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AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁNAK TANTERVE 

1-2. évfolyam 
 

Az alsó tagozat első évfolyamán kezdődő idegennyelv-oktatás alapvető célja kettős: egyrészt 

kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt 

megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek (hallott és olvasott 

szövegek értése) fejlesztésével. Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiák kialakításának 

megalapozása. Gyermekkorban a nyelvtanulás során a célnyelvet hallva, a szituációt, értve, 

teljes mondatszerkezetek megtanulásával haladnak előre a tanulók. Ez a folyamat lassú, még 

látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek 

során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe 

szívesen bekapcsolódnak. Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven 

hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a 

tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, 

szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik 

az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára. A készségek közül a hallott 

szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a 

cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas 

válaszoktól a memorizált, nem elemzett nagyobb egységek használatáig terjed. Ennek 

megfelelően a követelmények a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. Az első 

évfolyam egy szóbeli előkészítő szakasz, amely során a tanulók nagy vonalakban 

megismerkednek azokkal a témakörökkel, amiket az alsó tagozat többi évfolyamán már 

írással és olvasással kiegészítve mélyítenek el. Az olvasás és írás bevezetés második 

osztálytól kezdődik. 

 

1. évfolyam 

Éves óraszám: 68 óra 

A nyelvtanulás az első évfolyamon játékos ismerkedést jelent a célnyelvvel, megalapozva a 

későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az 

idegen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél 

továbbá, hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók 

számára. 

Ebben a szakaszban elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás 

utáni szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A 

nyelvtanulás a tanulók által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a 

beszélt nyelven keresztül valósul meg, játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek 

feldolgozására épülő kreatív és motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok, 

kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az adott szituációkban, 

megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik, 
így azok megértése és felidézése is könnyebbé válik. 

A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a 

szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott 

szöveg segíti a tanulókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét. 

Az élő beszéd, kommunikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket 

kellő ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás 

utáni nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a 
beszédtempó célnyelvnek megfelelő fejlesztését. 
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Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális 

elemekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek 

eljátszásának. A saját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben 

könnyen előhívható ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki 

kreativitást, lehetőséget adnak arra is, hogy megtanuljanak élni a nonverbális 

kifejezőeszközökkel is. Ebben az életkorban az is fontos, hogy a tanulók minden 

érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuális megerősítést, 

és kézbe vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során. 

A célnyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor 
anyanyelvükön már magabiztosan írnak és olvasnak a tanulók. 

A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és célnyelvi 

kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra 

lehetőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és 

eszközrendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az 

infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a 

megértésben, és motiváló hatással bír. 

A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, műveltségi terület tartalmaival 

mint a nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. Fejleszti a tanulói kreativitást, 

ha lehetőséget kapnak a különböző tanórákon elsajátított szókincs célnyelvi órán való 
alkalmazására. 

A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a 

nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére 
(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra. 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és 

szociális kompetenciák, tanulási képességek. Játékok, 

szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 

3 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen 
támogatott, célnyelven történő óravezetést; 

követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor 

a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak 
rendelkezésére; 

felismeri és végrehajtja az általa már hallott 

utasításokat; 

a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, 
hang, rajz) meg tudja jeleníteni; 

képes rövid, egyszerű szövegeket, pl. mondókákat 

memoriterként elmondani; 

tud egyszerű szövegben hallott információt más 
tevékenység során felhasználni; 

megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű 

szavakat és fordulatokat, amelyek a személyével, 
közvetlen környezetével kapcsolatosak. 
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 C 

1 

A fejlesztés tartalma 

 A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az artikulációs bázis 

fejlesztése, speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, 

megfigyelése. 

 A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése. 

 Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, szavakból, rövid mondatokból álló 
kijelentések megértése. 

 Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, nonverbális elemekkel 

támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, 
szerepjáték stb.). 

 A személyi adatokra és konkrét szükségletekre vonatkozó egyszerű kifejezések 
megértése. 

 Az életkornak megfelelő, ismert témakörhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű 
szövegek bemutatásának követése. 

 Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, együttmondása után közös 
vagy önálló ismétlés. 

 A kiejtés, intonáció, hangsúly játékos gyakorlása (pl. hangerőváltással,  
érzelmek kifejezésével, mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: gyermekdalok, 

gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, mesék, 
rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd. 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

motivációja. 

Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai 
életből. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót 

igénylő célnyelvi gyermekjátékokban; 

részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a 
kommunikáció a lassabb beszéden és ismétlésen alapul; 

be tud kapcsolódni az egyszerű játékos feladatokba; 

képes megválaszolni egyszerű kérdéseket a közvetlen 

szükségletek vagy jól ismert témák területén, illetve 
azokra reagálni; 

tud másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat 

adni; 

képes tevékenységekkel reagálni egyszerű tanári 
utasításokra pl. mozgás, rajzolás; 

képes a célnyelvi normáknak megfelelő kiejtés, 

intonáció és beszédtempó utánzás alapján történő 
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elsajátítására. 

 F 

1 

A fejlesztés tartalma 

 Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, 
felszólításokra való reagálás rövid válaszokkal. 

 Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való 
kapcsolódás. 

 Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben 
történő alkalmazása példa alapján. 

 A legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és búcsúzási, bemutatkozási 
formulák használata. 

 Kérés, köszönet, sajnálkozás kifejezése. 

 Nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt megnyilatkozások 
megértése és reagálás azokra. 

 Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális 
elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral. 

 Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való 
aktív részvétel. 

 Bekapcsolódás nonverbális elemekkel támogatott, közös szöveg- és 
mesemondásba ismert szavak, kifejezések ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, mondókák, 

gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek. 

 

Témakörök 

 A 

 Ajánlott témakörök 

1 

Személyes vonatkozások, család 

 Személyes bemutatkozás. 

 Család bemutatása rajzok, képek segítségével. 

2 

Környezetünk 

 Az otthon, lakás bemutatása (szobák, helyiségek megnevezése). 

 Időjárással kapcsolatos kifejezések. 

 Állatok, gyümölcsök megnevezése. 

3 
Az iskola 

 Személyes iskolai, illetve tantermi eszközök megnevezése. 

4 

Életmód 

 Napirend, napszakok ismerete. 

 Mindennapi használati tárgyak, játékok megnevezése. 

 Alapvető ételek megnevezése, csoportosítása (pl. egészségesre, 
egészségtelenre). 

 Évszaknak megfelelő öltözködés, ruhadarabok neve. 
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5 

Szabadidő, szórakozás 

 Ünnepek. 

 Szabadidős játékok, sportok megnevezése. 

 Közlekedési eszközök neve. 

 Játékok megnevezése. 

 

Témakör neve: Óraszám: 

Személyes vonatkozások, család 20 óra 

Környezetünk 16 óra 

Az iskola 16 óra 

Életmód 8 óra 

Szabadidő, szórakozás 8 óra 

Összes óraszám: 68 óra 

 

 B C 

1 
A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, 

követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű 
utasításokat. 

Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel 

tud használni. 

Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során. 

A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid 
válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra. 

Aktívan részt vesz interakciót igénylő nyelvi játékokban. 

Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott rövid 

szövegek jelentését. 

El tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, magnó, 
videó stb.) hallott egyszerű szöveghez tartozó feladatokat. 

Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. 

 

2. évfolyam 

Éves óraszám: 68 óra 

A nyelvtanulás a második évfolyamon játékos ismerkedést jelent a célnyelvvel, megalapozva 

a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az 

idegen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél 

továbbá, hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók 
számára. 

Ebben a szakaszban elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás 

utáni szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A 

nyelvtanulás a tanulók által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a 

beszélt nyelven keresztül valósul meg, játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek 

feldolgozására épülő kreatív és motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok, 

kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az adott szituációkban, 
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megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik, 

így azok megértése és felidézése is könnyebbé válik. 

A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a 

szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott 

szöveg segíti a tanulókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét. 

Az élő beszéd, kommunikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket 

kellő ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás 

utáni nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a 

beszédtempó célnyelvnek megfelelő fejlesztését. 

Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális 

elemekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek 

eljátszásának. A saját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben 

könnyen előhívható ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki 

kreativitást, lehetőséget adnak arra is, hogy megtanuljanak élni a nonverbális 

kifejezőeszközökkel is. Ebben az életkorban az is fontos, hogy a tanulók minden 

érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuális megerősítést, 
és kézbe vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során. 

A célnyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor 

anyanyelvükön már magabiztosan írnak és olvasnak a tanulók. Az első kétéves szakasz végén, 

játékos formában már ismerkedhetnek az egyszerűbb szavak szóképével, illetve rövid, 

nyomtatott formában megjelenő mondatokkal. 

A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és célnyelvi 

kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra 

lehetőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és 

eszközrendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az 

infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a 
megértésben, és motiváló hatással bír. 

A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, műveltségi terület tartalmaival 

mint a nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. Fejleszti a tanulói kreativitást, 

ha lehetőséget kapnak a különböző tanórákon elsajátított szókincs célnyelvi órán való 

alkalmazására. 

A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a 

nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére 

(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra. 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése. 

2 Előzetes tudás 

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és 

szociális kompetenciák, tanulási képességek. Játékok, 
szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 

3 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen 

támogatott, célnyelven történő óravezetést; 

követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor 

a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak 

rendelkezésére; 

felismeri és végrehajtja az általa már hallott 
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utasításokat; 

a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, 

hang, rajz) meg tudja jeleníteni; 

képes rövid, egyszerű szövegeket, pl. mondókákat 
memoriterként elmondani; 

tud egyszerű szövegben hallott információt más 

tevékenység során felhasználni; 

megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű 

szavakat és fordulatokat, amelyek a személyével, 

közvetlen környezetével kapcsolatosak. 

 C 

1 

A fejlesztés tartalma 

 A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az artikulációs bázis 

fejlesztése, speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, 
megfigyelése. 

 A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése. 

 Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, szavakból, rövid mondatokból álló 
kijelentések megértése. 

 Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, nonverbális elemekkel 

támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, 

szerepjáték stb.) 

 A személyi adatokra és konkrét szükségletekre vonatkozó egyszerű kifejezések 
megértése. 

 Az életkornak megfelelő, ismert témakörhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű 
szövegek bemutatásának követése. 

 Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, együttmondása után közös 
vagy önálló ismétlés. 

 A kiejtés, intonáció, hangsúly játékos gyakorlása (pl. hangerőváltással,  
érzelmek kifejezésével, mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: gyermekdalok, 

gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, mesék, 
rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd. 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció. 

2 Előzetes tudás 

Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 
motivációja. 

Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai 

életből. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót 
igénylő célnyelvi gyermekjátékokban; 

részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a 

kommunikáció a lassabb beszéden és ismétlésen alapul; 
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be tud kapcsolódni az egyszerű játékos feladatokba; 

képes megválaszolni egyszerű kérdéseket a közvetlen 

szükségletek vagy jól ismert témák területén, illetve 
azokra reagálni; 

tud másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat 

adni; 

képes tevékenységekkel reagálni egyszerű tanári 
utasításokra pl. mozgás, rajzolás; 

képes a célnyelvi normáknak megfelelő kiejtés, 

intonáció és beszédtempó utánzás alapján történő 
elsajátítására. 

 F 

1 

A fejlesztés tartalma 

 Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, 
felszólításokra való reagálás rövid válaszokkal. 

 Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való 

kapcsolódás. 

 Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben 
történő alkalmazása példa alapján. 

 A legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és búcsúzási, bemutatkozási 
formulák használata. 

 Kérés, köszönet, sajnálkozás kifejezése. 

 Nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt megnyilatkozások 
megértése és reagálás azokra. 

 Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális 
elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral. 

 Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való 

aktív részvétel. 

 Bekapcsolódás nonverbális elemekkel támogatott, közös szöveg- és 

mesemondásba ismert szavak, kifejezések ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, mondókák, 
gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek. 

 

Ajánlott témakörök 

 A 

 Ajánlott témakörök 

1 

Személyes vonatkozások, család 

 Személyes bemutatkozás. 

 Család bemutatása rajzok, képek segítségével. 

2 

Környezetünk 

 Az otthon, lakás bemutatása (szobák, helyiségek megnevezése). 

 Időjárással kapcsolatos kifejezések. 



BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ANGOL NYELV 1-2. – ANGOL TANTERV – 2020. 

9 

 Állatok, gyümölcsök megnevezése. 

3 
Az iskola 

 Személyes iskolai, illetve tantermi eszközök megnevezése. 

4 

Életmód 

 Napirend, napszakok ismerete. 

 Mindennapi használati tárgyak, játékok megnevezése. 

 Alapvető ételek megnevezése, csoportosítása (pl. egészségesre, 
egészségtelenre). 

 Évszaknak megfelelő öltözködés, ruhadarabok neve. 

5 

Szabadidő, szórakozás 

 Ünnepek. 

 Szabadidős játékok, sportok megnevezése. 

 Közlekedési eszközök neve. 

 Játékok megnevezése. 

 

Témakör neve: Óraszám: 

Személyes vonatkozások, család 20 óra 

Környezetünk 16 óra 

Az iskola 16 óra 

Életmód 8 óra 

Szabadidő, szórakozás 8 óra 

Összes óraszám: 68 óra 

 

 B C 

1 
A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, 

követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű 

utasításokat. 

Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel 
tud használni. 

Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során. 

A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid 

válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra. 

Aktívan részt vesz interakciót igénylő nyelvi játékokban. 

Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott rövid 
szövegek jelentését. 

El tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, magnó, 

videó stb.) hallott egyszerű szöveghez tartozó feladatokat. 

Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. 

 


