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Intézményünk a 2009/2010-es tanévtől kezdődően fokozatosan vezeti be a 

kompetenciaalapú oktatást a TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat keretében . A pályázat egyik 

kötelezően megvalósítandó tevékenysége a tantárgytömbösítés, mint új 

tanulásszervezési eljárás bevezetése.  

 

A tantárgytömbösítés értelmezése: 

 

Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek 

keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai 

foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy 

időszakra összevonva szervezik meg.  

A tantárgytömbösített oktatást a szakrendszerű oktatásban, a KT. 52.§ (3) bekezdése 

szerinti kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a 

mértékéig kell megszervezni. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell 

elérni. 

 

A tantárgytömbösítés célja: 

 

 a tananyag ne tagolódjon szét 

 a gyermek figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy területre koncentrálódjon  

 különböző megközelítésben, változatos eszközökkel sajátítsanak el egy-egy 

anyagrészt  

 

A tantárgytömbösítéssel szemben támasztott követelmények: 

 

 a tanítási ciklusoknak legalább kéthetenként kell váltaniuk egymást, 

 a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak 

legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, 

 a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a 

tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, 
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 az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz 

kapcsolódóan kell megtartani.  

 

A tantárgytömbösítés megszervezésekor a következő szempontokat kell szem előtt tartani: 

 

 A tanulók heti óraszáma 

 A pedagógusok kötelező óraszáma 

 A pedagógusok kéthavi időkerete 

 A tantárgy óraszáma 

 A tantárgyfelosztás  

 A bevont és nem bevont osztályok órarendje 

 A tanítás minősége 

 A 45 perces munkaforma átalakulása, amelyet a következő tényezők befolyásolhatnak: 

tananyag tartalma, tevékenységi forma, tanulócsoport motiváltsága, tanulócsoport 

teherbíró képessége 

 

 A  tantárgytömbösítés megvalósításának lépései: 

 

1. A tömbösítésbe bevont órák számának meghatározása 

2. A humán erőforrás felmérése, az új tanulásszervezési eljárásban résztvevők 

kiválasztása 

3. A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak és osztályok kiválasztása 

4. A tantárgyfelosztás elkészítése, figyelembe véve a fenti szempontokat 

5. Az órarend elkészítése 

6. A helyi tanterv átdolgozása 

7. A tanmenetek kidolgozása 

8. Az értékelési rendszer kidolgozása 

 

1.  A tömbösítésbe bevont órák számának meghatározása 

Kt. 52.§ (3) bekezdése szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi 

időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig, a minimális célértéket 3 év alatt felmenő 
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rendszerben kell elérni a választott műveltségterület/tantárgy kereteiben. A gimnáziumban a 

tömbösítésbe bevont órák meghatározásánál a nyelvi előkészítő évfolyammal kell 

számolnunk ebben a tanévben. A következő tanévekben is – lehetőség szerint – ezen az 

évfolyamon valósítjuk meg a tantárgytömbösítést. 

 

2.  A humán erőforrás felmérése, az új tanulásszervezési eljárásban résztvevők kiválasztása 

A pályázat kapcsán 6 bevezető pedagógus vett részt az új tanulásszervezési eljárások 

megismerését szolgáló továbbképzésen. Így a 2009/2010-es tanévben közülük kellett 

kiválasztani azokat a kollégákat, akik a tantárgytömbösítést megvalósítják. A választást 

nagyban befolyásolta, hogy az adott pedagógus milyen tantárgyat tanít és milyen óraszámban.  

 

3.  A tantárgytömbösítébe bevont tantárgyak és osztályok kiválasztása 

A pedagógusok kiválasztásával a tantárgyak már adottak voltak. Mivel iskolánk a nyelvi 

előkészítő évfolyammal vesz részt a TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázatban angol nyelvi előkészítőn 

a nyelvtan, valamint a hallott-és olvasott szövegértés, fogalmazás, míg a német nyelvi 

előkészítőn a kommunikáció tantárgyakban tudtunk gondolkodni. A következő táblázat 

foglalja össze az idei tanév bevont csoportjait és tantárgyakat.  

2009/2010-es tanév: 

Csoport Tantárgy Heti óraszám 
9.E/angol angol nyelvtan 5 

9.E/angol angol hallott, olvasott szövegértés, fogalmazás 5 

9.E/német német kommunikáció 5 

 

4.  A tantárgyfelosztás elkészítése 

A tantárgyfelosztás elkészítésénél elsődleges szempont, hogy a tömbösítéssel sem az 

osztály, sem a tanár heti óraszáma ne tolódjék el aránytalanul. Ehhez legjobb megoldás, ha az 

adott osztály tömbösítésbe bevont óráit párba állítjuk és így alakítjuk ki a két hétre vonatkozó 

óraszámokat. Az angol csoport esetében egyértelmű volt a páros kialakítása. A német 

csoportnál be kellett vonnunk egy ugyanebben a csoportban heti 5 órában tanító másik 

tanárnőt. Így ebben a tanévben a következőképpen alakult az óraszámok elosztása: 
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 „A” hét „B” hét 

angol hallott, olvasott 

szövegértés, fogalmazás 

10 óra 0 óra 

angol nyelvtan 0 óra 10  óra 

német kommunikáció 10 óra - óra 

német nyelvtan - óra 10 óra 

Tömbösítésbe bevont órák száma 20 óra 20 óra 

 

Az osztályok egyenletes óraszámelosztása mellett törekedni kell a tanárok egyenletes 

óraelosztására. Ebben a tanévben ezt sajnos nem tudtuk megvalósítani, de a következő 

tanévtől kezdve figyelembe vesszük, hogy a lehetőségek szerint bevont pedagógus 2 

csoportban tanítson tömbösítve.  

 

5. Az órarend elkészítése 

Az órarend elkészítésénél megvalósultak a következő feltételek: a tanítási ciklusoknak 

legalább kéthetente kell váltaniuk egymást; a bevont tantárgyak, műveltségi területek tanítási 

óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük; a tanítási napok közül az 

egyiken legalább három, a másikon legalább kettő tanítási órát, az egy tanítási napon 

szervezetteket, egymáshoz kapcsolódóan kell megszervezni.  

 

6.  A helyi tanterv átdolgozása 

A 2010/2011-es tanévtől a nyelvi előkészítő évfolyamon kívánjuk megvalósítani a 

kompetenciaalapú oktatást az idegen nyelv kulcskompetencia területen, így a nyelvi 

előkészítő helyi tanterve átdolgozásra kerül. Az átdolgozás során tekintettel kell lennünk a 

tantárgytömbösített oktatás sajátosságaira is. 

   

7.  A tanmenetek kidolgozása 

A tanmenetek kidolgozása a helyi tanterv alapján történik minden tanév elején. A 

tananyag elosztásánál a tömbösített órák miatti heti óraszámhoz kell igazítanunk a logikusan 

egymásra épített tananyagegységeket. A ciklikusság miatt nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
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folytonosság biztosítását sem. Egy teljes tanév esetén 36 héttel számolunk. Mivel kéthetes 

ciklusokban dolgozunk, a tanítási heteket is megfeleztük az angol és a német tanmenetekben, 

ezért található csak 18 tervezett hét. (heti 5 óra x 36 hét = 180 óra / év, tömbösítve kéthetente 

10 óra x 18 hét = 180 óra / év).  

 

8.  Az értékelési rendszer kidolgozása 

A tanmenetekben láthatjuk, hogy a tantárgytömbösítéssel a tantárgyak esetében az 

értékelés milyen új formáira nyílik lehetőség, a nagyobb témákat lezáró számonkérésektől 

kezdődően, a feldolgozandó modulok értékelési módszerein keresztül, az összetett, minden 

nyelvi képességre kiterjedő, annak fejlettségét mérő, értékelő félévi és év végi vizsgáig.
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Az angol és német nyelv tantárgytömbösítése 

 

A kompetencia alapú oktatás keretein belül, a hagyományos témák és nyelvi tárgykörök köré 

csoportosított tananyagokat kiegészíthetjük modulrendszerű kiegészítő anyagokkal, melyek a 

www.sulinovadatbank.hu internetes oldalról tölthetők le, s rugalmasan felhasználhatóak, a 

különböző tanulócsoportok igényeihez igazodva. Mivel az általunk használt tankönyv 

kompetencia alapú kurzuskönyvnek minősül, így a tanmenetünkbe 3 modul beillesztése is 

elégségesnek bizonyul. A modulok általános és nyelvi készségek fejlesztését szolgálják, és a 

korosztály számára érdekes és motiváló témákkal foglalkoznak. A modulok témák szerint 

épülnek fel, amelyeket a nyelvtanár szabadon alakíthat a helyi tanmenethez és a tanulócsoport 

igényeihez igazodva. Az adott modul lehet egy-egy tankönyvi téma kiegészítője, bevezető egy 

témához, helyettesítheti a tankönyvi fejezetet vagy felfrissülésként szolgálhat a mindennapos 

nyelvtanítási gyakorlatban.  

 

A kommunikatív nyelvtanítás fókuszában, annak kommunikatív és kreatív jellege miatt, a 

produktív készségek állnak: az interakció, az összefüggő beszéd és az írásbeli szövegalkotás. 

Ezeken belül pedig a szóbeliség élvez további elsőbbséget. A produktív készségek fejlesztése 

természetesen itt sem válik el a receptív készségek fejlesztésétől, csupán a hangsúly tolódik el 

a beszéd és az írásbeli produkció irányába. A hallás utáni értés és az olvasás mintegy azokat 

„kiszolgálva”, pl. témát, ismeretet, információt, motivációt, modellt szolgáltatva jelenik meg.  

A tananyagok megválasztása, kidolgozása és elrendezése, a feldolgozásukra javasolt lépések, 

munkaformák stb. lehetővé teszik a tanulócsoporton belüli személyre szabott, azaz 

differenciált oktatást, a különböző nyelvi szinteknek megfelelő feladatválasztást, valamint a 

teljes tanulói személyiség aktivizálását épp úgy, mint a tanulói kreativitás kiaknázását és 

sokirányú fejlesztését.  

 

A modern idegennyelv-tanítás valós nyelvhasználói szükségletekre épül, ezért a tanítási-

tanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanuló áll. A tanulási folyamatban olyan 

szerepekre kell felkészíteni a nyelvtanulókat, melyek jelenlegi, illetve terveik szerint a 

jövőbeni életük részei. A nyelvtanulás-tanítás a cselekvés-orientáltságon alapul. A 

hatékonyság érdekében arra van szükség, hogy a kommunikatív, tevékenységközpontú 

http://www.sulinovadatbank.hu/�
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nyelvtanításra jellemző tevékenység- és feladattípusokat és tanuló-, tevékenységközpontú, a 

nyelvi készségeket fejlesztő módszereket alkalmazzunk, mint pl. a pár- és egyéni, illetve 

csoportmunkában megvalósuló információ-, adat- és véleményszerzés, vita, szerepjátékok, 

drámajáték, szimuláció, nyelvi játékok, prezentációk, kreatív írás, alkotó tevékenységek, 

problémamegoldás. A tanulás-tanítás folyamatában elő kell segítenünk a valós, diákok közötti 

kommunikációt, és folyamatosan törekednünk kell arra, hogy a nyelvhasználat 

eredményeképpen létrejöjjön egyfajta produktum, mint például megegyezés, döntés, ismeret- 

vagy véleményösszegzés, előadás, alkotás, írásmű stb.. 

 

A modultípusokban az ismeretkörök és témakörök változatosak más tárgykörbe, 

tudományágba, tantárgyba tartozó témák (pl. zene, természet, szórakozás) is be vannak vonva, 

amik köztudottan érdeklik a korosztályba tartozók nagy részét. A más tárgyakkal folyó 

kölcsönhatás nemcsak a kereszttantervi tartalmakra vonatkozik, hanem módszerekre, 

eljárásokra, melyek átvétele gazdagítja a nyelvi eszköztárat. A feladatok megvalósítása során 

(különösen projekt jellegű vagy internetes feladatoknál) ösztönözzük a nyelvtanulókat arra, 

hogy az idegen nyelven „kutatásokat” végezzenek a választott tárgykörben, melynek 

következtében nemcsak nyelvi kompetenciáik fejlődnek, hanem az adott másik műveltségi 

területen is gazdagodik tudásuk. 

 

A tantárgytömbösített oktatás ezen új módszerek alkalmazását teszi lehetővé az oktatásban. 

Például, a már fent említett projekt módszer, a poszter módszer, vagy a különböző kooperatív 

módszerek (pl.: szakértői mozaik stb.) és egyéb időigényes feladatok. Ezen új módszerek 

kipróbálása, alkalmazása a napi gyakorlatban precíz előkészületet kíván meg az osztályokban 

tanító pedagógusoktól. Több időt és átgondolást igényel a nyelvtanár részéről felkészülni a 3 

illetve 2 órás blokkokra, szem előtt tartva azt, hogy a diákok motivációját és figyelmét 3 

tanórán keresztül huzamosan kell fenntartani. A feladatokat úgy kell összeállítani, hogy a napi 

blokkok önmagukban is egy egészet, vagy egy nagyobb projekt (témakör, lecke) részét 

képezzék.  

 

Mellékelt tanmeneteink gerincét angol nyelvből a New English File Elementary, míg 

német nyelvből a Delfin kurzuskönyv és munkafüzet alkotja, melyet a modulokkal, tervezett 
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projekt helyének, idejének meghatározásával egészítettünk ki. Tanmeneteink mintaként 

szolgálnak az elkövetkező tanévekre. A tartalmi változtatás; modulok cseréje, aktualizálása a 

tanulók érdeklődésének figyelembevételével; a projekt jellegű tevékenységek idejének 

esetleges megváltoztatása indokolttá teheti a tanmenet átgondolását, átdolgozását.  

 

 

Értékelési alapelvek és módszerek 

 

A hagyományos értékelési módszerek mellett meg kell jelenjenek az új alapelvek és 

módszerek, összhangban a kompetencia alapú oktatás alapelveivel. Az idegen nyelven való 

kommunikáció, különösen a közönség előtt zajló verbális kommunikáció nagy 

kockázatvállalást jelent a nyelvtanuló számára, mert kiszolgáltatja, sérülékennyé teheti az 

egyént. Fontos, hogy a kommunikatív nyelvóra olyan légkörben folyjon, amiben a tanulók 

könnyen vállalják ezt a kockázatot. Ennek a bizalommal teli légkörnek a megteremtésében 

kiemelkedő szerepe van azoknak az értékelés során a tanár által alkalmazott módszereknek, 

amelyekkel növelni lehet a nyelvtanuló önbizalmát, önbecsülését, önismeretét. Az ilyen 

értékelés fejlesztő jellegű, azt emeli ki, amit a tanuló már megtanult, amit tud, s a hibát, mint a 

tanulási folyamat természetes velejáróját kezeli, ami a tanár és a tanuló számára egyaránt 

lényeges információkat hordoz. Ez a fajta értékelés történhet indikátorok segítségével is. 

 

Mivel a közoktatásban ritkák a homogén tanulócsoportok, ez egyben azt is jelenti, hogy az 

értékelésnek tekintettel kell lennie a tanulók eltérő kiindulási nyelvi szintjére, eltérő 

képességeire, haladási ütemére stb. Célszerű a tanulók értékelésére differenciált 

kommunikatív tevékenységeket és/vagy kritériumokat használni, s az elért teljesítményt nem 

(csak) a csoporthoz, hanem a tanuló korábbi teljesítményeihez viszonyítva is megállapítani. 

Egy idegen nyelv elsajátításának és a megszerzett nyelvtudás fenntartásának feladata nem ér 

véget az osztályteremben és nem zárul le a szervezett oktatással, hanem egy életen át tartó 

folyamat. Ezért fontos, hogy a tanulókat autonóm nyelvtanulókká neveljük. Ennek fontos 

eleme az önértékelés. 
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A tanulói kooperáció szempontjából döntő fontosságú, hogy a közös csoportmunkában 

nyújtott teljesítményt együttesen, a teljes csoportra vonatkozóan értékeljük, ne egyénekre 

bontva, illetve hogy az értékelésbe vonjuk be a tanulók egymásról alkotott véleményét. Mind 

az önértékelésnek, mind a tanulótársak értékelésének feltétele az osztálytermi demokratikus 

légkör, melynek fontos eleme, hogy az értékelés transzparens módon zajlik, vagyis 

szempontjai, ideje, módja a tanuló számára ismert, illetve a tanulókkal közösen kialakított. 

 

A modulok a legtöbb esetben saját értékelési szisztémát tartalmaznak és mindig megjelennek 

a tanulók által elvárt általános és nyelvi kompetencia fejlesztés fókuszai is. Ezeket 

folyamatában, vagy az adott modul befejeztével végeztessük el a tanulókkal, vagy 

tanulócsoportokkal. 

 

Példák lehetséges értékelési módszerekre 
 

• Kompetenciákat felsoroló eredménylista 
• Társak értékelése 
• Csoportmegbeszélés 
• Önértékelés 
• Dicséret, jutalmazás, kommentár 

 

Összegzés 

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a tantárgytömbösített oktatás megszervezése és 

megvalósítása nem kevés munkát igényel. Alapvető célunk azonban az, hogy tanulóinkat 

felkészítsük az élethosszig tartó tanulásra, az önálló, tapasztalaton alapuló ismeretszerzésre, a 

munkában való együttműködésre, a világban való eligazodásra. Ezen célok megvalósítása a 

hagyományos oktatásszervezési keretek között nem valósítható meg hatékonyan. Bízunk 

benne, hogy a pedagógusoknak is kihívást jelentő új módszerek, tanulásszervezési eljárások 

alkalmazása segíti a fenti célkitűzések elérésé 
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Tanmenet 
9.E 

180 óra/év  heti 5 óra 
tömbösítve 2 hetente 10 óra 

 
Hónap/ hét Óra Kommunikációs szándékok, 

témakörök, szókincs 
Fejlesztési terület 
Nyelvi 
kompetenciák 

Egyéb 
kulcskompetenciák 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok 

Szeptember 
 
1. hét 

1. Év eleji ismerkedés Ismerkedés 
egymással, a 
tankönyvvel, a 
követelményekkel 

Hatékony, önálló tanulás 
A tanulás tanítása 

2.-5. Lektion 1 
Bemutatkozás 
Köszönés 
Eintauchen: Am Hauptbahnhof 
Situationsbeschreibung: a pályaudvaron 
Hörverstehen: 
Érdeklődés – Telefongespräche führen 
Képeslap írása 
Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 
www.hueber.de 
 

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 
Általános kulturális 
ismeretek fejlesztése 
Könyvtárhasználat 
fejlesztése 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

Szociális kompetencia 
Énkép, önismeret 
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Kommunikációs 
kompetencia 
Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
A tanulás tanítása 
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  Számonkérés  A tanulási haladás 
teljesítménymérése 

 6.-10. Lektion 2 
Eintauchen: Auf dem Campingplatz 
Reportage: Rekorde 
Hörverstehen:  
Zahlen 
Gemüse einkaufen 
Im Kaufhaus 
Radio-Quiz 
Pizza-Express 
Situation: Vorstellung - Bemutatkozás-
párbeszéd 
Nyomtatvány kitöltése 
Rövid pályázat írása hasonló alapján 
Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 
www.hueber.de 
Számonkérés 
 

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 
Általános kulturális 
ismeretek fejlesztése 
Könyvtárhasználat 
fejlesztése 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Szociális kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Hon- és népismeret 
Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
Kommunikációs 
kompetencia 
Énkép, önismeret 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
A tanulás tanítása 
A tanulási haladás 
teljesítménymérése 

2. hét 11.-20. Lektion 3 
Eintauchen:Alltagsgegestände 
Reportage lesen 
Hörverstehen: Telefongespräche 
Situation: Auf dem Flohmarkt 
Fax írása hasonló alapján 
Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 
Általános kulturális 
ismeretek fejlesztése 
Könyvtárhasználat 

Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
Szociális kompetencia 
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Kommunikációs 
kompetencia 
Énkép, önismeret 
Hon- és népismeret 
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www.hueber.de 
 
Számonkérés 
 
 

fejlesztése 
 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

A tanulás tanítása 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
A tanulási haladás 
teljesítménymérése 

Október 
 
3. hét 

21.-30. Lektion 4 
Eintauchen: Möglichkeiten, Erlaubnisse und 
Verbote 
Ein Gedicht lesen 
Kleinanzeigen lesen 
Hörverstehen: Probleme anhören 
Situation: Verabredung: Wollen wir 
zusammen…? 
Diktat 
Notizzettel schreiben 
Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 
www.hueber.de 
Számonkérés 
 

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 
Általános kulturális 
ismeretek fejlesztése 
Könyvtárhasználat 
fejlesztése 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

A tanulás tanítása 
Szociális kompetencia 
Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Hon- és népismeret 
Kommunikációs 
kompetencia 
Kezdeményező-képesség 
és vállalkozói kompetencia 
Énkép, önismeret 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
A tanulási haladás 
teljesítménymérése 
 

November 
 
4. hét 

31.-40. Lektion 5 
Eintauchen: Eine Kleinstadt; Position und 
Bewegung 
Reportage lesen 
Hörverstehen: Alltagsgespräche 
Situation: Wegbeschreibung 

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Szociális kompetencia 
Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
Kommunikációs 

http://www.hueber.de/�
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Auskunft geben: Wie komme ich zu…? 
Diktat 
Einladungsbrief 
Wegbeschreibung in Briefen 
Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 
www.hueber.de 
Számonkérés 

Általános kulturális 
ismeretek fejlesztése 
Könyvtárhasználat 
fejlesztése 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

kompetencia 
Énkép, önismeret 
Kezdeményező-képesség 
és vállalkozói kompetencia 
A tanulás tanítása 
Európai azonosságtudat – 
egyetemes kultúra 
Hon- és népismeret 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
A tanulási haladás 
teljesítménymérése 
 

5. hét 41.-50. Lektion 6 
Eintauchen: Tätigkeiten bei der Arbeit und 
in der Freizeit 
Mein Alltag 
Die Uhrzeiten 
Dialoge im Haushalt: Hast du schon…? 
Diktat 
Bildbeschreibung 
Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 
www.hueber.de 
Számonkérés 

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 
Általános kulturális 
ismeretek fejlesztése 
Könyvtárhasználat 
fejlesztése 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
Szociális kompetencia 
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Hon- és népismeret 
Európai azonosságtudat – 
egyetemes kultúra 
Kommunikációs 
kompetencia 
Énkép, önismeret 
Kezdeményező-képesség 
és vállalkozói kompetencia 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
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A tanulás tanítása 
A tanulási haladás 
teljesítménymérése 

December 
 
6. hét 

51.-60. Lektion 7 
Eintauchen: Anlässe und Geschenke 
Einen persönlichen Brief lesen 
Hörverstehen:  
Datumsangaben 
Gespräche und Interviews anhören 
Situation: Einladung: Darf  ich 
Sie…..einladen? 
Diktat 
Glückwunschkarten schreiben 
Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 
www.hueber.de 
Számonkérés  

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 
Általános kulturális 
ismeretek fejlesztése 
Könyvtárhasználat 
fejlesztése 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Szociális kompetencia 
Hon- és népismeret 
Európai azonosságtudat – 
egyetemes kultúra 
Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
Kommunikációs 
kompetencia 
Énkép, önismeret 
Kezdeményező-képesség 
és vállalkozói kompetencia 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
A tanulás tanítása 
A tanulási haladás 
teljesítménymérése 

7. hét 61.-70. Lektion 8 
Eintauchen: An der Kasse im Supermarkt 
Kurzgeschichte 
Gespräche über das Essen 
Situation: Im Restaurant: Haben Sie 
gewählt? 
Diktat 
Rezepte schreiben 

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 
Általános kulturális 
ismeretek fejlesztése 

Szociális kompetencia 
Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
A tanulás tanítása 
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
 
Kezdeményező-képesség 
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Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 
www.hueber.de 
 
 
 
 
Számonkérés  

Könyvtárhasználat 
fejlesztése 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

és vállalkozói kompetencia 
Kommunikációs 
kompetencia 
Hon- és népismeret 
Európai azonosságtudat – 
egyetemes kultúra 
Énkép, önismeret 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
A tanulási haladás 
teljesítménymérése 

Január 
 
8. hét 

71.-80. Lektion 9 
Eintauchen: Tätigkeiten im Haushalt 
Eine Kurzgeschichte lesen 
Gespräche und Interviews anhören 
Situation: Führung durch die Wohnung: Oh, 
deine Wohnung ist ja…… 
Diktat 
Schreiben: Haustausch im Urlaub 
Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 
www.hueber.de 
Számonkérés 

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 
Általános kulturális 
ismeretek fejlesztése 
Könyvtárhasználat 
fejlesztése 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
Szociális kompetencia 
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Hon- és népismeret 
Európai azonosságtudat – 
egyetemes kultúra 
Kommunikációs 
kompetencia 
Énkép, önismeret 
Kezdeményező-képesség 
és vállalkozói kompetencia 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
A tanulás tanítása 
A tanulási haladás 
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teljesítménymérése 
 

9. hét 81.-90. Lektion 10 
Eintauchen: Farben 
Lesen: Über Geschmack 
Gespräche anhören: Beschreibungen; 
Personen und Kleidung 
Situation: Beschreibung von Personen: 
Schau mal, die Frau da drüben! 
Diktat 
Bildbeschreibungen 
Einen persönlichen Brief schreiben 
Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 
www.hueber.de 
Számonkérés 

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 
Általános kulturális 
ismeretek fejlesztése 
Könyvtárhasználat 
fejlesztése 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Szociális kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Hon- és népismeret 
Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
 
Kommunikációs 
kompetencia 
Énkép, önismeret 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
A tanulás tanítása 
A tanulási haladás 
teljesítménymérése 
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Hónap/ hét Óra Kommunikációs szándékok, 

témakörök, szókincs 

Fejlesztési terület 

Nyelvi 

kompetenciák 

Egyéb 

kulcskompetenciák 

Kiemelt fejlesztési 

feladatok 

Február 

 

10. hét 

91.- 95. -Lektion 11 

-Schule und Karriere 

-Eintauchen: Tätigkeiten und 

Vorgänge 

-Klassentreffen: Bericht über 

Lebensläufe lesen 

-Hörverstehen: 

Schulsystem, Schulabschluss, 

Berufspraxis 

-Situation: Gespräch über den 

Arbeitsplatz 

-Diktat 

-Lebensläufe tabellarisch und 

ausführlich schreiben 

-Ismétlés 

Interakció 

Olvasás 

Beszédértés 

Összefüggő beszéd 

Írásbeli szövegalkotás 

Szókincsfejlesztés 

Általános kulturális 

ismeretek fejlesztése 

Könyvtárhasználat 

fejlesztése 

 

 

Információszerzés 

egyéb formáinak 

fejlesztése 

Szociális kompetencia 

Énkép, önismeret 

Anyanyelvi 

kommunikáció 

kompetencia 

Kommunikációs 

kompetencia 

Hatékony önálló 

tanulás 

kompetencia 

Digitális kompetencia 

 

Önellenőrzés, 

önértékelés kialakítása, 

fejlesztése 
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-Gyakorlás 

-CD-ROM 

-www.hueber.de 

-Számonkérés 

 A tanulás tanítása 

A tanulási haladás 

teljesítménymérése 

 

 

 

ÓRASZÁM A 

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

FÓKUSZAI 

TANKÖNYVI FEJEZET 

VAGY MODUL 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

VÁRHATÓ 

EREDMÉNY 

96.-100. 

 

- A szókincs bővítése 

- Az önálló beszéd 

készségének fejlesztése 

- A véleménynyilvánítás 

fejlesztése 

- A hallott és írott szöveg 

értésének fejlesztése 

- Az íráskészség 

fejlesztése 

- Interjú és párbeszéd 

készítésének fejlesztése 

Modul:  

Konfliktfeld Schule 

 

Ez a modul jól beilleszthető 

az előző fejezetben tárgyalt 

témához. Az „ Iskola” 

témájának ez az előzőhöz 

képest egy másfajta 

megközelítése, ami 

hozzájárul a téma 

bővítéséhez, főképpen, ami 

- Az előző 

anyagrészhez 

kapcsolódik 

témájában 

- Meglévő ismeretek 

a német 

iskolarendszerről 

- Bemutatkozás 

ismétlése 

- Információkérés és 

-adás gyakorlása 

- Szókincsbővítés az 

„Iskola” témában 

- Az iskolai élet 

nehézségeiről, 

problémáiról való 

egyéni megnyilatkozás 

- Az önismeret és az 

osztályközösséghez 

tartozás érzésének 

fejlesztése 

- Problémák 
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- Szociális kompetencia 

fejlesztése 

 

a szókincset illeti. - Hallott szövegből 

információk 

gyűjtése 

- Rövid jelenetek 

előadása 

 

felismerése és azok 

idegen nyelven való 

kifejezésének 

fejlesztése 

- A múlt idők precíz 

használata szóban  

 

Március 

 

11. hét 

 

101.-105. -Lektion 12 

-Nachrichten und Berichte 

-Eintauchen: Zeitungsartikel 

-Hörverstehen:  

Rundfunknachrichten 

-Situation: Erzählen von 

Filmhandlungen 

-Diktat 

 

-Aus Schlagzeilen Sätze 

schreiben 

-Ismétlés 

-Gyakorlás 

Interakció 

Olvasás 

Beszédértés 

Összefüggő beszéd 

Írásbeli szövegalkotás 

Szókincsfejlesztés 

Általános kulturális 

ismeretek fejlesztése 

 

Könyvtárhasználat 

fejlesztése 

Információszerzés 

egyéb formáinak 

Anyanyelvi 

kommunikáció 

kompetencia 

Szociális kompetencia 

Matematikai 

kompetencia 

Hon- és népismeret 

 

 

Hatékony önálló 

tanulás 

kompetencia 

Kommunikációs 
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-CD-ROM 

-www.hueber.de 

-Számonkérés 

fejlesztése 

 

kompetencia 

Énkép, önismeret 

Digitális kompetencia 

Önellenőrzés, 

önértékelés kialakítása, 

fejlesztése 

A tanulás tanítása 

A tanulási haladás 

teljesítménymérése 

 

ÓRASZÁM A 

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

FÓKUSZAI 

TANKÖNYVI FEJEZET 

VAGY MODUL 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

VÁRHATÓ 

EREDMÉNY 

106.-110. 

 

- A szókincs bővítése 

- A saját vélemény 

kinyilvánítása 

- A beszédkészség 

fejlesztése 

- A hallott szöveg 

értésének fejlesztése 

Modul: 

Fernsehen, Fernsehen, 

Fernsehen… 

 

Ez a modul jól kapcsolódik 

az előző tananyaghoz, és 

annak a szókincsét bővíti. 

- Az előző 

anyagrészben a        

„ Tévézés” témával 

foglalkoztunk, így    

témájában illik ide 

ez a modul. 

- Rövid párbeszédek 

- A szókincs bővítése a 

„ Tévézés” témában 

- Tévéújságok globális 

megértése 

- Tévéműsorok leírása 

-A hallott szöveg 

megértése és 
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- Párbeszédek 

készítésének fejlesztése 

- Szociális kompetencia 

fejlesztése 

Itt lehetőség nyílik, hogy a 

diákok beszéljenek a 

tévézési szokásaikról, 

meséljenek a kedvenc 

műsorukról és elmondják a 

véleményüket a különböző 

tv műsorokról. 

 

 

készítésének 

ismétlése és 

gyakorlása, 

amelyekben valakit 

meg kell győzni és 

kompromisszumot 

kell kötni. 

- A múlt idők és a 

felszólító mód 

gyakorlása szóban. 

 

 

információk 

kigyűjtése 

- Rövid párbeszédek 

készítése a témában 

- A kedvenc 

tévéműsor elmesélése 

- Az eddig tanult 

nyelvtan helyes 

használata 

12.hét 111.-120. -Lektion 13 

-Länder und Leute 

-Eintauchen: Reisefotos 

Illustriertenartikel lesen 

-Hörverstehen: Gespräche 

zum Urlaub 

-Situation: Urlaubsgestaltung 

-Diktat 

Interakció 

Olvasás 

Beszédértés 

Összefüggő beszéd 

Írásbeli szövegalkotás 

Szókincsfejlesztés 

Általános kulturális 

ismeretek fejlesztése 

Hatékony önálló 

tanulás 

kompetencia 

Szociális kompetencia 

Anyanyelvi 

kommunikáció 

kompetencia 

Kommunikációs 
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-Persönlichen Brief über 

Sehenswürdigkeiten 

schreiben 

-Ismétlés 

-Gyakorlás 

-CD-ROM 

-www.hueber.de 

-Számonkérés 

 

 

Könyvtárhasználat 

fejlesztése 

Információszerzés 

egyéb formáinak 

fejlesztése 

 

kompetencia 

Énkép, önismeret 

Hon- és népismeret 

A tanulás tanítása 

Digitális kompetencia 

Önellenőrzés, 

önértékelés kialakítása, 

fejlesztése 

A tanulási haladás 

teljesítménymérése 

 

 

 

 

Április 

 

13. hét 

121.-130. -Lektion 14 

-Wünsche und Wirklichkeit 

-Eintauchen: Menschen und 

ihre Wünsche 

-Hörverstehen: Wünsche 

anhören 

Interakció 

Olvasás 

Beszédértés 

Összefüggő beszéd 

Írásbeli szövegalkotás 

Szókincsfejlesztés 

A tanulás tanítása 

Szociális kompetencia 

Hatékony önálló 

tanulás 

kompetencia 

Anyanyelvi 
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-Situation: Gespräch über 

Möglichkeiten 

-Diktat 

-Persönlichen Brief mit 

Ratschlägen schreiben 

-Ismétlés 

-Gyakorlás 

-CD-ROM 

-www.hueber.de 

-Számonkérés 

 

Általános kulturális 

ismeretek fejlesztése 

Könyvtárhasználat 

fejlesztése 

Információszerzés 

egyéb formáinak 

fejlesztése 

 

kommunikáció 

kompetencia 

Hon- és népismeret 

Kommunikációs 

kompetencia 

Kezdeményező-

képesség és vállalkozói 

kompetencia 

Énkép, önismeret 

Digitális kompetencia 

Önellenőrzés, 

önértékelés kialakítása, 

fejlesztése 

A tanulási haladás 

teljesítménymérése 

 
14. hét 131.-140. Lektion 15 

Sport und Gesundheit 
Eintauchen: Fragen auf einer 
Sportveranstaltung 
 
Hörverstehen:  
Gespräche über Gesundheit, Krankheit und 

Interakció 
Olvasás 
Beszédértés 
Összefüggő beszéd 
Írásbeli szövegalkotás 
Szókincsfejlesztés 
Általános kulturális 

Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Szociális kompetencia 
Hatékony önálló tanulás 
kompetencia 
Kommunikációs 
kompetencia 
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Sport 
Situation: Planung eines Ausfluges 
Diktat 
Schreiben: Unfallanzeigen ausfüllen 
Ismétlés 
Gyakorlás 
CD-ROM 
www.hueber.de 
Számonkérés 

ismeretek fejlesztése 
Könyvtárhasználat 
fejlesztése 
Információszerzés 
egyéb formáinak 
fejlesztése 
 

Énkép, önismeret 
Kezdeményező-képesség 
és vállalkozói kompetencia 
A tanulás tanítása 
Európai azonosságtudat – 
egyetemes kultúra 
Hon- és népismeret 
Digitális kompetencia 
Önellenőrzés, önértékelés 
kialakítása, fejlesztése 
A tanulási haladás 
teljesítménymérése 

ÓRASZÁM A 

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

FÓKUSZAI 

TANKÖNYVI 

FEJEZET VAGY 

MODUL 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

VÁRHATÓ 

EREDMÉNY 

Május 

15. hét 

141.-150. 

- A szókincs bővítése 

- A saját vélemény 

kinyilvánítása 

- A beszédkészség 

fejlesztése 

- A hallott szöveg 

értésének fejlesztése 

- Párbeszédek 

készítésének fejlesztése 

Modul: 

Mein Sport, dein 

Sport. Wir treiben 

Sport 

Ez a modul jól 

kapcsolódik az előző 

tananyaghoz, és annak 

a szókincsét bővíti. Itt 

lehetőség nyílik, hogy 

- Az előző 

anyagrészben a  

„Sport” témával 

foglalkoztunk, így    

témájában illik ide ez a 

modul. 

- Rövid párbeszédek 

készítésének ismétlése 

és gyakorlása. 

- A szókincs bővítése a 

„ Sport” témában 

- Szövegek  globális és 

részletes megértése 

- Kiejtés gyakorlása 

-A hallott szöveg 

megértése és 

információk kigyűjtése 

- Rövid párbeszédek 
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- Szociális kompetencia 

fejlesztése 

a diákok beszéljenek a 

sportolási 

szokásaikról, 

meséljenek a kedvenc 

sportágukról, 

sportolójukról és 

elmondják a 

véleményüket a 

különböző sportolási 

lehetőségekről. 

 

 

- Kérdőív összeállítása 

- Az eddigi nyelvtan 

 gyakorlása szóban. 

- Szóképzés 

 

 

készítése a témában 

- A spontán 

beszédkészség 

fejlesztése 

- A témában kérdések 

feltevése és azok 

megválaszolása 

- Az eddig tanult 

nyelvtan helyes 

használata 

Május – Június 

16.-18. hét 
151.-180. óra Projekt 

 
  

 

Tankönyv:  
Delfin 1.-2. (Hueber Verlag) 
Megjegyzés: 
CD- ROM - 8 CD 
www.hueber.de 
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Tanmenet 
9.E (hallott, olvasott szövegértés, fogalmazás) 

Kéthetente 10 óra  
 
Tankönyv: New English File Elementary 
 
 

Hónap Hét Óra Hallott –és olvasott szövegértés, 
fogalmazás, témakörök, szókincs, kiejtés 

(listening, reading, writing) 

Fogalomkörök és azok nyelvi 
kifejezései 
(grammar) 

Fejlesztési terület 
Nyelvi kompetenciák 

Egyéb kulcskompetenciák 
Kiemelt fejlesztési feladatok 

Szeptember 
 

1-2. 1-15. Év eleji ismerkedés 
File 1 
A: Nice to meet you 
Bemutatkozás, üdvözlés 
Köszönés, elköszönés 
Szókincs: numbers 
Gyakorlás 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: magánhangzók, szóhangsúly 

Ismerkedés a tankönyvvel, 
felszerelés, követelmények 
Létezés kifejezése: a be ige 
használata jelen időben 
Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek 
1-20 
 

 
Interakció,  
Beszédértés,  
Olvasás 

Hatékony, önálló tanulás 
A tanulás tanítása 
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia 
Matematikai kompetencia, 
Hatékony önálló tanulás kompetencia, 
Digitális kompetencia 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

 

B: I’m not English, I’m Scottish  
Szókincs: országok, népnevek, 
Származás kifejezése 
Listening  
Személyes információ adása 
Gyakorlás 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: magánhangzók 

A be ige használata – kérdés, tagadás 
Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek 
21-1000  
 

Beszédértés,  
Interakció,  
Összefüggő beszéd, 
Olvasás 

Szociális és állampolgári kompetencia,  
Matematikai kompetencia, 
Kommunikációs kompetencia, 
Hatékony önálló tanulás kompetencia, 
 
Énkép, önismeret, 
a tanulás tanítása 
Európai azonosságtudat-egyetemes 
kultúra 

C: His name, her name  
Az ábécé – betűzés  
Listening 
Személyek megnevezése, bemutatása 
Gyakorlás 
Study Link: MultiROM, 

Szövegösszetartó eszközök: 
személyes névmások, birtokos jelzői 
névmások 
 

Beszédértés,  
Összefüggő beszéd, 

Szociális kompetencia, Kezdeményező-
képesség és vállalkozói kompetencia,  
Digitális kompetencia 
 
Európai azonosságtudat-egyetemes 
kultúra  

http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
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www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: az ábécé, /ɜ:/ és /aʊ/ 

Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

D: Turn off your mobiles!  
Szókincs: az osztályteremben – a dolgok 
megnevezése  
Listening 
Utasításadás  
Gyakorlás 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: magánhangzók 

Szövegösszetartó eszközök: névelők, 
mutató névmások  
Mennyiség kifejezése – a főnevek 
többes száma 
Cselekvés kifejezése: felszólítások 
 

Interakció,  
Beszédértés,  
Olvasás 

Szociális kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Hatékony önálló tanulás kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Környezettudatosságra nevelés 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Practical English: On a plane  
Gyakorlati angol: a repülőgépen – kínálás és 
arra reagálás 

 Interakció,  
Olvasás,  
Beszédértés 

Szociális kompetencia, Kezdeményező-
képesség és vállalkozói kompetencia, 
Digitális kompetencia (MultiROM) 
 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Writing: Completing a form Nyomtatványok 
kitöltése 

 Olvasás,  
Írásbeli szövegalkotás 

Szociális kompetencia 

Ismétlés, Gyakorlás 
Reading, Listening, Szókincs, Kiejtés, 

 Olvasás,  
Beszédértés 

Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztése 
A tanulás tanítása 

Test File 1   A tanulási haladás teljesítmény-mérése 

2. 16-
30. 

File 2 
A: Reading: Capuccino and chips 
Szókincs: rendszeres tevékenységek 
megnevezése 
Writing and Speaking  
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: mássalhangzók, -s 

 
Cselekvés, történés kifejezése: 
egyszerű jelen idő – állító és tagadó 
mondatok 
 

 
Olvasás, 
Írásbeli szövegalkotás, 
Összefüggő beszéd, 

 
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia, 
Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Európai azonosságtudat-egyetemes 
kultúra 
Hon- és népismeret  
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

B: When Natasha meets Darren 
Személyek bemutatása, leírása 
Reading és Listening 

Egyszerű jelen – kérdő mondat 
Kérdőszavak (when, where, how, 
what, how many) és eldöntendő 

Beszédértés,  
Interakció,  
Összefüggő beszéd, 

Szociális és állampolgári kompetencia,  
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia, 
Digitális kompetencia 

http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
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Személyes információ kérése, adása 
Gyakorlás 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: mássalhangzók 

kérdések 
 

Olvasás,   
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Október 3. C: An artist and a musician  
Szókincs: foglalkozások elnevezése, 
bemutatása 
Listening and speaking  
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: mássalhangzók 

A határozatlan névelő használata 
foglalkozásnevekkel 
 

Olvasás,  
Beszédértés,  
Interakció 

Szociális és állampolgári kompetencia,  
Hatékony önálló tanulás kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
Énkép, önismeret 
A tanulás tanítása 

D: Relatively famous  
Szókincs: A család – családtagok 
megnevezése, viszonyok 
Listening and speaking  
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: mássalhangzók 

Birtokviszony kifejezése ’s 
 

Beszédértés,  
Összefüggő beszéd, 
Interakció 

Szociális kompetencia 
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia,  
Hatékony önálló tanulás kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Aktív állampolgárságra, demokráciára 
nevelés Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Practical English: At a hotel  
Gyakorlati angol: a szállodában 

 Interakció,  
Beszédértés,  

Szociális és állampolgári kompetencia,  
Kezdeményező-képesség és vállalkozói 
kompetencia, 
Digitális kompetencia (MultiROM) 

Writing: An informal e-mail/letter  
Íráskészség: baráti email/levél írása 

 Olvasás,  
Írásbeli szövegalkotás 

Szociális és állampolgári kompetencia,  
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia, 
Digitális kompetencia 

Ismétlés, gyakorlás 
Reading, Listening, Szókincs, Kiejtés, 

 Olvasás,  
Beszédértés,  
Interakció 

Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztése 
A tanulás tanítása 

Test File 2   A tanulási haladás teljesítmény-mérése 
November 
 

4-5 31-
45. 

File 3 
A: Pretty woman 
Személyek, tárgyak bemutatása, leírása 
Szókincs: tulajdonságok 

 
Minőségi viszonyok: melléknevek, 
quite, very 
 

 
Beszédértés,  
Interakció 

 
Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 

http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
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Listening 
Gyakorlás  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: magánhangzók 

 
Egyetemes kultúra 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

B: Wake up, get out of bed  
Szókincs: Napirend, mindennapi 
tevékenységek 
Reading and Listening 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: az o betű 

Időbeli viszonyok: időpont, óra, What 
time? elöljárószók (in, on, at) 
Cselekvés, történés kifejezése: 
egyszerű jelen idő 
 

Beszédértés,  
Interakció,  
Olvasás,  
Összefüggő beszéd 

Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia  
Természettudományos kompetencia 
Digitális kompetencia 
 
Testi és lelki egészség 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
Énkép és önismeret 
A tanulás tanítása 

C: The mystery of Okinawa  
Egészséges életmód (Az Okinawai titok) 
Reading  
Szókincs: idő és dátum kifejezése 
Érzések kifejezése 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: h, th, szóhangsúly 

Időbeli viszonyok: gyakoriságot 
kifejező határozószók; napszakok, 
kérdőszavak (How often?, 
elöljárószók (in, on, at) 
 

Olvasás,  
Interakció,  
Összefüggő beszéd 

Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia  
Természettudományos kompetencia 
Digitális kompetencia 
 
Testi és lelki egészség 
Egyetemes kultúra  
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

D: On the last Wednesday in August 
Szókincs: idő és dátum kifejezése 
Reading and listening 
Hagyományos ünnepek a világban 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: szóhangsúly, /θ/ és /ð/ 

A hónapok nevei 
 

Olvasás,  
Beszédértés,  
Interakció,  
Írásbeli szövegalkotás 

Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia 
Digitális kompetencia 
Természettudományos kompetencia 
 
Egyetemes kultúra 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Practical English: In a coffee shop  
Gyakorlati angol: a kávézóban 

 Interakció,  
Beszédértés, 

Szociális kompetencia, Kezdeményező-
képesség és vállalkozói kompetencia, 
Digitális kompetencia (MultiRom) 

Writing: A magazine article  
Íráskészség: újságcikk írása a kedvenc 
napunkról 

 Olvasás,  
Írásbeli szövegalkotás 

Szociális kompetencia, Anyanyelvi 
kommunikáció kompetencia, 
Esztétikai-művészeti tudatosság és 

http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
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kifejezőképesség 
Ismétlés, Gyakorlás 
Reading, Listening, Szókincs, Kiejtés 

 Olvasás,  
Beszédértés,  
Interakció,  
Összefüggő beszéd 

Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztése 
A tanulás tanítása 

Test File 3   A tanulási haladás teljesítmény-mérése 
5. 46-

60. 
File 4 
A: I can’t dance  
Szókincs: Igei kifejezések 
Képesség kifejezése 
Gyakorlás 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary  
Kiejtés: mondathangsúly 

 
Modalitás (can,can’t) 
 

 
Beszédértés 

 
Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Digitális kompetencia 
 
Énkép, önismeret 
Test és lelki egészség 
A tanulás tanítása 

December 
 

6. B: Shopping-men love it!  
Szabadidős tevékenységek  
Listening és Reading 
Vásárlási szokások 
Gyakorlás, 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: mondathangsúly, /ŋ/ 

Like, don’t like + -ing 
 

Beszédértés,  
Olvasás,  
Interakció, 

Szociális és állampolgári kompetencia,  
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Énkép, önismeret 
Aktív állampolgárságra, demokráciára 
nevelés 
Egyetemes kultúra 
Gazdasági nevelés 
A tanulás tanítása 

C: Fatal attraction?  
Tetszés, nemtetszés 
Reading 
Emberi kapcsolatok: szerelem 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: /i:/és /ı/ 

Szövegösszetartó eszközök: 
személyes névmások tárgyesetben 
 

Olvasás,  
Összefüggő beszéd, 
Beszédértés,  
Írásbeli szövegalkotás, 

Szociális és állampolgári kompetencia,  
Esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség kompetencia,  
Digitális kompetencia 
 
Énkép, önismeret 
A tanulás tanítása 
 

D: Are you still mine?  
Szabadidő, szórakozás: zene 
Listening 
Gyakorlás,  

Birtoklás kifejezése: birtokos jelző 
 

Beszédértés,  
Olvasás, 

Szociális és állampolgári kompetencia,  
Esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség kompetencia, 
Digitális kompetencia 
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Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: rímelő szavak 

 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Practical English: In a clothes shop  
Gyakorlati angol: vásárlás ruhaüzletben 

 Interakció,  
Beszédértés, 

Szociális kompetencia, Kezdeményező-
képesség és vállalkozói kompetencia, 
Digitális kompetencia (MultiROM) 
 
Gazdasági nevelés  
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Writing: Describing a friend Íráskészség: egy 
jóbarát leírása 

 Olvasás,  
Írásbeli szövegalkotás 

Szociális kompetencia, Anyanyelvi 
kommunikáció kompetencia, 
Aktív állampolgárságra, demokráciára 
nevelés 
A tanulás tanítása 

Ismétlés, Gyakorlás 
Reading, Listening, Szókincs, Kiejtés 

 Beszédértés,  
Olvasás,  
Interakció 

Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztése 
A tanulás tanítása 

Test File 4   A tanulási haladás teljesítmény-mérése 
7. 61-

65. 
ISMÉTLÉS FILE 1-FILE 5 
GYAKORLÁS 

 

EXAM, VIZSGA 

Beszédértés,  
Olvasás,  
Írásbeli szövegalkotás 

Hatékony, önálló tanulás kompetencia, 
Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztése 
A tanulási haladás teljesítmény-mérése 

66-
70. 

Christmas című modul 
megvalósítása 

Life now and some time 
ago című modul 
megvalósítása 

LÁSD a modulleírást:  
www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.ht
ml 

Január 
 

8-9. 71-
85. 

File 5 
A: Who were they? 
Személyek leírása, bemutatása – a múlt 
nagyjai 
Reading, Listening 
szóképzés, 
Gyakorlás  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 

 
Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése: a be ige múlt ideje 
Szóképzés (paint-painter)  
 

 
Beszédértés,  
Olvasás,  
Interakció,  
rásbeli szövegalkotás 

 
Szociális és állampolgári kompetencia,  
Anyanyelvi kommunikáció 
kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Európai azonosságtudat-egyetemes 
kultúra 
Hon-és népismeret  
Énkép, önismeret, 

http://www.oup.com/elt/englishfile/elementary�
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Kiejtés: mondathangsúly A tanulás tanítása 

B: Sydney, here we come!  
Események leírása Reading 
Gyakorlás, Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: -ed,múlt időre utaló időhat. 
 

Az egyszerű múlt idő, szabályos igék 
 

Olvasás,  
Interakció,  
Összefüggő beszéd 

Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

C: Girls’ night out  
Múltbeli események elmesélése, Érdeklődés a 
múltban lezajlott események iránt 
Reading, Listening 
Szókincs: go, have, get 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: mondatritmus 

Rendhagyó igék  
Kérdésszerkesztés múlt időben 
 

Beszédértés,  
Olvasás,  
Interakció 

Szociális és állampolgári kompetencia, 
Hatékony, önálló tanulás kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Testi és lelki egészség, 
Egyetemes kultúra 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

D: Murder in a country house 
Reading 
Történetmesélés: krimi, alibi játék 
Listening, Speaking  
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: múlt idejű igék 

Rendhagyó igék 
 

Olvasás,  
Interakció,  
Összefüggő beszéd, 
Beszédértés 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség kompetencia, 
Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Digitális kompetencia 
 
A tanulás tanítása (Graded Reader) 
Énkép, önismeret 

Practical English: In a gift shop 
Gyakorlati angol: az ajándékboltban 

 Interakció,  
Beszédértés, 

Szociális kompetencia, Kezdeményező-
képesség és vállalkozói kompetencia, 
Digitális kompetencia (MultiROM) 
 
Gazdasági  
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása nevelés 
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Writing: A holiday report  
Íráskészség: útibeszámoló készítése a 
nyaralásról 

 Olvasás,  
Írásbeli szövegalkotás 

Szociális kompetencia, Anyanyelvi 
kommunikáció kompetencia, 
 
Európai azonosságtudat-egyetemes 
kultúra 
Hon-és népismeret 

Revision, gyakorlás 
Reading, Listening, Szókincs, Kiejtés 

 Beszédértés,  
Olvasás,  
Interakció 

Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztése 
A tanulás tanítása 

Test Unit 5   A tanulási haladás teljesítmény-mérése 
9. 86-

100. 
File 6 
A: A house with a history  
Szókincs: Tárgyak leírása – a ház és szoba 
berendezése, bútorok 
Listening 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: /ð/ és /eə/ 

 
Szövegösszetartó eszközök:  
There is/are. 
 

 
Beszédértés,  
Interakció,  
Összefüggő beszéd 

 
Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Környezettudatosságra nevelés 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Február 10. B: A night in a haunted hotel  
Események elmesélése – személyek, tárgyak 
helyének megjelölés 
Szókincs: lakás, ház 
Reading, Listening 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: néma betűk 

There was/were. 
Térbeli viszonyok: elöljárószók (in, 
on, between, under, etc.) 
 

Olvasás,  
Interakció,  
Beszédértés,  

Hatékony, önálló tanulás kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Vizsgadolgozat értékelése   Hibák javítása, 
C: Neighbours from hell 
A lakókörnyezet bemutatása, 
Szókincs: szomszédok 
Listening 
Gyakorlás, 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése: a folyamatos jelen idő 
 

Olvasás,  
Interakció 

Természettudományos kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia,  
Hatékony, önálló tanulás kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Környezettudatosságra nevelés 
Demokráciára nevelés 
Énkép, önismeret, 
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Kiejtés: az ing végű igealakok A tanulás tanítása 

D: When a man is tired of London 
Reading  
Szókincs: város, nagyváros, 
Egy város leírása, bemutatása: London 
Gyakorlás 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: városnevek 

A két jelen idő összehasonlítása 
 

Olvasás,  
Interakció,  
Írásbeli szövegalkotás 

Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia,  
Digitális kompetencia 
 
Európai azonosságtudat-egyetemes 
kultúra 
Hon-és népismeret 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Practical English: Int he street 
Gyakorlati angol: az utcán  
Útbaigazítás 

 Interakció,  
Beszédértés, 

Szociális kompetencia, Kezdeményező-
képesség és vállalkozói kompetencia, 
Digitális kompetencia (MultiROM) 
 
Aktív állampolgárságra, demokráciára 
nevelés 

Writing: A postcard  
Íráskészség: képeslap írása 

 Olvasás,  
Írásbeli szövegalkotás 

Szociális kompetencia, Anyanyelvi 
kommunikáció kompetencia, 

Ismétlés, Gyakorlás 
Rading, Listening, szókincs, Kiejtés 

 Beszédértés,  
Olvasás,  
Interakció, 

Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztése,  
A tanulás tanítása 

Test File 6   A tanulási haladás teljesítmény-mérése 
10. 101-

115. 
Unit 7 
A: What does your food say about you? 
Szókincs: főzéssel, étkezéssel kapcsolatos 
szavak 
Főzési szokások, receptek 
Listening 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: ea,  
 

 
Szövegösszetartó eszközök: a, an, 
some, any 
 

 
Írásbeli szövegalkotás, 
Beszédértés,  
Interakció, 

 
Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Testi és lelki egészség 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 
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B: How much water do we really need? 
Reading  
Vízivási szokások - kérdőív 
Szókincs: italok neve, vízzel kapcsolatos 
szavak 
Gyakorlás 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: w, v, b  

Mennyiségi viszonyok: 
megszámlálhatatlan és 
megszámlálható főnevek 
How much?, How many? 
Mennyiségjelző szavak 

Olvasás,  
Interakció,  
Összefüggő beszéd 

Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Testi és lelki egészség 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

C: Changing holiday 
 Utazás, nyaralás – tervezés, tervek elmesélése 
Szókincs: jövőbeli eseményekkel kapcsolatos 
szavak 
Listening, Reading 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: mondathangsúly 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése: jövő idő (going to-plans) 
 

Beszédértés,  
Interakció,  
Olvasás, 

Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Testi és lelki egészség 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Március 11. D: It’s written in the cards 
Reading, Listening 
A jövő eseményeinek megjóslása 
Gyakorlás, 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: /ʊ/,/u:/ és /ʌ/ 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése: jövő idő (going to-
predictions) 
 

Olvasás,  
Beszédértés,  
Interakció,  

Esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség kompetencia,  
Digitális kompetencia 
 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Practical English: At a restaurant  
Gyakorlati angol: az étteremben, étlap 
olvasása, rendelés 

 Interakció,  
Beszédértés, 

Szociális kompetencia, Kezdeményező-
képesség és vállalkozói kompetencia, 
Digitális kompetencia (MultiROM) 
 
Test és lelki egészség 

Writing: Instructions  
Íráskészség: írásbeli utasítások 

 Olvasás,  
Írásbeli szövegalkotás 

Szociális kompetencia, Anyanyelvi 
kommunikáció kompetencia, 

Ismétlés, Gyakorlás 
Reading, Listening, szókincs, Kiejtés 

 Olvasás,  
Beszédértés,  
Interakció,  

Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztés 
A tanulás tanítása 

Test File 7   A tanulási haladás teljesítmény-mérése 
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12. 116-
130. 

File 8 
A: The True False Show 
Műveltségi vetélkedő – melléknevek 
Szókincs: Személyek leírása – emberi 
tulajdonságok 
Listening 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: ə, mondathangsúly 

 
Minőségi viszonyok: a melléknevek 
középfoka 
 

 
Beszédértés,  
Interakció,  

 
Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Demokráciára nevelés 
Egyetemes kultúra 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

B: The highest city in the world  
Reading 
Szókincs: időjárás, különböző földrajzi helyek 
jellemző éghajlata 
Gyakorlás 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: mássalhangzó torlódás 
 

Melléknevek felsőfoka 
 

Olvasás,  
Interakció 

Hatékony, önálló tanulás kompetencia,  
Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Környezettudatosságra nevelés 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

C: Would you like to drive a Ferrari? 
Reading, Listening 
Veszélyes sportok, veszélyes helyzetek 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: mondathangsúly 

Modalitás: would like to / like 
 

Olvasás,  
Beszédértés,  
Interakció,  
Összefüggő beszéd 

Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Testi és lelki egészség 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

D: They dress well but drive badly 
Reading 
Szokások – más országok illetve saját 
országunk leírása, bemutatása 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: melléknevek és határozószavak 

Minőségi viszonyok: határozószók  
Szóképzés: -ly 
 

Olvasás,  
Interakció,  
Összefüggő beszéd 

Szociális és állampolgári kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Hon-és népismeret 
Európai azonosságtudat-egyetemes 
kultúra 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Practical English: Going home  
Gyakorlati angol: kijelentkezés, hazautazás 

 Interakció,  
Beszédértés, 

Szociális kompetencia, Kezdeményező-
képesség és vállalkozói kompetencia, 
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Digitális kompetencia (MultiROM) 
Writing: Making a reservation  
Íráskészség: szállodai szobafoglalás 

 Olvasás,  
Írásbeli szövegalkotás 

Szociális kompetencia, Anyanyelvi 
kommunikáció kompetencia, 
Digitális kompetencia 

Ismétlés Gyakorlás 
Reading, Listening, szókincs, Kiejtés 

 Olvasás,  
Beszédértés,  
Interakció 

Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztése 
A tanulás tanítása 

Test File 8   A tanulási haladás teljesítmény-mérése 
Április 13-

14. 
131-
145. 

PROJEKT HÉT: 
Easter című modul 
megvalósítása 

Questions, questions 
című modul 
megvalósítása 

LÁSD a modulleírást: 
www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.ht
ml 

Május 15. 146-
155. 

Unit 9 
A: Before we meet 
Reading 
Események leírása – múltbeli tapasztalatok, 
utazási élmények 
Listening 
Gyakorlás,  
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: mondathangsúly 

 
Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése: present perfect, been to 
Kiejtés: mondathangsúly 
Az igék harmadik alakja (past 
participle) – szabályos és rendhagyó 
igék 
 

 
Olvasás,  

 
Hatékony, önálló tanulás kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

B: I’ve read the book, I’ve seen the film 
Szabadidő, szórakozás: moziba járás, 
könyvolvasás  
Információ kérése – mások múltbeli 
tapasztalataira kérdezés,  
Listening, 
Gyakorlás 
Study Link: MultiROM, 
www.oup.com/elt/englishfile/elementary 
Kiejtés: rendhagyó igealakok 

Az egyszerű múlt és a present perfect 
összehasonlítása 
 

Interakció,  
Beszédértés, 

Szociális kompetencia, Kezdeményező-
képesség és vállalkozói kompetencia, 
Digitális kompetencia 
 
Énkép, önismeret, 
A tanulás tanítása 

Ismétlés, Gyakorlás, 
Reading, Listening, szókincs, Kiejtés 

 Olvasás,  
Beszédértés,  
Interakció 

Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztése 
A tanulás tanítása 

Test File 9   A tanulási haladás teljesítmény-mérése 
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16. 156-
160. 

ISMÉTLÉS FILE 5-FILE 9 
GYAKORLÁS 

 

EXAM, VIZSGA 

Beszédértés,  
Olvasás,  
Írásbeli szövegalkotás 

Hatékony, önálló tanulás kompetencia, 
Önellenőrzés, önértékelés kialakítása, 
fejlesztése 
A tanulási haladás teljesítmény-mérése 

Június 17. 161-
170. 

Tetszőleges modul megvalósítása LÁSD modulleírást: 
www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/i
ndex.html 

18. 171-
180. 

Év végi ismétlés, értékelés    

 
 
 
Tankönyv: 
New English File (Elementary) (Oxford) 
 
Megjegyzés: 
A NEF digitális tábla szoftver megfelelő használata eredményesebbé teheti a digitális kompetencia fejlesztését. 
NEF Interaktív CD-ROM otthoni használatra. 
NEF website- students (Downloadable resourses for students) 
NEF website-teachers (Downloadable reasourses for teachers) 
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