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7. ÉVFOLYAM 

 
Éves óraszám: 74 – Heti óraszám: 2  

 
 

Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám 

Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 

Irodalom és kulturális élet a reformkorban 11 4 4 19 

Történelmi események megjelenítése lírában és epikában 7 2 4 13 

A szerelem, mint ihletforrás 5 1 2 8 

Prózaváltozatok 8 3 2 13 

A komédia 3 1 - 4 

Mindannyiunk otthona: a Föld - az ismeretterjesztő 

irodalom 3 1 1 5 

Könyv- és könyvtárhasználat 2 2 -                4 

Év végi összefoglalás - - 4 4 
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1. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS, ISMERKEDÉS, FELMÉRÉS 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A meglévő ismeretek felelevenítése, 

rendszerezése. 

A felelettervek önálló készítéséhez 

lényegki-emelő, összefüggést kereső, 

problémafel-táró- és megoldó, 

általánosító képesség fejlesztése. 

A helyes és jól formált beszéd, a 

kiejtési  

képesség fejlesztése a memoriterek 

felidézése során. 

ak, em, ÉN, 

A 6. évfolyamon tanultak 

rendszerezése, ismétlése, alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

Diagnosztizáló mérések. 

Az ismeretek felidézése, az észlelt 

hiányosságok pótlása. Az ismétlés 

történhet csoportmunkában, előzetes 

feladatok alapján. A csoportok 

felelettervet készítenek, és  

Beszámolnak munkájukról.  

A hangos, kifejező olvasás és a néma, 

értő olvasás értékelése. 

A taneszközök használatának 

megismerése. 

A kötelező és ajánlott olvasmányok 

bemutatása. 

A 6. évfolyam végén megfogalmazott 

továbbhaladási feltételek. 

 

2. IRODALOM ÉS KULTURÁLIS ÉLET A REFORMKORBAN 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Áttekintő, lényegkiemelő, rendszerező 

képesség fejlesztése. 

Az olvasmányok tartalmához 

kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak 

megismerése, pozitív attitűd a 

hagyományok aktív 

befogadásában.  

H, E, kv, ak, em, A, szá,  

A tájékozódási képesség fejlesztése a 

Olvasmányok a reformkor irodalmából, 

szerzők és művek, írók és olvasók, írói 

életpályák, a színházi élet hőskora, 

irodalmi kapcsolatok.  

 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, 

Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 

(részletek).  

Vörösmarty Mihály: Szózat,  

Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Reszket a 

A témakör bevezetése-ként célszerű 

áttekinteni a korábban tanultakat, a 

felidézés történhet pl. az elmúlt 

tanévben megismert művek 

újraolvasásával, megvitatásával.  

 

Epizódok, érdekes, izgalmas jelenetek a 

kor irodalmi és színházi életéből. 

Egyéni vagy páros munkával 

tájékozódás könyv-tárak, az internet 

Szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegek lehetséges jelentéseinek 

csoportos, egyéni, irányított és önálló 

ismerete. 

 

 

 

 

Tájékozottság a magyar romantika 

sajátosságairól. 
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korszak történetének, az alapvető 

műfajoknak és különböző stílusok 

körében. 

 

 

 

 

 

 

F, A, kv, em, 

 

 

 

 

A műelemző képesség fejlesztése 

különböző műfajú lírai alkotások 

(himnusz, óda, dal, elégia, rapszódia) 

elemzése során. 

Képesség a művek műfaji 

természetének megfelelő szöveg-

feldolgozási eljárások alkalmazására. 

hö, 

 

Az önálló ismeretszerzés megalapozása, 

a tanulási képesség fejlesztése. 

 

 

Kapcsolódási pontok felismerése a 

különböző művészeti ágak alkotásai 

között. 

em, ak, 

Képesség szövegek kapcsolatának és 

különbségének felismerésére. 

 

 

bokor, mert…, Szeptember végén, 

Egy gondolat  

bánt engemet…  

és/vagy A XIX. század költői,  

és/vagy Föltámadott a tenger. 

 

Alapismeretek a fejezetben olvasható 

alkotások műfajairól (pl. a himnusz, az 

óda, a dal, az elégia, a rapszódia stb.). 

 

Arany János művei (pl. A fülemile stb.). 

 

 

 

 

 

 

A romantikus világszemlélet; a 

stílusjegyek közös vonásai a 

művészetek különböző ágaiban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segítségével. Jelenségek értelmezése, 

ismertetőjegyek összegyűjtése pl. 

gondolat-térkép segítségével.  

 

A költők életútjának megrajzolása 

különféle források, szövegrészletek 

nyomán, szöveg-feldolgozási technikák 

gyakorlása. Prezentáció készítése 

egyéni vagy csoportmunkában a 

korszak jelenségeinek, alkotóinak 

kapcsán. 

Jegyzetkészítés tanári irányítással.  

 

Barkochbázás, melynek témája lehet pl. 

egy alkotó, műfaj, alkotás stb. 

Irodalomtörténeti atlasz készítése a 

fejezet feldolgozása során, mely az 

összefoglalást is segítheti. 

 

A kor világképének, esztétikai, etikai 

értékrendjének megvilágításával 

szövegek, szövegrészletek elemző 

értelmezése. 

 

A témakör jellege szerint kedvez a 

kooperatív, ill. a projektorientált 

tanulási formáknak.  

A művek feldolgozásakor 

motiválhatjuk a tanulókat az irodalmi 

szövegeken kívül képek, illusztrációk, 

metszetek bemutatásával, azokra 

irányuló feladatokkal.  

 

A történelmi ismeretek felelevenítése. A 

korstílus jegyeinek felismerése, elemzése 

Műismeret, elemi ismeretek Kölcsey, 

Vörösmarty, Petőfi és Arany 

költészetéről.   

 

 

 

Néhány fontos adat ismerete az alkotók 

életrajzából. 

A jegyzetkészítés ismerete. 

Olvasható és esztétikus írásmód. 

 

 

A különböző műfajok közötti 

különbségek ismerete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapismeretek a kor világszemléletéről. 
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A korábbi ismeretek felelevenítése, 

mozgósítása.  

 

 

 

A szövegalkotási képesség fejlesztése 

különböző művek összehasonlítása 

során. 

 

 

A kifejezőképesség fejlesztése a 

memoriterek hangulatának és 

ritmusának megfelelő előadásmóddal. 

em, ak,  H, A, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyelvi alakzatok,  

költői kifejezőeszközök. Az 

ütemhangsúlyos és az időmértékes 

verselésről tanultak bővítése.  

 

képzőművészeti és zenei alkotásokban. 

 

Gyakorlatok különböző 

munkaformákban a minél teljesebb 

megértést biztosító néma, illetve 

kifejező olvasásra (pl. a téma 

megállapítása, a lényeg kiemelése, 

adatkeresés, ok-okozati kapcsolatok, 

válaszadás kérdésekre, vázlatkészítés, 

összefoglalás.) 

 

Stílusalakzatok, szóképek, verselési 

módok megismerése, illetve a korábbi 

isme-retek felelevenítése. 

 

Rövid, rávezető feladatok az 

összehasonlító verselemzés 

gyakorlására, különféle szempontok 

alapján. Különféle jó megoldások 

összevetése.     

 

A témakör feldolgozásában a kifejező 

versolvasásnak, szavalatok közös 

meghallgatásának és megbeszélésének 

nagy szerepe lehet. 

 

 

 

 

 

 

Szöveg és kép összjátékának, 

viszonyának ismerete. 

 

 

 

 

Alapismeretek a szövegelemzés 

alapvető eljárásainak önálló 

alkalmazásáról.  

A közösen elemzett művek  

értelmezésének önálló összefoglalása 

írásban és szóban. 

 

 

Egyszerű képek, alakzatok, verselési 

módok ismerete. 

 

Az összehasonlító verselemzés néhány 

műveletének ismerete.   

 

Memoriterek szöveg-hű, kifejező 

előadása  

(Kölcsey: Himnusz, Huszt, 

Vörösmarty: Szózat, Petőfi: Reszket 

a bokor, mert…, Szeptember végén 

és/ vagy még egy vers.) 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez:  

 A színjátszás hőskora 

 Irodalmi folyóiratok, divatlapok, színtársulatok 
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 A romantika festészete, zenéje 

 

 

 

3. TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK MEGJELENÍTÉSE LÍRÁBAN ÉS EPIKÁBAN 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A helyes és jól formált beszéd, a 

kiejtési képesség fejlesztése a 

történelmi eseményeket megidéző lírai 

és epikai művek olvasása során. 

H, E, A, szá, kv, em, ak, 

 

 

A nemzeti kultúra hagyományainak 

megismerése, pozitív attitűd a 

hagyományok aktív befogadásában. 

 

H, 

 

 

 

 

Az önálló ismeretszerzés képességének 

megalapozása. 

hö, 

 

A szintetizálási képesség fejlesztése a 

szerkezeti felépítés elemzése során. 

 

 

 

 

Szövegek tér- és időszerkezetének 

Magyar történelmi események és 

korszakok megidézése az irodalomban. 

 

 

Válogatás a magyar irodalomból. 

(Például 

Arany János néhány verse: Szondi két 

apródja vagy más műve; Balassi Bálint: 

Egy katonaének vagy más mű.)    

 

 

 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai vagy 

más regénye.  

 

 

A regény fogalmának bővítése.  

 

A regény cselekménye és szerkezete. 

 

A helyzet, helyszín, a szereplők, a 

cselekményelemek  

ismerete, az idő- és eseményszerkezet 

követése.  

 

 

Érzelmek, maga-tartások, jellemek, 

A feldolgozott művekhez kötődő 

kifejezésmódok jellemzőinek 

megnevezése. Szépirodalmi szövegek 

lehetséges jelentéseinek csoportos, 

egyéni, irányított és önálló 

megismerése, a megértés gyakorlása. 

 

A szövegben ki nem fejtett tartalmak  

megértésének gyakorlása differenciált 

munkával, ismerkedés a szövegértési 

technikákkal.  

 

Előzetes gyűjtőmunka, kiselőadás az 

íróról, a  mű történeti koráról.  

 

A regény cselekményének és 

szerkezetének, a motívumok 

szerepének, az időnek,  a 

helyszíneknek, a szereplők 

viselkedésének a megfigyelése. A tanári 

javaslat és a tanulók párválasztása 

alapján szerveződő párosok egy-egy 

előbbi szempont bemutatására 

készülnek fel.  

 

Gyakorlatok a jellemzési eljárásokra, 

(pl.: beleképzeléses módszerrel, Ki 

Ismert tartalmú szövegek biztonságos, 

értelmező felolvasása. 

 

Szépirodalmi szövegek lehetséges 

jelentéseinek megértése, a közösen 

elemzett művek értelmezésének önálló 

összefoglalása. 

 

A szövegben ki nem fejtett tartalmak 

kikövetkeztetése és megértése. 

 

 

Önálló feladatvégzés, alapismeretek az 

információgyűjtés és ismeretszerzés 

módszereiről. 

 

 

 

 

A kompozíciós egység ismerete. 

 

 

 

 

A jellemzés fő eszközeinek azonosítása, 

ismerete.  
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érzékelése és értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

A műelemzési képesség fejlesztése 

történelmi témájú művek elemzése 

során. 

 

ak, ik, 

 

Képesség szövegek kapcsolatának és 

különbségének felismerésére. 

 

 

A szövegalkotási 

képesség fejlesztése elbeszélés és leírás 

készítése során. 

kapcsolatok,  

indítékok bemutatása az olvasott 

művekben.  

 

Különféle műfajú lírai alkotások, a lírai 

szerkezet, a műfaji sajátosságok, a 

versformák változatai.  

Alapismeretek a fejezetben olvasható 

alkotások műfaji és nyelvi 

sajátosságairól. 

 

 

 

 

vagyok én? formában). 

 

 

A regény adaptációjának feldolgozása, 

szöveg és adaptációi összehasonlítása. 

 

Az olvasott művek kifejezésmódbeli és 

műfaji és verselési jellemzőinek a 

megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi 

ismeretek felelevenítése.   

 

A mai köznyelvtől eltérő szavak 

megismerésére szótárak készítése.   

 

Szövegalkotási gyakorlatok, (pl.: 

szövegek mondatainak időrendi 

sorrendbe állítása, leírás bővítése 

melléknevekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

A különböző műfajok és verselési 

módok közötti különbségek ismerete.  

 

 

 

 

A mai köznyelvtől eltérő 

nyelvhasználatú szövegek ismerete. 

 

 

Elbeszélés leírással kb. két oldal 

terjedelemben. 

Olvasható, esztétikus írásmód a tanulási 

szintnek megfelelően. 

 

 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez:  

 Történelmi események megjelenítése a 20. század utolsó évtizedeinek lírájában és epikájában  

 

 

 

4. A SZERELEM MINT IHLETFORRÁS   

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A lírai művek elemzési, értelmezési 

képessé-gének fejlesztése. 

Szerelmi dalok,  

virágénekek 

A műfaji sajátosságok megfigyelése.  

Az olvasott művek legfontosabb 

Alapismeretek a műfaji jellemzőkről,  

a műfajok közötti különbségekről.  
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ak, mv, kv, E, 

 

Rendszerezés, összehasonlítás, 

összefüggések megállapítása pl. az 

irodalmi témák felismerése során. 

 

A műelemzés képességének 

fejlesztése lírai alkotások olvasásával.  

 

H, E, kv, em 

 

 

 

 

 

 

 

A kifejezőképesség fejlesztése a 

régies nyelvezetű versek szöveghű 

tolmácsolásával.  

(pl.: Tavaszi szél vizet áraszt, Soproni 

virágének stb.). 

 

Szerelmi témájú dalok a magyar és 

világirodalomból  

(pl. Balassi Bálint: Hogy Júliára 

talála, így köszöne néki;  

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

stb.). 

 

 

 

Különféle műfajú lírai alkotások, a 

lírai szerkezet, a műfaji sajátosságok, 

költői kifejezőeszközök és versformák 

változatai.  

 

 

 

 

 

 

műfaji ismérveinek összegyűjtése 

csoportmunkában, a korábbi 

ismeretek felelevenítése.  

Műfaji meghatározások készítése. 

Gyakorlatok a téma, a motívumok 

felismerésére. 

A versek elemzéséhez ajánljuk 

számítógépes program segítségével 

színdiagramok készítését, illusztrációk 

rajzolását. 

A szövegekhez kapcsolódó vizuális 

elemek megfigyelése.  

 

Stílusalakzatok, szóképek 

megismerése, illetve a korábbi isme-

retek felelevenítése. 

Verselési gyakorlatok. 

 

Memoriterek tanulása, ritmikus 

hangoztatása.  

 

 

 

 

 

Néhány szerelmi témájú lírai mű 

ismerete.  

 

Az irodalmi alkotásokban megjelenő 

néhány jellegzetes téma, motívum 

ismerete. 

 

 

 

Szöveg és kép összjátékának, 

viszonyának ismerete. 

 

Néhány gyakori szókép, alakzat, 

verselési mód ismerete.  

 

 

 

Memoriterek (két-három vers) 

szöveghű tolmácsolása kifejező 

szövegmondással, megjelenítéssel. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez:  

 A szerelem mint ihletforrás a 20. század lírai alkotásaiban 

 

5. PRÓZAVÁLTOZATOK  

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A műelemzés képességének 

fejlesztése prózai művek olvasása 

során. 

 

Válogatás a prózai műfajokból (pl.: az 

adoma, az anekdota, a novella, az 

elbeszélés, a regény műfajában írt 

alkotásokból).  

 

Műfaji meghatározások készítése tanári 

irányítással vázlatírás során. A 

tapasztaltak megbeszélése, elemzése. 

Változatos műfajú prózai művek 

ismerete. 

 

Alapismeretek a prózai műfajok 
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A szövegértő-, alkotó képesség 

fejlesztése: megfigyelő, analizáló, 

szintetizáló képesség fejlesztése 

műelemzéssel. 

ak, szá, A, 

Együttműködő, kezdeményező 

képesség fejlesztése kooperatív 

munkával. 

 

 

A szerzett információ felhasználása 

képességének fejlesztése. 

 

Kötelező olvasmány: Nógrádi 

Gábor: Gyermekrablás a palánk 

utcában 

 

A hangos olvasási képesség 

fejlesztése a párbeszédes és 

elbeszélő részek felolvasása során. 

ak, em, 

Szövegek tér- és időszerkezetének 

érzékelése és értelmezése.  

Az önálló ismeretszerzés 

megalapozása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Alapismeretek a fejezetben olvasható 

alkotások műfajairól. 

 

A novella szerkezeti jellemzői. 

 

Mikszáth Kálmán néhány műve, pl.: 

A pénzügyminiszter reggelije, A néhai 

bárány, A korlátfa,  Szent Péter  

esernyője, Gavallérok vagy más mű. 

  

Válogatás prózai művekből, pl.: 

Gárdonyi Géza, Mezei András, Nádas 

Péter, Gyurkovics Tibor stb. 

alkotásaiból.  

 

A cselekmény, a szerkezet, a helyzet, 

a helyszín, a szereplők, a 

cselekményelemek  

ismerete, az idő- és eseményszerkezet 

követése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az IST használatával művek gyűjtése, 

rendezése a prózai műfajok 

áttekintéséhez, elemzéséhez. A tanulók 

közösen alakítják ki a feladatok 

megoldásához szükséges szempontokat, a 

feladatokat is felosztják egymás között. 

Az elvégzett munkáról prezentáció 

formájában számolnak be. 

 

 

A helyzet, helyszín, a szereplők, a 

cselekményelemek  

felismerése, az idő- és eseményszerkezet 

követése tanári irányítással, kooperatív 

tevékenységformában és önállóan. 

Az elvégzett munkáról beszámolók 

készítése. 

sajátosságairól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közösen elemzett művek 

értelmezésének önálló össze-foglalása 

írásban és szóban. 

 

 

 

 

A művek egy-egy olvasatának, 

erkölcsi álláspontjának tárgyszerű 

ismertetése. 

Jegyzetelés, vázlat-készítés ismerete. 

Rövidebb beszámolók készítéséhez az 

anyaggyűjtés módszerének ismerete. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez:  

 Írjunk, gyűjtsünk anekdotát! 

 

6. A KOMÉDIA  

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A műelemzés képességének A dráma műneme. A drámai műnem sajátosságainak A drámai műnem sajátosságainak és a 
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fejlesztése drámai mű, műrészlet 

feldolgozásával. 

ak, em, szá, 

 

 

 

 

 

 

 

A szövegértő képesség kiterjesztése a 

vizuális információkra. 

 

 

 

 

A komikum, a humor, a paródia 

tartalmi és nyelvi eszközei.  

 

Válogatás drámai művekből: pl.: 

Moliére: A fösvény (részlet), Szigligeti 

Ede- Mészöly Dezső- Makk Károly: 

Liliomfi (részlet). 

 

  

megismerése.  

A komédia műfaji jellemzőinek 

megfigyelése, táblázatba foglalása.  

A feldolgozandó mű cselekményének, 

szerkezetének vizsgálata tanári 

irányítással.  

Jellem- és helyzetkomikumok 

felfedezése a vígjátékban 

csoportmunkával.  

A szemléltetéshez célszerű 

felhasználni filmrészleteket, színházi 

előadások részleteit vagy az 

elektronikus könyvtárak anyagát is. 

 

Kiscsoportos és páros 

jelenetalkotások, amelyekben 

alkalmazni 

kell mozgáselemeket, hanghatásokat 

(pl.: tapsot, dobogást, kopogást). 

Díszlet- és jelmeztervek készítése. 

komédia műfaji jellemzőinek 

ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyzet- és jellemkomikum 

szerepének ismerete.  

 

 

 

A testbeszéd, az arcjáték néhány 

jelének ismerete, értelmezése. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez:  

 A színház változásai 

 Egy kiválasztott jelenet teljes feldolgozása, előadása 

 Díszletek, jelmezek elkészítése 

 

 

 

 

 

7. MINDANNYIUNK OTTHONA: A FÖLD – AZ ISMERETTERJESZTŐ IRODALOM 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 
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Szövegek tér- és időszerkezetének 

érzékelése és értelmezése. A 

tájékozódási képesség, a felelős 

környezeti magatartás fejlesztése.  

ak, kv, T, tt,TE, F, 

A gondolkodási műveletek, az ok-

okozati összefüggések felismerése, 

következtetések levonása. 

Kreatív gondolkodás, döntéshozatal, 

problémamegoldás, előrelátás, 

hatékony érvelés beszélgetés és vita 

során.  

 

Az összehasonlító képesség 

fejlesztése az eltérő kultúrák 

megismerése során. A szociális 

kompetencia fejlesztése, tolerancia és 

tisztelet más népek kultúrája iránt.  

 

Az ismeretterjesztő irodalom jellemzői, 

válogatás az ismeretterjesztő művekből: 

pl.  

Teleki Sámuel kelet-afrikai 

felfedezőútja,  

Molnár Gábor: Az óriáskígyók földjén,  

Cousteau: Vízi barátaink (részletek) stb. 

 

A tartalmat jól közvetítő hangos 

olvasás gyakorlása.  

Az újonnan tanult ismeretek 

felhasználása, önálló szövegalkotás.  

A szöveg mondatainak sorrendbe 

állítása, újrarendezése, hibás 

mondatok felismerése és javítása, 

kiegészítés, újraírás.  

Beszélgetés, vita az olvasott szöveg 

kapcsán. Önálló vélemény, érvek és 

cáfolatok szabatos megfogalmazása.  

 

Szótárak, lexikonok használata 

ismeretlen kifejezések értelmezése 

során.   

A földgömb, a térkép és egyéb 

kiegészítők használata a 

szövegértelmezés során.  

 

Kutatómunka, ismerkedés a szerzők 

többi művével. Prezentációk készítése 

(egyéni, csoportos) adott konkrét 

témáról (pl.: a természetvédelem 

kapcsán). 

 

Filmrészletek megtekintése a témához 

kapcsolódóan, szövegek és film 

összevetése.  

Kb. egy – másfél oldal terjedelmű 

ismeretterjesztő szöveg kellő tempójú, 

a megértést biztosító olvasása, 

felolvasása. 

 

Néhány ismeretterjesztő szöveg, és 

azok műfaji jellemzőinek ismerete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eltérő életforma és a világlátás, a 

kulturális különbségek ismerete. 

 

Elemi gyakorlottság az információ 

felhasználásában, a források 

jelölésének ismerete.  

 

 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez:  

 Plakát készítése a környezetvédelem fontosságáról 

 Tájleíró költemények, prózarészletek gyűjtése 

 

8. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 

 



Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Magyar nyelv és irodalom 
 

Helyi tanterv 2015 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Rendszerezés, összefoglalás. 

T, hö, 

A nyelvhasználati, szövegalkotási, 

szövegértési képesség fejlesztése. 

 

A szelektáló képesség fejlesztése. 

A 7. évfolyamon elsajátított ismeretek 

rendszerezése. 

A szövegértés és a szövegalkotás 

gyakorlása. 

Év végi felmérés szövegértésből.  

Az irodalmi feladatlap év végi 

felmérésének megírása. 

A tanult ismeretek alkalmazása az év 

végi összefoglaló feladatokban. 

  

A tapasztalt hiányosságok pótlására 

irányuló gyakorlások.  

  

A tanév során megfogalmazott 

továbbhaladási feltételek. 

 

 

 

 

 

 

 

9. KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

- A híres könyvtárak 

bemutatásával a kulturális értékek 

megbecsüléséra nevelés 

Az alapvető könyvtártípusok 

megismertetése 

- a könyvek és folyóiratok 

tájékoztató apparátusának 

megismertetése, készségszintű 

használata 

- A kézikönyvtár- használati 

készség fejlesztése 

- Az önálló ismeretszerzés 

alapvető elemeinek megtanítása 

után lépésről lépésre rávezetni a 

tanulókat, hogy építhetnek ezekre 

az alapelemekre szellemi 

munkájuk során 

- Rövid könyvtártörténeti 

áttekintés az ókortól napjainkig 

Az alapvető könyvtártípusok 

(nemzeti-, szak-, közművelődési-, 

iskolai könyvtár) és azok 

sajátosságai; kiemelt hangsúlyt 

helyezve s híres hazai 

könyvtárakra, ezen belül a 

régiónkban található muzeális 

gyűjteményekre (Debrecen, 

Szeged) 

- A könyvek és folyóiratok 

tájékoztató apparátusa: 

tárgymutató, névmutató, 

jegyzetek, irodalomjegyzék, 

tartalomjegyzék, évfolyam 

összevont tartalomjegyzéke 

- Művelődéstörténeti ismeretek 

- Egyszerűbb témák csoportos 

feldolgozása 

- Kézikönyvhasználat gyakorlása, 

egylépcsős, referensz kérdések 

megválaszolása 

- Jegyzetelés, cédulázás, 

vázlatkészítés 

Idézetek, hivatkozások beépítése 

munkánkba 

Az önálló ismeretszerzés 

képességének elsajátítása, a 

témához illő szakirodalom 

gyűjtésével, források keresésével, 

forrásjelöléssel ill. a szellemi 

munka technikájának 

alkalmazásával 



Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Magyar nyelv és irodalom 
 

Helyi tanterv 2015 

 

(rendszerezés) 

Egyéb eszközök (adattárak, 

statisztikák, kronológiák) 

megismerése, használata 

- Az önálló könyvtári 

ismeretszerzés lépései. 

A jegyzetelés, a cédulázás, a 

vázlatkészítés módszerei 

- A hivatkozások és az idézetek 

felhasználásának etikai, formai 

követelményei 

 

 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

A fejlesztő szakasz első évfolyamán is értékelnünk kell a tanulók olvasási képességét, tegyük ezt verbálisan és numerikusan is!  

A folyamatos értékelés mellett szükség van a tudásszintet mérő dolgozatok megírására, és osztályzattal történő értékelésére is. 

    A különféle szövegalkotó tevékenységek (prezentáció, vita stb.) értékelésekor figyelembe kell venni a szövegalkotással szembeni 

elvárásainkat. Értékeléseinkkor következetesnek kell lenni, a szóbeli feleletekről nem szabad lemondani. A tanulói munka értékelése egyben az 

önértékelés fejlődését is segíti. Alkalmat kell adni a tanulónak arra, hogy saját teljesítményét értékelje. Az értékeléskor figyeljünk arra, hogy a 

tanulót önmagához képest is értékeljük! 
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7. ÉVFOLYAM 

 
Évi óraszám: 74 óra – Heti óraszám: 2 

 

 

Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám 

Év eleji ismétlés  4 2 6 

Magán- és közéleti kommunikáció 6 8  14 

Az egyszerű mondat 18 8 6 36 

Helyesírási ismeretek 3 7 2 12 

Könyv- és könyvtárhasználat    folyamatos 

Év végi összefoglalás   6 6 
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1. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Szelektáló, rendszerező képesség és 

ismeretalkalmazási képesség 

fejlesztése 

hö, 

A helyesírási képesség fejlesztése. 

 

ak, 

 

A hangos olvasási és szövegértő 

képesség fejlesztése. 

A szociális kompetencia fejlesztése a 

hatékony kommunikáció erősítésével. 

szá, 

Az 6. osztályos szófajtani és alaktani 

ismeretek rendszerezése. 

 

 

 

Különböző szövegműfajú 

szövegek néma és hangos olvasása, 

értése. 

 

 

Egyszerű, érthető és hatékony közlés 

változatos kommunikációs 

helyzetekben. 

Diagnosztizáló mérések  

nyelvtanból és szövegértésből 

 

Az ismeretek felidézése, 

rendszerezése differenciált 

csoportmunkában és/vagy egyéni 

munkában. 

Egyéni fejlesztés differenciáltan: 

másolás, hibajavítás, tollbamondás. 

Akaratlagos írás gyakorlása egyéni 

élményen alapuló, rövid  

elbeszélő szöveg alkotásakor. 

Különböző műfajú szövegek 

feldolgozása egyéni vagy páros 

munkában. Felkészülés utáni hangos 

olvasás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MAGÁN- ÉS KÖZÉLETI KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Lényegkiemelő, összehasonlító 

képesség fejlesztése. 

 

 

Források keresése könyvtárban és 

interneten, kritikus felhasználásuk. 

di, 

 

 

A szóbeli és írásbeli közlésmód 

kifejezési formáinak azonossága és 

különbsége a magán- és a közéleti 

kommunikációban. 

  

 

 

 

 

Szóbeli és írásbeli szövegek közötti 

azonosságok és különbségek 

felismerése, megnevezése a magán- és 

közéleti kommunikációban kooperatív 

módszerrel folyóiratok, internetes 

portálok, rádió- és tévéfelvételek 

felhasználásával,  

 

Alkalmazkodás a kommunikációs 
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A kulturált vitatkozás alapvető 

szabályainak ismerete és betartása. 

 

 

 

 

 

 

Mások véleményének 

meghallgatásával, saját vélemény 

korrekciójával a szociális 

kompetencia fejlesztése. 

ak, E, szá, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfelelő stílus és magatartás 

megtalálása a közéleti kommunikációs 

helyzetben. 

 

 

 

 

 

 

Előadói, kapcsolattartó képesség 

A közéleti kommunikáció iskolai 

helyzetei és műfajai: 

Megbeszélés, vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felszólalás, hozzászólás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folyamat tényezőihez különféle 

konkrét beszédhelyzetekben páros 

és/vagy csoportos iskolai, osztálybeli 

események megbeszéléskor, vita 

esetében. 

A vita témáját előre meg kell adni 

(pl.: egy regényalak személyisége, az 

osztálykirándulás helyszíne stb.), 

hogy a tanulók kialakíthassák 

álláspontjukat, érveket gyűjtsenek, és 

azokat tudatosan fogalmazhassák 

meg. 

Mintaadás: Kossuth Lajos 

országgyűlési felszólalásának 

elemzése, szerkezeti egységeinek 

bejelölésével és megnevezésével.  

Rövidebb felszólalások (pl.: 

diákönkormányzati ülésre) anyagának 

gyűjtése, rendszerezése, írása tanári 

segítséggel, csoportosan vagy önállóan. 

A felszólalás és hozzászólás közötti 

különbségek tisztázása pl. 

országgyűlési ülések részletének 

lejátszásával, azok elemzésével. 

A felszólalás és hozzászólás 

gyakorlása osztályközösséget érintő 

témák megvitatásakor. 

 

Egy nemzeti ünnepen, iskolai 

ünnepségen elhangzott ünnepi beszéd 

szövegének elemzése vázlatának 

összeállítása közösen, tanári 

irányítással. 

Rövid ünnepi beszéd megfogalmazása 

egyéni, páros vagy csoportmunkában 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvarias együttműködés felnőtt és 

kortárs beszédpartnerekkel. 

 

 

 

Részvétel a közéleti kommunikáció 

iskolai helyzeteinek különféle 

formáiban felszólalás, hozzászólás 

formájában.  

 

A mindennapi élet problémáiról saját 

vélemény megfogalmazása az érvelés 

szabályait követve.  

 

Vázlat készítése szóbeli 

megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat 

írása. 
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fejlesztése a testbeszéd és a 

mondatfonetikai eszközök 

alkalmazásával. 

 

 

Önálló állásfoglalást kifejező 

képesség fejlesztése a különböző 

nézőpontok megértésével és 

figyelembevételével. 

ak, kv, em, 

A témához illő szakirodalom 

gyűjtésével, források keresésével a 

könyvtárban és/vagy az interneten a 

digitális kompetencia fejlesztése. 

A források kritikus felhasználásának 

képessége. 

 

Rövid alkalmi beszéd.  

 

 

 

 

 

Kiselőadás. 

 

 

 

 

(pl.: ballagásra a nyolcadikosokat 

búcsúztató beszéd megírása, egyéni 

előadása). 

 

A kiselőadás szerkezeti felépítésének 

megfigyelése egy kiselőadás szövegén 

(pl.: Jókai Mór gyermek- és ifjúkora) 

szövegértelmező feladatok 

megoldásával. 

Anyaggyűjtés könyvtárban vagy 

interneten a kiselőadáshoz egyéni 

vagy páros munkában. 

A jegyzetelési technikák alkalmazása 

a kiselőadáshoz való felkészüléskor. 

A kiselőadás megtartása. 

 

 

 

3. AZ EGYSZERŰ MONDAT 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

 

 

 

Szelektáló, összehasonlító képesség 

és az együttműködési készség 

továbbfejlesztése. 

 

Szövegértelmező képesség fejlesztése 

szóbeli és írásbeli szöveg esetén. 

 

ak, 

 

A szövegek kommunikációs 

szempontú csoportosítása. 

 

 

 

 

 

Szóbeli és írásbeli szövegek. 

 

 

 

 

Különböző szövegfajták (közlő, 

érzelemkeltő stb.) biztonságos, 

értelmező felolvasása. 

A műfaji sajátosságok megfigyelése, 

táblázatba rendezése kooperatív 

munkával. 

 

Ugyanarról a témáról szóló (pl.: 

közös kirándulásról) szóbeli és 

írásbeli szöveg közötti különbségek 

megfigyelése szempontok alapján. A 

szóbeli szöveget rögzíthetjük magnón 

A megértést biztosító hangos és néma 

olvasás, szöveghű folyamatos 

felolvasás. 
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Hangos olvasási képesség fejlesztése 

a mondatfonetikai eszközök tudatos 

és változatos alkalmazásával. 

A logikus gondolkodás fejlesztése 

tagadások, kettős tagadások, állítások 

értelmezésével. 

 

ak, 

 

A szöveges és vizuális információk 

együttes felfogásával az egyéni 

tanulási stratégiák továbbfejlesztése. 

 

 

 

 

A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer megindítása a 

mondatrészek körében.  

A folyamattervezési képesség 

fejlesztése a mondatelemzés 

lépéseinek tudatosításával. 

Vizuális információk értelmezésével 

a hatékony tanulás képességének 

fokozása. 

 

 

 

 

 

 

 

A mondat fogalma.  

 

 

 

A mondat fajtái: 

a mondatok a beszélő szándéka 

szerint. 

 

A mondatok logikai minősége.  

 

 

 

 

 

Feleletterv készítésének tanulása. 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyszerű mondat szerkezete. 

A mondatrészek és a szószerkezetek 

(szintagmák).  

 

 

 

 

 

(többszöri meghallgatás lehetősége az 

írásbeli szöveggel való 

összehasonlításhoz).  

 

Az eddig tanultak felidézése a 

mondatról 

fogalmi jegyek pontosítása, 

kiegészítése.  

A mondat tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző ejtésmód 

eszközeinek alkalmazása (hangsúly, 

hanglejtés stb.), a különféle 

mondatfajták változatos és tudatos 

használata a közlési célnak és 

szándéknak megfelelően. 

Mondatátlakítási gyakorlatok 

(állítóból tagadó) önállóan. 

 

Feleletterv-minta értelmezése, 

felépítésének megfigyelése, 

megszerkesztésének módja. 

A feleletterv készítése folyamatos 

feladat a fokozatosság elvének 

betartásával (sorba rendezés, 

kiegészítés, önálló megalkotás). 

 

 

 

Metanyelvi szövegeken (Az egyszerű 

mondat szerkezete) szövegelemzés 

eljárásainak önálló alkalmazása (pl.: 

cím és tartalom összefüggése, téma-

megállapítás, lényegkiemelés, ok-

okozati összefüggések fel-ismerése 

stb.), jegyzetkészítés tanári 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mondatfajták biztos 

megkülönböztetése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyszerű mondat elemzése.  

A mondatrészek megnevezése. 
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Nyelvhasználati kérdések 

megítélésében nyelvtani (szófajtani, 

mondattani) ismeretek alkalmazása. 

 

Tipográfiai elemek, ábrák 

értelmezésével a szövegértelmező 

képesség fejlesztése. 

m,  

Definíció alkotásával a 

lényegkiemelő képesség, a logikus 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Kritikus gondolkodás fejlesztése 

nyelvhelyességi hibák javításával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mondatrészek közötti viszony 

megállapításával a logikus 

gondolkodás fejlesztése. 

 

 

 

 

A predikatív szerkezet. 

A tőmondat. 

Az állítmány és az alany fogalma, 

szófaja, fajtái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bővítmények. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segítséggel vagy önállóan.  

Jegyzet alkotó felhasználása 

tanuláskor. 

 

A nyelvtani fogalmak kialakítása 

deduktív úton nyelvi tapasztalatok 

hozzárendelésével.  

A mondatelemzés algoritmusának 

kialakítása tanári irányítással, az 

ágrajzok olvasása és ágrajzok 

készítésének technikája. 

A mondatrészek tanításakor az 

azonos szófajba tartozó szavak 

összefüggése mondatbeli 

viselkedésükkel (pl.: ige csak 

állítmány lehet, határozószó csak 

határozó stb.). 

Nyelvhelyességi problémák tisztázása 

mondattani szempontból (alany és 

állítmány egyeztetése, tárgyas alakok: 

őtet, aztat stb.). 

 

A bővítményekről szóló metanyelvi 

szöveg értelmezése önállóan 

szövegértelmező feladatok 

megoldásával.  

A szöveg fizikai, vizuális 

környezetének tájékoztató szerepe. 

Meghatározás (alaptag, bővítmény) 

alkotása a szövegben olvasott 

információk alapján. 

 

A nyelvhelyességi problémák 

tisztázása mindig az adott 

mondatrészhez kötve, a 6. osztályos 
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ak, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemző képesség fejlesztése 

mondatok elemzésével, pontos 

kérdésfeltevéssel. 

 

Következtetések levonásával a 

problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése. 

 

 

 

 

Rendszerező képesség fejlesztése a 

megszerzett tudáselemek táblázatba 

rendezésével. 

ak, T, 

 

 

A tárgy, a tárgyas szintagma.  

A tárgy alakja, fajtái.  

 

Az alanyi és tárgyas ragozás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozók, a határozós szintagmák.  

A határozó fogalma, fajtái és 

kifejezőeszközei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mellérendelő szintagmák.  

 

szófajtani ismeretekre is építve 

önállóan. 

A mondatelemzés gyakorlása bővített 

mondatokon tanári irányítással vagy 

önállóan. 

A kétféle igeragozási rendszer 

jelentés-megkülönböztető szerepe a 

kommunikációs helyzetekben (pl.: 

Imi filmet néz. Imi egy filmet néz. 

Imi a filmet nézi.). 

Tárgyas szerkezetet tartalmazó 

szólások, közmondások gyűjtése. 

Az alárendelő szintagma fogalmának 

pontosítása mondatelemzéssel. 

 

A határozók rendszerének 

megismerése táblázat alapján, 

értelmezése.  

A határozói irány-hármasság 

megfigyelése, helyes használatuk 

életszerű helyzetekben (pl.: iskolából 

jövök, iskolába megyek, iskolában 

tanulok). 

A határozók fajtáihoz kapcsolódó 

mondatalkotási-, elemzési 

gyakorlatok differenciált 

osztálymunkában. 

Az összetéveszthető határozók 

fogalmának kialakítása (pl.: eszköz-

társ, cél-ok stb.) összehasonlítással. 

Összefoglaló táblázat kiegészítése 

egyéni vagy páros munkában. 

 

A leggyakrabban használt 

mellérendelő szintagmák 
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Szövegkörnyezethez illő jelzők 

használatával a kifejező képesség 

fejlesztése. 

 

ak, 

 

 

 

 

 

 

 

Az ismétlés, összefoglalás, 

rendszerezés fontosságának 

megértetésével a hatékony tanulási 

képesség fejlesztése. 

 

 

Nézőpontok és következtetések 

levonása párbeszédek olvasásával. 

ak, kv, em 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelzők, a jelzős szerkezetek.  

A jelző fogalma, fajtái és 

kifejezőeszközei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szintagmákról, mondatrészekről 

tanultak összefoglalása. 

 

A mondat, szó szerinti és 

pragmatikai jelentése.  

(kapcsolatos, ellentétes, választó) 

felismerése, megnevezése ábrázolása 

önálló mondatelemzés közben. 

A ritkábban használt (magyarázó és 

következtető) mellérendelő 

szintagmákról metanyelvi szöveg értő 

olvasása. 

 

A jelzők szerepének megfigyelése a 

különböző műfajú (szépirodalmi, 

 

matematikai, természetismereti) 

szövegeken.  

Szókincsfejlesztő gyakorlatok 

szótárakkal, lexikonokkal, nyelvi 

játékokkal csoportmunkában. 

Komplex mondatelemzési 

gyakorlatok differenciált 

osztálymunkában: aláhúzással, 

ágrajzzal, kifejezőeszközök 

megnevezésével. 

A mondattanhoz kapcsolódó 

nyelvhelyességi ismeretek 

összegyűjtése. 

Az összefoglalás sajátossága-inak 

ismerete. Összefoglalás készítése 

megadott szempontok alapján tanári 

irányítással, csoportosan vagy egyéni 

munkában.  

 

A pragmatikai funkció felfedezése a 

mondat (szöveg) kommunikációs 

helyzetben betöltött szerepének 

vizsgálatával (közös nyelvűség, 

háttérismeret, nézőpont, rejtett 
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szándék és cél stb.).  

Többféle nézőpont (pl.: ironikus, 

gúnyos, felmagasztaló, lekicsinylő 

stb.) érvényesülése ugyanazon 

esemény értékelése  

kapcsán . 

Pragmatikai előfeltevések 

megfogalmazása mondatokhoz (pl.: 

Petra már megint késik. – Petra már 

máskor is elkésett. ) 

 

4. HELYESÍRÁSI ISMERETEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Különböző információhordozók 

(helyesírási szótárak, számítógépes 

helyesírási ellenőrző programok) 

alkalmazása a helyesírási képesség 

fejlesztése céljából. 

ak, d,  

 

 

A helyesírási problémamegoldó 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

A tanulók önállóságának növelése a 

szabályalkotásban és 

szabályalkalmazásban. 

hö, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyszerű mondat központozása. 

 

 

 

 

 

 

 

A helyesírási rendszer grammatikai 

meghatározottságának felismerése, az 

ismeretek bővítése, gyakorlati 

alkalmazása egyéni munkában vagy 

differenciált csoportmunkában a 

helyesírási szótárak, számítógépes 

programok felhasználásával. 

A helyesírás folyamatos gyakorlása a 

mondatrészek tanulásakor.  

Helyesírási hibák javítása egyre 

növekvő önállósággal.  

Az egyszerű mondatokhoz kapcsolódó 

helyesírási tudnivalóinak felidézése 

(mondatvégi írásjelek) új szabályok 

megismerése és alkalmazása a 

nyelvtani ismeretek aktivizálásával: 

vessző, gondolatjel, zárójel, 

kettőspont, pontos vessző használata. 

A tulajdonnevekhez kapcsolódó 

helyesírási szabályok bővebb 

A tanult és helyesírási szabályok 

megfelelő alkalmazása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyszerű mondatok leírásakor a 

mondatvégi és a mondatközi írásjelek 

helyes használata.  
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A tulajdonnevek helyesírási 

ismereteinek bővítése. 

 

 

megismerése a helyesírási szabályzat 

alapján.  

Az egybe-, külön- és kötőjeles 

írásmódú földrajzi nevek és 

intézménynevek helyesírásának 

gyakorlása -i képzős alakjaikkal 

együtt egyéni és páros munkában. 

Szó- és nyelvi rejtvények megoldása a 

földrajzi nevek helyesírásának 

gyakorlására, térképhasználat, 

útvonaltervek készítése, adatlapok 

kitöltése. 

 

 

 

 

 

A tanulmányok során előforduló 

tulajdonnevek, a belőlük képzett 

melléknevek helyesírásának ismerete 

és megfelelő alkalmazása.  

 

Olvasható, esztétikus írás Rendezett, 

egyéni íráskép.  

 

 

5. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Az egyénileg vagy csoportosan 

gyűjtött információk elrendezésének 

képessége.  

Tömörítő és lényegkiemelő képesség, 

a képi elemek használatának 

képessége összefoglaláskor. 

 

Helyesírási információhordozók 

használatának képessége.  

 

 

 

Az anyanyelvi és idegen nyelvi 

ismeretek összevetésének képessége. 

ak, ik,  

 

 

A 7. osztályban tanult mondattani 

ismeretek rendszerezése.  

A tanult helyesírási szabályok 

rendszerezése, tudatos alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

Az anyanyelvi és a tanult idegen 

nyelvi mondattani ismeretek 

összehasonlítása 

 

Év végi felmérés szövegértésből, 

anyanyelvi ismeretekből és 

helyesírásból. 

Felismerési, mondatelemzési és 

helyesírási gyakorlatok egyénileg 

és/vagy csoportosan. 

A helyesírási szótárak önálló 

használata önellenőrzéskor, 

javításkor. 

Nyelvtani összefoglaló táblázatok 

önálló értelmezése. 

Rövid írásbeli szövegek (levél, SMS) 

alkotása közben a tanév során 

elsajátított ismeretek alkalmazása. 

 

Kooperatív technikák alkalmazása a 

két nyelv összehasonlításakor. 
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AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

A fejlesztő szakasz első évfolyamán egy-egy tananyag feldolgozása során már elsajátíthatnak annyi anyanyelvi ismeretet, hogy előtérbe 

helyezhetjük a szóbeli feleletet. A felelet is szövegalkotó tevékenység. Tehát értékeléskor ezt a szempontot is figyelembe kell venni. A szóbeli 

felelete értékelése következetesnek, de egyben tapintatosnak is kell lennie. Ne felejtsük el, hogy sok tanuló küzd lámpalázzal, még akkor is, ha 

régóta ismert közösség előtt kell megszólalni. Bár a felelet meghallgatása időigényes, de lemondani róla súlyos pedagógiai vétség lenne. Azt is 

szem előtt kell tartanunk, hogy a tanulói munka értékelése egyben az önértékelés fejlődését is segíti. Alkalmat kell adni a tanulónak, hogy saját 

teljesítményét értékelje, illetve vonjuk be az osztálytársakat is teljesítményének értékelésébe. 

Szükséges – még ebben a szakaszban is – a tanulók olvasási képességének verbális és numerikus értékelése.  

A terjedelmes mondattani tananyag miatt a folyamatos értékelés mellett szükség van három tudásszintmérő dolgozat megírására is, és 

osztályzattal történő értékelésére is. 


