
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 
 

Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és 
használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció, a 
gondolkodás, a tanulás, az önismeret kibontakozásának közege, előfeltétele és legfőbb 
eszköze. Kulcsszerepe van a kulturális önazonosság, tudatosság és kifejezőképesség, az 
erkölcsi, az esztétikai, a történeti és a kritikai érzék kialakításában. Az anyanyelvi készségek 
birtoklása segíti a társadalom közösségeiben való aktív részvételt. A magyar nyelv és 
irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás kialakításában, az 
önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi 
kommunikációhoz szükséges képességek kialakítása, illetve fejlesztése, valamint az ehhez 
elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. 

A magyar nyelv a tanulás célja és az ismeretszerzés eszköze is. Célja és feladata a 
szókincsfejlesztés és -gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi 
hátrányok csökkentése, a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben, az 
élethosszig tartó tanulás során használható olvasni és írni tudás (szövegértés és szövegalkotás) 
gondozása és továbbfejlesztése. A kultúrához hozzásegítő, valamint a nemzeti hovatartozás 
érzését növelő anyanyelvi képességeknek, készségeknek a továbbfejlesztése. 

Az irodalmi nevelés feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és 
megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához felső tagozatban a tantárgy az 
irodalmi élmény nyújtása mellett az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének legfontosabb 
eszköze. Alapvető feladata, hogy a tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával képessé 
váljanak a társadalmi kommunikációra, az önkifejezésre. 

Az alapozásban építeni kell a tanulók tapasztalatszerzésére, a fogalmak tartalmának 
lassú érlelésére, az értelmes és fejlesztő célú gyakoroltatásra. A pedagógus feltérképezi a 
tanulók egyéni fejlesztési szükségleteit. Kellő időt enged a tanulási feladatok pszichológiai 
feltételeinek beéréséhez, és személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt teremt a sikeres 
iskolai pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás biztonságos megalapozásához. Az 
eszközszintű olvasás elsajátíttatása, az önkifejező írás megszerettetése, a szóbeli és írásbeli 
kommunikáció eszköztárának megismertetése, használatának megerősítése szintén a tantárgy 
tanításának célja és feladata.. 

A tantárgy feladatai közé tartozik a vizuális észlelés és differenciálás, auditív észlelés 
és differenciálás, fonematikus észlelés, érzékelés, figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, 
analizáló-szintetizáló képesség, ritmus, mozgás, finommotorika és a szem-kéz koordináció 
fejlesztése. A kommunikációs képességek fejlesztése, különféle élethelyzetekben az aktív és 
passzív szókincs-gazdagítás, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi 
magatartás, viselkedés gyakorlása, továbbá a tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási 
helyzetben és a spontán beszédben is. Mindezek során megvalósul az önkorrekciós képesség 
fejlesztése, a hibakeresés, -javítás, a helyesírási problémahelyzetek felismertetése.  

Kiemelt feladat az önismeret erősítése, lehetőséget teremtve a véleménynyilvánításra, 
mások véleményének meghallgatására. A szövegtartalom visszaadásának gyakorlása 
különféle kommunikációs eszközökkel történik, fokozódó önállósággal valósul meg. 

Az írás eszközszintű használata, a helyesírási készség fejlesztése, továbbá a rendezett 
íráskép kialakítása az egyéni adottságok figyelembe vételével valósul meg.  

Az iskolai oktatás, nevelés a sérülésből, a fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek 
leküzdését, a jól működő funkciók továbbfejlődését individualizált programok, terápiák, 
differenciáló pedagógiai eljárások alkalmazásával támogatja. 



A magyar nyelv és irodalom tantárgyban az ismeretek és a fejlesztési követelmények 
felhasználásánál, továbbá az irodalmi művek feldolgozásánál ajánlott figyelembe venni a 
tanulóközösség összetételét, az írás, olvasás technikájának elsajátításában megjelenő egyéni 
különbségeket, a kommunikációs készség eltérő sajátosságait. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók vonatkozásában az ismeretszerzési folyamatban 
a saját olvasási élmény, a hallás utáni szövegértés differenciált alkalmazása is lehetséges. Az 
irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése, a táblázatban megjelenő közműveltségi 
tartalmak a Nemzeti alaptanterv alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a 
kerettantervvel megcélzott tanulókat. érintett. Elsajátításuk, az adott művekkel való 
ismerkedés tanári segítséggel, részletek feldolgozásával is megvalósítható.  

A szöveghű felidézésre ajánlott művek a táblázatokban dőlt szedéssel láthatók. Ezek 
kiválasztásánál is alkalmazható a differenciált követelmény. 

 
 

5-6. évfolyam 
 
A tantárgy fontos szerepet tölt be a nevelési célok elérésében és a kulcskompetenciák 
fejlesztésében. A kulcskompetenciák közül hangsúlyos az anyanyelvi kommunikáció, 
amelynek során a tantárgy tanítási tartalmait felhasználva, az egyéni különbségeket 
figyelembe véve szerepet kell kapnia az önkifejezésnek, a beszédértés és a beszédprodukció 
fejlesztésének. A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése kiemelt szerepet kap, mert 
az önismeret alakításával a tantárgy segíteni tudja a társadalmi beilleszkedést. A hatékony, 
önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyéni képességekhez igazodó ütem és elvárás megjelenik a 
tanítás-tanulás folyamatában.  

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 
esetében a beszédcentrikusságot kell előtérbe helyezni. A beszédértés és beszédprodukció 
fejlesztése az egyén képességének és beszédállapotának figyelembe vételével történik, a nyelv 
funkcióinak megfelelően. 

A nyelvhasználat kommunikációs értékűvé fejlesztésével a tárgy hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanulók az egyéni képességekhez igazodóan, megfelelő szinten tudják alkalmazni a 
szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát az önkifejezéshez, társas érintkezéshez, 
önérvényesítéshez. 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tanult beszédtechnikai elemek alkalmazása. Szóban kapott utasítások 
követése. Kialakult verstanulási technika. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szókincs gyarapítása mellett a meglévő nyelvhasználati zavarok 
korrigálása, csökkentése, megszüntetése. Egyéni képességhez 
igazodóan: a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása, 
aktív és passzív szókincs fejlesztése, a tanult elemek beépítése a társas 
kapcsolatokba. A reproduktív beszéd képességének fejlesztése.  
Képességfejlesztési fókuszok: Kommunikációs képesség: 
szókincsbővítés, kifejezőkészség formai és tartalmi elemei. Percepció: 
verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. Vizuális és akusztikus 
figyelem. Emlékezet. 



 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 
Tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Beszédtechnika: 
a) a helyes beszédlégzés 
b) megfelelő beszédhang, 

hanglejtés 
c) pontos artikuláció 
d) ritmus, tempó 
e) időtartam 
f) hangsúly, hangerő 
g) szünet 
h) a kommunikáció céljának 

megfelelő beszéd. 
 
Metakommunikáció: 

– mimika,  
– testtartás, 
– távolságtartás 
– tekintet. 

 
Beszéd(meg)értés: 

a) szavak  
b) mondatok  
c) szöveg szintjén. 

 
Beszédkészség. 
 
Kommunikációs helyzet: 

– kapcsolatfelvétel, 
– kapcsolattartás, 
– vélemény- és 

szándéknyilvánítás, 
– vita, 
– kérés, 
– kérdés. 

A metakommunikációs eszközök 
megismerése során a testbeszéd 
megértése, használatával a 
szóbeli kifejezőkészség 
erősítése. 
A beszélő szándékának 
megértése. A kommunikáció 
céljának megfelelő beszéd, a 
hangsúlyok, érzelmek, indulatok, 
szándékok megjelenítése. 
Saját vélemény, saját gondolat, 
kérdés, kérés megfogalmazása.  
A reproduktív beszéd 
gyakorlása, memoriterek 
tanulása. 
Tanult szövegek kifejező 
tolmácsolása. 
Főfogalom alá rendezés, 
értelmező szótár vagy rokon 
értelmű szavak alkalmazása. 
Analógiák készítése, a 
következtetések 
megfogalmazása,  
analizálás-szintetizálás, 
különböző szempontok szerinti 
csoportosítások, 
fogalomalkotások. 
Vers- és prózamondás. 

Ének-zene: ritmus, 
hangképzés, légvétel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, 
összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás és az írott szöveg megértése Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás. 
Iskolai könyvtár használata.  
Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 



 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás 
fejlesztése. Tények, adatok, információk felismerésében az önállóság 
növelése. Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés 
megalapozása, erősítése. A könyvekből történő tanulás megalapozása. 
Önálló könyvtárhasználat előkészítése. 
Képességfejlesztési fókuszok: Vizuális észlelés az olvasott szöveg 
értelmezése során. Figyelem. Auditív észlelés: szövegemlékezet. 
Emlékezet: olvasottak felidézése. Motiváció fenntartása, fejlesztése az 
olvasott szövegek megfelelő megválasztásával. Összefüggéslátás, 
összefüggések felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 
Tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szövegelemzés, szövegértő 
(néma) olvasás. 
Kreatív szövegalkotás. 
Tanulást segítő eljárások.  
Szövegfeldolgozás. 
Könyvtárhasználat, 
információszerzés különböző 
eszközei. 

Mondatok, szöveg értelmezése 
néma és hangos olvasással, 
a szövegből – adott szempontok 
alapján – adatok kiemelése. 
Aktív és passzív szókincs 
gyarapítása. 
Az olvasott szöveg adott 
szempontok szerinti tagolása, 
lényegkiemelés, tömörítés, 
adatkeresés.  
Érdeklődésének megfelelő 
könyv választása. 
Szépirodalmi részletek, művek 
szöveghű megtanulása. 

Matematika: szöveges 
feladatok értelmezése, 
adatgyűjtés. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek; 
természetismeret: 
szövegértelmezés, 
szövegelemzés, 
tények, információk 
gyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 
lényegkiemelés, vázlat. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, írás emlékezetből, 
diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Írásbeli kifejezőképesség megerősítése, az írásbeli szövegalkotás 
legalapvetőbb szabályainak ismerete. Az írás eszközjellegű 
használatának kialakítása. Önellenőrzés fejlesztése. A helyesírás 
fejlesztése: másolással, látó-halló tollbamondással, emlékezetből 
írással. Saját és mások írásmunkáinak ellenőrzése, javítása a tanult 
nyelvtani szabályoknak megfelelően. 
Képességfejlesztési fókuszok: 
Finommotorika fejlesztése írásmozgással. Téri tájékozódás: 
vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. Emlékezet – hosszú 
távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás esetén, tanult 
nyelvtani szabályok alkalmazása. Emlékezet – rövid távú: diktálás 
utáni írás. Hallási figyelem fejlesztése: diktálás utáni írás. 



Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 
Tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Reproduktív írás 
Félig produktív írás 
A szöveg nyelvi jellegzetességei 
Szövegalkotás, szöveg-átalakítás 
Leíró és elbeszélő jellegű 
szövegek (fogalmazás). 
Elbeszélés jellegű szöveg 
tagolódása: 
− bevezetés  
− tárgyalás  
− befejezés. 
Cím szerepe. 
Hír (hirdetés). 
Leírás irodalmi és 
ismeretterjesztő szövegekben. 
Jellemzés tipikus jegyei. 
Jellemzés szerkezete. 
Meghívó, e-mail, sms, csetelés, 
blog. 

Néhány mondatos szöveg önálló 
alkotása.  
Emlékezetből való írás. 
Tanult nyelvhelyességi, 
helyesírási ismeretek 
alkalmazása.  
Az írás közben felmerülő 
helyesírási, értelmezési probléma 
esetén vagy önellenőrzéskor, 
javításkor a megfelelő 
segédkönyvek használata – 
tanári segítséggel. 
Hibátlan (betűkihagyás és 
betűcsere nélküli) másolás, 
szavak, mondatok, néhány 
mondatnyi szöveg látó-halló 
tollbamondás és emlékezet 
alapján történő írása. 
Feladatlapok, táblázatok 
kitöltése, postai űrlapok 
kitöltése; vázlatkészítés tanulása. 
Hangutánzó, hangulatfestő 
szavak, szólások, közmondások, 
idézetek beépítése a 
mondatokba, a szövegbe, 
stílushatásuk megfigyelése. 
Mondatok bővítése, változatos 
mondatfajták beépítése a 
szövegbe, a mondat 
szórendjének, a szöveg 
mondatrendjének vizsgálata, a 
lehetséges változatok 
számbavétele. 
A tanult nyelvtani szabályok 
alkalmazásával írásbeli szöveg 
alkotása.  
Elbeszélő jellegű szöveg 
jellemző jegyeinek felismerése, 
gyűjtése. 
Szöveg átalakítása: 
− bővítéssel: díszítő jelzők 

használata, 
− szűkítéssel: lényegkiemelés, 

tömörítés. 
Elbeszélő jellegű szöveg 
alkotása írásban. 
Címalkotás. 

Testnevelés és sport: 
mozgáskoordináció 
fejlesztése. 
 
Vizuális kultúra; 
technika, életvitel és 
gyakorlat: 
finommotorika 
fejlesztése. 
 
Informatika: 
kommunikációs 
technikák. 



Meghívó, hír, hirdetés gyűjtése, 
megfigyelése, készítése. 
Leírás készítése, átalakítása 
bővítéssel, szűkítéssel. 
Olvasottakról vázlat készítése.  
Jellemzésből leírás, elbeszélés 
megfogalmazása, rögzítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály, 
fogalmazás, leírás, elbeszélés, hír, jellemzés. 

 
 
 

5. osztály 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről Órakeret 
72 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik, tud 
kapcsolatot kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 
Ismeri a rokon értelmű szavak, többjelentésű, azonos alakú szavak 
fogalmát. Képes ezek felismerésére, szövegben való alkalmazásukra. 
A tanult szófajokban tud csoportosítani. 
Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazásának 
fejlesztése. Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat legalapvetőbb elveinek, 
normáinak elsajátíttatása. 
Képességfejlesztési fókuszok: Akusztikus figyelem: helyesírási 
szabályok. Szerialitás: betűrend. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 
Tevékenységek Kapcsolódási pontok 

BETŰK: 
Magánhangzók, mássalhangzók. 
Szótőhöz kapcsolódó toldalékok 
hangrendjének, illeszkedésének 
szabálya. 
A mássalhangzók egymásra 
hatása a beszédben, írásban : 
-hasonulás 
-összeolvadás 
-rövidülés 
-kiesés 
 
SZÖVEG. 
Szövegalkotás 

Csoportosítás, válogatás, 
vizsgálódás. 
Betűrend készítése, lexikon 
használata. 
Elválasztás szabályainak 
alkalmazása. 
 
 
Mondat tagolása, tanult 
helyesírási szabályok 
(mondatkezdés, írásjelek, 
tulajdonnevek) alkalmazása.  
Helyes hangsúly gyakorlása. 
Számbeli egyeztetés gyakorlása, 
ellenőrzése, javítása. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek; 
természetismeret: 
kutató munkában a 
lexikonhasználat, 
betűrend gyakorlása. 



Szövegalkotás megadott 
szempontok alapján. Tanári 
útmutatás alapján szövegalkotás, 
kiegészítés, módosítás. Helyes 
mondatalkotás, szövegalkotás 
szabályainak alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Beszédhang, magánhangzó, mássalhangzó, szóelem, hangalak és jelentés,  
helyesírási szabály. 

 
 
 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Órakeret 
108 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi művek olvasásakor az élményt nyújtó szerep 
megtapasztalása. Az olvasottak értelmezése: cím, szereplők, helyszín 
megfogalmazásával. Költői nyelv, irodalmi nyelv sajátosságainak 
ismerete. Vers és próza megkülönböztetése. Hangsúlyos olvasás. 
Dramatizálás elemeinek ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi ismeretek fejlesztése, az olvasás készséggé alakítása, 
fejlesztése. A tanulók nyelvi kulturáltságának növelése. 
Képességfejlesztési fókuszok: Emlékezet: memoriterek elsajátításával a 
hosszú távú emlékezet fejlesztése. Auditív figyelem, észlelés: hallott 
irodalmi szövegekből való tartalommondás, érzelmek, mondanivaló 
megfigyelése. Szókincsbővítés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 
Tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 
 
MŰFAJOK: EPIKA 
MESE, MŰMESÉK, MÁS 
NÉPEK MESÉI 
Feldolgozásra ajánlott művek: 
Válogatás magyar 
népmesegyűjteményből. 
Grimm: Békakirály, Holle anyó 
H. C. Andersen: A császár új 
ruhája 
Aiszoposz: A farkas és a bárány 
La Fontaine: A farkas és a 
bárány 
Mese a kisasszonyról, aki 
szörnyeteget szeretett (lengyel 
népmese) 
A Szépséges Róza (szlovák 
népmese) 

Az irodalmi művek elemzése, 
értelmezése, az irodalmi 
szövegek alapstruktúrájának 
megismerése.  
Irodalmi művek műfaji 
jellemzőinek felismerése.  
Az egyes műnemek jellemző 
jegyeinek felismerése. 
Az irodalmi kifejezésformák, a 
költői eszközök, az irodalmi 
szövegek szerkezetének 
megismerése. 
Az alapvető emberi viselkedés- 
és magatartásformák, érzések, 
lelkiállapotok, hangulatok, 
erkölcsi fogalmak és értékek, a 
valóság és a képzelet, a 
szocializációs és a társadalmi 

Ének-zene: ritmus 
jellemzői, szerepe. 
 
Vizuális kultúra: 
hangulat, érzelmek 
megjelenése a 
művészetekben. 
 
Erkölcstan: 
magatartás, érzelmek, 
erkölcsi értékek. 



Mese egy tojásról (román 
népmese) 
A gida-leány (görög népmese) 
 
Egy öreg király (kárpát-ukrajnai 
népmese). 
 
MONDA: 
Feldolgozásra ajánlott művek: 
Lengyel Dénes: A lacikonyha. 
Dózsa György párviadala. 
A nagyidai cigányok. 
Székelytámad, Székelybánja. 
Spártai felelet 
A dobozi-dűlő 
A Szent Anna tó 
 
BIBLIAI TÖRTÉNETEK: 
Feldolgozásra ajánlott 
történetek: 
Az édenkerti történet 
Noé és a bárka 
Öt kenyér és két hal 
 
ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY: 
Petőfi Sándor: János vitéz 
 
ELBESZÉLÉS:  
Feldolgozásra ajánlott művek: 
Móra Ferenc: A kis bice-bóca 
A kincskereső kisködmön – 
részlet. 
 
REGÉNY: 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. 
 

kérdések irodalmi ábrázolási 
módjainak megismerése. 
A vers tartalma alapján a költői 
szándék, a vers hangulatának 
megfogalmazása. Összecsengő 
sorok jelölése. A versben az 
ismétlődő sorok, kifejezések 
felismerése. 
Összehasonlítás. 
A vers ritmusának különböző 
módon történő bemutatása, 
jelzése. 
Vers képszerűségének 
felismerése, egy-egy kép szóbeli 
„leírása”, illusztrálása. 
A költői jelzők és költői képek 
felismerése. 
Szövegrészek tagozódásának 
(bevezetés, tárgyalás, befejezés) 
megfigyelése. Cselekmény tér- 
és időbeli viszonyainak 
meghatározása. Szereplők 
tulajdonságainak gyűjtése, 
csoportosítása.  
A szerzői szándék, a szöveg 
hangulatának jellemzése, 
megfogalmazása. 
A tanuló saját véleményének 
(szándék, hangulat) a szövegből 
vett idézetekkel való indoklása. 
Irodalmi kifejezésformákból 
válogatás, a szövegek 
felhasználása, „beépítése” saját 
szövegalkotáshoz. 
Egy-egy szöveg (részlet) 
bemutatása (szerepjáték, 
szituációs játék, felolvasás). 
Színházlátogatás (dráma). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Líra, epika, dal, népdal, mese, népmese, monda, vers, próza, elbeszélés, 
elbeszélő költemény, regény, rím, memoriter. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

két évfolyamos 
ciklus végén 

A tanuló társalgásban részt tud venni.  
Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  
Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni. 
Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja. 
Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján.  
Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 
kérdések alapján). 



Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott 
szempontok alapján. Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 
Szavakat átalakít, csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját 
gondolatainak kifejezése érdekében. 
A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, csoportosítja. 
Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés 
szándékához igazítva. 
A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal elmondja. 
Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt 
azonosítja. 
Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni. 
Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelelően csoportosítást 
végezni. 

 
 

6. osztály 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről Órakeret  
72óra 

Előzetes tudás 

A tanuló alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik, tud 
kapcsolatot kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 
Ismeri a rokon értelmű szavak, többjelentésű, azonos alakú szavak 
fogalmát. Képes ezek felismerésére, szövegben való alkalmazásukra. 
Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazásának 
fejlesztése. Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat legalapvetőbb elveinek, 
normáinak elsajátíttatása. 
Képességfejlesztési fókuszok: Akusztikus figyelem: helyesírási 
szabályok. Szerialitás: betűrend. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 
Tevékenységek Kapcsolódási pontok 

SZÓELEMEK, SZAVAK: 
Szófajok: 
– főnév 
– melléknév 
– számnév 
– névmás 
– ige. 
Jelző szerepe a szövegben. 
 
SZÓSZERKEZETEK: 
− alárendelő szószerkezet 
− mellérendelő szószerkezet. 
 
MONDATOK 
Mondatok átalakítása: 

Elválasztás szabályainak 
alkalmazása. 
Szavak csoportosítása szófajuk, 
jelentéstartalmuk alapján. 
Gyűjtés, csoportosítás. 
Szavak átalakítása: képzéssel, 
jelezéssel, ragozással. 
Szószerkezet alkotása, 
átalakítása. 
Szószerkezetek keresése, 
gyűjtése irodalmi szövegből. 
A szószerkezetek felismerése a 
mondatokban, azok ki/beemelése 
a mondatokból/mondatokba. 
Mondat tagolása, tanult 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek; 
természetismeret: 
kutató munkában a 
lexikonhasználat, 
betűrend gyakorlása. 



− tőmondat alkotása 
− bővített mondat. 
Mondatalkotás. 
Szófajok, szavak mondatbeli 
funkciója. 
 
SZÖVEG 
Szövegalkotás. 

helyesírási szabályok 
(mondatkezdés, írásjelek, 
tulajdonnevek) alkalmazása.  
Helyes szórend meghatározása. 
Helyes hangsúly gyakorlása. 
Számbeli egyeztetés gyakorlása, 
ellenőrzése, javítása. 
Szövegalkotás megadott 
szempontok alapján. Tanári 
útmutatás alapján szövegalkotás, 
kiegészítés, módosítás. Helyes 
mondatalkotás, szövegalkotás 
szabályainak alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak szóelem, szókincs, szófaj, helyesírási szabály. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Órakeret 
130 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi művek olvasásakor az élményt nyújtó szerep 
megtapasztalása. Az olvasottak értelmezése: cím, szereplők, helyszín 
megfogalmazásával. Költői nyelv, irodalmi nyelv sajátosságainak 
ismerete. Vers és próza megkülönböztetése. Hangsúlyos olvasás. 
Dramatizálás elemeinek ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi ismeretek fejlesztése, az olvasás készséggé alakítása, 
fejlesztése. A tanulók nyelvi kulturáltságának növelése. 
Képességfejlesztési fókuszok: Emlékezet: memoriterek elsajátításával a 
hosszú távú emlékezet fejlesztése. Auditív figyelem, észlelés: hallott 
irodalmi szövegekből való tartalommondás, érzelmek, mondanivaló 
megfigyelése. Szókincsbővítés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 
Tevékenységek Kapcsolódási pontok 

MŰNEMEK: LÍRA, EPIKA, 
DRÁMA 
MŰFAJOK: LÍRA 
DAL:  
Petőfi Sándor: Reszket a bokor 
mert… 
Feldolgozásra ajánlott művek: 
Kosztolányi Dezső: Este, este 
Gazdag Erzsi: Hófarsang  
Petőfi Sándor:  
− Fa leszek, ha 
− Befordultam a konyhára  
− Megy a juhász szamáron 
− Füstbe ment terv 
− Anyám tyúkja 

Az irodalmi művek elemzése, 
értelmezése, az irodalmi 
szövegek alapstruktúrájának 
megismerése.  
Irodalmi művek műfaji 
jellemzőinek felismerése.  
Az egyes műnemek jellemző 
jegyeinek felismerése. 
Az irodalmi kifejezésformák, a 
költői eszközök, az irodalmi 
szövegek szerkezetének 
megismerése. 
Az alapvető emberi viselkedés- 
és magatartásformák, érzések, 
lelkiállapotok, hangulatok, 

Ének-zene: ritmus 
jellemzői, szerepe. 
 
Vizuális kultúra: 
hangulat, érzelmek 
megjelenése a 
művészetekben. 
 
Erkölcstan: 
magatartás, érzelmek, 
erkölcsi értékek. 



Csoóri Sándor: Moziba megy a 
hold 
Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 
Szabó Lőrinc: Hajnali rigók 
 
NÉPBALLADA 
Feldolgozásra ajánlott művek: 
Kőmíves Kelemen; 
Kádár Kata 
 
LEGENDA: 
Feldolgozásra ajánlott mű: 
Arany János: Rege a 
csodaszarvasról (részlet). 
 
 
ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY: 
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 
 
REGÉNY: 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Feldolgozásra ajánlott művek: 
Fekete István: Tüskevár, Vuk 
 
DRÁMA: 
A helyi lehetőségek 
függvényében egy színpadi mű 
megtekintése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

erkölcsi fogalmak és értékek, a 
valóság és a képzelet, a 
szocializációs és a társadalmi 
kérdések irodalmi ábrázolási 
módjainak megismerése. 
A vers tartalma alapján a költői 
szándék, a vers hangulatának 
megfogalmazása. Összecsengő 
sorok jelölése. A versben az 
ismétlődő sorok, kifejezések 
felismerése. 
Összehasonlítás. 
A vers ritmusának különböző 
módon történő bemutatása, 
jelzése. 
Vers képszerűségének 
felismerése, egy-egy kép szóbeli 
„leírása”, illusztrálása. 
A költői jelzők és költői képek 
felismerése. 
Szövegrészek tagozódásának 
(bevezetés, tárgyalás, befejezés) 
megfigyelése. Cselekmény tér- 
és időbeli viszonyainak 
meghatározása. Szereplők 
tulajdonságainak gyűjtése, 
csoportosítása.  
A szerzői szándék, a szöveg 
hangulatának jellemzése, 
megfogalmazása. 
A tanuló saját véleményének 
(szándék, hangulat) a szövegből 
vett idézetekkel való indoklása. 
Irodalmi kifejezésformákból 
válogatás, a szövegek 
felhasználása, „beépítése” saját 
szövegalkotáshoz. 
Egy-egy szöveg (-részlet) 
bemutatása (szerepjáték, 
szituációs játék, felolvasás). 
Színházlátogatás (dráma). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Líra, epika, dráma, ballada, népballada, legenda, monda, vers, próza, 
elbeszélés, elbeszélő költemény, regény, rím, memoriter. 

 
 



A fejlesztés várt 
eredményei a 

két évfolyamos 
ciklus végén 

A tanuló társalgásban részt tud venni.  
Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  
Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni. 
Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja. 
Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján.  
Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 
kérdések alapján). 
Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott 
szempontok alapján. Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 
Szavakat átalakít, csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját 
gondolatainak kifejezése érdekében. 
A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, csoportosítja. 
Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés 
szándékához igazítva. 
A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal elmondja. 
Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt 
azonosítja. 
Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni. 
Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelelően csoportosítást 
végezni. 

 
 
 


	Petőfi Sándor: János vitéz
	ELBESZÉLÉS: 
	Móra Ferenc: A kis bice-bóca

