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Az emelt óraszámú idegen nyelvi képzés célja, hogy a tanulók használható nyelvtudásra tegyenek szert 
és megállják helyüket idegen nyelvi környezetben is. 
 Használható nyelvtudáson olyan nyelvtudást értünk, amely biztosítja az egyén számára, hogy a nyelv 
segítségével a való életben cselekedni, tevékenykedni tudjon. 
 Arra kell törekednünk, hogy a tanulók iskolás éveik alatt olyan készségekkel, képességekkel, 
kompetenciákkal, ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek birtokában kellő 
felkészültséggel, magabiztosan és sikerrel találják meg helyüket az európai nyitott társadalmakban. 
A különböző tanulási stratégiák alkalmazásával képessé váljanak arra, hogy a későbbiekben 
nyelvtudásukat önállóan is szinten tartsák és fejlesszék.  
 Az intenzív nyelvtanulás segíti a tanulók egész személyiségének fejlődését, más emberekkel, 
kultúrákkal való közvetlenebb kapcsolat kiépülését.  
 
1. Fő cél, hogy a tanuló a mindennapi élet alapvető helyzeteiben képes legyen német nyelvi 
kommunikációra szóban és írásban és érdeklődjön a német nyelvterülethez tartozó kultúrák iránt. 
 
2. A német nyelv tanításának alacsonyabb évfolyamokon való elkezdésével nagyobb a valószínűsége 
annak, hogy  egy közepes képességű tanuló eljut 8. osztály végére egy használható alapszintre. 
 
3. A kezdeti szakasz során észreveszik a tanulók, hogy egy másik nyelvet beszélő népnek is sajátos 
kultúrája van, melyet érdemes megismerni. Célunk, hogy a német nyelv tanulása ébressze fel bennük 
az érdeklődést a világ számukra még ismeretlen dolgai iránt, bővítse általános műveltségüket, 
nyerjenek betekintést a német nyelvű országok kultúrájába. A német nyelv tanulása tegye tudatosabbá 
és választékosabbá az anyanyelv használatát, a tanulók jussanak német nyelvtudásuk segítségével 
olyan ismeretekhez, melyekhez magyar nyelven nem tudnak hozzáférni, a német nyelven történő 
önkifejezés járuljon hozzá személyiségük gazdagodásához. 
 
4. A tanulók ismerjék fel, hogy ma már az idegen nyelv tanulása, alapszintű ismerete nem kivételes 
dolog, hanem egyszerűen lételem a boldoguláshoz. 
 
  
Az idegen nyelv hatékony használatához nélkülözhetetlen készségek: a beszédkészség, az íráskészség, 
a hallott és olvasott szövegek megértésének készsége. Az idegen nyelven folytatott kommunikáció 
kompetenciájához tartozó készségeken kívül a nyelvtanítás során a NAT-ban felsorolt többi 
kompetencia fejlesztése is megtörténik.  
  

Kulcskompetencia  Kompetenciaterület 

Idegen 
nyelvi 

kommunikáció 
 

Szóbeli kifejezőképesség  
- Beszéd és beszédértés; 
- Szóbeli feladatok megoldása párban vagy kisebb csoportokban; 

Írásbeli kifejezőképesség  
- Különböző terjedelmű és témájú írott szövegek létrehozása; 
- Olvasott és hallott szövegek feldolgozása írásban  
- Projektmunkát lezáró írásbeli prezentáció készítése; 
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Kulcskompetencia  Kompetenciaterület 

Digitális kompetencia  

Információgyűjtés, információkezelés és információfeldolgozás  
- Különféle információforrások használata; 
- Számítógépes információs és kommunikációs technológiák alkalmazása;  
- Prezentáció készítése a rendelkezésre álló eszközökkel 

Információs és kommunikációs eszközök alkalmazása a tanórán 
Az eszközök adott feladathoz, célhoz illeszkedő kiválasztása és alkalmazása. 

Természettudományos 
és műszaki 

kompetenciák 

A természettudományos és műszaki ismeretek felhasználása nyelvórán 
- Az órákon felmerülő témákhoz kapcsolódó, illetve különféle forrásokból 
szerzett ismeretek alkalmazása, 
- A természettudományos ismeretek bővítése az Interneten rendelkezésre 
álló idegen nyelvű dokumentumok alapján. 

Matematikai  
kompetencia 

Logikus és kritikai gondolkodás 
- Mások véleményének és érveinek a kritikus vizsgálata. 

Kulturális tudatosság és 
kifejezőképesség 

Kulturális nyitottság, tolerancia 
- Az idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának a megismerése, elfogadása, 
továbbá kulturális értékeinek a tisztelete. 

Művészi élmény a nyelvórán 
- A célnyelvi országok művészeti alkotásainak megismerése (pl. mesék, versek, 
elbeszélések elolvasása, dalok, meghallgatása stb.); 

Szociális és állampolgári 
kompetenciák 

 

Etikai érzék, társadalmi érzékenység, felelősségérzet  
- A közösségi munkához való etikus hozzáállás;  
- Magyarország és az idegen nyelvű országok a megismerése újságcikkeken, tv- 
és rádióműsorokon keresztül; 
- Felelősség vállalása a cselekedetekért; 
- Felelősség a közös munkában az egyénre háruló feladatok elvégzéséért; 
- Kitartás a vállalt munka elvégzése közben; 
- A mások véleményével kapcsolatos bíráló észrevételek tiszteletteljes, 
megfogalmazása. 

Pozitív gondolkodás  
- Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése; 
- A pozitív, előrevivő érzelmek erősítése. 

Nyitottság és rugalmasság  
- Kapcsolatkeresés, a társak elfogadása;  
- Érdeklődés új ismeretek iránt; 
- Társak véleményének mérlegelése és elfogadása;  
- Rugalmasság a változásokkal szemben;  
- Új, szokatlan módszerek mérlegelése, elfogadása.  
Társas aktivitás és együttműködés  
- Alkotó részvétel páros, csoport- és projektmunkában;  
- Véleménykülönbségek és konfliktusok kezelése;  
- Az eredmények megosztása másokkal.  
Környezettudatosság  
- A természeti környezet állapota és az emberi tevékenység közötti kapcsolat 
felismerése 
- Aktív szerepvállalás a környezet megóvásában;  
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Kulcskompetencia  Kompetenciaterület 

Kezdeményező- és 
vállalkozóképesség  

Szervezőképesség  
- A csoportos munkamegosztás szervezése az egyéni adottságoknak megfelelően;  
- A saját tanulás szervezése.  

Döntésképesség  
- Döntési pontok felismerése a tanulási és az élethelyzetekben;  
- Döntések meghozatala tájékozódás és a lehetséges alternatívák számbavétele 
alapján;  
 

 
- Tervkészítés és végrehajtás a cél elérése érdekében;  
- Kreatív hozzáállás a feladatmegoldáshoz.  

A tanulni tudás 
képessége  

Önértékelés és önfejlesztés  
- A személyiségfejlődés egyre tudatosabb irányítása;  
- A saját tanulási folyamat értékelése;  
- A társadalmi beilleszkedést lehetővé tevő értékrend és életmód kialakítása.  

Tanulásszervezés   
- A tanulási folyamat megtervezése egyéni és csoportmunkában, 
projektfeladatban.  

Tanulástechnikák alkalmazása  
- Új tudások és képességek megszerzése, feldolgozása  
- A kooperatív tanulási technikák alkalmazása.  

 
 
 
 
Követelmény: 
 
1. A 8. évfolyam végére a tanuló értse meg a tanult témákban folytatott beszédet, beszélgetést, ha az 
a) nem, vagy csak nagyon kis mértékben (8-10 %) tartalmaz idegen szavakat, 
b) a kiejtés nem tér el lényegesen az általánosnak tekinthető köznyelvi beszédstílustól, 
c) az általánosan elfogadott és gyakorlott beszédtempónál valamivel lassúbb. 
 
 
 
2. 
a) A tanuló tudjon beszélni a tanult szókincs szavaival és grammatikai  szerkezeteivel, 
b) tudjon feltenni kérdéseket a tanulás során begyakorlott kérdő mondat típusai alapján, 
c) tudjon elmondani egy feldolgozott szöveget, átélt eseményt irányító kérdések alapján, 
d) röviden tudjon beszámolni körülményeiről, mindennapos cselekedeteiről. 
 
 
 
3. A tanuló tudja olvasni 
a) a már ismert szöveget érthető kiejtéssel, helyes hangsúllyal, hanglejtéssel, néma olvasással értsen 
    meg tartalmilag rövid, ismeretlen szöveget, ha az nem tartalmaz idegen szavakat és nem tanult, nem  
    gyakorlott nyelvi szerkezeteket, 
b) tudja értelmezni a mindennapi életben leggyakrabban használt rövidítéseket a feliratokban, általános 
    tájékoztatókban. 
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4. Írásban legyen képes arra, hogy 
a) helyesen írja le a leggyakrabban alkalmazott, tanult szavakat,  
b) tudjon írásban válaszolni az írásban feltett alapvető kérdésekre,  
c) tudjon levélben beszámolni mindennapjairól, környezetéről. 
 
 
5. A fordítást illetően legyen képes arra, hogy 
a) a tanult szókincsen és jól begyakorolt nyelvtani egységeken belül tudja más információit közölni  
   anyanyelvről idegen nyelvre, 
b) ismert szavakat és nyelvi szerkezeteket tartalmazó idegen nyelvű szöveget tudjon anyanyelvére 
    fordítani. 
 
 
 
Tartalom: 
 
A tanterv három alapvető területet foglal magában: 
  
a) alapfokú nyelvi tudást biztosító szókincset, 
b) a nyelvi-nyelvtani szerkezetrendszereket (grammatikai indoklás nélkül), melyeknek  a mai  
    nyelvhasználatban alapvető szerep jut. (Ezek elsősorban a nyelvi paneleket, az állandó kifejezéseket  
   jelentik.) 
c) ország- és népismereti tudnivalókat, melyek nagyban hozzájárulnak az idegen nyelv használatában  
    való eligazodáshoz az illető országban szokásos nyelvi, szociális és- magatartási formákhoz, az  
    illető nép és kultúrájának megismeréséhez.  
A három bázis tanítása párhuzamosan történik egy nagyobb célnak, a kommunikációnak, az 
információátadás-átvételnek alárendelve. A kommunikatív nyelvtanítás praktikus szempontjait szem 
előtt tartva a tanterv dominanciát biztosít a szóbeliségnek. Ebből is adódóan az írás csak a második 
évfolyamtól kezdődik. 
 
A tanterv szókincse évenként: 
 
 1. évfolyam 150 szó 
 2. évfolyam 200 szó 
 3. évfolyam 350 szó 
 4. évfolyam 400 szó 
 5. évfolyam 500 szó 
 6. évfolyam                            600 szó 
 
7. évfolyam                             700 szó 
8. évfolyam                             800 szó 
 
A felsorolt szókincs az aktív szókincset jelenti. 
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Éves óraterv 
 
Évfolyam                         Heti óraszám                                     Éves óraszám 
     1.                                         1                                                         36 
     2.                                         1                                                         36 
     3.                                         2                                                         72 
     4.                                         3                                                         108 
     5.                                         5                                                         180 
     6.                                         4                                                         144 
     7.                                         4                                                         144 
     8.                                         4                                                         144 
 
 
 

A német, mint idegen nyelv tanításának általános céljai 1-3. évfolyam 
 
 
 

Célok és feladatok 
 
Legfontosabb elvként azt kell leszögezni, hogy az 1–3. évfolyamon nyelvoktatás csakis 
nyelvelsajátítás, és nem nyelvtanulás formájában mehet végbe. 
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek 
számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a 
célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat 
lassú, nem várhatunk gyors és látványos nyelvi eredményt.  
A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet 
ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a gyerekeket, másrészt megalapozni a 
későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a nyelvtanulási 
stratégiák megalapozása.  
Az általános iskola 1–3. évfolyamán az élő idegen nyelv tanításának négy fontos célja van: 
– Járuljon hozzá a gyermek személyiségének alakításához  az egész személyiséget figyelembe vevő 
általános nevelési célok szem előtt tartásával. Ezt változatos feladatokon és tevékenységi formákon 
keresztül érhetjük el, melyek nagy része nem minősül kifejezetten nyelvórai tevékenységnek. 
– A nyelvoktatás legyen alkalmas terep bizonyos általános készségek ( gondolkodási, szövegértési 
készségek, a koncentráció képességének alapozása, az önismeret elmélyítése) és kompetenciák 
elsajátítására és begyakorlására. Tágítsa a gyermek látókörét, nyisson ablakot a világra. 
– Segítse hozzá a gyermeket a nyelvi tudatosodáshoz. A gyermek legyen tudatában annak, hogy 
anyanyelvén kívül más nyelvek is léteznek, és azokon éppúgy kifejezheti gondolatait. A több 
csatornán (anyanyelven és célnyelven) történő ismeretszerzés az ismeretet megerősíti. A 
nyelvek iránti fokozott fogékonyság pozitívan hat anyanyelvi fejlődésére is. 
– Alapozza meg az idegen nyelvi tanulást. Biztosítsa bizonyos szókincs és struktúrák 
elsajátítását, a hallás utáni megértést a korának megfelelő témakörökben. Ismertesse meg a 
tanulót minél több gyermekirodalmi alkotással, és adjon lehetőséget arra, hogy ezek közül egy 
pár dalt, gyermekverset, illetve mondókát a tanuló megtanuljon. 
A  nyelvtanulás hosszú folyamat, amely kisgyermekkorban nem ígér látványos eredményeket. 
Azonban a 
korán kezdett nyelvtanulás  mélyebb kapcsolatot ígér a nyelvvel, és ez későbbi sikerek forrása lehet.  
A 6–9 éves korban elkezdett nyelvtanulás előnyei közé tartozik, hogy az artikulációs bázis még 
flexibilis, így nagyobb eséllyel lesz képes arra a tanuló, hogy az anyanyelvétől eltérő hangokat 



 7

felismerje és reprodukálja. Egy másik előny, hogy életkoránál fogva a gyermekben nem alakultak még 
ki gátlások a kommunikációval kapcsolatban.  
 Egy harmadik előny, hogy szintén életkora miatt még nagyon közel van az első nyelv elsajátításának 
folyamatához, és az ebben használt technikák segítségére lehetnek a második nyelv tanulásánál is. 
Az 1–3. évfolyamon a készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, 
melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítésében 
követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám, stb.) a 
memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 
A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat 
szintjén mozognak. 
A fentiek alapján tehát természetes, hogy ebben a korban nagy szerepet kapnak a játékok, a 
rajzolás, a festés, a vágás, a ragasztás, a barkácsolás, a bábozás. 
Az első évfolyamon az írást nem  tanítunk. Ebből is következik, hogy minden nyelvi 
jelenséget csak lexikai szinten sajátíttatunk el. Ezért nagy szerepet kap az utánzás és a sok-sok 
ismétlés. 
A 2–3. évfolyamon néhány kiemelt nyelvi jelenségnél fokozatosan haladunk a lexikai szinttől a 
tudatosítás felé. 
 
 
 
 
    
       
 

ELSŐ ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 1 óra 
Évi óraszám: 36 óra 
Ezen az évfolyamon a hallás utáni értés és a beszédkészség fejlesztése folyamatos. 
 
CÉL : 
A tanuló figyelmének ráirányítása egy eddig számára teljesen ismeretlen kultúrára, és az érdeklődés 
felkeltése az idegen világ iránt. 
 
KÖVETELMÉNY :  
A tanuló tudjon köszönni és köszönést elfogadni német nyelven. Ismerje a legtöbbször használt 
udvariassági formulákat. Tudjon néhány verset, mondókát önállóan elmondani, illetve német 
gyermekdalt közösen vagy egyedül elénekelni. 
 
TARTALOM :  
Gyermekdalok, mondókák megismerése, eléneklése, elmondása, eljátszása. A témakörökhöz 
kapcsolódó szavak megtanulása, azok helyes kiejtéssel történő mondása. 
Beszédszándékok: bemutatkozás, üdvözlés, érdeklődés a beszédpartner személye iránt, rákérdezés 
személyre, dolgokra, dolgok azonosítása. 
 
BESZÉDÉRTÉS: 
A tanuló megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel 
válaszol; valamint megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. 
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BESZÉDKÉSZSÉG: 
A tanuló egy szóval, hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel meg-
fogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket (legalább néhány mondókát, 
verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.  
 
 
 
 
 

TÉMAKÖR: AZ ÉN VILÁGOM 
Cél: Köszönés, ismerkedés, bemutatkozás, motiválás a nyelvtanulás iránt. 
Követelmény: Iskolai értelemben vett követelményről nem beszélhetünk. Nem "nyelvtanítás" történik, 
hanem ismerkedés a nyelvvel, annak tudatosítása, hogy más nyelvek is vannak.  
Tartalom:  Bemutatkozás, köszönési formák. Egyszerű felszólítások, utasítások.  
Daltanulás 
Értékelés: A gyerek részt vegyen a közös játékokban, feladatokban.  
Beszédszándékok: Köszönés, bemutatkozás, érdeklődés. Szituációs játékok (ismerkedés) 
 
 

TÉMAKÖR: A CSALÁD 
Cél: A közvetlen családtagok elnevezése 
Követelmény: A szavakat rámutatással, rákérdezéssel próbálja a gyermek megismerni, azonosítani. 
Tartalom:  A családtagok nevei. Verstanulás  
Értékelés: Közös részvétel a játékokban, munkában.  
Beszédszándékok: Személyekre kérdezni, személyeket bemutatni. 
 

TÉMAKÖR: A SZÍNEK  
Cél: Az alapszínek  nevei:  
Követelmény: Játékos gyakorlatokkal a színek felismerése, megnevezése. 
Tartalom:  A színekhez kapcsolódó játékos gyakorlatok, színezés,  rajzolás. Mondóka, énektanulás, 
találós kérdés  
Értékelés: Aktivizálás a közös játékra, biztatás önállóságra  
Beszédszándékok: Összehasonlítás kifejezése 
 
 

TÉMAKÖR: ÜNNEPEK 
Cél: Advent és karácsony Németországban. A magyartól eltérő szokások  
megismertetése 
Követelmény: A közös tevékenységekben való részvétel 
Tartalom:  Országismeret, ünnepek, népszokások  Németországban. Tárgyak megnevezése, 
jókívánságok. Daltanulás,  ajándékok készítése. 
Értékelés: A közös munkában való aktív részvétel, törekvés az egyre nagyobb önállóságra. 
Beszédszándékok: Játékszerek, édességek megnevezése, jókívánságok az ünnep alkalmából. 
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TÉMAKÖR: A SZÁMOK 
Cél: Számok 0-20-ig 
Követelmény: A számok ismerete 0-20-ig. Mondókák, kiszámolók megtanulása. 
Tartalom:  A számokhoz kapcsolódó játékos feladatok, versek, mondókák 
Értékelés: Számolás önállóan. 
Beszédszándékok: A számok német megfelelői sorrendben és összevissza. Telefonszámok.  
 
 

TÉMAKÖR: A HÉT NAPJAI, HÓNAPOK, ÉVSZAKOK 
Cél: A hét napjainak, hónapoknak, évszakoknak megnevezése, felismerése hallás után.  
Követelmény: A hét napjainak, hónapoknak, évszakoknak az ismerete.  
Tartalom:  A hét napjai, hónapok, évszakok. Hány éves vagy? Daltanulás, mondóka. 
Értékelés: Mondókák, dalok meghallgatása. 
Beszédszándékok: Hány éves vagy'? Milyen nap van ma? Szituációs játékok. Rövid  párbeszédek a 
tanult kérdések alapján. 
 
 

TÉMAKÖR: HÚSVÉT, ANYÁK NAPJA, SZÜLETÉSNAP 
Cél : A húsvét, anyák napja, születésnap megünneplése Németországban. Népszokások.  
Követelmény: A közös tevékenységben való részvétel. 
Tartalom:  Jókívánságok az ünneppel kapcsolatosan. Daltanulás. 
Értékelés: A megtanult dal közös és egyéni előadása.  
Beszédszándékok: Jókívánságok az ünnepek alkalmából. 
 
 

TÉMAKÖR: ISKOLAI FELSZERELÉS 
Cél: Az iskolai taneszközök nevei 
Követelmény: A tanuló meg tudja nevezni saját iskolai felszerelését. Tudjon a tárgyakra rákérdezni. 
Tartalom:  Az iskolával kapcsolatos szavak (kb. 13 új szó) megtanulása. Mondóka. 
Értékelés: A tanszerek megnevezése önállóan. 
Beszédszándék: Mi van a táskádban? Rákérdezés a tanult tanszerekre, s azok megnevezése. 
 
 

TÉMAKÖR: TESTRÉSZEK 
Cél: A legfontosabb testrészek nevei. 
Követelmény: A testrészeket tudja rajzon, élőben megmutatni, megnevezni.  
Tartalom:  Testrészek. Hogy vagy? A fogorvosnál. Az udvaron. 
Értékelés: Tudja a tanuló a tanult testrészeket megnevezni, azokra rákérdezni. 
Beszédszándék: Szituációs játékok. A fogorvosnál. Fáj a lábam. 
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MÁSODIK ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 1 óra 
Évi óraszám: 36 óra 
Ebből  készségfejlesztésre fordított óraszám: 4 óra 
 
CÉL :  
A fogalomkörökben megismert szavak, egyszerű mondatalkotás velük (kijelentés, kérdés), illetve a 
tanult szavak másolása, esetleg a jól begyakorolt szavak, egyszerű mondatok diktálás utáni leírása 
 
KÖVETELMÉNY :  
Az első és a második évfolyamban megismert témakörök szavainak ismerete, a tanuló értse meg a 
legegyszerűbb tanári óravezetési utasításokat, tudjon másolni szöveget, amelyben csak a megismert 
szavak fordulnak elő, tollbamondás után tudja leírni azokat a megismert szavakat, melyek helyesírása 
a kiejtés elve alapján történik. Tudjon kérdezni vele hasonló korú gyerek neve, lakhelye iránt. 
 
TARTALOM :  
A legfontosabb az, hogy a beszéd mellett megjelenik az írás. Természetesen a beszéd, a beszélgetés 
marad a fő feladat. A tanulók most már kézzel írott szótárt is használjanak. 
 
BESZÉDSZÁNDÉK:  
A társ felszólítása tanult szókincsen belül, érdeklődés a dolgok holléte iránt. 
 
BESZÉDÉRTÉS:  
A bemutatkozással kapcsolatosan az alapvető sztereotípiák értése. Egyszerű mondatok értése 
begyakorolt, elsajátított szavakkal. 
 
BESZÉDKÉSZSÉG:  
A begyakorolt, elsajátított szavakkal alkotott egyszerű mondatok hangoztatása helyes kiejtéssel és 
intonációval. 
 
OLVASÁS:  
A tanult szavak, a tankönyvi szövegek helyes kiejtéssel történő olvasása. 
 
 
 
 
 

TÉMAKÖR: ÚJRA AZ ISKOLÁBAN (ISMÉTLÉS) 
Cél: Az 1. évfolyamon tanult egyszerű mondatok, kifejezések felelevenítése.  
Követelmény: Érdeklődés egymás iránt. (Hogy hívnak? Hol laksz? stb. ) Rövid 
párbeszédek összeállítása 
Tartalom:  A tanult beszédszituációk ismétlése, azok leírása, másolása.  Az iskolával, nyaralással 
kapcsolatos néhány új kifejezés elsajátítása. Daltanulás. 
Értékelés: Kérdésfeltevés, válaszadás. Másolás. Dialógus alkotás.  
Beszédszándék: Beszámolni magáról másokról. Párbeszéd. 
 
TÉMAKÖR: Születésnap 
Cél: Jókívánságok, kívánság iránt érdeklődni, kívánságot fogalmazni, 
Követelmény: Születésnapi jókívánságot megfogalmazni, saját kívánságot kifejezni. (Mit szeretnék?) 
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Tartalom:  Új lexikai egységek megtanulása, jókívánságok, kívánságok. Daltanulás.  Lampion 
készítése. 
Értékelés: Születésnapi köszöntések megfogalmazása. Egyéni kérés, kívánság kifejezése. 
Beszédszándék: Beszélgetés az ünnepről. Szituációs beszélgetés, felköszöntés, kérés, kívánság 
elmondása. 
 
 
 
 

TÉMAKÖR: KARÁCSONY 
Cél: Országismeret: Karácsony Németországban. Az 1. évfolyamon tanultak kiegészítése. 
Követelmény: Jókívánságok, kívánságok kifejezése. A karácsonnyal kapcsolatos újabb szavak, 
kifejezések elsajátítása. 
Tartalom:  wünschen - ige, jókívánságok, kívánságok, karácsonyi díszek készítése. Daltanulás. 
Értékelés: Írás: ajándékok nevének leírása. Tudjon a tanuló kérést megfogalmazni. 
Beszédszándék: Párbeszédek alkotása, kérések, kívánságok megfogalmazása. 
 
 

TÉMAKÖR: ÉVSZAKOK 
Cél: A körülöttünk lévő világ közvetlen értékelése, és annak kifejezése. Néhány  
alapvető természeti jelenség, folyamat németül történő megismerése. 
Követelmény: A tanuló a legelemibb szinten próbálja kifejezni a környező világ gyakorlati jelenségeit 
(eső, hó, meleg stb.) illetve a legegyszerűbb módon próbáljon ezekre rákérdezni, utánuk érdeklődni. 
Tartalom:  Az adott témakörből új, alapvető szavak ismerete. Rákérdezés az időjárásra. Egyszerű 
napirend.  Újabb mondókák, versikék a közvetlen környezetről, évszakokról. 
Értékelés: A tanuló tudja az időjárással összefüggő legegyszerűbb szavakat, kifejezéseket. Tudjon 
helyes intonációval kérdezni. 
Beszédszándék:  Az időjárásra rákérdezni. Mit csinálok (jó-rossz idő esetén)? Egyszerű párbeszéd. 
 
 

TÉMAKÖR: ÁLLATOK 
Cél: Háziállatok nevei németül. 
Követelmény: Néhány ismert háziállat nevének megtanulása. A tanyán – néhány új kifejezés. 
Tartalom:  Háziállatok megnevezése. Az általános közérzettel kapcsolatos néhány új lexikai egység. 
Versikék. Dalok.  
Értékelés: Ismerje a tanult háziállatok neveit, le is tudja azokat írni. Részt tudjon venni  a szituációs 
játékban. 
Beszédszándék: Az állatok neve. Szituációs játék, a tanult versikék önálló előadása. 
 
 

TÉMAKÖR: A MI HÁZUNK 
Cél: A lakás részeinek megnevezése. A szobák, helyiségek bútorainak neve. Hol laksz? 
Követelmény: A tanuló nevezze meg a lakás részeit, a bútorokat a különböző szobákban. 
Tartalom:  A lakás részeinek nevei, azok bútordarabjai. Versike, dal. 
Értékelés: Tudja a tanuló az új kifejezéseket, szavakat helyesen ejteni és leírni. Tudjon egyszerű 
kérdésekre a témakörben válaszolni. 
Beszédszándék: Ismerje a témakör legalapvetőbb szavait. 
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TÉMAKÖR: ÉTKEZÉS 
Cél: Az alapvető mindennapi élelmiszerek, leggyakrabban fogyasztott ételek nevének ismerete. 
Követelmény: Tudjon a gyermek a társával rövid párbeszédet folytatni az étkezésről. A kép alapján 
tudjon rákérdezni az egyes megismert ételekre, és tudjon választ adni, ha ilyen kérdést kap. 
Tartalom:  Szavak, kifejezések az étkezéssel kapcsolatosan, ételek nevei. 
Értékelés: Egy étlap összeállítása ebédre, irányított kérdésekkel. 
Beszédszándék: Mi a kedvenc ételed, italod? Rövid párbeszédek készítése. 
 
 

TÉMAKÖR:  ÖLTÖZKÖDÉS A KÜLÖNBÖZ Ő ÉVSZAKOKBAN 
Cél: A körülöttünk levő világ közvetlen érzékelése és annak kifejezése,  az évszakoknak megfelelő 
öltözködés. 
Követelmény: Néhány gyermekdal, mondóka ismerete. A tanuló a legelemibb szinten próbálja 
kifejezni a környező világ gyakori jelenségeit (eső, hó, meleg stb.), illetve a legegyszerűbb módon 
próbáljon ezekre rákérdezni, utánuk érdeklődni! 
Tartalom:  Rákérdezés cselekvésre, tulajdonságra. Újabb versikék, mondókák a közvetlen 
környezetről, az évszakokról, öltözködésről. 
Értékelés: Fokozatosan rá kell szoktatni a félénkebb, visszahúzódó tanulókat is arra, hogy 
másodmagukkal, harmadmagukkal egy-egy kis mondókát, versikét elmondjanak vagy elénekeljenek.  
 

HARMADIK ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 2 óra 
Évi óraszám: 72 óra 
Ebből készségfejlesztésre fordított óraszám: 8 óra 
 
 
CÉL :  
A német nyelvű óravezetés egyszerű mondatainak megértése, a tanuló tudja helyesen felolvasni a 
témakörökön belül tanult szövegeket, tudjon önállóan egyszerű mondatokat mondani. 
 
KÖVETELMÉNY :  
Tudja a nem túlságosan nehéz helyesírású szavakat tollbamondás után leírni, tudja, hogy a főneveket a 
németben nagy kezdőbetűvel kezdjük, ismerje a magyartól eltérő főbb hangjelöléseket. Értse meg a 
témakörökben feldolgozott anyagon belül az egyszerű mondatokat, és tudjon a tanultakon belül helyes 
intonációval válaszokat adni, kérdezni. 
 
TARTALOM :  
A beszéd és az írás egymás mellett szerepel. Természetesen a szóbeliségé az elsődleges szerep. Fontos 
szerepet kap a hallás utáni megértés és az egyszerű képleírás a tanultak alapján. 
 
BESZÉDÉRTÉS:  
Hallás utáni szövegértés többszöri meghallgatás után, ha a szöveg idegen szót nem tartalmaz. 
 
BESZÉDKÉSZSÉG:  
Rövid, memorizált párbeszédek előadása - esetleg kis egyéni variálással. 
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OLVASÁSI KÉSZSÉG: 
A tankönyvben szereplő szövegek helyes olvasása. 
 
ÍRÁSKÉSZSÉG: 
A tanult szavak helyes írása, szavak írásának gyakorlása, melyek a magyartól különösen eltérő, 
hangjelöléssel rendelkeznek (sch, ch, sz, sp ...) 
 
 
 
 
 

TÉMAKÖR: SZABADSÁG, VAKÁCIÓ 
Cél: Beszélgetés a nyárról, vakációról. Újabb cselekvések, lexikai egységek megismerése. Képeslap 
írása. Bemutatkozás. 
Követelmény: Az újonnan tanult lexikai egységek pontos ismerete, mondatalkotás velük. Tudjon a 
tanuló üdvözlőlapot írni, bemutatkozni, barátságot kötni. 
Tartalom:  A nyárral, üdültetéssel kapcsolatos szavak, cselekvések megtanulása. Üdvözlet küldése. 
Bemutatkozás. Képleírás - tevékenységek leírása. Ismerkedés, barátság kötése. 
Értékelés: Be tudjon a tanuló önállóan mutatkozni. Tudjon üdvözletet írni, ismerkedni, a begyakorolt 
kifejezésekkel képekről beszámolni. 
Beszédszándék: Bemutatkozás, kapcsolatteremtés. Kérdésalkotás, azokra válaszadás, szituációs 
játékok. 
 

 
 
 

TÉMAKÖR: A VÁROSBAN 
Cél: Utat leírni, elmagyarázni, útvonalra rákérdezni.  
Követelmény: Tudjon a tanuló útvonalat leírni, arra rákérdezni. Várostérkép alapján tudjon 
eligazodni. A Hol? Hová? kérdésekre tudjon a megtanult szavakkal helyes választ adni. 
Tartalom:  A városban található fontosabb középületek német nevei. Válaszadás a Hol? Hová? 
kérdésekre. Hallás utáni értés: Hová mész? 
Értékelés: A tanuló a tanult egyszerű formában tudjon útbaigazítást adni, kérni. 
Beszédszándék: Térkép alapján útbaigazítást kérni, adni. Szituációs beszélgetések: útleírás. 
 
 

TÉMAKÖR: NÉMETORSZÁG 
Cél: Országismeret: Németország térképénél: a legfontosabb német városok, folyók, hegyek, tavak, 
Németország szomszédai. 
Követelmény: A tanuló tudja Németország legismertebb városait, folyóit, hegyeit, tavait megnevezni, 
térképen megkeresni. Tudjon néhány szomszédos országot megnevezni.  
Tartalom:  Német városok, folyók, tavak, hegyek nevei. Szomszédok. Égtájak.  
Értékelés: Térkép alapján - alapfokon - tudjon a tanuló néhány ismert német várost, folyót, tavat, 
hegyet megnevezni.  
Beszédszándék: Kérdésekre válaszadás a begyakorolt szavakkal, mondatokkal. 
 



 14 

 

TÉMAKÖR: VÁSÁRLÁS ÉLELMISZERBOLTBAN 
Cél: A legalapvetőbb élelmiszerek nevei.  Tőszámnevek 100-ig. Felszólítás. 
Követelmény: Ismerje a tanuló a szupermarketben vásárolható alapvető élelmiszerek nevét. Tudjon 
vásárolni ezekből a cikkekből. Ismerje a Németországban használatos fizetési eszközt. 
Tartalom:  Élelmiszerek megnevezése, csomagolási módja. Az Euro. Számok 100-ig. Felszólító mód 
(receptív). 
Értékelés: Meg tudja a tanuló nevezni a megtanult, begyakorolt cikkek neveit, ismerje fel a 
csomagolási módot. Tudjon szupermarketben, trafikban vásárolni. 
Beszédszándék: Bevásárlás a szupermarketben. Párbeszédek alkotása. 
 
 

TÉMAKÖR: SZABADID Ő 
Cél: A legismertebb sportágak nevei. Szabadidős tevékenységek.  
Követelmény: Tudja a tanuló a tanult sportágakat felismerni, megnevezni. Tudja kedvenc sportágát 
németül elmondani. Ismerjen egyéb szabadidős tevékenységi formákat is, tudjon arra rákérdezni, 
felelni. 
Tartalom:  Sportágak, a szabadidő eltöltésének módjai. Hallás utáni értés.  
Értékelés: Milyen sportot űznek a gyerekek? Kedvenc sportágad. Mit csinálsz szabadidőben? 
Beszédszándék: Szabadidős tevékenységek felismerése képek alapján. 
 
 

TÉMAKÖR: VÁSÁRLÁS AZ ÁRUHÁZBAN 
Cél: A legfontosabb ruhadarabok. Vásárlás áruházban. Személyleírás. 
Követelmény: Ismerje meg a tanuló a legalapvetőbb ruhaneműk neveit, tudja azokat megvásárolni. 
Tudja társát vagy saját magát leírni.  
Tartalom:  Ruházat.  Személyek leírása.  
Értékelés: Tudja a ruhadarabokat megnevezni, azokat kérni. Tudjon másik személyt ruházata alapján 
bemutatni. 
Beszédszándék: Párbeszéd: az áruházban. Személyleírás. 
 

 

 KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK  1–3. évfolyam 
 
– Köszönés, megszólítás 
– Ismerkedés: 
o Wie heißt du? – Ich heiße… 
– Kérdezés, visszakérdezés: 
– Wie bitte? 
– Wie viel? 
– Tanári utasítások megértése, azokra reagálás 
– Egyszerű információkérés szűkebb és tágabb környezetünkről 
o Wo ist Monika? – Im Zirkus. 
o Wo ist der Elefant? – In Afrika. 
– Személyes információkérés 
o Wo wohnst du? – Ich wohne in Ungarn. In Debrecen. 
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– Egyszerű információkérés és -adás 
o a családról és szűkebb környezetünkről 
o cselekvésekről 
o időhatározókkal kapcsolatban 
o az órával és az idővel kapcsolatban 
o tárgyak helye felől 
 
 
 
 
 FOGALOMKÖRÖK  1–3. évfolyam 
 
A nyelvtani fogalomkörök tanítása az 1–3. évfolyamon természetesen csak lexikai szinten 
történik! 
– Kérdő mondatok kérdőszóval és kérdőszó nélkül 
– Kijelentő és kérdő mondatok 
– A határozott névelő 
– A sein létige egyes szám 1., 2., 3. személyben 
– in és im 
– Eldöntendő kérdések gyakorlása. 
o Wohnst du in Budapest? – Nein, ich wohne in … 
– A wer? kérdőszó. 
– Személyek határozott névelővel. (A nemek fogalmának előkészítése.) 
– Határozatlan névelők 
– Az igeragozás egyes szám 1., 2., 3., és többes szám 1. személyben 
– Felszólítás többes szám 1. személyben. 
o Spielen wir! 
– Tárgyak határozott névelővel.( A nemek fogalmának további előkészítése.) 
– Az ist tudatosítása. (csak jelentés szintjén) 
– Az ige egyes szám 3. személyben. 
– Az igeragozás ismétlése egyes szám 3. személyben. 
– Az igeragozás egyes szám 1. és egyes szám 2. személyben. (A létige is.) 
– Az und kötőszó. 
– Az am és az im elöljárószók időhatározókban. 
– A mein és dein névmások 
– A leggyakrabban használt főnevek többes száma 
– Helyhatározószók: hier, dort , oben, unten, hinten, vorne, rechts, links 
– A mondatszerkesztés (egyszerű kijelentő és rövid kérdő mondatok) 
gyakorlása 
 
 
 
 
Tanulói tevékenységek 
 
 
Elsősorban olyan tevékenységi formák és feladatok ajánlatosak, amelyek összhangban vannak a 
6–9 éves gyermek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel.  Ezek nagy része olyan, 
amelyek a hagyományos értelemben nem minősülnek nyelvi jellegű feladatnak.  
Néhány, az 1–3. évfolyamon ajánlható tevékenységi forma az idegen nyelvi órán: 
– Mozgásos-ritmikus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással kísért versek, 
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cselekvések végzése szóbeli utasításra (fizikai válasz adása nyelvi impulzusra) 
– Manipulatív tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, gyurmázás, ragasztás, hajtogatás stb., 
melynek eredménye valamilyen, a témába vágó tárgy (poszter, saját készítésű mesekönyv, 
születésnapi meghívó, képes üdvözlőlap stb.) 
– Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása 
– Szerepjátékok és ezekhez jelmezek, díszletek gyűjtése, készítése 
– Játékok, társasjátékok 
– Mondókák, versek, dalok, körjátékok memorizálása, mesehallgatás, a mese eljátszása 
Az 1–3. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a napi tanítási 
gyakorlatba, amelyekben a nyelvtanulás mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg. A későbbi 
időszaktól eltérően a kezdeti szakaszban nem az egyéni teljesítmény számít elsősorban. 
Ezen a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a kooperatív, páros 
és csoportos munkaformák. 
 
 
A továbbhaladás feltételei 
 
Az általános iskola 1–3. évfolyamán  a nyelvelsajátításban való előmenetelhez nem köthetők a felsőbb 
évfolyamokon elvárt továbbhaladási feltételek. 
 Az 1–3. évfolyam tanulói számára az értékelés tartalma és módja alapjaiban különbözik más 
évfolyamok erre vonatkozó előírásaitól, elképzeléseitől.  Nem vizsgáljuk a továbblépés feltételeit sem.  
Az értékelés folyamatába már a kezdeti szakaszban bevonjuk a tanulókat (önértékelés).  A 
számonkérésnél előnyben részesítjük a csoportban, párban végezhető feladatokat, szerepjátékokat, 
produkciókat.   
Az értékelés legalapvetőbb funkciója: visszajelzést adni arról, hogy a tanuló az ismeretek, készségek 
elsajátításában az adott időpontban éppen hol tart,  melyek az erős és gyenge pontjai, hová kell még 
energiát befektetnie.  
 Az értékelés során olyan feladatformákat vagy tevékenységeket kérünk számon, amilyenekkel a 
tanuló már találkozhatott a tanórákon vagy házi feladatokban. Lehetőséget adunk mind a szóbeli, mind 
az írásbeli számonkérésre. Az értékelés, ellenőrzés valamilyen fajtájára minden tanórán sor  kerül. 
Ahol csak lehet, megfelelő szituációkban, kommunikációs helyzetekben (például nyelvi játékok,  
kapcsán) ellenőrizzük  a tanultak elsajátítását.   
Szóbeli értékelés: ez az értékelési mód  folyamatos. 
Írásbeli értékelés: írásbeli házi feladatok, dolgozatírás összesen háromszor. 



 17 

 
    
NEGYEDIK ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 3 óra 

Évi óraszám: 108 

Ebből készségfejlesztésre fordított óraszám: 11 
 
 Célok és feladatok 
 
Mivel a tanulók már korábban elkezdték a nyelv tanulását, a feladat a meglévő motiváció és kedvező hozzáállás 
megőrzése fenntartása, erősítése. 
A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Jellemző tevékenységi formák: a játék, a 
mozgás, az ének,  a mesehallgatás, a mesemondás, a szerepjátékok stb.  
A nyelvtanulásnak ebben a szakaszában, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi 
eredmény nem várható, ugyanakkor rendkívüli fontossággal bír a későbbi nyelvi és pedagógiai 
fejlődés szempontjából.   
A  négy nyelvi alapkészség közül a legfontosabbak a hallott szöveg értésének és a beszédkészségnek a 
fejlesztése. Ezt a tanórai utasításokkal, mozgásra épülő játékokkal, cselekedtető feladatokkal érhetjük el. A 
fokozatos fejlődés során el kell érnünk, hogy a tanuló merjen idegen nyelven megszólalni.  A 
folyamatos ismétlésnek nagy jelentősége van az ismeretek hosszú távú memóriába vésődése 
szempontjából. 
A negyedik évfolyamon elsősorban a szóbeliség: a hallás utáni értés és a beszédkészség 
fejlesztése a meghatározó.  Az önálló beszéd tekintetében a követelmények a szó és az egyszerű mondat szintjén 
mozognak. Elengedhetetlen a helyes kiejtésre való törekvés.  
Az idegen nyelv tanulása közben már most megismerkedhetnek a célnyelv országaival, népeivel, 
mindennapjaival, ünnepeivel. Így egyre nyitottabbá és toleránsabbá  válnak más népek, nyelvek, szokások, 
kultúrák iránt. 
A kisiskoláskori nyelvtanulás egyik fő célja a későbbi tudatos nyelvtanulás megalapozása. Ezért 
kiemelt célként kezelendő a tanulási készségek, a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megkezdése.  
 
 
 
CÉL :  
A tanuló tudja magát kifejezni a legegyszerűbb beszédhelyzetekben egyszerű mondatokban tanult 
témakörökön belül, illetve tudja kifejezni azt, hogy valamiről nincsenek ismeretei. Az egyszerűbb 
feliratok, információk megértése. 
 
KÖVETELMÉNY :  
Tudjon olvasni ismeretlen szöveget kellő előkészület után, ha az nem tartalmaz idegen szavakat. Tudja 
leírni a tanult szavakat mondatokban is. Értse meg idegenek utasításait, kéréseit, ha az nem tartalmaz 
idegen szót, és a beszéd üteménél jóval lassúbb. Tudjon a legegyszerűbb esetekben információt kérni 
(utazás, vásárlás, telefonálás). 
 
TARTALOM : 
A kapcsolatteremtés, üdvözlés, bemutatkozás, a család, barátok, az iskola, a szabadidő témák 
kapcsolódnak a évfolyam anyagához. A visszatérő témák nem egyszerű ismétlést jelentenek, hanem a 
nagyobb szókincsen kívül több kifejezési lehetőséget is, ahogy a tanulók mind jobban 
megismerkednek a német nyelv mondatszerkesztési lehetőségeivel. 
 
BESZÉDÉRTÉS:  
Szöveg globális értése többszöri (2-3) meghallgatás után, ha a szöveg csak minimális ismeretlen szót 
tartalmaz. 
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BESZÉDKÉSZSÉG:  
Útmutatás alapján párbeszéd összeállítása, előadása, rövid tartalmi összefoglaló egymáshoz 
kapcsolódó egyszerű mondatokkal. 
 
OLVASÁSÉRTÉS:  
Többszöri néma olvasás után szöveg megértése , ha az csak minimális mértékben tartalmaz ismeretlen 
szót. 
 
ÍRÁSKÉSZSÉG:  
Önállóan megszerkesztett szöveg helyes írása. 
 
 
 
 
 

TÉMAKÖR: AZ ÉN VILÁGOM 
Cél: A tanult köszönési formák bővítése, új alakok elsajátítása. Bemutatkozás, ismerkedés. 
Követelmény: A tanuló tudja alkalmazni a kommunikáció legegyszerűbb formáit. Tudjon 
bemutatkozni, másokat bemutatni, visszakérdezni, életkort kifejezni, lakóhely iránt érdeklődni. 
Tartalom:  Köszönési formák, ismerkedéssel, bemutatkozással kapcsolatos szókincs, lakóhely iránti 
érdeklődés, eldöntendő, kiegészítendő kérdés, tagadás (nicht), kijelentő mondat, igeragozás (E.sz. 
1.2.3 személy), személyes névmások (ich,du,er,sie,es) Tőszámnevek ismétlése 1-20-ig 
Értékelés: Motiválja a tanulókat a már meglévő szókincs, ismeret kiegészítése. 
 
 

TÉMAKÖR: CSALÁD, BARÁTOK 
Cél: A családtagok elnevezése, bemutatása, az  eddig tanultak kiegészítése. 
Követelmény: Szókincsfejlesztés. Tudja néhány mondatban bemutatni családját, barátait. Ismerje meg 
a német ábécét. Tudja barátait meghívni, e témában telefonbeszélgetést folytatni. Gyakorolja, ismételje 
át a tőszámneveket 1000-ig. 
Tartalom:  A családtagok nevei az összes előforduló formában, a tőszámnevek 1000-ig, a német 
ábécé, az évszámok kifejezése, a mindennapi élettel, iskolával kapcsolatos igék, tevékenységek, a 
birtokos névmások egyes szám 1. és 2. személye alanyesetben, rendhagyó igeragozás egyes számban 
(Brechung), a "mögen" segédige ragozása egyes számban. 
Értékelés: Tudja a tanuló a családtagjait bemutatni, tudjon meghívást megfogalmazni, elfogadni. 
Tudja az igeragozást egyes számban, ismerje a szórendet a "mögen" igével. 
 
 

TÉMAKÖR: AZ ISKOLA 
Cél: A saját iskola és egy célnyelvi országban levő iskola bemutatása. 
Követelmény: Beszámoló iskolai élményekről az iskola bemutatásával, érdeklődés egy másik iskola 
iránt. A tanuló tudjon szóban és írásban az iskolájáról mind kérdések alapján, mind pedig 
összefüggően beszélni. Kérjen információt egy idegen tanulótól az iskoláról (riportkészítés). 
Szövegértési feladatok szóban (hanganyag, tanári előadás alapján) és írásban (néma értő olvasás), ha a 
szöveg ismeretlen szót csak minimális mértékben tartalmaz. 
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Tartalom:  A tantárgyak nevei németül. A magyar és a német iskolarendszer összehasonlítása, 
osztályozás. A hét napjai. Az iskolához kapcsolódó tevékenységek. Iskolai felszerelések, tanszerek 
elnevezése. Órarend készítése. Állítás, tagadás (nein, ein, kein). 
Értékelés: A tanult szókincs számonkérése. A tanulóknak véleményt kell tudni nyilvánítani az egyes 
tantárgyakról. A tanult szavakat, kifejezéseket tudja a tanuló dialógusokban, szituációkban alkalmazni. 
 
 

TÉMAKÖR: AZ  IFJÚSÁG ÉS A FELN ŐTTEK 
Cél: Emberi tulajdonságok, emberek közötti viszonyok kifejezése. Tanár, diák  közötti kapcsolat.  
Követelmény: A tanuló tudjon leírni embereket tulajdonságaik alapján, legfontosabb belső 
tulajdonságok, szokások alapján jellemezni. Tudja a mellékneveket jelzőként használni beszédben, 
írásban. Tudja a főnevek alany- és tárgyesetét. Tudja alkalmazni a felszólító módot és a tőhangváltós 
igéket. 
Tartalom:  Az ember belső tulajdonságaival kapcsolatos szókincs. Mindennapi életünkkel kapcsolatos 
tárgyak megnevezése.  A színek felelevenítése, tegezés, magázás, udvarias forma a német nyelvben. 
Értékelés: A témakörön belül megtanult  szavak kifejezések számonkérése. A felszólító mód, a 
főnevek alany- és tárgyesetének alkalmazása szóban és írásban. Levélírás. 
 
KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK  
 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
Köszönés, elköszönés: Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 
Bemutatkozás: Ich heiße … 
Köszönet és arra reagálás: Danke! Bitte! 
 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok. 
Tetszés, nem tetszés: Das finde ich gut / blöd! 
  
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása: Das ist … 
Információkérés, információadás: Wie ist …? Prima. 
Igenlő vagy nemleges válasz: ja, nein, nicht 
Tudás, nem tudá:s Ich weiß (nicht).  
 
 
 FOGALOMKÖRÖK  
 Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés,létezés kifejezése 
Jelenidejűség: Ich bin Zu Hause. Die Sonne scheint schön. 
 
Térbeli viszonyok  
Irányok, helymeghatározás: hier, dort, links, rechts, oben, unten 
 
Időbeli viszonyok  
Időpont: um, am, wann? um 8 Uhr, am Freitag 
Mennyiségi viszonyok  
Határozott mennyiség: eins, zwei... ein Ball, eine Schülerin 
 
Minőségi viszonyok 
 Wie? Ich bin groß, meine Freundin ist klein. 
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Esetviszonyok  
Névszók a mondatban: Die Katze ist schwarz. 
 
Szövegösszetartó eszközök 
Kötőszók, névmások: und/oder/aber/ das ich, mein, 
 
 
 
 Tanulói tevékenységek 
 
– Instrukciók követése mozgással 
– Éneklés (az életkornak és érdeklődésnek megfelelő, egyszerű, mozgással kísért dalok)  
– Mesemondás, -hallgatás  
- Mondókázás  
– Játék (tantermi, szabadtéri / kitalálós, megtalálós, utánzós, emlékezetfejlesztő, nyelvi vicces,  
   mozgásos, mutogatós, táncos, körjáték, tapsolós, kiszámolós, dramatikus) 
- Kreatív, alkotói tevékenységek, projektmunkák (rajzolás, színezés, festés, vágás, ragasztás, 
   papírhajtogatás,  plakátkészítés,  képeslap-, meghívókészítés)  
– Mozgásos tevékenységek  
– Tapasztalatszerző tevékenységek (kísérletezős, kipróbálós, megfigyelős, méricskélős 
   feladatok, pl.  valami: milyen színű, méretű, formájú)  
– Kommunikatív tevékenységek (szerepjátékok, dramatikus játékok, információ hiányon 
   és/vagy véleménykülönbségen alapuló feladatok)  
 
Kiemelt szerepe van a kooperatív munkaformáknak (pár- és csoportmunka), ahol a tanulók 
együttműködnek a feladat sikeres megoldása érdekében, elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új 
anyag bemutatásakor), és adott a lehetőség egyéni munkavégzésre. 
 
 
 A továbbhaladás feltételei 
 
A továbbhaladás feltételei a 4. évfolyam végén, a négy nyelvi készségre lebontva: 
 
Hallás utáni megértés 
A tanuló 
– értse meg a pedagógusnak az óravezetéssel kapcsolatos egyszerűbb utasításait 
– a pedagógus, társai és hanghordozó által megfogalmazott kérdésre tudjon nonverbális választ 
   adni, mozgással vagy egyéb cselekvéssel a kérést teljesíteni  
– képes legyen az ismert gyermekirodalmi alkotásokat (dal, mondóka, játék stb.) megérteni 
- értsen meg ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést 
 
 
 
 
Beszédkészség 
A tanuló 
– a legalapvetőbb tanult kommunikációs szándékokat legyen képes kifejezni (a köszönés, 
   bemutatkozás, megköszönés nyelvi formái) 
– legyen képes a tanórai egyszerű interakciókban részt venni és ezekben rövid válaszokat adni 
– a tanult verseket, dalokat, mondókákat legyen képes reprodukálni 
– a tanult nyelvi elemeket legyen képes a megfelelő szituációkban használni és szerepjátékokban részt  
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    venni 
– tudjon egyszerű információkat adni és kapni saját közvetlen világáról 
 
Olvasási készség 
A tanuló 
– ismerje fel az idegen nyelvi ábécé betűit 
– ismerje fel a tanult szavak írott alakját 
– a tanult gyermekirodalmi alkotásokat tudja írott alakjukban követni 
– ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat értsen meg 
– tegye meg a kezdő lépéseket az alapvető olvasási stratégiák kialakítására  
 
Íráskészség 
A tanuló 
– legyen képes az idegen nyelvi ábécé betűinek leírására 
– legyen képes helyesen lemásolni ismert szavakat 
– legyen képes elkülöníteni az idegen nyelven és a magyar nyelven írott szövegeket 
 
 
 
 

A német, mint idegen nyelv tanításának általános céljai és feladatai az 5-8. 
évfolyamon 

 

  

 
 
Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai lehessenek, 
használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással kell rendelkezniük, mely  
személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. 
Első helyen a motiváció fenntartása áll. Továbbra is a receptív készségek fejlesztése áll a 
középpontban, de egyre nagyobb hangsúlyt kap a kommunikativ nyelvi kompetenciák  fejlesztése is.  
A kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése a következőket jelenti: 
-  a nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező  motiváció a 
nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más 
nyelvek és kultúrák megismerésére;  
-  a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni, 
emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni. 
  
Az alaptanterv a közoktatás kétéves szakaszaira (6., 8., 10. és 12. évfolyamok végére) minden diák 
számára a minimális szintet határozza meg, melyet a négy alapkészség területén kell teljesíteni. 
 Emelt szintű oktatás esetén 6. évfofyam végére az A1, 8. évfolyam végére az A2 szintet kell elérni.  
A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel.  

Az  A1, és A2,  szintek meghatározása 

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, amennyiben a másik 
személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 
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Beszédértés 
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, melyek 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. 

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 tud venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, mely közvetlen 
információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági 
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például családját, lakóhelyét, tanulmányait. 
Olvasásértés 
Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. 
Írás 
Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. 
 
 Fontos cél a tanulók olvasási igényének kialakítása(autentikus szövegek segítségével),  az íráskészség 
fokozatos fejlesztése. 
  A témakörök a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait is felölelik, megkönnyítve ezzel az idegen nyelvi 
megértésüket.  
 
AJÁNLOTT TANÍTÁSI MÓDSZEREK  
 
1. A témakörök koncentrikus elrendezése. 
2. A helyes kiejtés és intonáció elsajátíttatása hangoztatással. 
3. Játékosság és változatosság a nyelvtanításban. 
4. A dalok, mondókák, rigmusok értő felhasználása pl. a szókincsfejlesztésben. 
5. Olvasástanítás és írástanítás idegen nyelven csak az anyanyelvi készségek megszilárdulása után. 
6. Életkoruknak megfelelő, érdekes olvasmányok nyújtása ismeretszerző jelleggel is. 
7. A közös, hangos olvasás gyakoroltatása. 
8. A csendes, néma, értő olvasás használata. 
9. A szókincsfejlesztés fontosságának megértetése a tanulókkal; elsajátíttatásuk szövegösszefüggésbe 
ágyazva. 
10. A cselekedtet és fontossága, jó légkörű, stressz mentes nyelvi óra, amely további motiváció 
forrása. 
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ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 5 óra 
 Évi óraszám: 180 óra 
Ebből készségfejlesztésre fordított óraszám: 18 óra 
 
CÉL :  
A tárgyalt témakörökön belül a tanuló tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a feltett kérdésekre 
válaszolni. Továbbra is a tanuló kommunikatív képességeinek fejlesztésére fektessük a hangsúlyt: a 
tanuló tudja a megtanult nyelvi elemeket variálni, felbontani, átcsoportosítani, más szituációkban 
alkalmazni. 
 
KÖVETELMÉNY :  
Az előző évfolyamok témaköreit részben ismételve, részben bővítve legyen képes a tanuló arra, hogy 
tudjon a tanult fogalmakra, cselekvésekre, 
körülményekre rákérdezni. Tudja használni az évfolyam során megismert, begyakorolt nyelvtani, 
nyelvi jelenségeket. Értse meg és anyanyelvén tudja elmesélni a magnóról hallott szövegeket, tudjon 
ismert (olvasott és hallott) szöveget helyesen felolvasni, legyen képes a lényegét magyar nyelven 
visszaadni. A tanuló legyen képes hangos és néma olvasással a tankönyv utasításait, szövegeit 
megérteni, a szöveghez kapcsolódó tankönyvi és egyéb feladatokat megoldani, amennyiben nem 
tartalmaz még nem tanult lexikai és nyelvtani elemeket. Legyen képes a tanult témakörökön belül 
beszámolókat megfogalmazni. párbeszédeket összeállítani. 
 
TARTALOM :  
Hely és irány megjelölése, személy jellemzése, meghívás, összehasonlítás,elnézés,engedély kérése, ár 
és minőség iránti érdeklődés. Szabadidős tevékenységek, hobbi, nyaralás, utazás. 
 
 

TÉMAKÖR: SZABADID Ő, SZÓRAKOZÁS 
Cél: Az otthoni, mindennapi élet bemutatása munka és szabadidős programban is. Az eddig tanult 
szabadidős tevékenységi formák bővítése. 
Követelmény: Tudjon a tanuló a szabadidős programokról beszélni képek alapján,  ilyen tárgyú 
élményt elmesélni 10-12 mondatban. Módbeli segédigék használata: können, müssen. Az időpont  
kifejezése. 
Tartalom:  Hobbi, szabadidős programok. A tanulók napirendje. Időpont megjelölése. Irányt jelző 
elöljárószók: Hová? - kérdésre válaszadás. Elváló igekötős igék. A mondatkeret. Fiúk a lányokról, 
lányok a fiúkról - véleménynyilvánítás. 
Értékelés: Tudjon önállóan beszélni a szabadidőről, hobbiról. Tudjon e témában fogalmazást 
készíteni. A lecke nyelvtani anyagának számonkérése szóban és írásban. A szókészlet ellenőrzése. 
 
 
 

TÉMAKÖR: KÍVÁNSÁGOK ÉS VALÓSÁG 
Cél: A világ egyes tájainak megismerése. Földrészek, ország-nevek, égtájak, földrajzi nevek, 
megismerése. Országismeret: Németország legszebb, legismertebb helyeinek megismerése. 
Követelmény: A szókincs további bővítése. "Es gibt" szerkezet megtanulása. Alapvető ismeretek 
Németországról. A sorszámnevek elsajátítása, a dátum kifejezése. Mesefigurák, tulajdonságok, 
ellentétpárok ismerete. 
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Tartalom:  Néhány foglalkozás megtanulása. Az égtájak, a legjelentősebb németországi tájak. 
Elöljárószók földrajzi nevek mellett Hová? kérdésre. Tervek a szünidőre. Személyek külsejének 
leírása. Meghívás ünnepségre. 
Értékelés: Németország térképe előtt jellemezni az országot, bemutatni a legfontosabb tájait. A tanult 
szókincs használata, alkalmazása. A nyelvtani anyag helyes használata szóban és írásban. 
 
 

TÉMAKÖR: A FIATALSÁG ÉLETE 
Cél: A közvetlen környezet, a szűkebb értelemben vett család kibővül újabb hozzátartozókkal, 
barátokkal. Az ünnepek bensőséges megtartásának fontossága.  
Követelmény: Dialógust alkotása szabadidő, hobbi témakörökben.  Hallás utáni értés fejlesztése. 
Tudja a tanuló a birtoklást részes esettel is kifejezni. További segédigék megtanulása (wollen, sollen). 
Önálló bemutatkozás. 
Tartalom:  Bemutatkozás - ilyenek a fiatalok, ilyenek vagyunk mi. Dialógusok a fiatalok életéből. A 
hajviseletről. Születésnap: köszöntő, ajándékozás. 
Értékelés: Megfelelő szókinccsel és nyelvhelyességgel beszélni mindennapjainkról, szabadidőnkről. 
Az adott témákban véleménynyilvánítás. A tanult szókincs és nyelvtani anyag számonkérése. 
 
 

TÉMAKÖR: ÉTKEZÉS 
Cél: Az alapvető, leggyakrabban fogyasztott ételek nevének ismerete. Más népek étkezési szokásai. 
Követelmény: Tudjon a tanuló a társával rövid párbeszédet folytatni az étkezésről, illetve tudjon 
rákérdezni a megismert ételekre, és tudjon választ adni, ha ilyen kérdést kap. 
Tartalom:   Étkezések, ételek nevei. 
Értékelés: Egy étlap önálló összeállítása reggelire, ebédre, vacsorára irányított kérdések alapján. 10-
12 mondatos önálló beszámoló arról, hogy a tanuló mit fogyaszt az egyes étkezésekkor. 
 
 

TÉMAKÖR: UTAZÁS 
Cél: Utazással kapcsolatos nyelvi sztereotípiák elsajátítása 
Közlekedési eszközeik felelevenítése. 
Követelmény: Tudjon a tanuló információkat szerezni utazásról, utazási lehetőségekről, tudjon 
menetjegyet rendelni. Indokolja meg az utazás célját, tudjon az utazásról önállóan beszámolni.. Hallás 
utáni értés: a pályaudvaron (hangos bemondó). 
Tartalom:  Utazással, útiránnyal, úti céllal kapcsolatos szókincs. Jegyváltás a pályaudvaron. A vasúti 
fülkében. Úti előkészületek. Mellékmondatok (dass, weil) - mellékmondati szórend. Elöljárók tárgy- és 
részes esettel földrajzi nevek előtt. Birtoklás kifejezése. Pályaudvar - közlemények. 
Értékelés: Beszédszituációk utas-ügyintéző, utas-utas között. Megadott szempontok szerint egy 
utazási terv összeállítása, beleértve egy-két látnivalót utazás közben. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló 

− ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;  
− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  
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− ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 
információt kiszűr.  

− értse meg a magnóról hallott szöveget, tudja összefoglalni anyanyelvén a hallottakat.  
 

Beszédkészség 
A tanuló 

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  
− tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel;  
− megértési probléma esetén segítséget kér. 
− ismerje a német nyelv hanglejtését, a magyar nyelvtől eltérő hangok ejtését  
 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló 

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  
− ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál;  
− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megérti, saját anyanyelvén tartalmát összefoglalja.   
 

Íráskészség 
A tanuló 

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír;  
− egyszerű közléseket és kérdéseket, néhány mondatos rövid szöveget, tanult minta alapján 

írásban megfogalmaz.  
− ismeri a német ABC magyartól eltérő hangjelöléseit.  
− Szókincs: 500 szó aktív, 200 szó passzív használata. 

 

HATODIK ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 4 óra 
Évi óraszám: 144 óra 
Ebből készségfejlesztésre fordított óraszám: 15 óra 
 
CÉL :  
A tanult témakörön belül tudjon a tanuló beszélgetést folytatni eddig megszerzett nyelvtani és 
nyelvhasználati ismeretei segítségével. 
 
KÖVETELMÉNY :  
A tanuló kérdésre vagy önállóan tudjon beszélni egyre bővülőbb körben környezetéről, társairól, a 
felnőttekről. Tudja kifejezni egyetértését, egyet nem értését, tetszését, nem tetszését. Tudjon kérni, 
vendéget kínálni, tudjon meghívni valakit valamilyen rendezvényre. Tudjon egyszerű szövegből 
információt kiszűrni, egyszerű párbeszédben részt venni. 
 
TARTALOM :  
kedvenc elfoglaltság megnevezése, mondat-átalakítás, tömörítés, levél írása, leírás 
készítése,útbaigazítás,beszámoló,érdeklődés,véleményalkotás,párbeszédek,egy-egy program 
elmesélése. 
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TÉMAKÖR: SPORT 
Cél: Ép testben ép lélek. A sport és egészséges életmód összefüggése. A tanuló egészségi állapotának 
leírása, panaszai, érdeklődés az egészség felől. Sportágak ismerete. 
Követelmény: A tanuló tudjon válaszolni az egészségre vonatkozó alapvető kérdésekre, a 
leggyakrabban előforduló panaszokat (fejfájás, láz stb.) tudja elmondani, ezek iránt érdeklődni. Tudjon 
néhány sportágat jellemezni, tévéműsorokról beszélni, e témában dialógusokat alkotni. A "welch" 
kérdő névmás használata. A melléknév fokozott formáinak alkalmazása, összehasonlító mondatok 
alkotása. A 3. személyű birtokos névmás alany- és tárgyesete. 
Értékelés: A szókincs ellenőrzése, a nyelvtani anyag számonkérése. A tanultak alkalmazása 
párbeszédekben. 
 
 

TÉMAKÖR: ZENE 
Cél: A kultúra, a zene fontossága életünkben. A jó zene iránti érdeklődés felkeltése. 
Követelmény: Tudjon a tanuló a zenéről, zenével kapcsolatos szabadidős programokról képek alapján 
beszélni, ilyen tárgyú élményt röviden elmesélni. 
Az összetett múlt idő(Perfekt) alkalmazása. Módbeli segédigék használata(dürfen).Az alárendelő 
mellékmondat szórendje(weil).Hallás utáni megértés fejlesztése. Interjú feldolgozása beszámoló 
formájában. Határozatlan és birtokos névmások. 
Tartalom:  Különféle zenei formák, műfajok. Klasszikus zene. A „dürfen” segédige használata. 
Hangszerek. A birtokos névmás többes száma(alany- és tárgyeset).  
Értékelés: A témakör szókincsének pontos ismerete. Önálló beszámolók, 
dialógusok összeállítása, ezek értékelése. A Perfekt precíz ismerete, alkalmazása szóban és írásban 
egyaránt. 
  
 

TÉMAKÖR: AZ ÉN VILÁGOM 
Cél: A tanuló érdeklődési körének bemutatása, tanuláson kívüli tevékenysége, szórakozási szokások 
(televízió, videó, számítógép, olvasás). 
Követelmény: a tanuló tudjon beszámolni arról, hogy mivel tölti szabadidejét,  tudja kifejezni a 
cselekvés lefolyásának különböző módozatait (lehetőség, szükségszerűség, engedély, késztetés, akarat, 
szándék, cselekedtetés)!  Tudjon használni számítógépes nyelvi programokat. A módbeli segédigék és 
a „lassen" ige alkalmazása. Képleírás kérdésekre, illetve önállóan (5-6 mondat terjedelemben). 
Tartalom:  Kedvenc foglalatosság és annak tárgyai, illetve az ehhez kapcsolódó cselekvések, 
barátokkal, társakkal való kapcsolat szavai. Képleírások, fordítási gyakorlat szótár segítségével, tanári 
irányítással. 
Értékelés: Önálló beszámolók, monológok. 
  
 

TÉMAKÖR: HÁZ, LAKÁS 
Cél: Egymástól eltérő jellegű hazai és célnyelvi országban lévő házak, lakások bemutatása, 
megismerése. 
Követelmény: Az egymástól eltérő házak (pl. falusi, városi) leírása. 
A tanuló tudjon véleményt mondani a házakról, lakásokról (tetszik, nem tetszik). Tudja azokat főbb 
vonásaikban összehasonlítani. 
Tartalom:  A már eddig megismert házak, lakások mellett beszélgetés a célnyelvi országok házairól, 
lakásairól, az ott élő gyerekek körülményeiről, életmódjáról. Lakberendezési tárgyak (a 2. évfolyamon 
tanultak bővítése). 
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Értékelés: A tanuló írja le, mutassa be saját lakását. Alaprajz, kép alapján mutasson be egy lakást. 
Kérdések szerkesztése a kép alapján bemutatott lakáshoz. Lakás, szoba berendezése. 
 
 

TÉMAKÖR: TÁGABB KÖRNYEZETÜNK 
Cél: Alapvető ismeretek a településtípusokról, a fővárosról és a célnyelvi országokról. 
Követelmény: A lakhely (falu, város) pár mondatos bemutatása, a főváros főbb nevezetességeinek 
célnyelvi megfelelője, a német nyelvű országok és fővárosaik. .A cselekvés különböző 
körülményeinek kifejezésére a tárgy- és részes esettel járó elöljárószók használata beszédben és 
írásban. Személyekre és tárgyakra vonatkozó kiegészítendő kérdések. Információszerzés és információ 
adása.  
Tartalom:  Utazással, egy-egy város, táj bemutatásával kapcsolatos szavak. Alapvető ismeretek a 
térképolvasásról. Rövid párbeszédek elsősorban az utazás, útbaigazítás beszédszituációiban. 
Értékelés: Önálló beszámoló, kérdés-felelet játék a térkép előtt, egy útvonal leírása egy célnyelvi 
országba (8-10 mondatban) és helyi közlekedés (közlekedési lehetőség) a megyeszékhelyre vagy a 
vonzáskörzet városába. Feladatlapokon az elöljárószók alkalmazása (pl.: halmazból való válogatás, 
pótlás, helyesbítés hibás szövegben, önálló alkalmazás). 
 
 

TÉMAKÖR: EMBERI KAPCSOLATOK  
Cél: A szóbeli és írásbeli kommunikálás alapjai a családon osztálytársakon kívüli személyekkel, 
elsősorban távolabbi ismerősökkel, levelezőtársakkal. A német nyelvű országokban élő gyermekek 
életének megismerése személyes kontaktus által. 
Követelmény: Üdvözlőlap, rövid levél írása egy célnyelvi országban élő, hasonló korú társnak vagy 
barátnak. Folyamatos kapcsolattartás levélben. Helységnevek, országnevek, földrajzi nevek 
alkalmazása beszédben és írásban. 
Tartalom:  Elsősorban a levélírás jellegzetes szó- és kifejezés fordulatai. Rövid beszámoló a 
nyaralásról 
vagy az iskoláról írásban, érdeklődés a levelezőtárs hogyléte. az ottani szokások felől. Úticélok 
indoklással kis dialógusokban. 
Értékelés: elsősorban írásban, levél, levelezőlap írásával, illetve célnyelven írt hasonló írásmű 
megértésével. 
 
 

TÉMAKÖR: MINDENNAPI ÉLETÜNK 
Cél: Az otthoni, mindennapi élet bemutatása munka- és szabadidős programokban is. Egészséges 
életmód. Iskolai és iskolán kívüli sportolás. 
Követelmény: Tudjon a tanuló szabadidős programokról beszélni képek alapján, illetve ilyen tárgyú 
élményt elmesélni 10-12 mondatban. Egy hosszabb történet (20-25 mondatos) tömörítése, visszaadása, 
leegyszerűsítve (8-10 mondat). Egy kulturális élmény (színház, hangverseny, diákelőadás stb.) önálló 
elmesélése 10-12 mondatban. A vegyes ragozású igék alakjainak ismerete, használata . 
Tartalom:  Elsősorban a szabadidős tevékenységekre, tárgyakra vonatkozó szavak és az ehhez 
kapcsolódó emberi érzelmek, véleményalkotás. Egy-egy szabadidős program, hétvégi program 
elmesélése és elmeséltetése párbeszédekben: tanár-diák és diák-diák között. Párbeszéd tegező 
tormában és udvariassági formában (önözés). 
Értékelés: Beszédgyakorlat, mely során a tanulók kérdezik egymást szabadidős tevékenységekről, a 
szülők, felnőttek szokásairól. Egy feldolgozott történet tömör elmesélése.  Beszámoló levélben egy 
élményről. 
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TÉMAKÖR: ÖLTÖZKÖDÉS  
Cél: A leggyakrabban használt ruhadarabok nevei és egy személy leírása ruházata alapján. .A 
ruhaviselet és az időjárás összefüggései . 
Követelmény: Ismerje a tanuló a divatos ruhadarabok nevét, a legfontosabb anyagneveket és a 
ruházkodással kapcsolatos legfontosabb cselekvéseket, az ide tartozó mellékneveket. 
Tartalom:  Saját öltözet és az osztálytársak öltözetének leírása. A legfontosabb öltözködési kellékek 
megnevezése. 
Értékelés: Párbeszéd egymás ruháiról, kép alapján egy személy öltözetének leírása. 
 
A továbbhaladás feltételei 
Hallott szöveg értése 
A tanuló  

− utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért;  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr;  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti. 
− az árnyaltabb viszonyokat kifejező információkat megérti 
− biztosan használja a német nyelv sajátos fonémáit 

Beszédkészség 

A tanuló  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol;  
− jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, a tanult 

modalitást, idő-, hely-, és esetviszonyokat kifejező szerkezeti egységek segítségével 
árnyaltabban tudja kifejezni mondanivalóját  

− kérdéseket tesz fel;  
− megértési probléma esetén segítséget kér;  
− tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 
 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 
− egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  
− egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 
− szókincs: 800 szó aktív, 300 szó passzív használata. 

Íráskészség 

A tanuló  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  
− egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  
− egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  
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− ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 
− szókincs: 800 szó aktív, 300 szó passzív használata 

 
  

HETEDIK ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 4 óra 
Évi óraszám: 144 óra 
Ebből készségfejlesztésre fordított óraszám: 15 óra 
 
 
CÉL : 
A tárgyalt témaköröket tudja a tanuló egyszerűbb helyzetekben alkalmazni, tudjon szótár segítségével 
a témakörhöz kapcsolódó szöveget fordítani. 
 
KÖVETELMÉNY :  
Tudjon a tanuló önállóan elmondani átélt eseményt. Értse meg az utasításokat és azokra cselekvéssel 
válaszoljon. Értse meg egyszerű szövegek lényegét. Tudja az ismeretlen nyelvi elemek jelentését 
jórészt ismert nyelvi eszközöket tartalmazó szövegből kikövetkeztetni. Tudjon egyszerű közléseket 
megfogalmazni, kérdéseket feltenni, beszélgetést kezdeményezni és befejezni. Tudjon egyszerű 
szöveget(üzenet, üdvözlet)írni. 
 
TARTALOM :  
bemutatás, levélírás, véleménynyilvánítás, események leírása, kötelezettség, szükségesség, tudás, nem 
tudás kifejezése, beszámoló, érdeklődés. 
 
 
 

TÉMAKÖR: EMBERI KAPCSOLATOK 
Cél: Emberi tulajdonságok, emberek közti viszonyok kifejezése, egyéni és közösségi ünnepek, ünnepi 
szokások. 
Követelmény: A tanuló tudjon leírni embereket külső tulajdonság alapján és jellemezni a legfontosabb 
belső tulajdonságok alapján! Tudja a mellékneveket jelzőként használni beszédben és írásban. 
Tartalom:  Emberi tulajdonságokkal és nagy ünnepekkel, az ünnepekkor szokásos emberi 
érzelmekkel, szokásokkal kapcsolatos szavak, kifejezések, beszámoló családi nemzeti ünnepekről, 
illetve az ünnepekkel kapcsolatos szokások iránti érdeklődés. 
Információk kérése, adása, személytelenség, birtoklás kifejezése. Szövegértési feladatok szóban és 
írásban tanári válogatás alapján. 
Értékelés: Egy felnőtt, élő személy leírása  előre megbeszélt szempontok, gyakran használt nyelvi 
kifejezések, szólások alapján. Feladatlapok a melléknévragozáshoz kapcsolódóan. 
 
 

TÉMAKÖR: TÁGABB KÖRNYEZETÜNK 
Cél: Budapest és a német nyelvű országok részletesebb megismerése. 
Követelmény: Tudjon a gyermek 8-10 összefüggő mondatot mondani Budapestről, ismerje a német 
nyelvű országokat, tudjon beszámolni ezek  legfontosabb nevezetességeiről! Ismerje  a keltezés 
különböző módjait, illetve a legismertebb, birtokos esetet vonzó elöljárószókat. 
Tartalom:  Képek alapján tudjon pár(5-6) mondatot mondani hazánk, illetve Budapest legfontosabb 
nevezetességeiről (Hősök tere, Halászbástya, Margitsziget, Parlament stb.), illetve tudjon érdeklődni 
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egy-egy idegen város helyéről, lakóiról, nevezetességeiről! Globális szövegértési gyakorlatok 
prospektusok, idegenforgalmi kiadványok szövegei alapján. Mondatalkotási gyakorlatok a számnevek 
köréből. 
Értékelés: Önálló beszámoló hazánk fővárosáról illetve a német nyelvű országokról. Feladatlapok a 
számnevek különféle használatáról. 
 
 

TÉMAKÖR: AZ ISKOLA VILÁGA                       
Cél: Vélemények, érzelmek az iskolával kapcsolatban. 
Követelmény: A tanuló érzelmeinek, gondolatainak kifejezése az iskolával, társaival kapcsolatban. 
Tulajdonságok összehasonlítása. A tulajdonság mértékeinek kifejezése. Fokozás. 
Tartalom:  Az iskolával, nyári szünettel kapcsolatos szavak. Tulajdonságok összehasonlítása, a wie és 
az als használata. 
Értékelés: Közösen megbeszélt szempontok szerint riport készítése egy-egy tanulótárssal a 
szünidőről, az iskolával kapcsolatos véleményéről, különböző dolgok összehasonlításáról. 
 
 

TÉMAKÖR: EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 
Cél: A tanuló egészségi állapotának leírása, érdeklődés az egészség felől. 
Követelmény: A tanuló tudjon válaszolni az egészségére vonatkozó alapvető kérdésekre, a 
leggyakrabban előforduló panaszokat(fejfájás, láz, hasmenés stb.) tudja elmondani, ezek iránt 
érdeklődni! 
Tartalom:  Az egészséghez kapcsolódó szavak. Alapvető kérdések és az adható feleletek, illetve egy 
betegség (baleset) lezajlásának ismertetése. 
Értékelés: Dialógusok, monológok.  
  
 

TÉMAKÖR: ÉTKEZÉS 
Cél: Étkezés otthon és az étteremben (a témakör bővítése). 
Követelmény: Előkészületek az étkezéshez, asztalterítés, rendrakás étkezés után, ételek, italok 
rendelése étteremben, vélemény az ételről, italról, fizetés. Önálló beszámoló egy otthoni ünnepi 
étkezésről. 
Tartalom:  Az ételek megnevezésével, elkészítésével, éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kifejezések. 
Értékelés: Étlap-összeállítás, egy egyszerű étel elkészítésének módja. Önálló beszámoló. 
 
 

TÉMAKÖR: UTAZÁS 
Cél: Az utazással kapcsolatos nyelvi sztereotípiák elsajátíttatása. 
Követelmény: Tudjon a-tanuló információkat szerezni utazásról, utazási lehetőségekről, tudjon 
menetjegyeket 
rendelni! Indokolja meg az utazás célját, tudjon az utazásról önállóan beszámolni (810 mondat)! 
Tartalom:  Az utazással, útiránnyal. úti céllal kapcsolatos szavak. „Menetjegyolvasás" (a tanuló tudja 
a menetjegyről leolvasni a legfontosabb utazási adatokat). 
Értékelés: Beszédszituációk utas-ügyintéző, utas-utas között. Megadott szempontok szerint egy 
utazási terv összeállítása, beleértve egy-két látnivalót utazás közben. 
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Az iskolai dolgozatok legalább négy eltérő fajtájú és nehézségi fokú feladatot tartalmazzanak 
dolgozatonként! A dolgozatokban a kreatív feladatok domináljanak! Az írásbeli feladatok közül 
elsősorban a levél műfaját értékeljük, illetve a tanulók által gyűjtött prospektusokból a globális értést! 
Minden tanulót értékeljünk fordítási gyakorlatokból! A fordítások esetében mindkét „fordítási irányt" 
alkalmazzuk: anyanyelvről németre, illetve németről anyanyelvre! Kerüljenek előtérbe azok a 
feladatok az értékeléskor, melyek a tankönyv szövegétől elszakadnak, de a nyelvi sztereotípiákat, 
szófordulatokat gyakrabban tartalmazzák. 
 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló  

− megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért, egyértelműen felismeri a különböző beszédszándékokat.  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
szövegből kikövetkezteti. 

Beszédkészség 

A tanuló  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol;  
− egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  
− kérdéseket tesz fel,  
− eseményeket mesél el;  
− megértési probléma esetén segítséget kér;  
− részt vesz egyszerű párbeszédben,  
− beszélgetést kezdeményez, befejez. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megérti;  
− egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  
− ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti. 
− tudja használni a szótárt 

Íráskészség 

A tanuló  
− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  
− egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  
− egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  
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− ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 
− szókincs: 1200 szó aktív, 400 szó passzív használata 

 

8. ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 4 óra 
Évi óraszám: 144 óra 
Ebből készségfejlesztésre fordított óraszám: 15 óra 
 
 
CÉL :  
Értse meg a tanuló a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és az alapvető fordulatokat! Véleményét 
köznapi dolgokról tudja elmondani!  
 
KÖVETELMÉNYEK : 
Globálisan értse meg a tanult témakörökön belül elhangzó, normális beszédütemű szöveget! Szótár 
segítségével értsen meg apró közléseket (hirdetés, ismertető stb.)! Tudja magát szóban és írásban 
(levél) a köznapi élet témaköreiben kifejezni. 
Értse meg a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 
eseményeket;  
Legyen képes a jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben  a lényeges 
információt a lényegtelentől elkülöníteni. 
Tudjon jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban 
válaszolni, egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 
elmesélni, egyszerű párbeszédben részt venni. 
 
 
 
 
 

TÉMAKÖR: EMBERI KAPCSOLATOK 
Cél: Emberek belső tulajdonságai és cselekedeteik, ezek összefüggésének kifejezése. 
Követelmény: Tudjon a tanuló másokat bemutatni, személyes levélben  megszólítani valakit, 
elbúcsúzni tőle! Tudja kifejezni az alapvető emberi tulajdonságokat, és a tulajdonságok és 
cselekedetek közötti kapcsolatot!  Tudjon véleményt alkotni, helyeslését, illetve rosszallását kifejezni. 
Értse és alkalmazza a melléknévi igenevek és a határozói igenév alakjait, tudja alkalmazni az összetett 
mondatokban a vajon, -e módosítószókat tartalmazó alárendelő összetett mondatokat (ob-Sätze)! Az 
összetett mondatokban tudja kifejezni az időkülönbségeket, előidejűséget Fordítson figyelmet a nyelvi 
párhuzamokra és kontrasztokra az anyanyelv és a német nyelv között (vonzatok)! Beszédében 
törekedjék az összetett mondatok használatára a folyamatos gondolatközlés érdekében! Alkalmazza a 
vonatkozó mondatokat és azok névmási alakjait, a vonatkozó névmások között (wer, der, welcher), 
egyes alakjainak használata között tudjon különbséget tenni! 
Tartalom:  Az emberi cselekedetekhez, tulajdonságokhoz, jellemző emberi helyzetekhez kapcsolódó 
szavak. Véleményalkotás emberi kapcsolatokról, felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek, felnőtt-felnőtt 
kapcsolatában. Szövegértési feladatok hallás után és értő, néma olvasással  Jellemzés képleírással. 
Fordítási feladatok alárendelő mellékmondatokkal, nyelvi hasonlóságokkal és kontrasztokkal. (Az aki, 
ami és a hogy kötőszavak 
alkalmazása a fordításokban.) 
Értékelés: Vélemények alkotása egyes cselekedetekről, a tanulságok rövid (1-2 mondatos) 
összefoglalása. Egy-egy anekdota, adoma tartalmi visszaadása, elmondása, leírása. 
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TÉMAKÖR: TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK  
Cél: A bennünket körülvevő növény- és állatvilág legjellemzőbb szavai, a velük kapcsolatos 
legfontosabb kifejezések. 
Követelmény: A gyermek ismerje a háziállatokat, a nálunk élő legfontosabb vadállatokat, 
környezetünkre legjellemzőbb vadonélő fákat (fenyő, tölgy, akác stb.)! Tudjon egy falun vagy erdőben 
tett látogatásról kérdések alapján beszámolni, illetve tudjon ilyen helyzetekre rákérdezni! Tudja 
felismerni és a megadott minták alapján használni a feltételes múlt idejű (Konjunktív II, 
Plusquamperfekt) igealakokat: wäre, hätte. 
Tartalom:  Növények, állatok, madarak nevei. Szituációk feltételes múlt időre vonatkozóan (Mit tettél 
volna, ha.../Mi lett volna, ha...?). 
Értékelés: Beszámoló irányított kérdések alapján. Mondat-átalakítások. Fordítási feladatok feltételes 
mondatokkal. 
 
 

TÉMAKÖR: AZ ISKOLA VILÁGA 
Cél: Az iskola, az iskolai élet részletes ismerete, ismertetése, az iskola kapcsolatai szülőkkel, 
intézményekkel. 
Követelmény: A tanuló tudjon beszámolni szóban és írásban iskolája munkájáról, pozitív és negatív 
iskolai élményekről, az iskola adottságairól, környezetéről, véleményt mondani az iskoláról.  
Tartalom:  Az iskola tanításon kívüli eseményeire, rendezvényeire vonatkozó szavak (pl.:ünnepségek, 
kiállítások, szakköri bemutatók, sportnap stb.). Fordítási feladatok. Melléknévragozás: erős és vegyes 
ragozású melléknevek, kritika kifejezése. 
Értékelés: Élmény elmesélése résztvevőként, illetve nézőként - beleéléses (elsősorban szóbeli) 
fogalmazás. 
 
 

TÉMAKÖR: UTAZÁS 
Cél: Utazással, úti előkészületekkel kapcsolatos feladatok, terv, ígéret, szándék kifejezése. 
Követelmény: Ismerje a tanuló a valutaváltás, szállásfoglalás elintézéséhez szükséges legalapvetőbb 
szavakat, 
kifejezéseket! Tudja kifejezni (utazási) szándékait feltételes módban! Tudja és használja a feltételes 
mód körülírásos (würde-Form) alakját. 
Tartalom:  Elsősorban nyelvi sztereotípiák a külföldi utazással kapcsolatban. Mondatátalakítások a 
valóság és a lehetőség kifejezésére (kijelentő és feltételes módú beszédszituációk). Összehasonlítások 
feltételes módban (Wenn .. besser, schöner wäre, ... ) - az ismeret fokán. 
Értékelés: Párbeszéd, illetve monológ (cselekménysor elmesélése). Feladatlap a feltételes mód 
elsajátításának értékelésére. Az írásbeli dolgozat egyik feladata a feltételes módú mondattípusok. 
Fordítási gyakorlatok feltételes mondatokkal.  
 
 

TÉMAKÖR:SZABADID Ő, SZÓRAKOZÁS 
Cél: A valóságban megtapasztalni a használható nyelvtudás örömét levél, utazás vagy beszámoló 
kapcsán. A legismertebb szabadidős tevékenységi formák. 
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Követelmény: Tudjon a tanuló szóban és írásban beszámolni kedvenc időtöltéséről, tudjon érdeklődni 
mások szabadidős tevékenységéről. Tudja kedvenc időtöltését összetett mondatokat is felhasználva 
indokolni. Tudjon összeállítani szabadidős programot jó és rossz időben. Értse és próbálja használni a 
zu+Infinitiv szerkezetet. 
Tartalom:  Egyéni szabadidős tevékenységi formák, hobbik, szervezett szabadidős formák(túra, 
színház, sportmérkőzés).Párbeszédek, riportok készítése. Vidám történetek fordítása magyarról 
németre, németről magyarra. Mondatátalakítások, mondatrövidítések(zu+főnévi igenév) 
Értékelés: Élmény elmesélése, egy jövőbeli tervezett program ismertetése önállóan (12-15 mondat) és 
kérdésekre. Szövegértési feladatok hallás után és néma értő olvasással. Fordítási gyakorlatok. A 
feladatok között nagyobb szerepet kell kapnia a fordítási gyakorlatoknak, szófordulatoknak, vonzatos 
kifejezéseknek, a stílusbeli különbségeknek. Értékeléskor törekedni kell a komplex feleletekre. 
 
 
A továbbhaladás feltételei: 
 
Beszédértés:   

• Tanári utasítások követése a tanult nyelvtani fogalomköröket és témaköröket figyelembe véve.  
• Ismerős szituációban, témakörben feltett kérdések megértése, hallás utáni feladatok megértése. 

 
Beszédkészség:  

Helyes intonáció. Információ kérése és adása. Összefüggő mondatokban hallott, olvasott vagy 
látott dolgokról beszámolni. személyeket, tárgyakat tulajdonságaik alapján jellemezni, róluk 
véleményt mondani. Egy-egy hagyományt, szokást ismerni, arról beszámolni. A német nyelvű 
országokról néhány információt elmondani. 

 
Olvasási, olvasásértési készség: 

• Ismert szöveg hibátlan olvasása helyes hangsúllyal és hanglejtéssel.  
• Ismeretlen szavakat és kifejezéseket is tartalmazó szöveg tartalmának megértése 
következtetéssel. 

 
Íráskészség: 

Ismert szavakból álló, többmondatos szöveg diktálás utáni leírása, egyszerű eseménysor leírása, 
rövid önállóan fogalmazott szöveg leírása. 

 
 
 

BESZÉDSZÁNDÉKOK 
 
 
 

5-6.ÉVFOLYAM 
Társadalmi érintkezéshez szükséges beszédszándékok: 
- köszönés elköszönés: Guten Morgen/Tag! Auf Wiedersehen! 
- köszönet és arra reagálás :Danke! Bitte! 
- bemutatkozás: Ich Heiße……   Ich bin……. 
- megszólítás: Entschuldigung …… 
- érdeklődés hogylét iránt, arra reagálás: Wie geht’s dir? Danke, prima!  
- bocsánatkérés és arra reagálás :Entschuldigung! Kein Problem! 
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- gratuláció, jókívánságok, arra reagálás: Herzlichen Glückwunsch zum ……. Danke! 
                                                                  Fröhliche Weihnachten! 
 
 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló beszédszándékok  
- véleménykérés, arra reagálás: Magst du Mathe? Ja. 
-valaki igazának az elismerése, el nem ismerése: Da hast du (nicht) recht!  
- egyetértés, egyet nem értés: Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht recht! 
- tetszés, nem tetszés: Das finde ich gut/blöd! 
- akarat, kívánság, képesség: Ich will..., ich möchte..., ich kann... 
 
Információcseréhez kapcsolódó beszédszándékok 
- dolgok, személyek megnevezése, leírása: Das ist... Meine Mutter ist...  
- információkérés, -adás: Wie ist...? Prima. /Wie alt bist du? 12. 
- igenlő vagy nemleges válasz: Ja, nein, nicht, kein, doch  
-tudás, nem tudás: Ich weiss (nicht). 
 
A partner cselekvését befolyásoló beszédszándékok  
- kérés: Gib mir bitte...! 
- javaslat, arra reagálás: Möchtest du...? Ja, gerne! 
- meghívás és arra reagálás: Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir leid. 
- kínálás és arra reagálás: Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 
 
 
7-8. évfolyam 
Társadalmi érintkezéshez szükséges beszédszándékok 
- megszólítás: Entschuldigung, ……..  
- köszönés, elköszönés :Guten Morgen/Tag! Auf Wiedersehen!  
- köszönet és arra reagálás: Danke! Bitte! 
- bemutatás, bemutatkozás: Das ist Peter. Ich heiße ……..  Ich bin ………  
- érdeklődés hogylét iránt, arra reagálás: Wie geht’s dir? Danke,prima. 
                                                                Was fehlt dir? Ich habe Kopfschmerzen.  
- engedélykérés, arra reagálás: Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.  
- bocsánatkérés és arra reagálás: Entschuldigung! Kein Problem!  
- gratuláció, jókívánságok, arra reagálás: Herzlichen Glückwunsch zum …….  Danke. 
- személyes levélben megszólítás, elbúcsúzás: Liebe(r) ………  Deine( r )….., Viele Grüße!  
 
 
Érzelmek kifejezésére szolgáló beszédszándékok 
- sajnálkozás: Es tut mir Leid!  
- öröm: Ich freue mich, daß …….. 
- elégedettség, elégedetlenség: Es ist prima, daß ……..   Schade, daß …… 
- csodálkozás: Oh, das ist aber schön! 
- remény: Ich hoffe, du kannst kommen. 
- bosszúság: Das ist aber schlimm! 
 
 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló beszédszándékok 
- véleménykérés, arra reagálás: Magst du Mathe? Ja. 
- véleménynyilvánítás: Was meinst du dazu? 
- valaki igazának az elismerése, el nem ismerése: Da hast du (nicht) recht! 
- egyetértés, egyet nem értés: Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht recht!  
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- tetszés, nem tetszés: Das finde ich gut/blöd! Das gefällt mir (nicht)! 
- akarat, kívánság, képesség:Ich will …… ich möchte …………. Ich kann ………  
- ígéret: Ich mache das schon! 
- szándék: Ich will …..  
 
 
 
Információcseréhez kapcsolódó beszédszándékok  
- dolgok, személyek megnevezése, leírása: Das ist... Meine Mutter ist... 
- események leírása: Zuerst... dann..., zum Schluss. Es war einmal...  
- információkérés, -adás: Wie ist...? Prima./ Wie alt bist du`? 12./ Weißt du...? Können Sie  
  mir, bitte sagen? 
- igenlő vagy nemleges válasz: Ja, nein, nicht, kein, doch  
- tudás, nem tudás: Ich weiß (nicht), dass/ob... 
- bizonyosság, bizonytalanság: Ich weiss es (nicht) genau. Ich bin mir (nicht) sicher,  
  dass/ob... 
 
 
A partner cselekvését befolyásoló beszédszándékok 
- kérés: Gib mir bitte...! Kannst du bitte...? 
- felszólítás: Schreib noch nicht. Öffne die Tür! 
- javaslat, arra reagálás: Möchtest du...? Ja, gerne! Können wir gehen?  
- meghívás és arra reagálás: Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. 
- kínálás és arra reagálás: Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 
 
 
 


