Tantárgy:

Angol második idegen nyelv

Évfolyam:

9.

Időkeret:

3

óra/hét

108

óra/év

Témakörök óraszámai:

Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle

25

Classroom activities

30

Public matters

4

English and language learning

15

Intercultural topics

10

Cross-curricular topics and activities

10

Entertainment

10

Gaining and sharing knowledge

4
Összes óraszám:

108

TÉMAKÖR: : Personal topics: family relations, lifestyle
ÓRASZÁM: 25 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 adott tématartományban;
− 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;
− 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
1

–
–
–

–
–

–

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances,
family relations, friends
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, meals
A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb
ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult
szókapcsolat ismerete
Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása

FOGALMAK
–
–
–

acquaintances, family relations, friends
hobbies, meals
. Christmas, Easter, birthday

TEVÉKENYSÉGEK

–

–
–
–
–

projektmunka egyénileg:
o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
o a legjobb barát, barátnő bemutatása
szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő
kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)
internetes kutatás
o A famous person’s life and lifestyle
Szerepjátékok:
o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról
o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek

TÉMAKÖR: Classroom activities
ÓRASZÁM: 30 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 adott tématartományhoz tartozó
témákban;
képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi
elemeket;
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai
tevékenységek és a feladatmegoldás során;
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú
szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
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–
–
–

–
–

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet,
vagy leírást ad valamilyen témáról;
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri;
a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen
vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően
alkalmazza;
részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–
–
–

–

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff,
classmates
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for
studying
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon activities,
school festivals, school traditions, events

FOGALMAK
–
–
–

–

school staff, classmates
school
objects used for studying
afternoon activities, school festivals, school traditions, events,

TEVÉKENYSÉGEK

–

–

projektmunka: - egyéni vagy csoportos
o iskolai szokások, napirend, órarend
o iskolai szabályok
o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása,
tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása
kérdőív készítése:
o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés

TÉMAKÖR: Public matters
ÓRASZÁM: 4 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.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–
–

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: restaurants,
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment

FOGALMAK
restaurants, hobbies, entertainment,
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TEVÉKENYSÉGEK

–
–

szerepjátékok: gyors étteremben
prospektus, reklám készítése

TÉMAKÖR: English and language learning
ÓRASZÁM: 15 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;
követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez;
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–
–
–
–

–

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills,
language learning, languages
Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek felismerése
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális
csatornákon is
Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata

FOGALMAK
–

language skills, language learning, languages

TEVÉKENYSÉGEK

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal
− betűzésverseny
o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?
−

egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása)

TÉMAKÖR: : Intercultural topics
ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–
–

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
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
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–
–

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven

FOGALMAK
Royal Family
University of Oxford
Teens and money
British food
TEVÉKENYSÉGEK

— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása az alábbi témakörök mentén:
o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend
o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon
o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)
o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)
o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek
o híres helyek a két országban
− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív
munkaformákban;
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
TEVÉKENYSÉGEK

–

–
–

egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása
o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?
o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az
érdeklődésemet
o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása
internetes kutatómunka
o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz
vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása

TÉMAKÖR: Entertainment
ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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–
–
–

–

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon,
tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre;
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;
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, akár irodalmi szövegek, filmek felhasználása
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára

TEVÉKENYSÉGEK

–

–
–
–

–

egyéni projektmunkák és bemutatók
o saját szórakozási szokások
o kedvenc kulturális élmények
felmérés készítése és kiértékelése
o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb
dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
naplóírási minták megismerése, kipróbálása
e-mailezés angolul

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív
munkaformákban;
− 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

–

projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter készítése,
prezentáció

Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 9. évfolyamon(a zárójelben olvasható
angol nyelvű kifejezések példák):
− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m, I’m not … Are you …? Is he
…? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you
play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.)
− felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.)
− birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their, mine,
yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers
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−

−
−

−
−

mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two,
hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How many CDs have you
got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.)
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, under,
opposite, next to, between …)
időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week,
every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight. It’s quarter
to eight.);
modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join you?); ’have to’
szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, or, but,
because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are some pencils in the
bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase.,
There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody,
everybody, névelők (a, the)
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