Magyar nyelv és irodalom – Helyi tanterv
2. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése
és alkotása

Órakeret
15 óra

1. osztály befejezése

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 3. - a szövegértő olvasás
előkészítése

Órakeret
12 óra

1. osztály befejezése.

A tematikai egység A szövegértő olvasás előkészítése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Magabiztos néma és hangos
olvasás a mondat egyszerűbb,
életkori sajátosságoknak
megfelelő szintjén.

Fejlesztési követelmények
A tanuló


ismert és begyakorolt szöveget
folyamatosságra, pontosságra
törekvően olvas fel,
felismeri, szükség esetén
modellkövetéssel javítja olvasási
hibáit,


Olvasási stratégiák előkészítése:
érzékszervi képek alkotása,
grafikus szervezők, összefoglalás,  használja az előzetes
áttekintés, egyszerű
előzetes áttekintés.
összefoglalás, az érzékszervi
képek alkotásának stratégiáit
Az explicit információk, állítások
a megértés érdekében;
megértése, értelmezése,
 a szöveg megértését
értékelése, egyszerű
bizonyítja a következő
következtetések levonása.
tevékenységekkel:
következtetés,
Mesék, narratív történetek értő
lényegkiemelés,
hallgatása, felidézése. (pl.
tartalommondás, események
történetek a családi élet
összefoglalása, egyszerű
eseményeiről; nemzeti
értékelése az életkornak
ünnepeinkről, jelképeinkről).
megfelelő szinten.
A szövegértés szövegtípusnak
megfelelő funkciójáról,
folyamatáról alkotott ismeret,

Kapcsolódási pontok
Matematika;
környezetismeret:
szóbeli és írásbeli
szövegértés.

Vizuális kultúra:
Mesék,
gyermekirodalmi
alkotások és azok
animációs, filmes
adaptációinak
összehasonlítása,
feldolgozása. Az
olvasott/felolvasott
szöveghez és a
levetített adaptációhoz
kapcsolódó élmények
megjelenítése és
feldolgozása (pl.
rajzzal,
montázskészítéssel).

meggyőződés kialakítása,
fejlesztése.

Médiaélmények (pl.
tetszés, kíváncsiság,
rossz élmény)
felidézése, kifejezése
és megjelenítése
szóban, vizuálisan (pl.
rajzolás, bábkészítés)
vagy szerepjátékkal.
Jel, jelkép, piktogram.

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel,
Kulcsfogalmak/
bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés.
fogalmak

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése
1.Népmesék, műmesék

30 óra

2.Versek, népköltészeti alkotások

Órakeret
104 óra

23 óra

Tematikai egység/ 3. Helyem a közösségben- család, iskola 14 óra
Fejlesztési cél
4.Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 21 óra
5.Állatok, növények, emberek 16 óra

Előzetes tudás

1. osztály befejezése.
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.
Mondák, legendák a magyar nép
történetéből; rövid elbeszélések a
magyar történelem nagy

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

Dráma és tánc:
dramatikus és
improvizációs játékok.

Ének-zene: ritmus,
ismétlődések.

Vizuális kultúra:
Jelmez, kellék, díszlet,

alakjairól.
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
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.

együttműködik a társakkal.
Törzsanyag:
A vadgalamb és a szarka,
Jakab meg az apja, Az okos
leány, Az örge halász és a
nagyravágyó felesége,
Zelk Zoltán : A három nyúl,
Csukás István : Sün Balázs,
Lázár Ervin: Mese reggelre.

Memoriter:
Móra Ferenc: A cinege
cipője
József Attila: Altató
Petőfi Sándor: Anyám
tyúkja
Itt van az ősz, itt van újra
/részlet/

színpadi tér és lépték.
Különböző
médiaszövegek (pl.
animációs mesék)
cselekménye kezdő- és
végpontjának, a
cselekményelemek
sorrendjének
megfigyelése
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.

Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; monda,
Kulcsfogalmak/ főszereplő, mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, ritmus,
fogalmak
ismétlődés, rím.

A továbbhaladás feltétele:
A szöveg megértését bizonyítja a következő tevékenységekkel: következtetés,
lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az
életkornak megfelelő szinten.
A szereplők cselekedeteinek megítélése, tulajdonságaik megfigyelése. Egyszerű oksági
összefüggések felismerése.
A cím és a tartalom kapcsolatának felismerése.
Szöveghűen mondja el a memoritereket.

Írás jelrendszere

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret

Írott nagybetűk tanulása

26 óra

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

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanuló
 másoláskor nem vét
írástechnikai hibát;
 jelöli a mondatkezdést és a
mondatzárást;
 a gyakorolt szókészlet körében
alkalmazza a szókezdő
nagybetűt;
 ismeri az időtartam és a j hang
kétféle jelölési módját;
 szövegminta alapján felismeri
és kijavítja hibáit.

Vizuális kultúra:
térérzékelés,
finommotorika,
esztétikai igényesség;
különféle vonaltípusok
készségfejlesztő
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; szótő
és toldalék; mondatfajták

Órakeret
44 óra

Az első osztály elvégzése.

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.
A szavak jelentést hordozó
szerepének ismerete.
A szótő felismerése, a toldalékok
jelölése.
A toldalékos szavak felismerése
szövegben. Szavak toldalékos
alakjának alkotása. A -ba, -be, ban, -ben ragos szóalakok helyes
használata és leírása.
A beszélői szándék felismerése a
kijelentő és a kérdő
mondatokban. Megnevezésük.
Az -e kérdőszó helyes használata.

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.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

Órakeret
37 óra

Előzetes tudás

A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges
nyelvtani fogalmak.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A helyesírási készség fejlesztése.
A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok
alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban.

Tevékenységek/Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Szabályszerűségek felismerése és
alkalmazása írásbeli
feladatokban. Hibajavításkor
indoklás a szabály felidézésével.
A helyesírási probléma
felismerése, a jelölés gyakorlása
szóelemzés segítségével.
Az írás és a helyes kiejtés
együttes alkalmazása.
A j és ly használata az ismert
szókincs körében.
Szabályismeret és alkalmazás:
 az időtartam jelölése;
 a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok;
 a hagyomány szerinti
írásmód;
 az elválasztás szabályai;
 a kijelentő és a kérdő mondat
jelölése.
A mondatkezdő nagybetű és a
megfelelő mondatvégi írásjel
jelölése, alkalmazása írásbeli
feladatokban.
A korosztálynak megfelelő
lexikonok, szótárak használata.

A tanuló
Ének-zene: egy adott
 szükség szerint felidézi és
dallamhoz szöveg
alkalmazza a helyesírási
alkotása.
szabályokat a begyakorolt
szókészlet körében;
 30–40 begyakorolt szó
esetében helyesen jelöli a j
hangot;
 az egyszerű szavakat helyesen
választja el.

Kulcsfogalmak/ Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel.
fogalmak

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.
A fejlesztés várt Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és
eredményei a két köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő
évfolyamos ciklus mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről,
olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.
végén.
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.

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint
idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt
szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt
szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.
A mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének a
beszélő szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és a
kérdő mondatoknál.
Személyek, állatnevek írását nagybetűvel kezdi.
Különböző betűvel kezdődő szavakat betűrendbe sorol.
Segítséggel használ életkorának megfelelő szótárakat.
A hangjelölés szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult
szavakban.
Írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi,
esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak
megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek
fejlesztése területén.

A továbbhaladás feltétele:

Alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen
a j hangot 20–30 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.
A mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének a beszélő
szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és a kérdő mondatoknál.
Személyek, állatnevek írását nagybetűvel kezdi.
Különböző betűvel kezdődő szavakat betűrendbe sorol.
Írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja.
Írása tiszta, rendezett.

