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Tantárgy: Német nyelv 

 

 

 

Időkeret: 3 óra/hét 108 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
30 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 9 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 12 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 13 

Aktuelle Themen 6 

Unterhaltung 12 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der unmittelbaren 

Umgebung und Umwelt 

ÓRASZÁM: 30 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

– a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

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

szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

– üzeneteket ír; 

– értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

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

– megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 

 

Évfolyam: 7. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, mein Wohnort 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

– A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Einrichtung 

– Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

• tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

• a lakóhely és környezetének bemutatása 

− projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása okoseszközökkel 

− szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

− szerepjátékok: interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

• családi szokások, hagyományok 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

ÓRASZÁM: 9 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

– megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

– információt cserél, információt kér, információt ad. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor, Touristen 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása   

– kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 
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– kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése (írás- és beszédkészség fejlesztése): leggyakoribb 

szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport 

stb.) 

– ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

ÓRASZÁM: 12 

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; 

– 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; 

– a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

– értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

– felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

– megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

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

– egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

– a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen 

– Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

– Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– csoportos társasjáték: szókártyákból mondatalkotás – Melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni?  

- scrapbook / poszter bemutató készítése: (esetleg ’poszter kiállítás’ az osztályterem falain) 

• iskolánk bemutatása  

• kedvenc tanárom bemutatása 

• kedvenc iskolai helyem bemutatása  

• saját szerepem az osztályban 

- projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 
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• a magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei 

• különleges iskolák Magyarországon és Németországban 

• iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- kérdőív készítése:  

• kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

• milyen az ideális nyelvtanár? 

- iskolai versenyek: 

• kiejtési verseny – megadott vers előadása 

• tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

ÓRASZÁM: 8 

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 

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

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása, bemutatása 

– kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

– csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl.: földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

ÓRASZÁM: 8 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

– tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

– digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

– következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 
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– a szövegek létrehozásához nyomtatott és digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

– egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

– nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

– A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– közös popzenehallgatás  

– kedvenc videóm bemutatása 

– csoportos projekt - társasjáték készítése: ’Használd a kifejezést!’ (minden kockán egy 

szófordulat, mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)  

 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

ÓRASZÁM: 13 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal 
– megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyelven; 

– megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

– Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− a DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal hagyományos és digitális 

kutatómunka, majd órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

• iskolák jellemzői, napirend 

• tipikus ház, lakás 

• mindennapi szokások 

• családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

• ünnepek a családban 

• viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

• állattartási szokások, kedvenc állatok 

• nyaralási szokások 

• időjárás 

• a DACHL országok tájegységei, országrészei 

• a DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek 

• híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 
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TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM: 6 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó) 

– szalagcímek és cikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

 

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

ÓRASZÁM: 12 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

– kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

– üzeneteket ír; 

– a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és azokat használja; 

– találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

– a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)  

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 
– olvasási verseny az osztályon belül 
− projektmunka, prezentáció:  

• saját szórakozási szokások  

• szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

• kedvenc kulturális élmény bemutatása 
− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

 



7 
 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

ÓRASZÁM: 10 

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; 

– hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

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

– találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

– felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

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

poszter készítése, prezentáció 

 

 


