Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése
és alkotása

Órakeret
15 óra

Iskolaérettség.

A tematikai egység A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a
nevelési-fejlesztési kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi
kapcsolattartás biztonságának elősegítése.
céljai
Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések,
vélemények pontosabb kifejezése.
Tevékenységek/Ismeretek
A helyes beszédlégzés. A hangok
tiszta artikulációja, az időtartam
és a hangkapcsolatok helyes
kiejtése. Mondatok, szövegek
olvasásakor, memoriterek
elmondásakor a hanglejtés, a
hangsúly helyes alkalmazása.
Az aktív szókincs bővítése,
pontosítása szövegkörnyezetben
történő értelmezéssel és képek,
képzetek, képi kompozíciók
fogalmi megfeleltetésével.
Mondatok összekapcsolása.
Összefüggő mondatok alkotása
képek, képsorok alapján, adott
vagy választott témáról.
Páros és csoportos beszélgetés.
Szituációs játékokban a felnőttek
és a kortársak udvarias
megszólítása és a szituációnak
megfelelő nyelvhasználat
alkalmazása.
Nem verbális jelzések tartalmának
felismerése, használata beszéd
közben.
Önismereti gyakorlatok,
szerepjátékok.

Fejlesztési követelmények
A tanuló
 érthetően beszél;
 megérti az egyszerű
magyarázatokat, utasításokat
és társai közléseit. A
kérdésekre értelmesen
válaszol;
 használja a bemutatkozás, a
felnőttek és a kortársak
megszólításának és
köszöntésének illendő nyelvi
formáit;
 bekapcsolódik a közös
tevékenységekbe.
Alkalmazkodik azok
szabályaihoz;
 eligazodik szűkebb
környezete társas
kapcsolatrendszerében.

Kapcsolódási pontok
Ének-zene; testnevelés
és sport: helyes
légzéstechnika.

Vizuális kultúra:
képek, képzetek, képi
kompozíciók; egyszerű
(pl. kitalált vagy átélt)
cselekmény
megjelenítése
képekkel (pl. rajzzal,
képsorozattal, fotóval)
megfelelő
hanghatásokkal (pl.
zörejjel, énekhanggal)
kiegészítve.

Dráma és tánc:
szituációs játékok.

Erkölcstan: én és
környezetem,
bemutatkozás,
önismeret.

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás,
Kulcsfogalmak/ bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés,
fogalmak
köszönetnyilvánítás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás
előkészítése

Órakeret
60/68 óra

Iskolaérettség.

A tematikai egység Az olvasástanulás előkészítése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Motiváció kialakítása, fejlesztése,
szorongásmentes olvasási
környezet megteremtése.
Az olvasáshoz szükséges
képességek és részképességek
fejlesztése (fonémahallás,
megkülönböztető képesség,
figyelem, tempó, ritmus,
szókincs, nyelvhasználati
szabályok, kommunikációs
képességek, irányok felismerése,
relációs szókincs, nyelvi
tudatosság).

A tanuló
 nyitott, motivált, érdeklődő az
olvasás tanulásában;
 rendelkezik a megfelelő
ismeretekkel és szókinccsel
az olvasást, írásbeliséget
illetően;
 részképességei elérték a
szükséges szintet.

Vizuális kultúra: ábra,
illusztráció,
reprodukció.

Ének-zene: ritmus,
tempó, dallam.

Matematika,
Testnevelés és sport:
irányok azonosítása,
megnevezése..

Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, szótag, szó.Viszonyszavak:
Kulcsfogalmak/
fogalmak
bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette, utána, közben stb.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás
jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség
kialakítása

Órakeret
48/54 óra

Iskolaérettség.
Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség
kialakítása.

Tevékenységek/Ismeretek

Követelmények

Kapcsolódási pontok

Az olvasásra vonatkozó szókincs, A tanuló
Vizuális kultúra:
pl. szerző, író, olvasó, cím,
betűtípus, betűforma.

olvasási
tevékenysége
szöveg, mondat, írásjel, bekezdés.
motivált, érdeklődő;
 ismeri a magyar ábécé
Az olvasás funkciójáról,
nyomtatott kis és nagybetűit;
folyamatáról alkotott ismeret,
 ismeri a betű-hang, fonémameggyőződés kialakítása,
graféma megfeleltetési
fejlesztése.
szabályait;
Betűfelismerés, betű-hang,
 biztos betűfelismerési,
fonéma-graféma azonosítási
összevonási képességgel
szabályok, automatizált képesség.
rendelkezik;

ismeri olvasással kapcsolatos
Biztonságos betű-összevonási
erősségeit, hibáit;
képesség.
 rendelkezik az olvasásra,
annak folyamatára vonatkozó
Olvasástechnikai hibák
szókinccsel, ismeretei az
felismerése, javítása.
életkornak megfelelőek;
 biztonsággal, pontosan olvas
szavakat, szószerkezeteket,
mondatokat életkori
sajátosságának megfelelő
egyszerű, rövid szövegeket.
Betű, hang, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, mássalhangzók /1,2,3 jegyű/
Kulcsfogalmak/
fogalmak

szótag, szó, mondat, viszonyszavak: bal-jobb előtte, mögötte, alatta,
felette, közötte, mellette stb.

1. Népmesék, műmesék 6 óra

Órakeret
23 óra

2.Versek népköltészeti alkotások 5 óra
Tematikai egység/ 3.Helyem a közösségben- család, iskola 4 óra
Fejlesztési cél
4.Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 4 óra
5.Állatok, növények emberek 4 óra
Előzetes tudás

Iskolaérettség.
Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása.
A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a
ritmus és a zene révén.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.
céljai
A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.
Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers,
mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Magyar nép- és műköltészeti
alkotások megismertetése, a
népköltészetben megtestesülő
értékek, hagyományok
közvetítése. Ismerkedés hazai
kisebbségek és más népek
irodalmának alkotásaival.
A mese és a valóságleírás
különbségének tudatosítása.
Tapasztalatszerzés a verses és a
prózai szövegek formájának
különbségeiről.
Az olvasmány címének,
hangulatának megfigyelése;
témájának, szereplőinek, főbb
eseményeinek megnevezése (pl.
Arany László, Benedek Elek,
Wass Albert, Illyés Gyula meséi,
mesefeldolgozásai).
A szereplők cselekedeteinek
megítélése, tulajdonságaik
megfigyelése. Egyszerű oksági

A tanuló
 hallgat, olvas verset, mesét,
életkori sajátosságának
megfelelő irodalmi műveket;
 képes egyszerű irodalmi
szövegek felismerésére műfaji
jellemzőinek alapján (pl.
mese, költemény, mondóka,
találós kérdés);
 néhány verset, mondókát
elmond fejből;
 dramatikus játékokban
együttműködik a társakkal.

Dráma és tánc:
dramatikus és
improvizációs játékok.

Ének-zene: ritmus,
ismétlődések.

Vizuális kultúra:
Jelmez, kellék, díszlet,
színpadi tér és lépték.
Különböző
médiaszövegek (pl.
animációs mesék)
cselekménye kezdő- és
végpontjának, a
cselekményelemek
sorrendjének
megfigyelése

összefüggések felismerése.
A cím és a tartalom
kapcsolatának felismerése.
A verses forma megfigyelése, a
ritmus, a rím, az ismétlődések
felfedezése, megtapasztalása.
Olvasmányok szerzőjének
megnevezése.
Rövid mesék, történetek
dramatikus, bábos megjelenítése.
Az olvasmány tartalmához
kapcsolódó improvizációs és
beleélő játékok.

közvetlen példák
alapján. Címadás.
Saját megélt élmények
és tapasztalatok
összevetése a média
által közvetített,
megjelenített
világokkal (pl.
gyermekműsorok,
gyermekújságok,
képregények,
életkornak megfelelő
rajzfilmek,
gyermekeknek készülő
internetes honlapok
alapján). A hang és
kép szerepe a
mesevilágban.
Erkölcstan: én és
szűkebb közösségeim.

1-2. egység: Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés;
monda, főszereplő, mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor,
ritmus, ismétlődés, rím.
3. egység: iskola, osztály, közösség, család, rokon, testvér, szülő, barát,
összetartás, felelősség, hűség, becsületesség, munka, házimunka.
4. egység: keresztény ünnepkörhöz tartozó jelképek, családi- nemzeti
ünnep, hazaszeretet, magyarságtudat, észak, szokás, közmondás.
5. egység: ismeretközlő szöveg, időrend.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Memoriter: Hónapsoroló / magyar népköltés/, Weöres Sándor:
Száncsengő
Törzsanyag: Kormos István: Vackor, Ha a napnak / Kányádi Sándor/,
Két kecske találkozott egy pallón /magyar népmese nyomán/
Sajtot oszt a róka, A róka és a kacsák

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok,
arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek fejlesztő tevékenységekben és
érzékelő játékokban;
− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset;
− szavakat hangokra, szótagokra bont;
− hangokból, szótagokból szavakat épít;
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét.
A továbbhaladás feltétele:
A tanuló a szavakat hangokra, szótagokra bontja.
A hangokból, szótagokból szavakat alkot.
Összefüggő mondatok alkotása képek képsorok alapján.
Biztonsággal, pontosan olvas szavakat, szószerkezeteket,
sajátosságának megfelelő rövid szövegeket.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

mondatokat

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának
technikai alapozása

Iskolaérettség.

életkori

Órakeret
30 óra

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismerése,
A tematikai egység gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonématudatosság,
nevelési-fejlesztési hallás fejlesztése.
Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető
céljai
képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartóssága;
feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási
megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások).
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Hangok helyének, időtartamának
megfigyelése szavakban.
Analizáló, szintetizáló feladatok
végzése.
Tájékozódás térben, síkban.
A füzet és az írószerek
használata. Finommozgások,
mozgáskoordináció fejlesztése.
Vonalvezetési gyakorlatok,
betűelemek vázolása, írása.
Helyes írásszokások kialakítása
(testtartás, írószerfogás,
kézcsúsztatás).

A tanuló
 nyitott, motivált, érdeklődő az
írás tanulásában;
 előzetes képességei és
ismeretei megfelelőek az
írástanulás megkezdéséhez;
 finommotorikája, szem-kéz
koordinációja megfelelő
szintű;
 tisztában van az írás alapvető
funkcióival a mindennapi
életben.

,Életvitel és gyakorlat:
a finommozgások
fejlesztése (pl.
gyurmázással).

 Helyes
ceruzafogás
kialakítása,
 Írástevékenységhez
szükséges helyes testtartás
kialakítása
 Finommotorika fejlesztése
 Tájékozódás
a
hármas
rendszerű vonalrendszerben
 Írástechnika fejlesztése
 Lendületes vonalvezetés


Vizuális kultúra: a
finommozgások
fejlesztése rajzolással,
festéssel, mintázással.

Erkölcstan: az írott
nyelvi kommunikációs
viselkedés szabályai.

Ének-zene:
hallásfejlesztés.

Betűelem, vonalrendszer, kapcsolás, viszonyszavak: bal-jobb, előtte, alatta,
Kulcsfogalmak/ mellette, közötte, felette stb.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő
gyakorlatok

Órakeret
37 óra

Előzetes tudás

Iskolaérettség.

A tematikai egység Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.
nevelési-fejlesztési A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek
figyelembevételével.
céljai
Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Az írott kis- és nagybetűk
A tanuló
szabályos alakítása, kapcsolása.
 ismeri és használja a magyar
Betűkapcsolatok, rövid szavak
ábécé betűinek írott alakjait;
írása.
A hangok időtartamának jelölése.  írása rendezett, a betűket
Másolás írott, majd nyomtatott
olvashatóan alakítja és
mintáról: szavak, szókapcsolatok,
kapcsolja egymáshoz.
rövid mondatok írása.
Hat betűnél nem hosszabb szavak
látó-halló tollbamondásra írása.
Rövid szavak írása emlékezetből.
Rövid mondatok írása
tollbamondásra és emlékezetből.

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
irányváltásokat segítő
vonalkombinációk
(vonalkötegek,
vonalgombolyagok
stb.) használata.

Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű,
Kulcsfogalmak/
háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás
előkészítése

Órakeret
15 óra

Kisbetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

A tematikai egység Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése:
nevelési-fejlesztési az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes
céljai
szokásoknak a megerősítése.
Tevékenységek/Ismeretek
Szabályos betűalakítás és
betűkapcsolás a szavak,
szókapcsolatok, mondatok és
rövid szövegek írásakor.
Az íráshasználat normáinak
megtartása.
Elvárható tempójú írás.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanuló
 másoláskor nem vét
írástechnikai hibát;
 jelöli a mondatkezdést és a
mondatzárást;

 ismeri az időtartam és a j hang

Vizuális kultúra:
térérzékelés,
finommotorika,
esztétikai igényesség;
különféle vonaltípusok
készségfejlesztő

Két-három összefüggő mondat
leírása másolással, tollbamondás
után vagy emlékezetből.
Önállóan alkotott mondatok
leírása.
Helyes írásszokások alkalmazása
(testtartás, írószerfogás,
kézcsúsztatás).

kétféle jelölési módját;
 szövegminta alapján felismeri
és kijavítja hibáit.

alkalmazása.

Testnevelés és sport:
harmonikus mozgás.

Ének-zene: tempó,
ritmus.
Kulcsfogalmak/ Kisbetű, nagybetű; margó.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás. mon

Órakeret
10 óra

Iskolaérettség.

A tematikai egység Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás
nevelési-fejlesztési biztonságának megalapozása.
A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak
céljai
használatának tudatosítása.
Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A mondat, a szó, a hang, a betű
A tanuló
felismerése és megnevezése.
 felismeri és megnevezi a
Az ábécé hangjainak felsorolása.
tanult nyelvtani fogalmakat,
A betűrend használata gyakorlati
és a különféle
feladatokban.
feladatmegoldásban használja
A hangok csoportosítása fajtájuk
a szabályokat.
és időtartamuk szerint.
A szótagolás
szabályszerűségeinek
felismerése.

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
állatok
kommunikációja, jel,
jelzés, információ;
lakóhely, közlekedés;
természeti ritmusok.

Vizuális kultúra:
hangfelvételek és
képfelvételek készítése;
a helyes kiejtés
vizsgálata a felvétel
segítségével.

Ének-zene:
ritmusjátékok
ütőhangszereken.
Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű;
Kulcsfogalmak/ magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék,
fogalmak
kijelentő mondat, kérdő mondat, j-ly hang jelölése a megtanult 20 szóban.

A továbbhaladás feltétele:
Helyes írásszokások alkalmazása ( testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás ).
Másoláskor nem vét írástechnikai hibát, jelöli a mondatkezdést és a mondatzárást.
Két – három összefüggő mondat leírása másolással, tollbamondás után.
Önállóan alkotott mondatok leírása.
Írása tiszta, rendezett.

A fejlesztés várt
eredményei az
egy évfolyamos
ciklus végén

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció
alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű
magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen
válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és
köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő
mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről,
olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő
szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra
törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak
lényegét. Írása legyen rendezett, pontos.
Jelölje helyesen a j hangot 15-20 begyakorolt szóban. Helyesen válassza
el az egyszerű szavakat.

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi,
esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak
megfelelően fejlett.

