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Tantárgy: Angol 

 

 

 

Időkeret: 3óra óra/hét 108 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environment 

and nature 
32 

Public matters 8 

Topics concerning classroom activities 15 

Cross-curricular topics and activities 6 

English and language learning 6 

Intercultural topics 13 

Current topics 7 

Entertainment and playful learning 11 

Gaining and sharing knowledge 10 

  

  

  

  

Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR:1. Personal topics and topics concerning immediate environment and 

nature 
 

ÓRASZÁM:  32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

– rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

Évfolyam: 5.osztály 
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– értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

– kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

– az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

– üzeneteket ír; 

– megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

– kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

– kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 

− a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

−  A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

rokonok (family relations) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás részei, 

bútorok, háztartási eszközök 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations) 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 

FOGALMAK  

FAMILY,PERSONAL ITEMS,PARTS OF BODY,FRIENDS,PHYSICAL APPEARANCE 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

– scrapbook/poszter készítése:  

o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb. 

o ‘A családom’ 

o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szokásaik stb.) 

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

o  (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o  (makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk 
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– Szerepjátékok: 

o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

 

 

TÉMAKÖR: 2. Public matters 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

– a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közéletben és a 

szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket officer, tourist) 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

 

 

FOGALMAK 

PLACES IN TOWN/CITY 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasználva 

páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 

– prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) - melyik 

a leghatásosabb reklám? 

– projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

o ’What do you know about…?’ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, Tokio, Jazz 

music stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni.  
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TÉMAKÖR: 3. Topics concerning classroom activities 

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

– felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó 

témákban; 

– képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

– változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestület 

(school staff) 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 

 

FOGALMAK 

hobbies,freetime activities,classroom objects,classroom language 

TEVÉKENYSÉGEK 

– projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

– scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 

o kedvenc tanárom bemutatása 

o kedvenc iskolai helyem bemutatása  

– KEDVENC TANÁR BEMUTATÁSA-TULAJDONSÁGAI 
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TÉMAKÖR: 4. Cross-curricular topics and activities 

ÓRASZÁM: 6 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból.  

 

 

FOGALMAK 

TALENTS AND ABILITIES 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– ernetes kutató- és projektmunka:  

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 

– kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  

 

 

 

TÉMAKÖR: 5. English and language learning 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

– értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi készségek 

(language skills, language learning, languages) 

– Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek felismerése 

– Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 

 

 

FOGALMAK 

COUNTRIES/NATIONALITIES 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− tanulásmódszertan tudatosan:  
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o memóriafogas  

o tanulókártyák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   

− filmnézés a célnyelven 

 

 

TÉMAKÖR: 6. Intercultural topics 

 

ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

– a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

– Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 

 

FOGALMAK COUNRIES AND CUSTOMS,HOUSES,ROOMS PARTS OF A HOUSE 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban 
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TÉMAKÖR: 7. Current topics 

 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven. 

 

 

FOGALMAK: NEWS,TV,RADIO,INTERNET 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés 

 

 

TÉMAKÖR: 8. Entertainment and playful learning 

 

ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– elvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki vagyok’, 
Barkochba, kártyajátékok 

– társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 
– projektmunka, prezentáció: 
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o  kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom 
bemutatása 

 

 

TÉMAKÖR: 9. Gaining and sharing knowledge 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

– néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

– A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

 

 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű 
véleményekkel hozzászólásokkal 

– projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából  

 

 

 


