Helyi tanterv javaslat
IDEGEN NYELV
Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra
Magical World 2

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel
(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.
A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik világról szerzett ismeretekkel, a
gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta
tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.
 A korszerű idegennyelv-oktatás tevékenységközpontú.
 A mindennapi nyelvhasználatban – ezért a nyelvtanulásban is –, fontos szerepet
játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák, mely egy év nyelvtanulás
után, már hosszabb szövegeket feltételez- amennyiben a tanuló 4. osztályban már
megkezdte nyelvi tanulmányait.
 A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg
autentikus, hiteles legyen.
 A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és
a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
 Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal
kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben
tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot- már
kultúrákról szóló nyelvi szövegek, autentikus vizuális anyaggal elősegítik az
élményszerű, maradandó nyelvi tapasztalást.
 Az egész életen át tartó tanulás fontosságát már érdemes a nyelvtanulás kezdetén
hangsúlyozni, annak fontosságát kiemelni.
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg.
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A nyelvtanítás/nyelvtanulás sikere:

 Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága.
 A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek tanulási folyamatba
történő bekapcsolása.
 A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden
más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására.
A 4-8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra
megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb
nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, így bővüljenek, mélyüljenek.
5. osztály
Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek.
Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre vonatkozó rövid,
egyszerű utasításokat.
Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket. A feldolgozott tartalmak révén
lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben attól eltérő
kultúrába.
Az 5. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók
változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való
foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő
emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok
befogadására.
A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak.
A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővülnek és
mélyülnek. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a NATban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival.
Az 5. osztályban bővül a tanulók szókincse.
A nyelvtani szerkezeteket továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el. Örömüket lelik
a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak csekély mértékben segíti
nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input
minőségének és mennyiségének.

Ellenőrzés, értékelés:
Szövegértést ellenőrző feladatok:
 Igaz-hamis
 Feleletválasztós
 Hozzárendelés (kép-kép, kép-szöveg, szöveg-szöveg)
 Kiegészítendő kérdések
Beszédkészség:
 Kommunikációs készség
 Szókincs
 Nyelvhelyesség
 Kiejtés
Íráskészség:
 Kommunikációs készség
 Szókincs
 Nyelvhelyesség
 Helyesírás
Szóbeli értékelés és ellenőrzés formái:
 rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése
 hosszabb szóbeli feleletek árnyalt értékelése
Írásbeli ellenőrzés formái:
 Írásbeli házifeldat
 Önellenőrző feladatlap
 Feladatlap
Félév végén és év végén osztályzatot kapnak a tanulók.

Ajánlott témakörök
A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból,
magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is
szerepelnek a táblázatban.
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Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Családi események, közös programok.
Családfa.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat:
időbeosztás, napirend.

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Otthonok a célnyelvi országban és a
nagyvilágban.

Természetismeret: lakóhelyi környezet.

Étkezés
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés.
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a
nagyvilágban.

Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: étrend.

Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése.
Időjárási rekordok.

Természetismeret: az időjárás tényezői,
ciklusok a természetben.

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.
Matematika: halmazok.

Sport
Testrészek
Egészséges életmód, egészséges étkezés.

Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: testrészek.

Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Matematika: halmazok, diagramok
készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.

Matematika: számok írása, olvasása,
állítások igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba
rögzítése.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Iskola, barátok
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.
Órarend.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Mozi, zenehallgatás.

Testnevelés és sport: sportok.
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Természet, állatok
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.
Állatok a nagyvilágban.
Kontinensek, tájegységek.

Természetismeret: élőlények a ház körül,
az állatok életmódjának főbb jellemzői,
szoba- vagy kerti növények gondozása,
érdekes növények; a Föld szépsége,
egyedisége: a Kárpát-medence és hazánk
nagytájai, növénytakarója és élővilága.
Matematika: halmazok.

Ünnepek és szokások
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

Technika, életvitel és gyakorlat;
történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.

Város, bevásárlás
Tájékozódás, útbaigazítás.
Az én városom/falum.
Híres városok és nevezetességek.
Útbaigazítás, irányok.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.
Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Utazás, pihenés
Táborok, osztálykirándulás

Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés.
Hon- és népismeret: az én városom, falum,
a hazai táj, a világörökség elemei.

Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.

Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Rajz és vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.
Egészséges ételek.

Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: étrend.

Felfedezések
Nagy Földrajzi felfedezések
Tudomány, Technika
Feltalálók, híres találmányok.
Múltunk és Jövőnk
Történelmi helyek

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: Felfedezők, feltalálók. A
földrajzi felfedezések okai és céljai.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: Felfedezők, feltalálók.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: Felfedezők, feltalálók. A
földrajzi felfedezések okai és céljai.
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Fogalomkörök − 5. évfolyam
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelen idejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present Simple
Kérdőszórend
(what/who)
Present Continuous

Múlt idejűség

She likes winter sports.
When do you get up?
I don’t drink milk.
What do you do?
Why is she crying?
I’m leaving.

There is/ There are
Simple Past
(Regular/ Irregular
Past)
’used to’

There is a book on the table.
I travelled to London
yesterday.

Can (ability)

Can you swim?
I can/can’t swim.

Mustn’t

You mustn’t eat during the
lessons.

Genitive ’s
Possessive Adjective

Kate’s brother
my, your….

have got

I have got a dog.

Accusative of
personal pronouns
Let’s…
Imperatives for
Giving Directions

me, you, him, her, it, us, you,
them
Let’s go home!
Go down this street!

I used to be a good swimmer.

Modalitás

Birtoklás kifejezése

Névmások
Felszólítómód
Mennyiségi viszonyok

Melléknevek

Főnevek többes száma Regular and irregular
plurals
Sorszámnevek
Ordinal numbers

puppies, mice, children,
people
first, second…

Megszámlálhatóság

Some, any, no

Melléknévfokozás,
összehasonlítás

Comparatives,
Superlatives,
Comparisons

There are some grapes in the
bowl.
There isn’t any lemonade in
the fridge.
tall-taller- the tallest
as tall as
taller than
the tallest in

