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Témák 
Új tananyag 

 feldolgozása 

Képességfejlesztés, 

összefoglalás, 

gyakorlás, ellenőr-

zés 

Teljes  

óraszám 

72 óra 

Miből épül fel beszédünk és írásunk? 2 10 12 

A főnév, a névelő, a névutó 11 4 15 

A melléknév 1 4 5 

A számnév 4 4 8 

A névmás 3 0 3 

Az ige 11 10 21 

Tanév végi ismétlés 0 8 8 

összesen: 32 40 72 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

1.  Miről tanulunk az 

anyanyelvi órákon? 

A taneszközökben való 

eligazodást segítő jelek 

tanulmányozása. Az in-

formációk megkeresése.  

A tankönyv, a munkafü-

zet megismerése, haszná-

lata. A tartalomjegyzék 

használata. 

Tk. 3-4. o.; Mf. 3. o. 

Anyanyelvi kommunikáció: han-

gos olvasási képesség, az olva-

sott szöveg megértése. 

A hatékony, önálló tanulás: tájé-

kozódási képesség, az információ 

kezelésének képessége. 

Szociális kompetencia: előrelá-

tás, önállóság, nyitottság. 

A magyar anyanyelv tanulásának ösztönzése. 

A hatékony tanulás megalapozása. 

 

 

 

 

 

MIBŐL ÉPÜL FEL BESZÉDÜNK ÉS ÍRÁSUNK? 

2. Miből épül fel beszé-

dünk és írásunk? 

A nyelv építőelemeinek 

szerepe. 

Szavak jelentése, szótár-

használat. 

Szóépítés betűkből. 

Mondat és szövegalkotás.  

Tk. 5. o.; Mf. 4. 

Anyanyelvi kommunikáció: szö-

vegértés, szövegalkotás; kreatív 

nyelvhasználat. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (következ-

tetés, általánosítás). 

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése 

és megnevezése.  

 

3. A szöveg Szöveg és mondathalmaz 

összehasonlítása. 

Szöveg szerkesztése 

mondatok sorba rendezé-

sével, szétválogatásával. 

A szövegbe nem illő 

mondatok kiválasztása.  

Szövegalkotás megadott 

mondatok témához illő 

folytatásával. 

Tk. 6-7.; Mf. 5. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (logika, ok-

okozati összefüggések). 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: kommunikáció, együttmű-

ködés a társakkal. 

Anyanyelvi kommunikáció: olva-

sás, szövegértés, szövegalkotás. 

A szöveg tartalmi jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a szöveg kohéziójáról; a 

tématartásról; a nyelvi megformáltságról. 

 

Fogalmak: szöveg. 



4 
 

Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

4. A mondat Szöveg mondatainak vizs-

gálata, tapasztalatok meg-

fogalmazása. 

A szavak sorrendje a mon-

datban.  

A helyes szórend megálla-

pítása.  

Szórend variációk (helyes, 

helytelen). 

Tagolatlan szöveg monda-

tokra tagolása. 

Mf. 6. 

Anyanyelvi kommunikáció: olva-

sás, szövegértés, szövegalkotás; a 

helyesírási tudatosság alapozása. 

A hatékony, önálló tanulás: fel-

adat- illetve problémamegoldó 

képesség. 

A mondat jellemzőinek ismerete. A szórend 

szerepe a hangsúlyozásban. 

5. A mondatfajták A különböző mondatfaj-

ták felismerése, a beszélő 

szándékának megfelelő 

mondat alkotása, kiválasz-

tása.  

Mondatvégi írásjelek pót-

lása.  

A különböző fajtájú mon-

datok felolvasása helyes 

ejtéssel, hanglejtéssel.  

Tk. 8-9.; Mf. 7-9. 

Anyanyelvi kommunikáció: szö-

vegértés, szövegalkotás. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: kreatív 

nyelvhasználat és stílus; verbális 

és nem verbális kommunikáció. 

A kijelentő, a kérdő, a felkiáltó, a felszólító 

és az óhajtó mondatokban a beszélő szándé-

kának felismerése és megnevezése szöveg-

ben. 

A mondatvégi írásjelek helyes használata az 

egyszerű mondatok végén. 

6. Állítunk és tagadunk 

(kiegészítő tananyag) 

Az állító és a tagadó mon-

datok összehasonlítása. 

Állítások tagadása, ellen-

tétek megfogalmazása ta-

gadással. 

Megegyező tartalom kife-

jezése állítással és taga-

dással.   

Anyanyelvi kommunikáció: szö-

vegértés, szövegalkotás. 

A hatékony, önálló tanulás: fel-

adat- illetve problémamegoldó 

képesség; gondolkodási képessé-

gek (megfigyelés, következtetés, 

logika). 

Az állító és a tagadó mondatok tartalma.  

 

Fogalmak: állító mondat, tagadó mondat, tiltó 

mondat. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Tiltó mondatok fogalma-

zása.  

Az állító és a tagadó mon-

datok, és a különböző 

mondatfajták összefüggé-

sei. 

Tk. 10-11.; Mf. 10-11. 

7. A szavak Mondatok szavakra tago-

lása. 

Rokon értelmű, ellentétes 

jelentésű, azonos alakú, 

többjelentésű szavak he-

lyes használata. 

A szófajok felismerése és 

értelmezése, csoportosí-

tása a tanult szempontok 

szerint. 

Tk. 12. o., 13/4-5. 14/7-

8..;  

Mf. 12-13. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: tudatos és 

kreatív nyelvhasználat, szókincs. 

Anyanyelvi kommunikáció: értel-

mező szó- és szövegolvasás. 

A rokon értelmű szavak, a többjelentésű, 

azonos alakú szavak helyes használata.  

A tanult szófajok felismerése és megneve-

zése szójelentés alapján toldalékos formában 

is, szócsoportokban, mondatban és szöveg-

ben. 

 

8. A szavak helyesírása Hiányos szövegek ki-

egészítése a megfelelő 

szófajú szavakkal, szó-

alakokkal.  

Szókapcsolatok, monda-

tok, szövegek szerkesz-

tése a tanult szófajok 

nyelvtani és helyesírási 

ismereteinek alkalmazá-

sával. 

Tk. 14-15.; Mf. 14-15. o. 

Anyanyelvi kommunikáció: olva-

sáskészség, szövegértési képes-

ség, helyesírási képesség. 

A hatékony, önálló tanulás: krea-

tív gondolkodás. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: esztétikus 

íráskép. 

Helyesírási szabályok alkalmazása külön-

böző írástevékenységekben: igeidők, ragos 

és kiejtéstől eltérő írásmódú igék; igekötős 

igék; tulajdonnevek, fokozott melléknevek; 

ragos főnevek. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

9. Az egyszerű és össze-

tett szavak (kiegészítő 

tananyag) 

Nyelvi jelenségek tapasz-

talatokra épülő megfi-

gyeltetése.  

Az összetett szavak sze-

repe beszédünkben, szó-

kincsfejlesztés. 

Összetett szavak alkotása 

egyszerű szavak össze-

kapcsolásával.  

Az összetett szó elő- vagy 

az utótagjának pótlása. 

Az összetett szavak elvá-

lasztási szabályának meg-

fogalmazása, az elválasz-

tás gyakorlása.  

Tk. 16-17.; Mf. 16-17. o. 

A hatékony, önálló tanulás: fel-

adat- illetve problémamegoldó 

képesség; a helyesírás alapozása. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: választékos 

nyelvhasználat, kifejezésmód, 

szókincs. 

Az egyszerű és az összetett szavak jelentése. 

Szóalkotások: összetett szavak. 

Az összetett szavak elválasztása. 

 

Fogalmak: egyszerű szó, összetett szó. 

 

10. Differenciált képes-

ségfejlesztés. A mon-

datokról és a szavak-

ról tanultak gyakor-

lása  

A tanultak alkalmazása 

feladatmegoldás, íráste-

vékenység során. 

Az írásbeli munkák el-

lenőrzése önállóan vagy 

tanítói segítséggel, a hi-

bák javítása. 

Tk. 18. o. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: tanulási 

képesség önállóan és csoportban. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (megfigye-

lés, memória); írásrutin és he-

lyesírás. 

A rokon értelmű, az egyszerű és az összetett 

szavak helyes használata.  

A tanult szófajok felismerése és megneve-

zése szójelentés alapján toldalékos formában 

is, szócsoportokban, mondatban és szöveg-

ben. 

A különböző mondatfajták helyes használata 

a szövegben. 

 

11. Tanév eleji felmérés: 

tájékozódás a tanulók 

ismereteiről 

A tanév eleji felmérés (A 

és B változat) feladatai-

nak önálló megoldása: 

 

A hatékony, önálló tanulás: a 

megszerzett tudás alkalmazása. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: egyéni 

munkavégzés, elhatározottság. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes és kreatív nyelvhasználat, 

helyesírási képesség, íráskészség. 

Személyes kompetencia: önbiza-

lom, önállóság, önellenőrzés. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: esztétikus 

íráskép. 

12. Az írásbeli munkák 

javítása 

Az írásbeli munkák javí-

tása, a típushibák megbe-

szélése.  

Differenciálás:  

 a típushibák javítása, 

egyéni korrekció, 

gyakorlás. 

 anyanyelvi játékok, 

kreatív szövegalko-

tás, tehetséggondo-

zás. 

Személyes kompetencia: önálló-

ság. 

Szociális kompetencia: toleran-

cia. 

A hatékony, önálló tanulás: a fi-

gyelem összpontosítása, problé-

mamegoldó képesség, kritikai 

gondolkodás. 

 

A SZÓFAJOKRÓL TANULTAK BŐVÍTÉSE 

A FŐNÉV 

13. A főnév fogalma, je-

lentése, fajtái 

A főnév jelentésének, fo-

galmának felidézése. Fő-

nevek felismerése jelenté-

sük alapján, csoportosítá-

suk: köznevek, tulajdon-

nevek. A tulajdonnevek 

helyesírásának gyakor-

lása. 

Tk. 20-21.; Mf 18-19. 

Anyanyelvi kommunikáció: a he-

lyesírás alapozása. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (felismerés, 

csoportosítás, hozzárendelés…); 

feladat- illetve problémamegoldó 

képesség. 

A főnév felismerése és megnevezése szócso-

portokban, mondatban és szövegben. 

A főnév fajtáinak csoportosítása, megneve-

zése. A köznevek és a tulajdonnevek helyes 

írásmódja. 

 

Fogalmak: főnév, köznév, tulajdonnév. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

14. A toldalékos főnevek A toldalékos főnevek sze-

repe a mondatban.  

A főnevek toldalékolása, 

a többes számú és a ragos 

főnevek felismerése és 

helyesírása. 

Toldalékok pótlása, szó-

tőváltozás megfigyelése. 

Tk. 22.; Mf. 20-22. 

Anyanyelvi kommunikáció: írás-

rutin, helyesírás. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: feladat- il-

letve problémamegoldó képesség. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: együttműködési képesség, 

egymás tanítása, tolerancia. 

A toldalékos főnevekben a szótő felisme-

rése, a toldalékok jelölése.  

Szavak toldalékos alakjának alkotása.  

 

Fogalmak: szó, szótő, toldalék. 

15. A toldalékos főnevek. 

A -val, -vel toldalékos 

főnevek helyesírása 

Kivel? Mivel? kérdésre 

válaszoló toldalékos fő-

nevek megfigyelése, sza-

bály megfogalmazása. 

Főnevek toldalékolása, 

szabályalkalmazás. A -

val, -vel toldalékos főne-

vek felismerése. Mondat-

alkotás, kiegészítés.  

Tk. 23.; Mf. 23-25. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (logika, 

szabály, összefüggés felfede-

zése); tudatosság a helyesírásban, 

szabályalkalmazás. 

Anyanyelvi kommunikáció: olva-

sás, szövegértés, szövegalkotás. 

A toldalékos főnevekben a szótő felisme-

rése, a toldalékok jelölése.  

Szavak toldalékos alakjának alkotása. 

A -val, -vel toldalékos (ragos) főnevek he-

lyesírásával kapcsolatos szabályok alkalma-

zása különböző írástevékenységekben. 

16. A tulajdonnév fajtái A tulajdonnév fajtái, köz-

nevek hozzárendelése tu-

lajdonnevekhez. 

Anyanyelvi tapasztalat-

szerzés. 

Helyesírási szabály fel-

idézése, alkalmazása.  

Tk. 24-25. 

A hatékony, önálló tanulás: felfe-

dező, induktív tanulás; gondolko-

dási képességek (felismerés, cso-

portosítás, hozzárendelés…). 

Anyanyelvi kommunikáció: tuda-

tosság a helyesírásban, szabályal-

kalmazás. 

A tulajdonnevek csoportjainak megismerése: 

személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, 

intézmények neve, márkanevek, címek.  

 

17. A személynevek he-

lyesírása 

A személynevek helyes-

írása: család és utónevek, 

illetve becenevek. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodás (megfigyelés, emléke-

zet, összefüggések). 

A személynevek helyesírásával kapcsolatos 

szabályok alkalmazása különböző írástevé-

kenységekben. A hagyomány elve. 

 

Fogalmak: személynév. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Szavak használata köz-

névként és tulajdonnév-

ként (molnár-Molnár).  

Magyar családnevek 

gyűjtése. 

Híres magyar emberek 

nevének írása (hagyo-

mány elve). 

Tk. 26-27.; Mf. 26-27. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: együttműködési képesség, 

egymástól tanulás. 

Anyanyelvi kommunikáció: a he-

lyesírás tudatossága. 

18. Az állatnevek helyes-

írása 

Állatnevek keresése, 

megfigyelése az ismert 

irodalmi művekben. 

Helyesírási szabály meg-

fogalmazása. 

Gyakorlatok állatnevek-

kel: névadás, válogatás, 

gyűjtés. 

Az állatok jellemzői és a 

nevek kapcsolata. 

Tk. 28.; Mf. 28-29. 

Anyanyelvi kommunikáció: krea-

tív anyanyelvi gondolkodás, ötle-

tesség; olvasás, szövegértés, he-

lyesírás. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: együttműködési képesség. 

Természettudományos kompeten-

cia 

Az állatnevek helyesírásával kapcsolatos 

szabályok alkalmazása különböző írástevé-

kenységekben. 

 

Fogalmak: állatnév. 

19. A földrajzi nevek he-

lyesírása 

Földrajzi nevek gyűjtése. 

Egyelemű és többelemű 

földrajzi nevek írásának 

megfigyelése. Térkép-

használat. A lakóhely és 

környékének tipikus föld-

rajzi nevei. 

Szabályalkotás, alkalma-

zás. 

Tk. 29-30.; Mf. 30-31. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (felismerés, 

általánosítás, alkalmazás…). 

Anyanyelvi kommunikáció: olva-

sás, szövegértés. 

Természettudományos kompeten-

cia 

A lakóhely és környéke földrajzi neveinek, 

illetve ismert magyar földrajzi nevek helyes 

írásmódja. 

A földrajzi nevek helyesírásával kapcsolatos 

szabályok alkalmazása különböző írástevé-

kenységekben. 

 

Fogalmak: földrajzi név. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

20. Az intézménynevek 

helyesírása 

Megfigyelésre, tapaszta-

latokra épülő,  

induktív ismeretelsajátí-

tás. 

Az intézmények tulajdon-

nevének megfigyelése, 

helyesírási szabály alko-

tása, alkalmazása.  

A lakóhely környékének 

fontosabb intézményei, 

nevük leírása. 

Intézménynevek gyűj-

tése, leírásuk, betűpótlás. 

Tk. 31-32.; Mf. 32-33. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (megfigye-

lés, felismerés, általánosítás); a 

helyesírás alapozása, tudatos sza-

bályalkalmazás. Anyanyelvi 

kommunikáció: a nyelvi tudatos-

ság fokozása, szabályalkalmazás. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: együttműködési képesség, 

egymástól tanulás. 

A lakóhely és környéke intézményneveinek, 

illetve ismert magyar intézménynevek 

helyes írásmódja. 

Az intézmények neve helyesírásával kapcso-

latos szabályok alkalmazása különböző írás-

tevékenységekben. 

 

Fogalmak: intézménynév. 

21. A címek helyesírása Címek csoportosítása. 

Könyvek és újságok cím-

ének összehasonlítása, 

helyesírási különbségek 

felfedezése. Szabályalko-

tás.  

Címadás képeknek, ver-

seknek. 

Tk. 33.; Mf. 34-35. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (megfigye-

lés, felismerés, általánosítás). 

Anyanyelvi kommunikáció: olva-

sás, szövegértés; a nyelvi tudatos-

ság, helyesírás. 

A címek helyesírásával kapcsolatos szabá-

lyok alkalmazása különböző írástevékenysé-

gekben. 

 

Fogalmak: cím. 

22. A márkanevek helyes-

írása 

A márkanevek szerepe a 

mindennapi életben.   

Megfigyelés helyesírási 

szempontból, általánosí-

tás, szabályalkotás. 

Márkanevek gyűjtése.  

Ismert márkanevek kép-

hez, köznévhez rendelése. 

Tk. 34.; Mf. 36. 

A hatékony, önálló tanulás: önálló 

tanulási képességek (figyelem, 

gondolkodás, emlékezet), feladat-

megoldó rutin. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: együttműködési képesség, 

egymástól tanulás. 

A márkanevek helyesírásával kapcsolatos 

szabályok alkalmazása különböző írástevé-

kenységekben. 

 

Fogalmak: márkanév. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Idegen nyelvi kommunikáció: 

márkanevek helyes kiejtése, le-

írása. 

23. A főnévről tanultak 

rendszerezése, össze-

foglalása 

A főnévről tanultak 

rendszerezése. 

A főnév fajtái, jellemzői. 

A tulajdonnevek 

helyesírásának 

gyakorlása, 

szabályalkalmazás. 

Csoportosítás, 

szókeresés, rendszerezés 

kooperatív munkával. 

Tk. 35-36.; Mf. 37-39. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: együttműködési képesség, 

egymástól tanulás. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (memória, 

rendszerezés). 

Anyanyelvi kommunikáció: írás-

rutin és helyesírás. 

A főnevek felismerése, csoportosítsa.  

A főnevek helyesírásával kapcsolatos szabá-

lyok alkalmazása különböző írástevékenysé-

gekben. 

24. Felmérés: tájékozódás 

a tanulók A főnév té-

makörben szerzett is-

mereteiről 

A főnév felmérés (A és B 

változat) feladatainak ön-

álló megoldása: 

 

A hatékony, önálló tanulás: a 

megszerzett tudás alkalmazása. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: egyéni 

munkavégzés, elhatározottság. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes és kreatív nyelvhasználat, 

helyesírási képesség, íráskészség. 

Személyes kompetencia: önbiza-

lom, önállóság, önellenőrzés. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: esztétikus 

íráskép. 

 

25. Az írásbeli munkák 

javítása 

Az írásbeli munkák javí-

tása, a típushibák megbe-

szélése.  

Differenciálás:  

Személyes kompetencia: önálló-

ság. 

Szociális kompetencia: toleran-

cia. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

 a típushibák javítása, 

egyéni korrekció, 

gyakorlás. 

 anyanyelvi játékok, 

kreatív szövegalko-

tás, tehetséggondo-

zás. 

A hatékony, önálló tanulás: a fi-

gyelem összpontosítása, problé-

mamegoldó képesség, kritikai 

gondolkodás. 

26. A névelő Fogalomalkotás nyelvi ta-

pasztalat alapján. 

A határozott és határozat-

lan névelő szerepének, 

használatának megfigye-

lése. 

Névelők felismerése, pót-

lása mondatokban, szö-

vegben.  

Tk. 37-38.; Mf. 40-41. 

A hatékony, önálló tanulás: önál-

lóság az információszerzésben, a 

feladatvégzésben. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes, igényes nyelvhasználat és 

helyesírás; értelmező olvasás, 

szövegértés. 

A névelő felismerése és megnevezése szóje-

lentés alapján mondatban és szövegben. 

A névelők szerepének ismerete. A névelők 

helyes használata.  

 

Fogalmak: névelő, határozott névelő, határo-

zatlan névelő. 

27. A névutó Megfigyelésre, tapaszta-

latokra épülő,  

induktív ismeretelsajátí-

tás. 

A névutó szerepe, haszná-

lata, helyesírása. Névutós 

főnevek alkotása, elem-

zése. Névutós főnevek 

felismerése szövegben, 

névutók pótlása. 

Tk. 39-40.; Mf. 42-43. 

Anyanyelvi kommunikáció: olva-

sás, szövegértés; a helyesírási tu-

datosság alapozása, szabályalkal-

mazás. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: feladat- il-

letve problémamegoldó képesség.  

A névutó felismerése és megnevezése szóje-

lentés alapján mondatban és szövegben. 

A névutók szerepének ismerete.  

A névutós szerkezetek helyesírásával kap-

csolatos szabályok alkalmazása különböző 

írástevékenységekben. 

 

Fogalmak: névutó. 

A MELLÉKNÉV 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

28. A melléknév A melléknévről szerzett 

eddigi ismeretek feleleve-

nítése.  

A melléknév felismerése. 

A melléknevek helyes 

használata, szókincsfej-

lesztés, árnyalt kifejezés-

mód. A fokozott mellékne-

vek szerepe, felismerése. A 

fokozás jelei.  

Tk. 41-42.; Mf. 44-45. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodás (megfigyelés, emléke-

zet, felidézés, alkalmazás). 

Anyanyelvi kommunikáció: értel-

mező olvasás, szövegértés; a 

nyelvi tudatosság fokozása. 

A melléknév felismerése és megnevezése 

szójelentés alapján toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és szövegben. 

A melléknév szerepének ismerete a nyelv-

használatban. 

 

29.  A melléknevek helyes 

használata 

Melléknevek alkotása, 

gyűjtése. 

A melléknevek helyes 

használatának tudatosí-

tása mondatokban, szö-

vegben. 

A szóismétlés elkerülése 

melléknevek használatá-

val.  

Tk. 43-44. 

Anyanyelvi kommunikáció: értel-

mező olvasás, szövegértés; a 

nyelvi tudatosság fokozása. 

 

A melléknevek felismerése, helyes haszná-

lata a mondatban és a szövegben. 

30. A tulajdonnévből kép-

zett melléknevek (ki-

egészítő tananyag) 

Szabályalkotás nyelvi ta-

pasztalat, megfigyelés 

alapján.  

Tulajdonnevek átalakí-

tása, szószerkezetek alko-

tása.  

Kiegészítés, betűpótlás, 

tollbamondás. 

Tk. 45.; Mf. 48. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: tanulási képesség önállóan 

és csoportban. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: nyelvi tu-

datosság, szabályalkalmazás; ösz-

szetett intellektuális képességek. 

Szóalkotások: tulajdonnévből képzett 

melléknevek. 

Az egyelemű -i képzős melléknevek 

írásmódja. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

31. A melléknevek helyes-

írása 

A melléknevek helyes-

írása (ó, ő, ú, ű végű mel-

léknevek, j-ly pótlása, 

mássalhangzók hosszú-

sága).  

Mondatok, szövegek ki-

egészítése melléknevek-

kel. Tematikus szógyűjté-

sek párban, csoportban. 

Fokozott melléknevek he-

lyes használata és írása. 

Tulajdonnévből képzett 

melléknevek. 

Tk. 46.47; Mf. 46-47. 

A hatékony, önálló tanulás: önál-

lóság a feladatmegoldásban önel-

lenőrzésben. 

Anyanyelvi kommunikáció: a he-

lyesírási tudatosság alapozása; 

szabályalkalmazás, írásrutin; a 

nyelvi tudatosság fokozása, az al-

kalmazás képessége; értelmező 

olvasás, szövegértés. 

A hangok időtartamának jelölése a mellék-

nevekben. 

A j hang biztonságos jelölése a begyakorolt 

szókészlet körében. 

Az -ó, -ő; -ú, -ű végű melléknevek helyes-

írása. 

A fokozott melléknevek helyesírásával kap-

csolatos szabályok alkalmazása különböző 

írástevékenységekben. 

32. A melléknévről tanul-

tak rendszerezése, ösz-

szefoglalása 

A melléknévről tanultak 

rendszerezése. 

Melléknevek felismerése, 

gyűjtése. 

A melléknevek 

helyesírásának 

gyakorlása, 

szabályalkalmazás. 

Rokon értelmű és 

ellentétes jelentésű 

melléknevek. 

Tk. 48.; Mf. 49-51. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: együttműködési képesség, 

egymástól tanulás. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (memória, 

rendszerezés). 

Anyanyelvi kommunikáció: írás-

rutin és helyesírás. 

A melléknevek felismerése, csoportosítsa.  

A melléknevek helyesírásával kapcsolatos 

szabályok alkalmazása különböző írástevé-

kenységekben. 

A SZÁMNÉV 

33. A számnév  Fogalomalkotás nyelvi ta-

pasztalat alapján, induk-

tív módon.  

A hatékony, önálló tanulás: önál-

lóság az információszerzésben, a 

feladatvégzésben. 

A számnév felismerése és megnevezése szó-

jelentés alapján toldalékos formában is, szó-

csoportokban, mondatban és szövegben. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A számnév jelentése, sze-

repe a beszédben, írásban. 

A számnevek felisme-

rése, használata. 

A számnevek írása szám-

jeggyel és betűvel. 

Tk. 49-51.; Mf. 52. 

Anyanyelvi kommunikáció: értel-

mező olvasás, szövegértés, szö-

vegalkotás. 

Matematikai kompetencia: szá-

mok helyesírása. 

 

Fogalmak: számnév. 

34. A számnév fajtái Fogalomalkotás nyelvi ta-

pasztalat alapján. Megfi-

gyelés, összehasonlítás. 

A határozott és határozat-

lan számnév a szövegek-

ben. 

Mondatok, szószerkeze-

tek kiegészítése számne-

vekkel. 

Tk. 52.; Mf. 53. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (rendszere-

zés, csoportosítás). 

Anyanyelvi kommunikáció: értel-

mező olvasás, szövegértés. 

Matematikai kompetencia: szám-

nevek helyesírása. 

A számnév fajtái. A határozott és a határo-

zatlan számnév felismerése, megnevezése. 

A határozatlan számnevek fokozása. A foko-

zott számnévi alakok helyes használata. 

 

Fogalmak: határozott számnév, határozatlan 

számnév. 

35. A határozott számnév 

fajtái  

Fogalomalkotás nyelvi ta-

pasztalat alapján. Szám-

nevek válogatása, csopor-

tosítása jelentésük sze-

rint.  

Kreatív feladatmegoldá-

sok felismert analógiák 

alapján.  

Számnevek alkotása be-

tűkből. 

Tk. 53-54.; Mf. 54-55. 

Matematikai kompetencia: logi-

kus gondolkodás, összefüggések 

felfedezése. 

Anyanyelvi kommunikáció: értel-

mező olvasás, szövegértés, szö-

vegalkotás; a nyelvi tudatosság 

fokozása. 

A határozott számnév fajtái. A tőszámnév, a 

sorszámnév és a törtszámnév felismerése, 

megnevezése. 

 

Fogalmak: tőszámnév, sorszámnév, tört-

számnév. 

36. A számnevek helyes-

írása 

Számjeggyel és betűvel 

írt toldalékos tő- és sor-

Matematikai kompetencia: szám-

nevek helyes lejegyzése. 

A hatékony, önálló tanulás: önál-

lóság az információszerzésben, a 

Számnevek, toldalékos (ragos) számnevek, 

sorszámnevek írása számjeggyel, betűvel. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

számnevek helyesírásá-

nak gyakorlása. Szabály-

alkalmazás, önellenőrzés. 

Mondatok kiegészítése 

toldalékos számnévvel. 

A határozatlan számne-

vek fokozott alakjainak 

helyesírása. 

Tk. 55-56.; Mf. 56-58. 

feladatvégzésben; gondolkodási 

képességek 

(megfigyelés, szabályalkotás). 

Anyanyelvi kommunikáció: írás-

rutin, helyesírás, szabálykövetés. 

37. A keltezés helyesírása A keltezés változatainak 

összehasonlítása. Kü-

lönbségek, szabályok 

megfogalmazása. 

Toldalék kapcsolása a na-

pot jelölő számhoz. 

Aktuális dátum írása 

többféleképpen. 

Tk. 57. 

A hatékony, önálló tanulás: önál-

lóság az információszerzésben, a 

feladatvégzésben. 

Anyanyelvi kommunikáció: a 

verbális gondolkodás fejlesztése; 

a nyelvi tudatosság fokozása 

A keltezés többféle írásmódja. 

A keltezés többféle formájának alkalmazása 

különböző írástevékenységekben. 

 

Fogalmak: keltezés. 

38. A számnévről tanultak 

összefoglalása, rend-

szerezése 

Rendszerező táblázat 

alapján a számnévről 

szerzett ismeretek össze-

foglalása kooperatív 

munkával. 

Számnevek felismerése 

szövegben. Mondatok ki-

egészítése a megfelelő 

számnévvel. 

Tk. 58-60.; Mf. 59-61. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: együttműködési képesség, 

egymástól tanulás. 

Anyanyelvi kommunikáció: értel-

mező olvasás, szövegértés; funk-

cionális nyelvhasználat, helyes-

írás. 

A számnevek felismerése, csoportosítsa.  

A számnevek helyesírásával kapcsolatos sza-

bályok alkalmazása különböző írástevékeny-

ségekben. 

39. Felmérés: tájékozódás 

a tanulók A melléknév 

 A hatékony, önálló tanulás: a 

megszerzett tudás alkalmazása. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

és A számnév téma-

körben szerzett isme-

reteiről 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: egyéni 

munkavégzés, elhatározottság. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes és kreatív nyelvhasználat, 

helyesírási képesség, íráskészség. 

Személyes kompetencia: önbiza-

lom, önállóság, önellenőrzés. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: esztétikus 

íráskép. 

40. Az írásbeli munkák 

javítása 

Az írásbeli munkák javí-

tása, a típushibák megbe-

szélése.  

Differenciálás:  

 a típushibák javítása, 

egyéni korrekció, 

gyakorlás. 

 anyanyelvi játékok, 

kreatív szövegalko-

tás, tehetséggondo-

zás. 

Személyes kompetencia: önálló-

ság. 

Szociális kompetencia: toleran-

cia. 

A hatékony, önálló tanulás: a fi-

gyelem összpontosítása, problé-

mamegoldó képesség, kritikai 

gondolkodás. 

 

A NÉVMÁS 

41. A személyes névmás A névmás fogalma.  

A személyes névmások 

felismerése szövegben. 

A személyes névmások 

helyes használata, rago-

zásuk. 

A hatékony, önálló tanulás: tuda-

tosság, szabálykövetés a helyes-

írásban. 

Anyanyelvi kommunikáció: írás-

rutin, helyesírás. 

A személyes névmás felismerése és megne-

vezése szójelentés alapján toldalékos formá-

ban is, szócsoportokban, mondatban és szö-

vegben. 

 

Fogalmak: személyes névmás. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Mondatok kiegészítése a 

megfelelő személyes név-

mással. 

Tk. 61-62.; Mf. 62. o.; 

63/5. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: kreatív al-

kalmazás. 

42. A mutató névmás  A mutató névmások meg-

figyelése szövegben 

A mutató névmások he-

lyes használata, ragozá-

suk.  

A névmások helyesírása. 

Tk. 63.; Mf. 63/6., 7., 8. 

A hatékony, önálló tanulás: tuda-

tosság, szabálykövetés a helyes-

írásban. 

Anyanyelvi kommunikáció: írás-

rutin, helyesírás. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: kreatív al-

kalmazás. 

A mutató névmás felismerése és megneve-

zése szójelentés alapján toldalékos formában 

is, szócsoportokban, mondatban és szöveg-

ben. 

 

Fogalmak: mutató névmás. 

43. A kérdő névmás A kérdő névmások felis-

merése mondatokban. 

Kérdő névmások és a 

kérdő névmásokra felelő 

szavak megfeleltetése.  

Tk. 64.; Mf. 64-65. 

A hatékony, önálló tanulás: tuda-

tosság, szabálykövetés a helyes-

írásban. 

Anyanyelvi kommunikáció: írás-

rutin, helyesírás. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: kreatív al-

kalmazás. 

A kérdő névmás felismerése és megnevezése 

szójelentés alapján toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és szövegben. 

 

Fogalmak: kérdő névmás. 

AZ IGE 

44. Az ige Az ige, jelentésének meg-

figyelése: kifejez cselek-

vést, történést, létezést. 

Igék csoportosítása jelen-

tésük szerint. 

Mondatok kiegészítése 

igékkel, szövegalkotás. 

Tk. 65-66.; Mf. 66-67. 

Anyanyelvi kommunikáció: szö-

vegértés, szövegalkotás; funkcio-

nális nyelvszemlélet kialakítása. 

A hatékony, önálló tanulás: a ver-

bális gondolkodás fejlesztése. 

Az ige felismerése és megnevezése szójelen-

tés alapján toldalékos formában is, szócso-

portokban, mondatban és szövegben. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

45. Az ige ragozása Az igék egyes és többes 

száma, személyrag fo-

galma, szerepének vizs-

gálata. Szóelemzés, szótő 

és személyrag leválasz-

tása.  

Szöveg átalakítása a cse-

lekvő személyének meg-

felelően. Igeragozási gya-

korlatok. 

Tk. 67.; Mf. 68-69. 

Anyanyelvi kommunikáció: szö-

vegértés, mondat- és szövegalko-

tás; a nyelvi tudatosság, helyes-

írás fejlesztése. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: együttműködési képesség, 

egymástól tanulás, tolerancia. 

A személyes névmások és az igei személyra-

gok kapcsolata. 

A ragos igealakok helyes írásmódja és hasz-

nálata. 

46. Az igeidők Az igék idejének vizsgá-

lata, összehasonlítása. 

Mondatok átalakítása, a 

cselekvés idejének meg-

változtatása.  

Gyakorlatok: a múlt idejű 

ige helyesírása, a jövő idő 

kifejezésének lehetősé-

gei. 

Tk. 68-69.; Mf. 70-72. 

Anyanyelvi kommunikáció: a 

nyelvi tudatosság fokozása; szö-

vegértés, szövegalkotás; írásrutin, 

helyesírás, szabálykövetés. 

Matematikai kompetencia: az 

osztályozás képessége. 

Természettudományos kompeten-

cia: környezettudatosság. 

Az igék idejének felismerése és megneve-

zése. Az igeidők helyes használata beszéd-

ben és írásban. 

Az igeidők helyesírásával kapcsolatos szabá-

lyok alkalmazása különböző írástevékenysé-

gekben. 

47. Az igekötős igék Az igekötős igék felisme-

rése szövegben. Helyes-

írási szabályok felidézése 

példák alapján, majd al-

kalmazása.  

Igekötős igék csoportosí-

tása helyesírásuk szerint. 

Igekötős igék pótlása szö-

vegben. 

Tk. 70-71.; Mf. 73-75. 

A hatékony, önálló tanulás: írás-

rutin, helyesírás, szabályalkalma-

zás; önállóság a feladatmegoldás-

ban önellenőrzésben. 

Anyanyelvi kommunikáció: szö-

vegértés, mondatalkotás. 

Az igekötős igék helyesírásával kapcsolatos 

szabályok alkalmazása különböző írástevé-

kenységekben. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

48. Az igék helyesírásának 

gyakorlása 

Helyesírási problémák 

megfigyelése, elemzése, 

szabályok felidézése. 

Helyesírási gyakorlatok: 

magánhangzókat és más-

salhangzókat jelölő betűk 

helyesírása, j hang jelö-

lése az igékben. Kiejtéstől 

eltérő helyesírású igék 

betűkapcsolatainak pót-

lása. A múlt idejű és az 

igekötős igék helyesírása. 

Mf. 76-79. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodás (megfigyelés, emléke-

zet, alkalmazás); önállóság a fel-

adatmegoldásban önellenőrzésben. 

Anyanyelvi kommunikáció: írásru-

tin, helyesírás, szabálykövetés. 

Az igék helyesírásával kapcsolatos szabá-

lyok alkalmazása különböző írástevékenysé-

gekben. 

49. Az igemódok  Megfigyelés, tapasztalat-

szerzés.  

Igék csoportosítása. 

Mondatok átalakítása: a 

cselekvés megvalósulása 

feltételtől függ; kijelen-

tést, közlést vagy felszólí-

tást fejez ki. 

Tk. 72-73. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodási képességek (logika, 

szabály, összefüggés felfede-

zése); felfedező ismeretszerzés. 

Anyanyelvi kommunikáció: szö-

vegértés, mondat- és szövegalko-

tás. 

Az igemód fogalma. Az igemódok és a mon-

datfajták kapcsolata. 

 

Fogalmak: igemód, kijelentő mód, feltételes 

mód, felszólító mód. 

50. Az ige kijelentő módja  Igék megfigyelése kije-

lentésekben, közlések-

ben.  

Kijelentő módú igék je-

lentés szerinti csoportosí-

tása.  

A igeidők felismerése, 

igeragozási, helyesírási 

gyakorlatok. 

Tk. 74. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: egymástól tanulás, tole-

rancia. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes nyelvhasználat, helyesírás; 

kreatív anyanyelvi gondolkodás. 

A kijelentő módú igék helyesírása. 

 

Fogalmak: kijelentő mód. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

51. Az ige feltételes módja 

(kiegészítő tananyag) 

A feltételes módú igék 

szerepe a beszédben. A 

megvalósulás feltételének 

megfogalmazása. 

A feltételes módú igék 

felismerése, a módjelek 

leválasztása.  

Mondatok kiegészítése 

feltételes módú igével.  

Igemódok és mondatfaj-

ták összefüggéseinek 

vizsgálata. 

Tk. 75-76.; Mf. 80-83. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: feladat- il-

letve problémamegoldó képesség, 

együttműködés. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes nyelvhasználat, helyesírás; 

kreatív anyanyelvi gondolkodás; 

analizáló képesség. 

A feltételes módú igék helyes használata, 

helyesírása. Az -n, -sz végű igék feltételes 

módban. 

 

Fogalmak: feltételes mód, összetett igealak. 

52. A feltételes módú igék 

helyes használata 

A feltételes módú igeala-

kok megfigyelése a be-

szédben, szövegben. 

A feltételes módú, E/1.-ű, 

alanyi ragozású igék he-

lyes használatának gya-

korlása (tudnék, adnék...). 

Nyelvhelyesség. 

Tk. 77-78.; Mf. 84-85. 

A hatékony, önálló tanulás: prob-

lémamegoldó és önellenőrző ké-

pesség. 

Anyanyelvi kommunikáció: tuda-

tos nyelvhasználat; értelmező ol-

vasás, szövegalkotás. 

A feltételes módú igék helyes használata, 

helyesírása. 

53. Az ige felszólító módja 

(kiegészítő tananyag) 

A felszólítást kifejező 

igék megfigyelése, elem-

zése.  

A módjel megkeresése. 

Felszólító módú igeala-

kok felismerése. 

Mondatfajta és igemód 

kapcsolata. 

Felszólító mondatok he-

lyes hangsúlyozása. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodás (megfigyelés, elemzés, 

összehasonlítás). 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: önállóság a 

feladatmegoldásban önellenőrzés-

ben. 

A felszólító módú igék felismerése, helyes 

használata, helyesírása.  

 

Fogalmak: felszólító mód, felszólító mód 

jele. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Tk. 79.; Mf. 86-87. 

54. Az -l, -ll végű igék fel-

szólító módú alakja 

Mássalhangzó változás 

megfigyelése a -l, -ll végű 

igéknél. 

A kiejtéstől eltérő helyes-

írású felszólító módú 

igék írott és ejtett formá-

jának összehasonlítása. 

Szótőkereső gyakorlatok, 

a szóelemzés elvének al-

kalmazása. 

A kiejtéstől eltérő helyes-

írású igék felismerése a 

mondatban hangoztatás 

után, az eltérést okozó 

hangkapcsolatok jelölése. 

Betűpótló, átalakító gya-

korlatok. 

Tk. 80.; Mf. 88. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes kiejtés, helyesírási képesség, 

szövegalkotás képessége, olva-

sáskészség, szövegértési képes-

ség. 

A hatékony, önálló tanulás: a kü-

lönbözőségek megfigyelése, vi-

zuális és verbális emlékezet, kon-

centráció; önálló tanulás: gondol-

kodás (megfigyelés, elemzés, 

összehasonlítás). 

Az -l, -ll végű felszólító módú igék helyes 

használata, helyesírása. 

55. Az -d, -gy végű igék fel-

szólító módú alakja 

Mássalhangzó változás 

megfigyelése a -d, -gy 

végű igéknél. 

A kiejtéstől eltérő helyes-

írású igék írott és ejtett 

formájának összehasonlí-

tása. Szótőkereső gyakor-

latok, a szóelemzés elvé-

nek alkalmazása. 

Szavak átalakítása, a 

szótő utolsó és a toldalék 

első betűjének pótlása, 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes kiejtés, helyesírási képesség, 

olvasáskészség, szövegértési ké-

pesség gondolatok értelmezése 

szóban. 

A hatékony, önálló tanulás: a kü-

lönbözőségek megfigyelése, vizu-

ális emlékezet, koncentráció, a tu-

dás másokkal való megosztása. 

A -d, -gy végű felszólító módú igék helyes 

használata, helyesírása. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

tollbamondás, ellenőrzés, 

a hibák javítása.  

Tk. 81.; Mf. 89. 

56. Az -n, -ny végű igék 

felszólító módú alakja 

Mássalhangzó változás 

megfigyelése a -n, -ny 

végű igéknél. 

Szótőkereső gyakorlatok, 

a szóelemzés elvének al-

kalmazása. 

A kiejtéstől eltérő helyes-

írású igék felismerése a 

mondatban hangoztatás 

után, az eltérést okozó 

hangkapcsolatok jelölése. 

Szavak átalakítása, a 

szótő utolsó és a toldalék 

első betűjének pótlása, 

tollbamondás, ellenőrzés, 

a hibák javítása.  

Szavak pótlása monda-

tokban. 

Tk. 82.; Mf. 90. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes kiejtés, helyesírási képesség, 

a szövegalkotás képessége, gon-

dolatok értelmezése szóban. 

A hatékony, önálló tanulás: a kü-

lönbözőségek megfigyelése, vi-

zuális és verbális emlékezet, kon-

centráció, a tanultak alkalmazása. 

Matematikai kompetencia: az 

osztályozás képessége. 

Az -n, -ny végű felszólító módú igék helyes 

használata, helyesírása. 

 

57. Az -s, -sz, -z, -dz végű 

igék felszólító módú 

alakja 

A felszólító mód jelének 

módosulása. 

Mássalhangzó változás 

megfigyelése az --s, -sz, -

z, -dz végű igéknél. Szó-

elemzés, kiejtés és írás ösz-

szehasonlítása. 

Az -s, -sz, -z, -dz végű ki-

jelentő módú igék átalakí-

tása felszólító módúvá. A 

A hatékony, önálló tanulás: önál-

lóság a feladatmegoldásban önel-

lenőrzésben; gondolkodás (megfi-

gyelés, elemzés, összehasonlítás). 

Anyanyelvi kommunikáció: szó- 

és írásbeli nyelvhasználat; anya-

nyelvi tudatosság, helyesírás. 

A felszólító mód jelének módosulása. 

Az -s, -sz, -z, -dz, végű igék módosult jele a 

felszólító módban. 

A felszólító módú igék helyes használata, 

helyesírása. 

 

Fogalmak: felszólító mód módosult jele. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

változások megfigyelése, 

elemzése. 

Igék átalakítása. 

Tk. 83-84.; Mf. 91-92. 

58. A -t végű igék felszólító 

módú alakja 

Mássalhangzó változás 

megfigyelése a -t végű 

igéknél. Szótőkereső gya-

korlatok, a szóelemzés el-

vének alkalmazása. 

A -t végű kijelentő módú 

igék átalakítása felszólító 

módúvá. A változások 

megfigyelése, elemzése. 

Nyelvhelyességi hibák fel-

ismerése, javítása. 

Tk. 85-86.; Mf. 93-94. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes kiejtés, helyesírási képesség, 

helyes nyelvhasználat, olvasás-

készség, szövegértési képesség. 

A hatékony, önálló tanulás: a kü-

lönbözőségek megfigyelése, kö-

vetkeztetések. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: esztétikus 

íráskép. 

A -t végű igék módosult jele a felszólító 

módban. 

A felszólító módú igék helyes használata, 

helyesírása. 

 

59. A felszólító módú igék 

rövidebb és a hosszabb 

alakja 

A felszólító módú ige a 

rövidebb és a hosszabb 

alakjának keletkezése, 

elemzése - átalakítás, 

használat. 

Mondatok kiegészítése a 

rövidebb alakkal. Nyelv-

helyesség. 

Tk. 87-86.; Mf. 95-96. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodás (megfigyelés, összeha-

sonlítás, alkalmazás). 

Anyanyelvi kommunikáció: kom-

munikáció, kulturált beszéd, 

nyelvhelyesség; anyanyelvi tuda-

tosság, helyesírás. 

A felszólító módú igék hosszabb és rövidebb 

alakjainak megnevezése, használata.  

60. A felszólító módú igék 

helyesírásának gya-

korlása 

Az tanult ismeretek al-

kalmazása, eszközszintű 

használata a szóbeli és 

írásbeli feladatok megol-

dása során. 

A kiejtéstől eltérő helyes-

írású igék felismerése, az 

A hatékony, önálló tanulás: a ta-

nulási technikák alkalmazása, a 

tanultak rendszerezése, alkalma-

zása. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyesírási képesség. 

A felszólítást kifejező igealakok helyesírásá-

val kapcsolatos szabályok alkalmazása kü-

lönböző írástevékenységekben. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

eltérést okozó hangkap-

csolatok jelölése. 

A szótő utolsó és a tolda-

lék első betűjének pót-

lása. Emlékezetből írás, 

ellenőrzés, a hibák javí-

tása. 

Mf. 97-99. o. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: esztétikus 

íráskép. 

61. Az igéről tanultak ösz-

szefoglalása, rendsze-

rezése 

Az igéről tanultak rend-

szerezése összefoglaló 

táblázat alapján. 

Igék felismerése szöveg-

ben, tulajdonságaik alap-

ján csoportosításuk Ige-

módok és mondatfajták 

összefüggése. 

Udvarias kérések feltéte-

les és felszólító módú 

igékkel. 

Tk. 89-91. 

A hatékony, önálló tanulás: 

nyelvi-logikai összefüggések. 

Anyanyelvi kommunikáció: tuda-

tosság a helyesírásban; kommuni-

káció, kulturált beszéd, nyelvhe-

lyesség. 

Az igék felismerése, csoportosítsa.  

Az igék helyesírásával kapcsolatos szabályok 

alkalmazása különböző írástevékenységek-

ben. 

Digitális feladatok: 

 

62. Differenciált réteg-

munka. Az igéről ta-

nultak gyakorlása 

Helyesírási és nyelvhe-

lyességi gyakorlatok. 

Tanult helyesírási szabá-

lyok felismerése és alkal-

mazása feladatmegoldás, 

írástevékenység során. 

Tollbamondás, emléke-

zetből írás. 

Az írásbeli munkák el-

lenőrzése önállóan vagy 

A hatékony, önálló tanulás: a ta-

nulási technikák alkalmazása, a 

tanultak rendszerezése, alkalma-

zása. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyesírási képesség. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: esztétikus 

íráskép.  

Az igék felismerése, csoportosítsa.  

Az igék helyesírásával kapcsolatos szabályok 

alkalmazása különböző írástevékenységek-

ben. 
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Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája  Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

tanítói segítséggel, a hi-

bák javítása. 

Mf. 100-102. o. 

63. Felmérés: tájékozódás 

a tanulók Az ige téma-

körben szerzett isme-

reteiről 

Az ige felmérés (A és B 

változat) feladatainak ön-

álló megoldása: 

 

A hatékony, önálló tanulás: a 

megszerzett tudás alkalmazása. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: egyéni 

munkavégzés, elhatározottság. 

Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes és kreatív nyelvhasználat, 

helyesírási képesség, íráskészség. 

Személyes kompetencia: önbiza-

lom, önállóság, önellenőrzés. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: esztétikus 

íráskép. 

 

64. A felmérés javítása A felmérés értékelése. A 

hiányok pótlása, javítások 

a feladatok megoldásával. 

Önellenőrző, hibafelismerő, hiba-

javító képesség, önismeret 

 

TANÉV VÉGI ISMÉTLÉS 

65. A mondat A mondatról, mondatfaj-

tákról tanultak felidézése. 

A mondatfajták felisme-

rése, mondatok alkotása, 

átalakítása, befejezése. 

Tk. 92.; Mf. 103.  

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodás (emlékezet, felidézés, 

indoklás, alkalmazás). 

Anyanyelvi kommunikáció: kom-

munikáció, kulturált beszéd, 

nyelvhelyesség. 

A kijelentő, a kérdő, a felkiáltó, a felszólító 

és az óhajtó mondatokban a beszélő szándé-

kának felismerése és megnevezése szöveg-

ben. 

A mondatvégi írásjelek helyes használata az 

egyszerű mondatok végén. 

66. A szófajok A megismert szófajok fel-

ismerése és értelmezése a 

tanult szempontok sze-

rint.  

Anyanyelvi kommunikáció: szó- 

és írásbeli nyelvhasználat, stílus, 

helyesírás; szövegértés, mondat-

alkotás. 

A tanult szófajok felismerése és megneve-

zése szójelentés alapján toldalékos formában 

is, szócsoportokban, mondatban és szöveg-

ben. 
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A szófajok rendszerező 

áttekintése. 

A szavak rendezése rend-

szerező táblázatba, hal-

mazokba.  

Tk. 93-94.; Mf. 104-108. 

Szociális és állampolgári kompe-

tencia: együttműködési képesség, 

egymástól tanulás, tolerancia. 

 

67. A szó szerkezete Toldalékos szavak felis-

merése, egyszerű szó-

elemzéssel szótő és tolda-

lék leválasztása. A tolda-

lékos szavakhoz kapcso-

lódó helyesírási szabá-

lyok felidézése, alkalma-

zása. 

Ragos főnevek, múlt 

idejű igék helyesírása 

A feltételes és felszólító 

módú igék jeleinek írása. 

A közép és felsőfok jele. 

Tk. 95.; Mf. 109-110. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodás (emlékezet, felidézés, 

elemzés, alkalmazás). 

Anyanyelvi kommunikáció: szó- 

és írásbeli nyelvhasználat, stílus, 

helyesírás; szövegértés, mondat-

alkotás. 

A szótő felismerése, a toldalékok jelölése.  

A toldalékos szavak felismerése szövegben. 

Szavak toldalékos alakjának alkotása. 

A helyesírási probléma felismerése, a jelölés 

gyakorlása szóelemzés segítségével.  

Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalma-

zása. 

68. A hangok, betűk Hangok időtartam szerinti 

csoportosítása. 

Helysírási gyakorlatok: j-

ly pótlása, hosszú és rövid 

magán- és mássalhangzók 

jelölése a szavakban, el-

választás, betűrend. 

A hatékony, önálló tanulás: gon-

dolkodás (emlékezet, felidézés, 

indoklás, alkalmazás). 

Anyanyelvi kommunikáció: tuda-

tosság a helyesírásban. 

 

A j és ly használata az ismert szókincs köré-

ben. 

A betűrend használata. 

69. Tanév végi felmérés: 

tájékozódás a tanulók 

4. évfolyamon szerzett 

ismereteiről 

A tanév végi felmérés (A 

és B változat) feladatai-

nak önálló megoldása: 

 

A hatékony, önálló tanulás: a 

megszerzett tudás alkalmazása. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: egyéni 

munkavégzés, elhatározottság. 
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Anyanyelvi kommunikáció: he-

lyes és kreatív nyelvhasználat, 

helyesírási képesség, íráskészség. 

Személyes kompetencia: önbiza-

lom, önállóság, önellenőrzés. 

Esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség: esztétikus 

íráskép. 

70. Az írásbeli munkák 

javítása 

Az írásbeli munkák javí-

tása, a típushibák megbe-

szélése.  

Differenciálás:  

 a típushibák javítása, 

egyéni korrekció, 

gyakorlás. 

 anyanyelvi játékok, 

kreatív szövegalko-

tás, tehetséggondo-

zás. 

Személyes kompetencia: önálló-

ság. 

Szociális kompetencia: toleran-

cia. 

A hatékony, önálló tanulás: a fi-

gyelem összpontosítása, problé-

mamegoldó képesség, kritikai 

gondolkodás. 

 

71. Anyanyelvi „Ki mit 

tud?” Anyanyelvi játé-

kok 

Játékos anyanyelvi felad-

ványok, rejtvények készí-

tése, megoldása önállóan 

vagy csoportokban. 

Anyanyelvi kommunikáció: krea-

tív és helyes nyelvhasználat. 

Matematikai kompetencia: prob-

lémamegoldó képesség. 

A hatékony, önálló tanulás: a ta-

nultak alkalmazása új helyzetben. 

Szociális kompetencia: együtt-

működés, kudarctűrés. 

Személyes kompetencia: önálló-

ság, találékonyság. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: elhatáro-

zottság, tervezés. 

A tanult szófajok felismerése és megneve-

zése szójelentés alapján toldalékos formában 

is, szócsoportokban, mondatban és szöveg-

ben. 
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72. Helyesírási „Ki mit 

tud? 

Játékos helyesírási felad-

ványok, rejtvények készí-

tése, megoldása önállóan 

vagy csoportokban. 

Anyanyelvi kommunikáció: krea-

tív és helyes nyelvhasználat. 

Matematikai kompetencia: prob-

lémamegoldó képesség. 

A hatékony, önálló tanulás: a ta-

nultak alkalmazása új helyzetben. 

Szociális kompetencia: együtt-

működés, kudarctűrés. 

Személyes kompetencia: önálló-

ság, találékonyság. 

Kezdeményezőképesség és vál-

lalkozói kompetencia: elhatáro-

zottság, tervezés. 

Helyesírási szabályok alkalmazása külön-

böző írástevékenységekben: igeidők, ragos 

és kiejtéstől eltérő írásmódú igék; felszólí-

tást kifejező igealakok; igekötős igék; tulaj-

donnevek, fokozott melléknevek és számne-

vek; ragos névszók; névutós szerkezetek; be-

tűvel írt számnevek; a keltezés többféle for-

mája.  

 

 


