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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

5. – 6. évfolyam 
 

Magyar nyelv 5. évfolyam 6. évfolyam   

Heti óraszám 2 óra 2 óra   

Éves óraszám 72 óra 72 óra   

 

Magyar irodalom 5. évfolyam 6. évfolyam   

Heti óraszám 2 óra 2 óra   

Éves óraszám 72 óra 72 óra   

 

A CNK helyi tantervet összeállította: Viszlai-Nagy Eszter 

 

 
A helyi tanterv készült az OKTÁTÁSI HIVATAL honlapján  

2020. februárjában közzétett kerettanterv alapján,  

és 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5., évfolyamokon) 

bevezetésre kerül a Nat 2020-ban foglalt szabályozásnak megfelelően. 
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Magyar nyelv és irodalom 

 

Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak többszörös 

feladata és célja van:   

 Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát. 
Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek 
révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően tudják 
értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy 
ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói legyenek.  

 Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre tegyenek 
szert.  

 Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan olvasó 
emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé látnak, azaz 
többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket 
képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az 
olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az 
összefüggéseket. 

 Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének megtartásával. 

 A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos növelése, 
melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket 
az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 

 Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, szövegtípusokban – a 
magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – képesek legyenek rövid 
szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten 
tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő 
tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális fogalmazásokat. Fejlődjék digitális 
kompetenciájuk. 

 Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is helyesen, 
szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a 
nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ideértve a tudatos szövegértési 
stratégiák kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő megnyilatkozást, a toleráns 
nyelvhasználatot. 

 Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

 Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek 
sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének 
lehetőségét.  

 Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában. 

 

                                                                    5–6. évfolyam 
 

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb 

évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb 

technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.  

Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni különböző 

kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban, gyakorolják a 

szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük, helyesírásuk. 
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Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek anyanyelvükről, 

törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a szövegkörnyezetnek és 

korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az igényük a pontos és szabatos 

nyelvhasználatra.  

A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek szövegközpontú 

elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos gyakorlati képességek 

fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan, a szövegek értelmezésében, a 

szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk. 

Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, a 

hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi rendszer 

megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi oktatás középpontjában a 

szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll. 

A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a magyar nyelv 

írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a szövegértés és szövegalkotás 

gyakoroltatása.  

Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az alsó 

tagozaton megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan szövegekkel 

találkoznak, amelyek témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük kibontakozásához, fejlődéséhez, 

tudatosítják nemzetükhöz, kisebb közösségükhöz tartozásukat, továbbá, amelyek megőrzik 

kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, gondolkodó, közösségük iránt elkötelezett emberekké 

teszik őket. Mindezekben a drámajátéknak mint anyagfeldolgozási módnak kitüntetett szerepe van. 

A témakörök tanításának célja a közvetlen személyes otthon fogalmán túl a tágabb értelemben vett 

kultúra mint otthon felfedeztetése. A tanulónak meg kell értenie és élnie a nemzeti, illetve a tágabb, 

saját kultúrkör ünnepeit (pl. egyéni és családi ünnepek, anyák napja, regionális ünnepek, karácsony). 

Fontos ismernie e kulturális hagyománynak alapvető műveit.  A szövegek ilyen irányú megközelítése 

segíti a tanulót annak felismerésében is, hogy az irodalmi művek nem csupán távoli történetek, 

hanem ezek a szövegek saját élete kérdéseihez is kapcsolódnak.  

Továbbra is fontos cél, hogy kultúránkat, annak alapvető alkotásait, bennük példateremtő hőseit 

megismerje, olvasó, a szöveg több rétegét megértő diákká váljon. A képzési szakasz végén már elvárt 

néhány szakirodalmi kifejezés (műfaj, szókép, alakzat, verselés) biztonságos ismerete. A tanulónak – 

korosztályának megfelelő szinten – már értenie és értelmeznie kell ezeket a műveket. Véleményét 

írásban és szóban is meg kell tudnia fogalmazni. Az órákon feldolgozandó szövegek nemzeti kultúránk 

alapját képező művek, továbbá a kortárs gyermekirodalom alkotásai.  

A képzésnek ebben a szakaszában az irodalomtudomány fogalmai csupán olyan mértékben játszanak 

szerepet, amennyire azok a szövegek megértéséhez, feldolgozásához szükségesek.  
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Magyar Nyelv _témakörök 5. évf. 6. évf. 

A kommunikáció alapjai 6 
 

 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan        12 
 

 

Állandósult szókapcsolatok 5 
 

 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, 
szóösszetételek 

20  

Hangalak és jelentés      
 

10  

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   
 

10 10 

Írás, fogalmazás, nyelvi logikai játékok, rejtvények 9 8 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  
A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, 
szövegértési tudnivalók   

 
 

50 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei                    
 

4 

ÖSSZESEN 72 72 

 

IRODALOM _témakörök 5. évf. 6. évf. 

Család, otthon, nemzet 18  
 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 18 
 

 

Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások 8 
 

 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 10 
 

 

Egy meseregény elemzése: Szabó Magda – Tündér Lala 4 
 

 

Szövegalkotás, szövegértés 11 10 

Tatay Sándor- Kinizsi Pál: házi olvasmány 3  

Hősök az irodalomban  
 

12 

Arany János: Toldi  
 

18 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem                                                        
 

11 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 2.  - Gárdonyi Géza: Egri csillagok  
 

12 

Világirodalmi ifjúsági regény-Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
 

 
 

5 

Wéber Anikó: Az osztály vesztese  4 

ÖSSZESEN 72 72 

 



5 
 

5. évfolyam 

Magyar nyelv 

 

Témakör neve Óraszám 

A kommunikáció alapjai 6 
 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 12 
 

Állandósult szókapcsolatok 5 
 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 
 

20 

Hangalak és jelentés      
 

10 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   
 

10 

Írás, fogalmazás, nyelvi logikai játékok, rejtvények 9 
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TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai (6 óra) 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének felismerése 

a mindennapi beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

 A kommunikáció tényezőinek megismerése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

 Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, 

kifejező beszédre.  

 Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a 

kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

 Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

 A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással). 

 A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, hangsúlyozás, 

tempó és szünettartás kialakulásának segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus 

játékkal, hangos szövegmondással. 

 Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs célt közvetítő 

beszéd alkottatására. A kifejező kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása 

személyes beszámolóban, történetmeséléskor. A társas viselkedés szabályozásához 

szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése.  

 A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang kialakulásának fejlesztése. A 

magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a 

nemzeti identitás erősítése.  

 A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül az elfogadó attitűd, 

a másság iránti tisztelet erősítése. 

 A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

 Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 

FOGALMAK 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, 

beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, 

tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 
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TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan (12 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány 

elve, egyszerűsítés elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása a 

szövegalkotásban 

 A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az írásbeli 

munkákban. Helyesírási kézikönyv használata tanári segítséggel. 

 A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási szabályok 

megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az írott 

kommunikációban.  

 A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást segítő 

segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának kialakítása. 

 A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma tudatosítása. 

 

FOGALMAK 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés 

elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, határozóragok 

megfelelő használata 
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TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok (5 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezetének, 

használati körének megfigyelése 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott 

szövegekben – játékos gyakorlatokkal 

 A közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk ismerete. 

 

FOGALMAK 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 
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TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az 

összetett szavak (20 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai 

 A szavak szerkezetének felismerése  

 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban 

 Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése  

 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális 

programok használatával is 

 

FOGALMAK  

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó, 

szóelem, egyszerű szó, összetett szó  
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TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés (10 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

  A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 

 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon 

értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, 

felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

 A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak tapasztalati úton 

történő fölfedeztetése.  

 A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések rétegzettségének, sokszínű 

kifejezőképességének fölfedeztetése. Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy 

ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni. 

 

FOGALMAK 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő szavak, 

jelentésmező 
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TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban (10 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 Olvasási stratégiák alkalmazása 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek felismerése, 

alkalmazása 

 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, 

elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok ismerete 

 A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és után. A tanult 

különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megértése. A szöveg információinak 

és gondolatainak a tanuló életkora szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

 A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó szövegeken.  

 Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyamatos szövegeken 

többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggés 

felismertetése. 

 Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a megfelelő javítási 

stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése. 

 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus levél, 

plakát, meghívó, könyvismertető 
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TÉMAKÖR: Írás, fogalmazás, nyelvi logikai játékok, rejtvények (9 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése az 

írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes emberi 

kapcsolatok ápolásának képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. 

Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás műveleteinek ismerete: 

anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a 

szöveg tagolása bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, 

szövegalkotás. 

- Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása. Az önálló és a 

tanári segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak fejlesztése.  

- Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegalkotás támogatása. 

Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának segítése. 

- A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható 

kézírásra.  

- Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.  

- Anyaggyűjtés különféle nyomtatott forrásokból az írott mű elkészítéséhez.  

- A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, 

kiegészítéséhez. 

- Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése.  

- Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

- A nyelv logikájának felismerése, a nyelvi játékosság, az anyanyelvi kompetencia kihasználása. 

 

FOGALMAK 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, levél, e-mail, SMS emotikon. 
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KÖVETELMÉNYEK 5. ÉVFOLYAM VÉGÉN MAGYAR NYELVBŐL: 

 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és 

értékelése.  

A nyelvtanórákon értékeljük a tanulók 

– szóbeli megnyilvánulását, 

– írásbeli teljesítményét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 

– feleletek, 

– hozzászólások, 

– a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok, 

– kiselőadások, PPT-k stb. 

Az írásbeli teljesítmények 

– a tankönyv, munkafüzet feladatainak megoldása, 

– alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

– feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

– iskolai és házi dolgozatok, témazárók, 

– projektmunka készítése. 

 

Témazáró dolgozatoknál a Pedagógiai Programban meghatározott százalékok alapján történik az 

értékelés.  
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5. évfolyam 

Magyar irodalom 

 

Témakör neve Órakeret 

Család, otthon, nemzet 18 óra 

Petőfi Sándor: János vitéz 18 óra 

Szülőföld, táj 8 óra 

Prózai nagyepika -ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  10 óra 

Egy meseregény elemzése: Szabó Magda-Tündér Lala 4 óra 

Szövegalkotás, szövegértés 11 óra 

Tatay Sándor: Kinizsi Pál – házi olvasmány 3 óra 
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TÉMAKÖR: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, mítosz) és lírai alkotások 

(18 óra) 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által 

 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságának, 

problémafelvetéseinek tanulmányozása 

 A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes emberi kapcsolatok 

megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, 

az emberi kapcsolatok sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, 

ideértve a témák változatait is. Archetipikus helyzetek felfedezése bibliai, mitológiai 

történetekkel.  

 Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek tettei, érzelmei, 

gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és írásbeli közlésekben. 

 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempontok 

alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

 Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető magatartásformák,erkölcsi értékek 

megismerésében és értékelésében. 

 Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők felidézése, rendszerezése, 

kreatív gyakorlatok, mesemondás. Újabb mesék megismerése, a műfaji változatok 

tudatosítása. A befogadói képességek fejlesztése: a valóság és fikció különbségének belátása, 

mesék verses és prózai formáinak tudatosítása. A fogalmi gondolkodás fejlesztése a mesékkel 

kapcsolatos fogalmak alkalmazásával. Szóbeli kifejezésformák: történetmondás, 

cselekményismertetés, mesehősök bemutatása; művek, részletek előadása. 

 A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek megbecsülése. 

 ismert műfajú művek olvasásával, értelmezésével illeszkedik az új nevelési-oktatási szakasz 

irodalmi/képességfejlesztési folyamatába (átismétel, felidéz);  

 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok személyes 

élethelyzethez kapcsolása 

 

FOGALMAK 

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseformula, meseszám, kaland, motívum, mítosz, 

valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, nemzeti 

hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, dal, életkép, idill, vers, próza 
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TÉMAKÖR: Petőfi Sándor: János vitéz (18 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése 

 A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű, 

illusztráció stb.) összehasonlítása 

 A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése: 

verselés, szóképek, alakzatok 

 Magatartásformák megítélése, az erkölcsi jó és rossz elkülönítése, azonosulás erkölcsi 

értékekkel (pl. hűség, bátorság). 

 A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismerni epikai jellemzőket, 

adott szempontokból elemezni és minősíteni a művet (pl. tér, idő, cselekmény, szereplő, 

elbeszélő). Megismerni, megérteni és jellemezni a szereplőket; együttműködni a mű poétikai, 

nyelvi sajátosságainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képességek különböző 

közlésformájú önálló gyakorlatok révén fejlődik. Képessé válni élmények, vélemények 

megosztására, memoriterek előadására.  

 Az olvasott irodalmi műhöz (is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a jellemzés 

közlésformáinak gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése. 

 Megismerni az epikai műnem jellegét (tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő); 

 elemezni és minősíteni ezeket a viszonyokat, szempontokat a János vitéz részletes 

feldolgozása során. A mű szereplőinek jellemzése. A kapcsolódó elméleti fogalmak (pl. 

népiesség, verses epika; elbeszélő költemény) megismerése.  

 Ismerkedés a poétikai eszközökkel – a szóképek, alakzatok felismerése, megnevezése. 

 Versritmus felismerése. 

 Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor 

 

FOGALMAK 
verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, páros  rím; 

hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 
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TÉMAKÖR: Szülőföld, táj (8 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése, 

összehasonlítása 

 A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és prózai 

szövegekben 

 A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó földrajzi 

kérdések megbeszélése 

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó valós 

helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 Epikai művek (részletek) és lírai alkotások magyar tájakról, városokról, illetve vallomások a 

szülőföldről.  

 A választott tárgyhoz kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

 Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban;  

 a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik;  

 szövegek műfaji különbsége (mese – dokumentum; lírai mű – elbeszélés); a jellegzetes 

magyar tájak, városok megjelenítésének formái; 

 egy-egy jelentős alkotónak a szülőföldjéhez, a magyar tájhoz való viszonyulása (ez is fejleszti, 

alakítja a kötődés igényét; a művekben megjelenített téma, motívum, gondolat, érzelem, 

hangulat azonosítása;  

 A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása. 

 Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban; ezzel 

párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik. 

Olvasói tapasztalatok megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetése. 

 A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző technikákkal 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

 

FOGALMAK 
hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás, tájleíró költemény 
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TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (10 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése 

és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

 A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi értékekkel. Az elmélyült 

olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok 

szempontú megközelítésére. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség továbbfejlesztése 

feladatok megoldásával, pl. jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív 

írás.  

 Dramatikus játék előadása. 

 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

 sok szempontú megközelítés. 

 Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet, 

szereplők/jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. Elbeszélői nézőpont. 

 A mű fontos témái (pl. barátság, közösség, önfeláldozás, gyerekek-felnőttek, hűség-árulás). 

 

FOGALMAK 
Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 

végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 
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TÉMAKÖR: Egy magyar meseregény elemzése: Szabó Magda – Tündér Lala  

(4 óra)  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése, és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 
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TÉMAKÖR: Szövegalkotás, szövegértés (11 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Annak belátása, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülésnek és mások tiszteletének 

kifejezője. A szövegalkotás készségszintjének folyamatos fejlesztése, önkorrekció, 

hibajavítás. Az olvasott irodalmi művekhez (is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a 

jellemzés közlésformáinak gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése. 

 Irodalmi művekhez kapcsolódó szövegalkotási feladatok készítése, különféle műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg, kreatív írások). 

 Az elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak gyakorlása; 

 Rövid érvelő szövegek készítése; 

 Néhány, különféle típusú, a mindennapokban megjelenő írott és elektronikus szöveg 

elkészítése (meghívó, e-mail stb.). 

 

FOGALMAK 
Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg. 
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TÉMAKÖR: Tatay Sándor: Kinizsi Pál – házi olvasmány (3 óra) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Magatartásformák megítélése, az erkölcsi jó és rossz elkülönítése, azonosulás erkölcsi 

értékekkel (pl. hűség, bátorság). 

 A Kinizsi Pál olvasása, részletes feldolgozása folyamatában epikai jellemzők felismerése, 

adott szempontokból a mű elemzése és minősítése (pl. tér, idő, cselekmény, szereplő, 

elbeszélő). A szereplők megismerése, megértése és jellemzése; együttműködés a mű 

poétikai, nyelvi sajátosságainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képességek 

fejlődése különböző közlésformájú önálló gyakorlatok révén. Élmények, vélemények 

megosztása, memoriterek előadása.  

 Az olvasott irodalmi műhöz (is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a jellemzés 

közlésformáinak gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése. 

 A Kinizsi Pál cselekménye, szerkezete. A mű mesei és valós elemei (cselekmény, hősök). 

 Az értékek (pl. hűség, kitartás, hazaszeretet, szerelem, célok megfogalmazása és elérése 

stb.). 

 A próbatételek. Buktatók és jutalmak. 

 A szűkebb környezethez való kötődés alakítása. Az epikai műnem jellege (tér, idő, 

cselekmény, szereplő, elbeszélő); 

 Önálló szövegalkotási feladatok megoldása (különféle közlésformák; nézőpontváltás 

stb.); 

 Az elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak gyakorlása; 

 Néhány, különféle típusú, a mindennapokban megjelenő írott és elektronikus szöveg 

elkészítése 

 Saját vélemény megfogalmazása, érvelő szövegek készítése; 

 

FOGALMAK 
Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd, leírás. Elbeszélés, leírás, jellemzés 
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Követelmények az 5. évfolyam végén magyar irodalomból: 

 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és 

értékelése.  

A irodalom órákon értékeljük a tanulók 

– szóbeli megnyilvánulását, 

– írásbeli teljesítményét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 

– feleletek, 

– hozzászólások, 

– a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok, 

– kiselőadások, PPT-k stb. 

Az írásbeli teljesítmények 

– a tankönyv, munkafüzet feladatainak megoldása, 

– alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

– feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

– iskolai és házi dolgozatok, témazárók, 

– projektmunka készítése 

– portfólió készítése otthon/tanórán a kötelező olvasmányból. 

 

Témazáró dolgozatoknál a Pedagógiai Programban meghatározott százalékok alapján történik az 

értékelés.  

 

 

 

 


