
Angol nyelv 1-3. évfolyam  1. oldal 
 

Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola 2013. 

Angol nyelv 1–3. évfolyam (választható órakeret terhére) 
 

Évfolyam 1. 2. 3. 
Heti óraszám 1 1 1 
Éves óraszám 37 37 37 

 
Célok és feladatok az 1 – 3. évfolyamon 

• Az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. 
• A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. 

• Az artikulációs bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megfigyelése. 

• Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése. 
• Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba. 
• A fıbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve megkezdése. 
• A továbbiakban erre koncentrikusan bıvülve épülhet a tananyag. 
• Dalok, versek megismerése, melyek tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását. 
• Aktív és passzív szókincs győjtése a dalokon, a játékokon keresztül is. 
• Az utasítások megértése és végrehajtása. 
• Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élı helyzetekben is. 
• Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. 

 
Követelmények – várható eredmények 

• Ismerjék a tanulók a megadott szavakat és alapmondatokat. 
• Magyarul is nevezzék meg ezek jelentését. 
• A tanult kérdéseket és válaszokat párbeszédes játékban használják. 
• A megtanult mintamondatokban helyesen mondják a szavakat és nyelvtani elemeket. 
• Ezek segítségével, szócserével önálló mondatokat is képesek legyenek alkotni. 
• Értsék meg és hajtsák végre a tanult utasításokat. 
• Az írás és olvasás még nem követelmény, de a szóképek és mondatképek legyenek ismerısek. 
• A tanult verseket, dalokat egyedül is mondják, énekeljék. 
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1. ÉVFOLYAM 
 

Éves óraszám: 37 óra 

Témakörök Tartalmak Fogalomkörök, 
nyelvtani elemek 

Nyelvi kifejezések 

Az én világom 
(dalok,  
játékok) 
HELLO  
(4 óra) 
 

Dalok, versek, játékok, 
köszönési formák,  
bemutatkozás. 
Utasítások végrehajtása, 
mozgásos játékok,  
alapszavak, tárgyak neve. 

Cselekvés, történés,  
létezés kifejezése. 
A to be létige  
bemutatása. 

Hello. Good morning.  
What’s your name? I’m...  
I’m a boy... (dal, játék) 
Stand up. Sit down... 
I am walking... (dal) 
What is it? pen, pencil    

Számok 
NUMBERS  
(4 óra) 

A számok önálló  
ismerete, számlálás. 
Kérdésre válasz adása. 

Mennyiségi viszonyok  
kifejezése. 
Többes szám: -s  

numbers 1–10, 10–1. 
two potatoes, more 
How old are you? Six. 

Színek 
COLOURS  
(4 óra) 

A színek megnevezése,  
szókapcsolás. 

Minıségi viszonyok  
kifejezése. 
Jelzıs szerkezetek. 

What colour is it? 
Red apple,  
yellow banana   

Iskola 
SCHOOL  
(4 óra) 
 

A közvetlen tárgyak  
neve,  
utasítások adása. 

Dolgok, személyek  
megnevezése. 
Egyszerő birtoklás 
kifejezése. 

teacher, desk, board,  
chair 
my, your rubber, ruler 
Go to the door. 

Vásárlás 
SHOPPING  
(4 óra) 
 
 

Érdeklıdés, 
tetszés, nem tetszés. 
Egyszerő tárgyak 
vásárlása jelenetekkel. 

Mennyiségi és minıségi  
viszonyok kifejezése. 
Dolgok, személyek  
megnevezése. 
I like. I don’t like.  

Do you like.. ? Yes, I do.  
I like. I don’t like. 
Can I have two apples,  
please? 
Here you are. Thank you.  

Testrészek 
BODY  
(4 óra) 
 

Megnevezés, számlálás. 
Páros részek, 
ruházat bemutatása. 

Mennyiségi és minıségi  
viszonyok. 
Többes számú alakok. 

eye, ear, nose, mouth,  
hair, finger, toe, 
hand, leg, foot, feet 
dress, jeans, shoes, T shirt   

Család 
FAMILY  
(4 óra) 
 

Közeli családtagok, 
cselekvések játékkal. 

Cselekvés, történés,  
létezés  kifejezése. 
A folyamatos jelen  
megismerése. 
Dolgok, személyek  
megnevezése. 

mother, father, sister, brother 
Are you sleeping?  
I’ m not. 
present   

Mesék 
COLLECTION 
(4 óra) 

Rövid szövegek  
megtanulása, értelmezı  
kézjelekkel, 
mozgással bemutatás, 
közös elıadás. 

Cselekvés, történés,  
létezés kifejezése. 
Életszerő kifejezések  
használata. 

Story in the wood (dal) 
The sky is falling down 
(láncmese) 
The three little pigs 
I am cooking (tanmese) 

Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (5 óra) 
 
A továbbfejlesztés alapjai 
Fontos, hogy ezek jelentését is megtanulja a gyerek. Néhány szót már önállóan ismer (boy, girl, dog, cat, up, down). Néhány 
alapkérdésre választ ad. (What’s your name?, What’s this?) Az utasításokat végrehajtja. (Come here. Sit down.) Egyszerő 
tárgyakat felismer, megmutat, megnevezés után (pencil, door, ball). 
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2. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 óra 

Témakörök Tartalmak Fogalomkörök, 
nyelvtani elemek 

Nyelvi kifejezések 

Az én világom 
HELLO 
(4 óra) 

Köszönés, bemutatkozás. 
Beszéljünk magunkról. 
Beszéljünk társunkkal. 

Információkérés és -adás. 
Utasítások. 
A to be létige bevezetése. 

I am. You are. 

Go! Look at me. 

What’s your name? 

How old are you? 

Számok 
NUMBERS 
(4 óra) 

Az íróasztalom tárgyai. 
Dolgok megnevezése. 
Születésnapunk. 

A többes szám jelölése. 
Mennyiségi viszonyok. 

two pencils 

Színek 
COLOURS 
(4 óra) 

Ruháink. 
Ruhadarabok nyáron és télen. 
Szemünk és hajunk színe. 

Egyes és többes számú 
mondatok. 
Minıségi viszonyok. 

What colour? 

My eyes are blue. 

Az iskola 
SCHOOL   
(4 óra) 
 

Az osztályteremben. 
Felszereléseink. 
Dolgok és személyek  
megnevezése. 

Helymeghatározás. 
in, on, under 
Térbeli viszonyok. 
Dolgok és személyek  
megnevezése. 

Where is it? 

in, or, under  

Otthonunk 
AT HOME 
(4 óra) 
 

Családunk és otthoni 
tevékenységek. 
A családtagok  
megnevezése. 

 Folyamatos jelen. 
Cselekvések kifejezése. 
Dolgok és személyek  
megnevezése. 

I am reading. 

Are you playing? 

A cirkuszban 
CIRCUS 
(4 óra) 
 

Testrészeink. 
Cselekvések, mozgások. 
Szabadidı, szórakozás. 
Kedvenc idıtöltés. 

Képesség kifejezése. 
can, can’t 
Cselekvés, történés,  
létezés kifejezése. 

Can you ride a bike? 

can, can’t  

Ételek 
PICNIC 
(4 óra) 
 

Étkezések. 
Kedvelt ételek és italok. 
Szokások megismerése. 
Vásárlás. 
Udvariassági formák. 

Egyszerő jelen. 
Minıségi viszonyok. 
 

 Can I have a …? 

I like. I don’t like. 

Do you like? 

Győjtemény 
COLLECTION  
(4 óra) 

Mesék, ünnepek. 
Játékok. 
 

Szótár, feladatlapok. 
Utasítások. 

Christmas, Easter,  

Boardgame. 

words, songs, tests 

Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (5 óra) 
 
A továbbfejlesztés alapjai 
Az 1. osztály bevezetı idıszakában tanultakat feleleveníti. A kérdéseket és válaszokat már önállóan 
elıadja. A gyermekek körül lévı tárgyakat megnevezi a számok, a színek segítségével. A 
környezetükben, életükben szereplı új kifejezéseket is megismeri, használja. 
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3. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 óra 

Témakörök Tartalmak Fogalomkörök, 
nyelvtani elemek 

Nyelvi kifejezések 

A mi világunk 
HELLO  
(4 óra) 

Köszönés, bemutatkozás. 
Fontos információk 
magunkról és társunkról. 
Érdekességek a  
nagyvilágból. 
Állatok a világban. 

Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése. 
A to be ige megismerése. 
Egyes és többes 
számú alakok.  
Minıségi viszonyok. 

I am, you are 

he, she, it 

What’s this? 

We are from Hungary. 

What’s your name?  

Where are you from?  

big, small, old, young 

Az iskola 
SCHOOL 
(7 óra) 

Dolgok, személyek 
megnevezése. 
 
Számok, színek, betőzés. 
 
Testrészek. Tantárgyak. 

Mennyiségi viszonyok.  
Egyes és többes 
számú alakok. 
Minıségi viszonyok. 
Térbeli viszonyok. 
Irányok és 
helymeghatározás 

in the classroom  

my bag 

there is, are 

numbers, timetable, abc 

Where is it? 

in, on, under, next to 

A szabadban 
SEASONS  
(4 óra) 

Képességek, 
cselekvések kifejezése. 
Szórakozás, kedvenc 
idıtöltés. 
Az évszakok, az idıjárás. 

Cselekvések, 
történések kifejezése. 
Képességek kifejezése. 
can, can’t 
Idıbeli viszonyok. . 

can, can’t 

What can we do? 

I can run. 

What’s the weather 

like? It’s raining. 

A házban 
HOUSE  
(4 óra) 

A ház részei, szobái. 
A családtagok és fı 
tevékenységeik. 
Játék, sport, 
tevékenységek.  

Cselekvések, 
történések kifejezése. 
 
A folyamatos jelen  
idı. 

Where are you? 

I’m in the kitchen. 

 

What are you doing? 

I’m cooking. 

Vásárlás 
SHOPPING 
(4 óra) 
 

Üzletek és fontos 
árucikkek. 
Kérés. 
Tulajdonviszonyok.. 

A birtoklás kifejezése.  
A have got szerkezet. 
 
Mennyiségi viszonyok. 

some, any 

 my, your, his, her 

How much/many? 

a pair of 

Egy napom 
MY DAY 
(4 óra) 

Napirend, szokásos 
tevékenységek 
 
Idıbeosztás. 

Idıbeli viszonyok. 
Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése. 
 

Az egyszerő jelen idı  

in the morning 

on Monday; I get up.  

I don’t go to school. 

Who? What? Where? 

When do you... ? 

Mesék, játékok 
COLLECTION 
(4 óra) 

A mesevilág és a valós  
élet megismerése. 

Cselekvés, történés 
kifejezése. 
Információszerzés. 

In London. 

words, songs, tests 
 

Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (6 óra) 
 
A továbbfejlesztés alapjai 
Az eddig tanultak alapján a közvetlen környezetben szereplı személyeket és tárgyakat bemutatja. Mondatokban 
való önkifejezés minták segítségével a 2. osztályos anyagra építve. (My name is..., I’m.) Az egyes szám 3. 
személyő alakok használatát megismeri új dalok, versek segítségével. A tanultakat felidézi a régi dalok, versek, 
mintamondatok segítségével. 
 
 


