuch: Lektion 2/2
(tk. 19. oldal 2.feladat)

A feladat megoldásainak lépései:
a.) Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy az utasítás
szerint a 1. feladat táblázata folytatható!
b.) Töltsék ki a tanulók a táblázatot saját személyükre vonatkozóan!
c.) Kérdezzék a tanulók egymást a beírt információkról – a kérdések az előző feladatban szerepelnek.
d.) M
 utassák be egymás állatait!
• Kérdések és válaszok összeillesztése.
Lehrbuch: Lektion 3/A3, 15, 16, Lektion 5/9
Példa:
Lehrbuch: Lektion 3/A3
(tk. 28. oldal 3. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) 
Tisztázzuk a megadott kérdések és válaszok
jelentését, kérdezzük meg a tanulókat, van-e
ismeretlen kifejezés azokban!
b.) A kérdésekés válaszok összeillesztése lehet önállóan, párban.
c.) Ellenőrzés
d.) Szituációk eljátszása – a tanulók tetszés szerint
cserélgethetik a szavakat.
• Párbeszéd kiegészítése.
Lehrbuch: Lektion 5/8,
Arbeitsheft: Lektion 4/16,
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Példa:
Lektion 5/8
(tk. 56. oldal 8. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) A megadott mondatok jelentése; kérdezzük meg
a tanulókat, van-e ismeretlen szó vagy kifejezés!
b.) A feladat megoldása – lehet önállóan vagy párban (szükség szerint használhatják a tanulók a
tankönyv illetve a munkafüzet előző feladatait).
c.) E
 llenőrzés – a dialógusok eljátszása.
d.) Differenciálás: a tanulók saját ötleteik alapján
szerkeszthetnek párbeszédeket.

A feladat megoldásának lépései:
a.) Mutassa be a tanár és egy tanuló vagy két tanuló
a dialógust!
b.) 
Jelöljük a párbeszédek azon részeit, amelyek
kicserélhetőek (pl. Apfelsaft, Wurstbrötchen,
Kakao…)!
c.) Állítsanak össze a tanulók párban rövid dialógusokat!
d.) 
Lehetőség szerint hallgassunk meg közösen
minden párt!
• A szókincs gyakorlása, rendszerezése
Lehrbuch: Lektion 2/4,5, Lektion 3/14, Lektion
5/6,7,10,12,Lektion 6/3,4,6,9,11, Lektion 7/2, 4, 7,
9-12, Lektion 8/9, Lektion 9/8, Lektion 10/3, 6,7,
Arbeitsheft:
Lektion
3/2,6,
13,Lektion
5/2,3,9,11,Lektion 6/2, Lektion 7/15, 16, Lektion
8/4,5,11,15,16, Lektion 9/8, Lektion 10/4, 6,
Példa 1:
Lehrbuch Lektion 5/6-7
(tankönyv 55. oldal 6-7. feladat)

• Szituációs gyakorlatok
Lehrbuch: Lektion 3/13, Lektion 4/9,
Arbeitsheft: Lektion 4/18,Lektion 5/6, Lektion 8/9,
Lektion 10/7
Példa:
Lehrbuch: Lektion 3/13
(tankönyv 33. oldal 13. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) Első lépésként a tanulók alkossanak mondatokat a szócsoportok segítségével!
b.) Ellenőrizzük a mondatok helyességét!
c.) Jelöljük a mondatok azon részeit, amelyek kicserélhetőek (pl. Jägerschnitzel, Kaffee, Cola…), és
szerkesszük más szavakkal is mondatokat!
d.) A tanulók párban állítsanak össze rövid (3–4
mondatos) szituációkat!
e.) Ellenőrzés: lehetőség szerint hallgassunk meg
közösen minden párt!
• Wechselspiel
Arbeitsheft: Lektion 3/9, Lektion 4/2Lektion 5/7,
Lektion 6/6, Lektion 7/11,Lektion 8/8
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Példa:
Arbeitsheft Lektion 3/9
(mkf. 21. oldal 9. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) A példa segítségével magyarázzuk el a feladatot: párban oldják meg a tanulók, a táblázatban
szereplő információkat kell a másikkal közölni,
illetve a hiányzó információkat beírni.
b.) A tanulók dolgozhatnak egyszerre, ellenőrzésként hallgassunk meg minden pártól legalább
egy kérdés-felelet szituációt!
c.) Szükség szerint (házi feladatként) írják le a kérdés-feleleteket!

A feladat megoldásának lépései:
a.) A táblázat tartalmának megbeszélése: a fejléc
alapján mi mindent tudhatunk meg.
b.) A kérdésekre a válaszoknak megfelelő információk kikeresése a táblázatból.
c.) Ellenőrzés
d.) Alkossunk mondatokat az információk segítségével, előtte mondjunk mindig egy-egy példát,
pl. Herr Windig leitet das Internet – Klub!
e.) A táblázat aktualizálása saját iskolára, lsd. 9. feladat!
•
Szöveg/kép alapján véleményt nyilvánítani,
beszélni róla.
Lehrbuch: Lektion 1/5, Lektion 2/11, Lektion
3/6,17, Lektion 7/6,Lektion 8/6,8,Lektion 9/5, 10,
Lektion 10/4,
Arbeitsheft:Lektion 8/13, Lektion 9/3, Lektion 10/2
Példa:
Lehrbuch Lektion 10/4
(tk. 108. oldal 4. feladat)

• hallás utáni párbeszédes feladatok – lsd. fent
Szövegértés
• Kérdésekre válaszadás
Lehrbuch: Lektion 1/7,8,Lektion 5/3, Lektion
10/1,2,
Arbeitsheft: Lektion 3/13, Lektion 7/2,3, 10,
Lektion 8/10, Lektion 10/2
Példa:
Lehrbuch Lektion 1/7
(tk. 11. oldal 7. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) A szöveg értelmezése: ismeretlen szavak, kifejezések tisztázása.
b.) 
Kérdések segítségével az információk megértésének ellenőrzése (a kérdéseket feltehetjük
magyarul is, németül is a csoport képességeitől
függően).
c.) Címszavasan fogalmazzuk meg a véleményeket,
és írjanak példákat a program alapján:
mir gefällt		
ich finde interessant/
nicht so interessant ich finde gut/nicht so gut
d.) Fogalmazzák meg egész mondatokban a véleményüket!
• A szöveg helyes sorrendje
Arbeitsheft: Lektion 4/6, 7,
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Példa:
Arbeitsheft: Lektion 4/6
(mkf. 29. oldal 6. feladat)

Lehrbuch:Lektion 1/12,Lektion 2/9, 10, 12,14,
15, 16, Lektion 3/10,Lektion 4/3,4, Lektion
5/1,2Lektion 6/9, Lektion 7/1, ,3, Lektion 8/12,
Lektion 9/2,7,9, Lektion 10/8,10
Arbeitsheft: Lektion 1/8, Lektion 2/6,8,9,Lektion
4/9, 15, Lektion 5/4, Lektion 6/5, Lektion 7/7,
8,12,13,14, Lektion 8/7, Lektion 9/9,10,12,Lektion
10/9
Példa:
Lehrbuch: Lektion 9/9
(tk. 101. oldal 9. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) Emlékeztessük a tanulókat, hogy a tankönyvben
olvasták a receptet!
b.) Differenciálás: a tankönyv segítségével, illetve
anélkül a helyes sorrend összeállítása (segítségül
megadhatjuk az első lépést).
c.) Ellenőrzés
d.) A
 szöveg átalakítása E/1-be, szóban ismertetni.
• A képek, szöveg alapján igaz-hamis döntést hozni
Lehrbuch: Lektion 6/2
Arbeitsheft: Lektion 8/2
Példa:
Arbeitsheft: Lektion 8/2
(mkf. 69. oldal 2. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) Olvassák el a tanulók az 1. feladat szövegét, és ha
van ismeretlen kifejezés, azt tisztázzuk!
b.) D
 öntsék el az állításokról, igazak vagy hamisak!
c.) Ellenőrzés
d.) A hamis állításokat tegyék igazzá!
e.) Mondjanak/írjanak további igaz. illetve hamis
állításokat a szöveg alapján!

A feladat megoldásának lépései:
a.) A tanulók olvassák el a képleírásokat, ha van
ismeretlen szó vagy kifejezés, azt tisztázzuk!
b.) A szövegek és fotók párosítása – a szövegben
keressék meg azokat a szavakat vagy kifejezéseket, amelyek alapján eldönthető, melyik kép tartozik hozzá.
c.) Ellenőrzés
•
Kép, szöveg részleteinek megnevezése szöveg
alapján.
Lehrbuch: Lektion 2/6
Arbeitsheft: Lektion 8/12, 13

• Kép és szöveg/szöveg-szöveg párosítása
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Példa:
Lektion 2/6
(tk. 20.oldal 6. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) A megadott szavak közül először az ismert dolgokat megkeresni a képen, pl. die Beine, der
Hals (amelyek az emberi test részei is).
b.) A még ismeretlen szavak magyarázata (ez lehet
a táblán egy vázlatos rajz vagy mutatva), és azzal
párhuzamosan a képen történő megkeresése, pl.
der Kamm, der Flügel).
• A szöveg kiegészítése, korrekciója
Lehrbuch: Lektion 10/5
Arbeitsheft: Lektion 6/12, Lektion 9/2, Lektion
10/1,
Példa:
Lektion 10/5
(tk. 108. oldal 5. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) A tanulók olvassák el a szöveget, tisztázzuk a
megértést (magyar kérdésekre magyarul adott
válaszokból kiderül, mennyit értettek meg a
tanulók).
b.) A tanár diktálja le a hiányzó szavakat (kihagyható jó képességű csoport esetén).
c.) A tanulók válasszák ki a megfelelő szavakat a
mondatokba, és írják be azokat!
d.) Ellenőrzés
Szövegalkotás
Szóbeli és írásbeli szövegalkotásra egyaránt találhatóak feladatok a tankönyvben és a munkafüzetben.
Fontos szabály, hogy az ilyen jellegű feladatokat
mindig előzze meg a példák bemutatása, elemzése. Mivel a szövegalkotás fontos eleme a nyelvtani
szabályok helyes alkalmazása, itt kapnak helyet a
nyelvtan tartalmú feladattípusok. A nyelvtani szabályok bagollyal jelzett, színesen kiemelt mezőkben találhatók. A nyelvtani fogalmakat magyar
és német nyelven egyaránt megnevezi a tankönyv,
a hozzá kapcsolódó magyarázat magyar nyelvű.
Minden szabályhoz található példamondat, amely
a leírt nyelvtan használatát mutatja be. A nyelvtani
szabályok megfogalmazását minden esetben számos példa előzi meg, vagyis a szabályleírást megelőző feladatok megoldásakor a tanulók maguk is
rájöhetnek a szabályra.
• Mondatalkotás
Lehrbuch: Lektion 2/3, Lektion ¾, Lektion
4/10,11,12, Lektion 8/2,4, 13,Lektion 9/1
Arbeitsheft: Lektion 1/11, Lektion 3/8, Lektion
4/19, Lektion 5/10, Lektion 7/4, Lektion 8/3,
Lektion 9/5, 6, 7,
Példa:
Lehrbuch: Lektion 4/10
(tankönyv 46. oldal 10. feladat)
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A feladat megoldásának lépései:
a.) Hívjuk fel a tanulók figyelmét a szavak sorrendjének megtartására!
b.) 
Alkossanak a tanulók a táblázat segítségével
mondatokat!
c.) Egészítsék ki a tanulók a táblázat harmadik és
negyedik oszlopát további lehetőségekkel!
d.) Készíthető új táblázat, pl. az osztályban található tárgyak, bútorok helyének megnevezésével.
• Megadott minta alapján szövegalkotás.
Lehrbuch: Lektion 1/3,4,9,10, 13, Lektion 2/7, 17,
Lektion 3/12, Lektion 4/13, Lektion 9/3,
Arbeitsheft: Lektion 1/7, Lektion 2/4, 10, Lektion
6/7, Lektion 10/3, 11

b.) T
 áblázatba rendezhetjük azok besorolását.
gesund		ungesund
c.) Mondatminták alapján mondják el véleményüket a tanulók, pl. Der Apfel ist gesund, aber die
Butterbrot ist nicht so gesund. Ich halte Chips
für ungesund.
• Hiányos szöveg kiegészítése.
Lehrbuch: Lektion 6/1
Arbeitsheft: Lektion 2/3, Lektion 4/17, Lektion
6/3,10,Lektion 9/4,
Példa:
Lehrbuch Lektion 6/1
(tk. 63. oldal 1. feladat)

Példa:
Lehrbuch: Lektion 2/17
(tankönyv 24. oldal 17. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a feladat
megoldásához a 15. és 16. feladatokban található
szókincset felhasználhatják!
b.) A tanulók önállóan írjanak 3–5 mondatot!
c.) További lehetőség: különböző időjárásokat jellemezzenek a tanulók, amit elmondanak, a többiek pedig lerajzolják.
• Képről/szövegről beszélni, véleményt mondani.
Lehrbuch: Lektion 2/8, Lektion 3/8,9,11,
Példa:
Lehrbuch: Lektion 3/9
(tankönyv 32. oldal 9. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) Diktáljuk le a hiányzó szavakat!
b.) Alkossunk a szavakkal mondatokat a füzetben!
c.) A tanulók önállóan írják be a munkafüzet szövegébe az odaillő szavakat!
d.) Ellenőrzés
• Szövegalkotás megadott szókinccsel.
Lehrbuch: Lektion 4/1,5, 6, Lektion 7/5,14, Lektion
8/11,15
Arbeitsheft: Lektion 1/ 2, Lektion 2/5, 7, Lektion
8/17,18, Lektion 10/10
Példa:
Arbeitsheft: Lektion 8/17
(munkafüzet 75.oldal 17. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) Szókincs: nevezzük meg a fotókon látható ételeket, italokat!
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A feladat megoldásának lépései:
a.) Tisztázzuk a megadott szavak, kifejezések jelentését!
b.) Adjuk meg a szöveg terjedelmét (kb. hány szóból vagy hány mondatból álljon)!
c.) A
 tanulók önállóan oldják meg a feladatot!
d.) Ellenőrzés: olvassák fel a tanulók az általuk írt
szöveget – a többiek készíthetnek jegyzeteket: ki
mikor néz tv-t, milyen adásokat kedvel.

Példa:
Arbeitsheft Lektion 1/5–6
(mf. 7. oldal 5-6. feladat)

• Történet helyes sorrendje.
Arbeitsheft: Lektion 5/9
Példa:
Arbeitsheft: Lektion 5/9
(munkafüzet 42/9 feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) Tisztázzuk a megadott szavak, kifejezések jelentését!
b.) Egészítsük ki a mondatokat!
c.) Ellenőrzés
d.) A mondatok helyes sorrendjének megállapítása,
segítségül az első mondatot megadhatjuk.
e.) Ellenőrzés
• versírás
Arbeitsheft: Lektion 1/5-6,

A feladat megoldásának lépései:
a.) A beírandó szavak jelentésének tisztázása.
b.) A szavak beírása (lehet önállóan és párban is).
c.) Ellenőrzés: az eredeti vers felolvasása.
d.) Önálló versírás.
e.) A versek felolvasása – a tanulók közül kérhetünk
zsűritagokat, akik értékelik a verseket.
• Nyelvtan
Lehrbuch: Lektion 3/3, Lektion 7/13, Lektion 8/5,
lektion 9/4,
Arbeitsheft: Lektion 1/9, Lektion 3/ 4,5,6,12,
Lektion 4/3, 4,5, 10, 11,12,13,14,Lektion 5/8,
Lektion 7/5, 6, Lektion 8/6, Lektion 9/1, Lektion
10/5, 8,
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Példa 1:
Arbeitsheft: Lektion 4/13
(munkafüzet 33. oldal 13. feladat)

Példa:
Lehrbuch: Lektion 6/11
(tk. 79. oldal 11. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) Az elváló igekötők leválasztása (pl. piros vonallal).
b.) 
Szükség szerint egy vagy két mondat közös
megoldása.
c.) A többi mondat kiegészítése önállóan.
d.) Ellenőrzés

A feladat megoldásának lépései:
a.) A háromfős csoportok találják ki, milyen üzletbe mennek vásárolni (mi is adhatunk ötleteket,
vagy kihúznak előre megírt cédulákat az üzlet
nevével).
b.) A tanulók állítsák össze közösen a bevásárló listát – egyezzünk meg a megvásárolandó cikkek
számában (max. 5), és meghatározhatunk előre
más szempontokat is, pl. min. három különböző
mennyiség szerepeljen!
c.) A
 tanulócsoportok állítsák össze a beszélgetést!
d.) A jelentkezés sorrendjében hallgassuk meg a
beszélgetéseket (közben a többiek jegyzetelhetnek, ki mit vásárolt, amit utána vissza tudunk
ellenőrizni a cédulák segítségével).

Példa 2:
Arbeitsheft: Lektion 4/14
(munkafüzet 33. oldal 14. feladat)

• Kreatív feladatok
Lehrbuch: Lektion 1/6, Lektion 2/13 Lektion 4/8,
Lektion 5/13, Lektion 9/6, Lektion 10/11
Arbeitsheft: Lektion 1/10, Lektion 3/7, Lektion 4/8,
Lektion 6/9, Lektion 8/19, Lektion 9/11, Lektion
10/12
A feladat megoldásának lépései:
a.) Az elváló igekötők leválasztása (pl. piros vonallal), a jelentések tisztázása.
b.) Szükség szerint egy vagy két mondapár közös
megoldása.
c.) A többi mondat kiegészítése önállóan.
d.) Ellenőrzés
Csoportos feladatok
Minden tankönyvi fejezet tartalmaz egy vagy több
csoportos feladatot, melyek játékok, kreatív feladatok lehetnek. Fő szempont legyen, hogy minden tanuló vegyen részt a feladatok megoldásában.
Igyekezzünk tanulóinkat arra ösztönözni, hogy a
megoldás közben is a német nyelvet használják!
• Játékok
Lehrbuch: Lektion 6/11
Arbeitsheft: Lektion 7/17

Példa:
Lehrbuch: Lektion 10/11
(tk. 110. oldal 11. feladat)

A feladat megoldásának lépései:
a.) A tanóra végén beszéljük meg a feladatot: gyűjtsenek a tanulók otthon újságokból ételeket, italokat ábrázoló képeket, fotókat!
b.) A következő nyelvórán alakítsunk ki 3–5 fős
csoportokat, és rendezzék a hozott képeket aszerint, hogy mi egészséges és nem egészséges!
c.) Plakát készítése – a tanulók feliratozhatják (pl.
ételek, italok nevei, mi miért egészséges).
d.) A plakát bemutatása.
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Internetes feladatok
Minden tankönyvi fejezet tartalmaz olyan feladatot, amely az internet használatára ösztönöz. Az
adott témakörhöz kapcsolódóan kell a tanulóknak
új vagy további információkat gyűjteni, megnevezett tartalmakat keresni. A feladatok egy részében konkrét internetoldalakat ad meg a könyv,
máshol viszont csak a keresendő tartalmat nevezi
meg. Ilyenkor szükség szerint adjunk tanulóinknak további segítséget! A feladatok megoldása előtt
célszerű a pedagógusnak is a kérdezett tartalomra
rákeresnie, így fel tud készülni a segítségadásra,
esetleg további lépéseket is javasolhat tanulói számára. E feladatok egyaránt megoldhatók tanórai
keretek között és otthon, házi feladatként. Az ellenőrzés és a feladatok megbeszélése azonban sosem
maradhat el!

33

Nemet kk 6.indd 33

2014.07.15. 7:35:48

Nemet kk 6.indd 34

9/LK

3.

2.
8/8

Woche
1.

Oktober

5.

4.

Immer diese
15/1,2,3,4,5
Hausaufgaben!
(AH)

14/C

12/9,10,11

9/9,10,11

8/7

Monat
September

12
13
14

10
11

9

10/1,2,3,4

8

7

5
6

4

3

2

St.
1

Zusammenfassung,
Übung
Themenabschluss
Lektion 2 Vorübungen
Tiere um uns
Tierversorgung
Unsere Tiere

Heute war die
Schule…(LB)

Lernen zu Hause,
Landeskunde

Tipps zum Lernen
Nachmittagsaktivitäten

Klassenregeln

Lehrstoff - Lehrbuch
Lektion 1 Vorübungen
Endlich wieder
Schule!?
Die Schule

Tanmenet

19/2,3,4,5

18/B, 1

17/1,2,3

16/1,2,3,4

13/12,13

10/5,6,
11/7,8

9/3,4

8/B,1,2

Aufgaben im LB
7/1,2,3

12/1,2

11/1,2,3,4

7/5,6

6/1,2,3,4

Aufgaben im AH

Grammatik

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

34

2014.07.15. 7:35:48

Nemet kk 6.indd 35

34/14,15

30/2
31/3,4,5
21/9
22/11
23/12,13

Verben mit
untrennbaren
Vorsilben

21/8

8.

19

7.

24

22
23

20
21

16/1

26/1-5

Wie das
Zebra….(AH)

18

16
17

15

14/6,7,8

16/LK
6.

12/3

24/16,17

21/9,10
24/C

20/6,7
13/4,5

29/B
29/1

28/1,2,3

27/1-3

22/11,12,13
23/14,15

20/8

Magst du oder nicht? 33/13

Zusammenfassung,
Übung
Themenabschluss
Lektion 3 –
Vorübungen
Guten Appetit!
Essgewohnheiten

Der Hase und der Igel
(LB)

Umweltschutz
Wetter

Tiere in der Welt,
Landeskunde

18/1

17/1-2

15/9.10.11

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

35

2014.07.15. 7:35:48

Nemet kk 6.indd 36

42/4
30/7
34/15
Dezember

41/2
28/2,3,4
29/5

36/C

November
32/7,8,9,10
33/11,12
21/10

35/16
19/3,4
20/5

12.

29/6

Das Modalverb
„dürfen“

27/1

11.

10.

24/LK

20/6,7

Das Modalverb
„mögen“
9.

18/2

34

33

32

30
31

27
28
29

26

25

Und wie kochst
du…?

Kochbücher und
Rezepte

Eiszeit
Ein Alphabet…
Zusammenfassung,
Übung
Themenabschluss
Lektion 4 Vorübungen
Was alles darfst
du…?

Landeskunde

Gesund essen

43/5

41/3

40/B,1

39/1,2,3,4

38/1,2,3

37/1,2,3

35/17

31/6

25/1,2,3
26/1,2,3,4

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

36

2014.07.15. 7:35:48

Nemet kk 6.indd 37

39/1,2,3

41/6,7,8

55/4,5,6,7

14.

Die Wechselpräpositionen
13.

34/16

45/9

31/8,9

53/2
40/4,5

Gemüseball
(AH)

Landeskunde
46/10
47/11,12,13
48/C
35/17,18
36/19
36/LK

33/11,12,13,14

44/6,7,8

42

41

39
40

Die Speisekarte

54/3

52/B, 1

51/1,2,3

50/1,2,3,4

38

Zusammenfassung,
Übung
Themenabschluss
Lektion 5 –
Vorübungen
Wir gehen ins
Restaurant

37/1,2,3,4

Schlaraffenland (LB)

Tischdecken

Übungen zur
Grammatik

37
49/1,2,3,4

36

Verben mit
trennbaren
Vorsilben
35

38/1,2,3

32/10

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

37

2014.07.15. 7:35:49

Nemet kk 6.indd 38

69/10

67/7,8
51/9

49/5
50/6

63/1,2
48/3

Pizza mit
Achim (AH)

Januar
57/10,11,12
58/13

52/10

51/8
Das Perfekt

18.

Das Modalverb
„sollen“

47/1,2

17.

16.

53

52

51

50

49

47
48

46

59/1,2,3

43

44
45
44/1,2,3,4,5

42/9,10,11

15.

56/8,9

Die Gäste sitzen am
Tisch

Die Partygäste
kommen
Die Gäste
überreichen die
Geschenke

Party-Umfrage,
Geschenkideen

Zusammenfassung,
Übung
Themenabschluss
Lektion 6 –
Vorübungen
Meine
Geburtstagsparty

68/9

66/6

65/5

64/3,4

62/B

61/1,2,3

60/1,2,3,4

Landeskunde
58/C
Die fünf Freunde (LB)

Bestellen

50/7

48/4

46/1,2,3,4

43/LK

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

38

2014.07.15. 7:35:49

Nemet kk 6.indd 39

20.

79/9,10,11
61/10,11

78/7
60/8
62/12,13

76/4,5

74/1
75/2

58

71/1,2,3,4,5

Opa oder
Fahrrad (AH)

60/9

22.

59/7

57/1,2,3

21.

56
57
55/1,2,3

65

64

63

62

61

59
60

55

19.

Februar

54

Das Perfekt 2

52/11
53/12

69/C

Nach dem Einkaufen

Dialoge zum
Einkaufen

Die
Werbungskataloge

Im Einkaufszentrum

79/12

78/7,8

76/6

75/3

Zusammenfassung,
72/1,2,3
Übung
Themenabschluss
Lektion 7 –
73/1,2,3
Vorübungen
Unser großer Einkauf 74/B

Übungen zur
Grammatik
Übungen zur
Grammatik
Landeskunde
Pu, der Bär (LB)

58/4,5

56/1,2

53/LK

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

39

2014.07.15. 7:35:49

Nemet kk 6.indd 40

84/1

67/1,2,3

Die Geschichte
von den Rosinenbrötchen
(LB)
Die kleine Hexe
kauft einen
Besen(AH)
81/1,2,3

Landeskunde
65/1,2

64/15,16,17
März

59/6

69/1,2
25.

24.

81/C

23.

Perfekt mit dem
Hilfsverb „sein“

73

72

70
71

69

68

64/LK

67

66

Unsere Freizeitbeschäftigungen

Zusammenfassung,
Übung
Themenabschluss
Lektion 8 –
Vorübungen
Wie verbringe ich
meine Freizeit?

Übungen zur
Grammatik

Übungen zur
Grammatik

Geschichte zum
Einkaufen

85/2,3

84/B

83/1,2,3

82/1,2,3

80/13,14

68/1,2,3,4

63/14

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

40

2014.07.15. 7:35:49

Nemet kk 6.indd 41

Das Fernsehmädchen
(AH)

91/14,15
April

75/15,16,17,18

88/7,8
74/12,13

87/5
71/6

72/8,9
73/10

82

28.
83

77/1,2,3

79
80
81

78

77

76

75

74

94/1,2,3,4

90/12,13
76/19
27.

73/11

26.

70/5

69/3,4
Die „sich“-Verben

89/9,10,11

87/6

86/4

Zusammenfassung,
Übung
Themenabschluss

95/1,2,3

Landeskunde
92/C
Die Bremer
Stadtmusikanten (LB)

Auch Lesen macht
Spaß!

Fernsehgewohnheiten

Aus einem
Fernsehprogramm

Übungen zur
Grammatik

Hobby und Freizeit

78/1,2,3

76/LK

74/14

71/7

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

41

2014.07.15. 7:35:49

Nemet kk 6.indd 42

Wortspiele
(AH)

84/LK
Mai

103/1,2,3

31.

Computerspiele
Landeskunde
101/9
101/10
102/C

83/11,12
84/13

30.

80/4
Die
nebenordnenden
Konjunktionen

98/3,4
82/9

82/7,8
Mai

80/2,3

97/1

29.

85

91

89
90

88

87

86

85

84

99/5,6

Der Zettel auf dem
Küchentisch (LB)

In einem Freizeitpark 100/7,8
Spiele für die
Sommerferien

Was spielen die
Kinder?

Übungen zur
Grammatik

Ein Gesellschaftsspiel 97/2

Lektion 9 –
96/1,2,3,4
Vorübungen
Spielen macht immer 97/B
Spaß!

82/10

81/5,6

79/1

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

42

2014.07.15. 7:35:49

Nemet kk 6.indd 43

35.

Juni

36.

111/1-4

34.
90/LK

89/9,10

33.

87/1,2

Fußbal…(AH)

110/11
90/12

110/9,10

89/7

106/1,2

32.

103
104
105
106
107
108

101
91/1-3
102

100

99

96
97
98

95

93
94

92

106/B

105/1,2,3

104/1,2,3,4

Zusammenfassung,
Übung
Themenabschluss
Wiederholung
Wiederholung
Wiederholung
Wiederholung
Wiederholung

Der Sport (LB)

Landeskunde

Sportaktivitäten in
der Schule

112/1-3

110/C

109/7,8

Wie findest du Sport? 107/3
Ein Sporttag
108/4,5
Berichte, Ergebnisse 109/6

Zusammenfassung,
Übung
Themenabschluss
Lektion 10Vorübungen
Sport in der Schule

92/1-3

88/4,5,6

87/3

86/1,2

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

43

2014.07.15. 7:35:49

