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Témakör neve

Javasolt óraszám

1.A kommunikáció alapjai
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2.Helyesírás, nyelvhelyesség
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3.Állandósult szókapcsolatok
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4.A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak,
szóösszetételek
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6. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban

10
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14
Összes óraszám:
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1.TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai
ÓRASZÁM: 6 óra+2
TANANYAGTARTALOM

Törzsanyag

Ajánlott tananyag

I. Kommunikáció alapjai
A jelek világa

Az országunk jelképeinek eredete

A kommunikáció fogalma, tényezői

Történelmi jelképeink értelmezése
A kommunikációs illemszabályok
tudatosítása (üdvözlési szokások, SMS,
chat)

A kommunikáció nem nyelvi jelei
A kommunikációs kapcsolat
A beszélgetés
RENDSZEREZÉS, SZÁMONKÉRÉS
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FOGALMAK
természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna,
beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly,
hanglejtés, tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés,
kérés
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése
− A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének
felismerése a mindennapi beszédhelyzetekben
− A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása
− A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése
− A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése
− Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása
− Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben
− Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése
− A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása
− A kommunikáció tényezőinek megismerése
− A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása
− A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– Felismerje a nyelvi és a nem nyelvi jeleket, alkalmazni tudja a mindennapi
beszédhelyzetekben.
– Felismerje és alkalmazza a nyelv zenei kifejezőeszközeit.
– Hallás utáni szövegértése és a szóbeli kifejezőkészsége fejlődjön.
– A kommunikáció egyes tényezőit felismerje és alkalmazni tudja
TEVÉKENYSÉGEK

-Szerep és drámajátékok gyakorlása
-Az alsó tagozatban tanultak gyakoroltatása, ismétlése, bővítése, elmélyítése.
-Csoportos, páros és egyéni munka, önálló feladatmegoldás.
-Tanári rávezetés és magyarázat

2.TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan
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ÓRASZÁM: 8

óra+2

TANANYAGTARTALOM

Törzsanyag

Ajánlott tananyag

II. Helyesírás, nyelvhelyesség –
játékosan

Megelevenedett ABC (rajzok)
Beszédtechnika
Nyelvtörők
A magyar helyesírás értelemtükröző és
értelem-megkülönböztető szerepe
Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó
portálak használata

Hang és betű, az ábécé
Betűrend, elválasztás
Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve
Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve
Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve
Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés
elve

Rendszerezés, számonkérés

FOGALMAK
hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve,
egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás,
határozóragok megfelelő használata
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve,
hagyomány elve, egyszerűsítés elve)
− A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása
a szövegalkotásban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- Megismerje és megértse az alapvető helyesírási szabályokat.
-A megismert helyesírási szabályokat pedig alkalmazza a szövegalkotásban
- Felismerje a szabályokat írott szövegekben.
TEVÉKENYSÉGEK
Páros, egyéni és csoportos munka.
Tollbamondás. Szövegek hallás utáni helyes leírása.
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3.TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra+2
TANANYAGTARTALOM

Törzsanyag

Ajánlott tananyag

III. Állandósult szókapcsolatok
Szólások

A magyar szólások, szóláshasonlatok,
közmondások eredete: O. Nagy Gábor: Mi
fán terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar
szókincstár

Szóláshasonlatok
Közmondások

Az állandósult szókapcsolatok szerepe a
szövegépítésben (jelentésbeli és stilisztikai
többlet)

Szállóigék
Köznyelvi metaforák

A digitális kommunikáció állandósult
szókapcsolatai és azok stilisztikai,
jelentésbeli kifejezőereje
RENDSZEREZÉS, SZÁMONKÉRÉS
FOGALMAK
állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása
− Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezetének,
használati körének megfigyelése
− A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt
és írott szövegekben – játékos gyakorlatokkal

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– Fejlődjön a szókincse és a nyelvhelyessége
– Értelmezni tudja az állandósult szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat,
szerkezeti sajátosságukat megismerje
– A metaforák jelentésszerkezetét beszélt és írott szövegekben felismerje és gyakorolja
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4.TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a
szavak, az összetett szavak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra+7
TANANYAGTARTALOM:

Ajánlott tananyag

Törzsanyag
IV. A nyelvi szintek: beszédhang,
fonéma, szóelemek, szavak,
szóösszetételek
Hangképzés, fonéma

A hangképzés biológiája – digitális anyagok
Beszédtechnika
Madarak népnyelvi megnevezésének és
hangjuknak összehasonlítása
A személynévadás esztétikája
Az
összetett
szavak
kialakulása,
jelentésváltozása, nyelvhelyességi kérdések

A magánhangzók csoportosítása
Magánhangzótörvények:
Hangrend
Illeszkedés
Mássalhangzótörvények:
Részleges hasonulás
Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás
Összeolvadás
Rövidülés
Kiesés

Idegen elemű összetett szavak és
nyelvhelyességi kérdéseik
A szótő és a toldalékok helyes használata
Nyelvi játékok: szóalkotási módok

A szavak szerkezete:
Egyszerű és összetett szavak
Szótő és toldalékok
A képző, a jel, a rag
RENDSZEREZÉS, SZÁMONKÉRÉS
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FOGALMAK
beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó,
szóelem, egyszerű szó, összetett szó
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése
− A nyelvi elemzőkészség fejlesztése
− A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai
− A szavak szerkezetének felismerése
− A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése
− A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban
− Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése
− Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális
programok használatával is
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– Ismerjék meg és gyakorlatban is tudják alkalmazni a beszédhangok képzésének
sajátosságait
– A szavak szerkezetét és a szóelemek funkcióit és az alapszófajokat felismerjék
TEVÉKENYSÉGEK
Nyelvi játékos feladatokat tanulása és gyakoroltatása páros, egyéni és csoportos
munkaformában

5.TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA+2
TANANYAGTARTALOM

Törzsanyag

Ajánlott tananyag

V. Hangalak és jelentés
A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli
és szóbeli megnyilatkozásban

Egyjelentésű szavak
Többjelentésű szavak

Nyelvi humor

Azonos alakú szavak

Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvben

Rokon értelmű szavak
Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak
Hangutánzó, hangulatfestő szavak
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RENDSZEREZÉS, SZÁMONKÉRÉS
FOGALMAK
egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő
szavak, jelentésmező
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése
− Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon
értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak
jelentése, felismerése
− Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– Felismerje a hangalak és a jelentés kapcsolatát és megértse a jelentésmező fogalmát.
– Felismerje az egyjelentésű, többjelentésű, rokon és ellentétes értelmű, illetve az azonos
alakú, hangutánzó és hangulatfestő szavakat.
TEVÉKENYSÉGEK
Játékos páros és egyéni feladatok a szavak jelentésviszonyainak megértéséhez.

6.TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra+2

Tananyagtartalom
Törzsanyag

Ajánlott tananyag

VI. Szövegértés és szövegalkotás a
gyakorlatban
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Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat

Az írásbeli magnyilatkozások műfajai,
műfaji jellegzetességei

A leírás

A szövegalkotás fázisai

Az elbeszélés

A szövegalkotás mint tanulási módszer
Kreatív írás

A párbeszéd
A levél (hagyományos, elektronikus)
A plakát, a meghívó
A jellemzés

Rendszerezés, számonkérés
FOGALMAK
elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus
levél, plakát, meghívó, könyvismertető
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása
− Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása
− Reflektálás a szöveg tartalmára
− Olvasási stratégiák alkalmazása
− A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése
− A kreatív írás gyakorlása
− Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata
− Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek
felismerése, alkalmazása
− Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél,
elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása
− Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása
− Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok
ismerete
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– Gyakorolja a szöveghű és értő szövegolvasást.
– Különféle típusú szöveget ismerjen meg és tudjon létrehozni.
– Gyakorolja a helyesírást a szövegtípusok létrehozásában.
TEVÉKENYSÉGEK
Kreatív írás gyakorlása, egyéni és páros munkában
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A KERETTANTERV ÁLTAL JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK AZ
5. ÉVFOLYAMON

A pedagógia tudománya nagyon sok és sokféle tanulási és oktatási stratégiát ismer. Az oktatás
meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége,
szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított
gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai
elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési
módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.
A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. A tanár irányít:
tanulási folyamatokat, differenciálást, tehetséggondozást. A diákokkal, illetve az irodalmi
művekkel való folyamatos párbeszéd révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A
tanár nevel és fejleszt: kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív
struktúrák kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések
létrehozásában. Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen
alapuló munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék
az irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések
megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.
Tanítási-tanulási stratégiák
Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv és
irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa tanított diákközösséghez,
iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva választhat több oktatási stratégia
közül. A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási stratégiákat javasolt bizonyos
tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok stb. A tananyagok
feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív munkaformák alkalmazása javasolt.
Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is motiválók legyenek.
A képzés 2. szakaszának 1–2. évében (5–6. évfolyam) döntően a gamifikáció és a kooperatív
tanulási-tanítási technikák alkalmazása javasolt. A tematikus-motivikus tananyagszervezés
lehetővé teszi, hogy a tanár-diák párbeszéd mellett kitüntetett szerepet kapjon a tanulócsoport
tagjai között létrejövő párbeszéd, a csoportban kibontakozó kreatív alkotómunka, az önálló
munkavégzés, tanulás kialakítása.

Tanulásszervezési módok
Javasolt tanulásszervezési módok: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a
digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. A reflektív és interaktív
módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív csoportmunkák, projektmunkák,
drámajátékok, újságszerkesztés, stb.) a gyerekek motiváltságát növeli. A tanárközpontú és a
diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a digitális módszereknek
(IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy órán belül is lehetséges. A
frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az egész tanítási folyamatot.
Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás,
könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú
oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának.
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Oktatási módszerek
Az oktatási módszerek közül javasoltak: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás,
a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi
alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Meseírás,
jelképek értelmezése fürtábrával. Digitális projektek; gondolattérképek; hagyományosan vagy
digitális applikációkkal megrajzolt szereplők, szereplőkapcsolatok; előadások, stb. Irányított
szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. Digitális és hagyományos
szótárak, szakirodalmi művek használata (Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv
értelmező szótára, stb.).

Munkaformák
A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka,
a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyagfeldolgozás javasolt.
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