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Célok és feladatok
A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló
nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai
életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig
digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második
idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a
kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és
szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott
változatait.
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú,
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos
szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási
lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű
színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív,
önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos
feladata.
A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon
megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv
tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos
szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre
inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a
továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.

Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul
más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is
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készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási
folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek
közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az
információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés
és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a
munkavállalásra.

Módszerek
Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet
eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely
épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok
kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak
tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka,
mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló
információcserére.
Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít
az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák
alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy
a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót
a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén
a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak
fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be
a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.
A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az
élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása
során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további
alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, valamint
az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a
kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú
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tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott
kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási
sajátosságok és igények is.
A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak
feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak
köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen
és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen idegen
nyelven.
A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek
által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven
beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az
ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a
rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan
készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját
nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind
pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag
nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából
meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia,
azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra,
hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat
fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi
eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba
ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó
hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő,
érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos
munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az
irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv
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esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai
feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú
fejlesztésére.

A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja

nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit
észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan,
szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel
megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében
továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk
alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.

Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B1 nyelvi szint
a kimeneti elvárás.
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási
és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza
kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen
át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális
nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá
kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra,
közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.
A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló:
 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat;
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 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és
azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;
 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket;
 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ.

Az egyes élő idegen nyelvi helyi tantervek felépítése, szerkezete
A második élő idegen nyelv helyi tantervében az általános bevezetőt az adott kétéves nevelésioktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi.
Ezután az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a
fejlesztési feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A helyi tanterv ugyanis minden egyes
témakörhöz javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs,
illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig
érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint
megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú
feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új
információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt
tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi
struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező érvényűek.
A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek
megfelelően az előkészítő, valamint a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré
csoportosítva fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és
környezeti témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a
tudásmegosztás.
A témakörök a három tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt
tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. Különbséget a
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tudomány és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a tantárgyközi témakör
részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. Valamennyi téma a valós
nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó óraszámok leginkább a súlyozásukra való
javaslatok. A tématartományokhoz megadott célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a
felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. Az előkészítő, a 9-10.
évfolyamra, valamint a 11-12. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részében
kerülnek felsorolásra azok a nyelvi funkciók, nyelvi struktúrák és elemek, amelyek az adott
nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak és amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a
választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania.

A tanulók értékelése

Az értékelésnek az a legalapvetőbb funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv
tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres,
javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló
maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind
a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegen nyelvi kommunikáció során.
Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés
területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol
tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen
attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat,
illetve hová kell még energiát befektetnie.
Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. írásbeli feleletek,
témazáró dolgozatok, szóbeli feleletek) és nem formális (órai munka, otthon elkészítendő
munka, projektmunka, csoportos munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelnünk kell a
differenciálás elvére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat.
Iskolánkban az értékelés a fejlesztendő készségek tekintetében a következőképp történik:
— az íráskészség ellenőrzésének formái: fogalmazás, levélírás
— az olvasáskészség ellenőrzése: olvasásértési feladatsorok, önálló ismeretszerzés
— a beszédkészség ellenőrzése: direkt és indirekt kommunikáció különböző formában
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— a beszédértés ellenőrzése (hallásértés): gépi hangfelvételre vonatkozó feladatsor
megoldása, jegyzetelés órán
A továbblépés feltétele az adott évfolyam követelményeinek elégséges szintű teljesítése.

A tankönyvek kiválasztásának elvei

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a
koncepcionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani
a megfelelő tankönyvet, tankönyvcsaládot.
A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi
kommunikáció fejlesztését célozza.
Akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott és a
NAT-ban (2020) nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, a
korszerű módszertannak.
Egy tankönyv akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni
belőle.
Tartozzon a tankönyvhöz minél több kiegészítő anyag, s rendelkezzen segédanyagokkal
(tanári kézikönyv, feladatlapok, munkafüzet stb.)
Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy a tankönyv feleljen meg az életkori
sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló - esetenként speciális - igényeinek.
Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet
ébresztő.
Iskolánkban szempont még emellett, hogy legyen megelőző és következő fokozata
(tankönyvcsalád).
Adjon lehetőséget az önálló ismeretszerzésre (pl. önálló kutató, ismeretszerző feladatok az
interneten).
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Fontos szempont még a szállítás megbízhatósága, a kiadó által nyújtott kedvezmények (pl.
tanári továbbképzés, jutalomkönyvek), s a tankönyv ára.

Jelenleg használt, javasolt TANKÖNYVEINK:
Maros Judit: KON-TAKT 1 (Lehrbuch, Arbeitsbuch)
Maros Judit –Szitnyainé Gottlieb Éva: KON-TAKT 2 (Lehrbuch, Arbeitsbuch)
Maros Judit: KON-TAKT 3 (Lehrbuch, Arbeitsbuch)
Motta-Cwikowska: Direkt 1-2-3 (Lehrbuch, Arbeitsbuch)
Hornung Zsuzsanna-Rudolf Radenhausen: 23 Tolle Themen
A kiegészítő segédanyagot a szaktanár a csoportjai képességeinek, igényeinek megfelelően
választja ki (hagyomány kiadványok, online elérhető tananyag)

A tanterv alkalmazásához szükséges képesítési követelmények
és tárgyi feltételek
Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya
módszertani újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába.
A nyelvtanításban az írásbeli és szóbeli verbalitás és kommunikáció készségének fejlesztése
(és nem az ismeretátadás) áll a tanítás középpontjában. A nyelvi intelligencia kialakítása és
mélyítése komplex módon történik (az intelligencia egyéb formáinak –testi/mozgási, zene,
vizuális/térbeli, logikai, interperszonális - egységben kezelésével). Ezek a feladatok
megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szükséges,
hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl.
tevékenységközpontú tanulási stratégia egyéni, páros és csoportmunka keretében,
projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása).
A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott
csoport, mert így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes
irányítani az egyéni vagy pármunkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a
csoportmunka során.
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A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a
nyelvórákat olyan tanteremben tartani, ahol mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek
állnak rendelkezésre. Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen
lehetőség az órán elkészített tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére.
Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Az iskolánkban
található SMART szakterem a digitális kompetenciafejlesztés lehetőségét nyújtja.

Időkeret, óraszámok

Helyi tantervünkben az egyes témakörökhöz tartozó óraszámot tüntettük fel.
Az óraszámok a NYEK-es osztályban az alábbiak szerint alakulnak:

Német nyelv előkészítő
– második évfolyam
idegen nyelv
óraszámok
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9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

4

4

4

4

A kerettantervi ún. +10% lehetőség kihasználása (nem a teljesség igényével):


A választott tankönyvekhez tartozó kiegészítő anyagok, a forgalomban lévő és
újonnan megjelenő segédanyagok a további gyakorlást/elmélyítést szolgálják, vagy
extra feladatokat tartalmaznak a gyorsabban haladóknak.



A csoport specifikumainak figyelembe vételével és ahhoz alkalmazkodva, a tanár,
mint a tanulási helyzetek szolgáltatója választhat plusz felkészülést igénylő tanulási
helyzeteket és keretet (projekt munka, színjáték, előadások szerkesztése stb.)



Szükség van ismétlő, összefoglaló, tudásszintet ellenőrző és felmérő órákra.



Országismereti és szűkebb környezetünket, Jászberényt, iskolánkat bemutató órákra
is sor kerülhet a megfelelő, tanulási folyamatba koherensen illeszkedő formában és
keretek között.
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9. NYEK – előkészítő évfolyam
A nyelvi előkészítő 0., azaz előkészítő évfolyamára a tanuló különböző nyelvtanulási
tapasztalatokkal érkezhet (jellemző, hogy csak néhány tanuló (3-8) érkezik már meglévő
tudással).
Kulcsfontosságú, hogy motivációját a német nyelvtudás iránt felkeltsük és fenntartsuk egy
olyan intenzív képzés esetén, amely a normál képzésnél jelentősebb mértékű előrehaladást ír
elő.
A négy osztályos középiskolai nevelés-oktatást megelőző nyelvi előkészítő évfolyamra
ugyanazok az alapelvek és célok vonatkoznak, mint amelyeket az egyéb nyelvi kerettantervek
meghatároznak. Kiemelendő azonban, hogy bár a NYEK megemelt óraszáma gyorsabb
haladást biztosít, az ebben az életkorban sem elsősorban a tananyag mértéktelenül való
növelésére, hanem annak tényleges elmélyítésére, valamint a gyakorlásra szánt idő
bővítésére szolgál. A NYEK célja az, hogy a tanuló számára az életkorának megfelelő
minőségű és mennyiségű, kontextusba ágyazott nyelvi fejlesztést biztosítsa, és nem feltétlenül
az, hogy a magasabb nyelvi szintekhez tartozó tartalmakat és szerkezeteket tanítsa
előrehozottan vagy szövegkörnyezetükből kiragadva. A nyelvi előkészítő céljai továbbá, hogy
a nyelvtanulás ezen az évfolyamon is fejlessze az idegen nyelvi tartalmakon keresztül a világ
megismerésének és az ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív, mérlegelő és
felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális
tudatosságot, valamint a digitális kompetenciákat.
A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanuló együtt dolgozzon
társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja
kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos
és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, önértékelésből adódóan különösen fontos az
irányító tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és
mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat
helyükön kezelni, s így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.
A nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket,
amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik, hogy az elsajátított nyelvi
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eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához
igazodó valós kommunikációs helyzetekben használhassa.
A NYEK előkészítő évfolyam végére a tanuló minden témakörben ismer és tudatosan alkalmaz
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is
alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész
életen át tartó tanulásra, valamint alkalmazza nyelvtudását és kiaknázza a tanórán kívüli
nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra.
A nyelvi előkészítő évfolyamos képzésnek a 0. évfolyam végére elvárt kimeneti szintje
minimum a KER szerinti A1+ nyelvi szint a tanulók életkori sajátosságaival összhangban. A
korosztálynak és a nyelvi szintnek megfelelően a legnagyobb hangsúlyt a személyes, a
környezeti és természeti, valamint az interkulturális és az osztálytermi tartalmak kapják, de már
szerephez jutnak többek között az aktuális és a kereszttantervi témák is, melyekre a magasabb
óraszám lehetőséget ad, a nyelvtanulás változatossága pedig szükségessé tesz.
A témakörök köré csoportosított tanulási eredményeken, fejlesztési területeken és javasolt
tevékenységeken kívül a kerettanterv az évfolyamra kötelező nyelvi funkciókat, nyelvi
elemeket, struktúrákat és általános tanulási eredményeket sorolja fel a következőkben:
Német nyelvi funkciók az előkészítő évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német
nyelvű kifejezések példák):
 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten
Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!)
 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.)
 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.)
 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …)
 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.)
 információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich
wohne in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst
du in den Ferien? Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt? Können Sie mir
bitte sagen …?)
 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir? Was fehlt dir?)
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 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht
so gut. Danke, mir geht es sehr gut/gut/nicht so gut/schlecht.)
 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.)
 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.)
 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch zum
...! Alles Gute! Viel Spaß! Gute Besserung! Viel Erfolg!)
 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes
neues Jahr.)
 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben
és e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Herzlichst! / Liebe Grüße /
Viele Grüße)
 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.
Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.)
 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist
nicht gut. Das finde ich toll. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht.)
 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist
meine Mutter.)
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich
spiele auch!)
 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Ich weiß. Ich weiß nicht.)
 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.)
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte! Lies den
Text!)
 kívánság kifejezése (Ich möchte …)
 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)
 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich
nicht. Das stimmt nicht.)
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 akarat kifejezése (Ich will.)
 képesség kifejezése (Ich kann.)
 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne.
Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir
einen Tee, bitte?)
 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen?
Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.)
 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider
nicht. Nein, es tut mir leid.)
 vélemény kifejezése (Ich finde das Buch sehr gut.)
 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!)
 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima!...)
 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!)
 bánat / bosszúság kifejezése (Das ist aber schlimm!)
 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!)
 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.)
 dicséret, kritika kifejezése (Toll! Echt! Blödsinn!)
 események leírása

(Zuerst erreichen wir den Berg, dann steigen wir hoch, und zum

Schluss besichtigen wir die Burg.)
 felszólítás (Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!)
 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.)
 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen,
bitte?)
 betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.)
 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr
nett von Ihnen.)
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 hála kifejezése (Wir danken Ihnen.)
 félelem kifejezése (Ich habe Angst.)
 véleménykérés kifejezése (Was meinen / denken / glauben Sie?)
 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich denke anders.)
 reklamálás

(Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / )

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? )
 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon.)
 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.)

Német nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német
nyelvű kifejezések példák):
 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist ….
Seid ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék
(Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er
liest das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch auf.), es gibt,
 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch
war sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.)
 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach
Österreich fahren.)
 birtoklás: haben, birtokos névmások, gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.), von, -s
(Wessen Vater? Der Vater von Peter! Peters Vater besucht uns heute.)
 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan
mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige,
alles, nichts)
 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (hier, dort, links, rechts, oben, unten,
Kommen Sie durch den Park! Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin)
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 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal,
zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (am
Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche, letzte
Woche, von … bis), Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr), időtartam (Wie lange?
 minőségi viszonyok: Wie? (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin froh. Ich finde das Buch
interessant.)
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und,
sondern, oder, denn, aber, weil, deshalb, so),
 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és
vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit)
 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Nehmen Sie Platz!)
 modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen igék (Ich möchte ein Eis. Magst
du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe
machen.
 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe
das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.)
 személytelenség: (Es ist warm. Es schneit.)

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:
 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott
célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is;
 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző
szövegtípusokban;
 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat.
A 9. NYEK évfolyamon a német nyelv tantárgy alap-óraszáma: 204 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve

Óraszám
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Themen

und

Situationen

im

persönlichen

Bereich: 40

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt

20

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung

30

Reisen und Urlaub, Tourismus

20

Öffentliches Leben, Unterhaltung

10

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen

20

Interkulturelle und landeskundliche Themen

20

Fächerübergreifende Themen und Situationen

15

Aktuelle Themen

9

Unterhaltung

10

Wissenserwerb, Wissensvermittlung

10

Összes óraszám:

204

TÉMAKÖR:

Themen

und

Situationen

im

persönlichen

Bereich:

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft
ÓRASZÁM: 40 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve
 leír egyszerűbb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket;
 megérti az egyszerűbb ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi
tartalmát;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket a személyes tématartományhoz kapcsolódó
egyszerűbb összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 a társalgásba aktívan bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy a
személyes tématartományon belül;
 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár
ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;
 a mindennapi élet területein, az egyszerűbb kommunikációs helyzetekben tesz fel
releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá
intézett célnyelvi kérdésekre;
 a személyes tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját gondolatait,
véleményét, az ismert nyelvi eszközökkel;
 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során.

Fejlesztési feladatok, ismeretek
 A

témakörre

jellemző

résztvevőkre

vonatkozó

szókincs

ismerete

célnyelven:

Familienmitglieder, Verwandte, Freunde
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare
und weitere Umgebung, Freizeitorte, Lieblingsorte
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des
Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schulund Familienfeiern, Sportarten
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Tagesablauf, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), Hausarbeiten, tägliche
Aufgaben
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer
Familienkreis, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Zukunftspläne,
 Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása
 életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata

Javasolt tevékenységek
— projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli
bemutatásával)


családfa – szűkebb rokoni kapcsolatrendszer



érdekes családi történetek



családi ünnepek az német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek



Jövőképem (plakát, prezentáció)

— szóbeli mini-prezentáció:


a mai és a régmúlt mindennapi életének egyszerű összehasonlítása

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok a DACHL országokban


különbségek, hasonlóságok



szerepek a családon belül

— kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:


egyszerű családi szokások, hagyományok



hobbik, érdeklődési körök

— Szerepjáték:


egyszerű szimulációs játékok



telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel



interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel stb.

— Vitafórum


tinédzserek helyzete a családban, zsebpénz stb.

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt
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Óraszám: 20 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 érthetően beszél környezeti és természeti tématartományhoz tartozó témákban a tanult
nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 összefüggő előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően,
IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere,
Pflanzen
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur,
Zuhause
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Tierschutz, Haustiere halten
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wetter und
Klima, Jahreszeiten
 A környezethez és a természethez tartozó egyszerűbb információk átadása

Javasolt tevékenységek
-

egyéni projekt


a lakóhely egyszerű bemutatása

-

projektmunka csoportban:



üres lakás berendezése és bemutatása (egyszerű sémákkal)



Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése)
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otthonunkban
— Internetes kutatás:


állatkertek, nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon

— Kiselőadás/prezentáció készítése:


időjárás



a nemzeti parkok és állatkertek feladatai



Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? (egyszerű sémákban)

— Vitafórum egyszerű témából: pl. kertes ház kontra lakás

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung
Óraszám: 30 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
-

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;

-

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz
tartozó témákban;

-

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;

-

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;

-

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;

-

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;

-

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális
alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;

-

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
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-

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy
betűzését kéri;

-

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység
céljainak megfelelően alkalmazza.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
-

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Angestellte in der Schule, Mitschüler

-

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule

-

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des
Lernens in und außerhalb der Schule

-

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen,
Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung
außerhalb der Schule

-

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Lernen,

Verwendung

von

Fremdsprachen

außerhalb

der

Schule,

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege
-

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Schulfächer,

Wissen,

Ziele

mit

dem

Sprachenlernen,

Sprachkönnen

und

Sprachkenntnisse
-

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben

-

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére

-

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során

Javasolt tevékenységek
-

projektmunka: egyéni vagy csoportos


iskolai szokások, napirend, órarend



iskolai szabályok
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iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban



tantárgyak

összehasonlítása

a

két

országban,

iskolai

időbeosztás

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása

-

kedvenc tanárom bemutatása

kérdőív készítése


kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli
összesítés

-

kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása

-

csoportos feladat


szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?



mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus
ÓRASZÁM: 20 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
-

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;

-

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;

-

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
-

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen
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-

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele,
Sehenswürdigkeiten

-

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler,
Reisedokumente, Verkehrsmittel

-

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und
Feiertage in Ungarn und im Ausland

-

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása

-

Interakció az utazás és turizmus tématartományban

Javasolt tevékenységek
− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)


Németország látnivalói, nevezetességei



Magyarország híres látnivalói



Lakóhelyem nevezetességei



’Álomutazásom’

− projektmunka csoportosan


egy osztálykirándulás megtervezése



fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények,
kiállítások)

− internetes kutatómunka


útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni?

− szerepjátékok


idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport



szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég

Témakör: Öffentliches Leben, Unterhaltung
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Óraszám: 10 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 találkozik

az

érdeklődésének

megfelelő,

akár

autentikus

szövegekkel

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó egyszerű szókincs ismerete célnyelven:
kulturelle und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels,
berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle
Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Wegbeschreibung, Auskunft geben
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése

Javasolt tevékenységek
− szerepjátékok


gyorsétteremben



utazási irodában



utcán: útbaigazítás kérése és adása
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’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása
idegenvezetőként

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság)
− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók
− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról
− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel – egyszerű sémákkal
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a
csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért?

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Óraszám: 20 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen
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 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek
felismerése
 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül
is, digitális csatornákon is
 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata

Javasolt tevékenységek
 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
 nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel
 közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal
 filmnézés a célnyelven


a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése



a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása



keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival

 betűzésverseny


ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)
− játékos diktálási feladatok


Laufdiktat



’Suttogó postás’ játék

 egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása
az osztálynak

Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen
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Óraszám: 20 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető
hazai szokásainkkal
 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása

Javasolt tevékenységek
− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai
kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén:


a német iskolák jellemzői, napirend



tipikus német ház, lakás



mindennapi szokások



családon belüli szerepek és feladatmegosztás



ünnepek a családban



viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)



állattartási szokások, kedvenc állatok



német nyaralási szokások
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német időjárás



Németország tájegységei, országrészei



német étkezési szokások, tipikus ételek



híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása
–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás,
ruházat, történelem stb.)
− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról
− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag)

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen
Óraszám: 15 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból

Javasolt tevékenységek
− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása


hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?



egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az
érdeklődésemet
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egy híres tudós élete



Magyarország történelmének egy érdekes alakja



célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása

− internetes kutatómunka


szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
− csoportos projekt


társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz,
történelem, biológia, művészeti tantárgyak)

Témakör: Aktuelle Themen
Óraszám: 9 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a
megismert témák alapján
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Javasolt tevékenységek
− projektmunka


aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel



képaláírások megfogalmazása



időjárás-jelentés készítése

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB)


szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban



lenémított film tanulói kommentárral

− szerepjáték


interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított
kérdések segítségével

Témakör: Unterhaltung
Óraszám: 10 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage
témakörben

Javasolt tevékenységek:
− egyéni projektmunkák és bemutatók


saját szórakozási szokások



kedvenc kulturális élmények

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a
legkedveltebb?
− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek
stb.)
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
− olvasási verseny az osztályon belül
− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
− német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
− e-mailezés németül
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok
írása
Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Óraszám: 10 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 találkozik

az

érdeklődésének

megfelelő,

akár

autentikus

szövegekkel

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése

Javasolt tevékenységek
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából
− poszter készítése
− prezentáció

9-10. évfolyam (NYEK – általános leírás)
Az 9. évfolyamra már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a második idegen nyelvből a tanuló,
és célja az, hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére már

35

rendelkezik bizonyos szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja
használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint valós
kommunikációra, kapcsolatépítésre.
Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció,
a többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása
jelenti.
Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek
végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló
fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai
életében való használatra adaptálni tudja.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2+ szintet.
A helyi tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök
mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek
megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek az
előkészítő évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azok további fejlesztését egészítik ki.
A 10. évfolyam végén a rendszerezés elősegítésére iskolánk vizsgát (írásbeli és szóbeli
formában) szervez az A2+ szint követelményrendszerének megfelelően.

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:
 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott
célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is;
 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző
szövegtípusokban;
 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat.
A 9-10. (NYEK) évfolyamon a német nyelv tantárgy alap-óraszáma: 272

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve

Óraszám
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Themen

und

Situationen

im

Verwandtschaftsbeziehungen,

persönlichen

Lebensstil,

Bereich:

Mensch

35

und

Gesellschaft
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und

20

Umwelt
Themen und Situationen im Bereich der Schule und

30

Ausbildung
Reisen und Urlaub, Tourismus

25

Öffentliches Leben, Unterhaltung

20

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen

20

Interkulturelle und landeskundliche Themen

20

Fächerübergreifende Themen und Situationen

20

Aktuelle Themen
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Wissenschaft und Technik, Kommunikation

30

Wissenserwerb, Wissensvermittlung

20

Összes óraszám:

272

Témakör:

Themen

und

Situationen

im

persönlichen

Bereich:

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft
Óraszám: 35 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban;
 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket a személyes tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár
ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;
-

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz
fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a
hozzá intézett célnyelvi kérdésekre

-

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;

-

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;
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-

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;

-

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte,
Familienmitglieder, Verwandte, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Freizeitorte, persönliche
Dienstleistungen
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des
Hauses/der

Wohnung,

Einrichtung,

Gebrauchsgegenstände,

grundlegende

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und
Accessoires
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste,
Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause,
Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer
Familienkreis, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Lebensphasen,
Beziehungen,

Zukunftspläne,

häufige

Krankheiten

und

Verletzungen,

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und
negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, FrauenrolleMännerrolle
 Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata

Javasolt tevékenységek
— projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli
bemutatásával)


családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer



kedvenc rokonaim - miért?



névadási szokások a családon belül
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érdekes családi történetek a múltból



szomszédi kapcsolatok



családi ünnepek az német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek



Jövőképem (plakát, prezentáció)



példaképem, illetve egy híres ember élete

— szóbeli mini-prezentáció:


a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok a DACHL országokban


különbségek, hasonlóságok



a mai kor családmodellei



szerepek a családon belül



a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban



a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más?

— kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:


családi szokások, hagyományok



hobbik, érdeklődési körök

— Szerepjáték:


pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán



telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel



interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel stb.

— Vitafórum


tinédzserek helyzete a családban

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt
Óraszám: 20 óra
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Tanulási eredmények (követelmények)
 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél környezeti és természeti
tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést
követően;
 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 megérti és értelmezi az összetettebb, a környezeti és természeti tématartományhoz
kapcsolódó

összefüggő

szövegeket,

és

értelmezi

a

szövegben

megjelenő

összefüggéseket;
 véleményét szóban és írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere,
Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur,
Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Weltall, die Erde
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales
Engagement
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima,
Jahreszeiten, Wiederverwertung und Wiederverwendung
 A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása
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Javasolt tevékenységek
-

egyéni projekt


-

a lakóhely és környezetének bemutatása

projektmunka csoportban:


üres lakás berendezése és bemutatása



környezetvédelem a szűkebb környezetben



Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése)



lakóhelyünkön,



otthonunkban



az iskolában



városunkban



okos eszközökkel

— Internetes kutatás:


veszélyeztetett állatok



eltűnő növények



nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon



a tengerek szennyezése -műanyagszigetek a tengerben

— Kiselőadás/prezentáció készítése:


veszélyben a földünk



a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai



időjárás okozta katasztrófák



a nemzeti parkok és állatkertek feladatai



Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?

— Vitafórum:


Hasznosak-e az állatkertek?



Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése
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Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung
Óraszám: 30 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a
nyelvórákon;
 ajánlott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és
érzéseit is kifejti, az ismert nyelvi eszközökkel;
 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót
és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, összefüggő és folyékony előadásmóddal, akár IKT-eszközök
segítségével, felkészülést követően;
 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
 véleményét szóban és írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és
érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve;
 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően
célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
-

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Angestellte in der Schule, Angestellte im Hochschulwesen

-

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes, Webseiten zum Lernen

-

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des
Lernens in und außerhalb der Schule, Lern-Apps
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-

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in
der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des
Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule, Abitur, Bewerbung an
Universitäten

-

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in
Ungarn und in den DACHL-Ländern

-

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Lernen,

Verwendung

von

Fremdsprachen

außerhalb

der

Schule,

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege, Bestehen von Prüfungen, lebenslanges
Lernen
-

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Schulfächer, Stundenpläne, Wissen, Interessen, Ziele mit dem Sprachenlernen,
Berufsorientierung, verschiedene Wege und Ebenen des Lernens, Karriereorientierung

-

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben

-

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során

-

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.

Javasolt tevékenységek
-

egyéni projekt és (képes) beszámoló:


régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik



a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása, főbb
különbségeik

-

-

csoportmunka / projekt:


’Az ideális iskola’ jellemzői



(fordított tanóra): egy tanóra megtervezése



egy osztályprogram megtervezése



kisfilm készítése: „A mi iskolánk”

internetes kutatómunka- képes beszámolók


iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban



különleges iskolák Magyarországon és Némeetországban



szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása
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-

-

-

-

Vitafórum:


Hasznos-e az iskolai egyenruha?



Milyen a jó tanár?

íráskészség fejlesztése:


beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére



panaszkodó email írásai németországi barátomnak a sok házifeladatról

scrapbook/poszter készítése:


mit szeretek a jelenlegi iskolánkban legjobban



iskolai kirándulásaink tervezése



kedvenc iskolai tantermem bemutatása



saját szerepem az osztályban

kérdőív készítése:


-

Milyen az ideális nyelvtanár?

csoportos társasjáték készítése:


a különböző tantárgyakról



szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?

-

-

órai feladatok


történetfeldolgozás (pl. igaz/hamis’ mondatokkal)



történetátalakítás (pl. más személyben, más időben)



képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése

évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és
előadása

-

iskolai versenyek:


olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok
segítségével elolvasni?



kiejtési verseny – megadott vers előadása



tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus
Óraszám: 25 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus
tématartományhoz tartozó a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
-

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;

-

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;

-

megérti és értelmezi az összetettebb, a nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz
kapcsolódó

összefüggő

szövegeket,

és

értelmezi

a

szövegben

megjelenő

összefüggéseket;
-

véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;

-

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
-

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal

-

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen,
öffentliche Dienstleistungsbetriebe

-

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler,
Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen,
Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte

-

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste
und Feiertage in Ungarn und im Ausland

-

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung

-

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Einzelreise und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des
Tourismus auf Menschen und Wirtschaft

-

Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban
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Javasolt tevékenységek
-

projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:


híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban



híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon



Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven



’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése



felkészülés egy külföldi utazásra –utazási előkészületek bemutatása

-

játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!

-

talkshow (Plauderstube): irányított kérdések segítségével

-

internetes kutatás

-

-

-

-



érdekes, szokatlan szállások,



különleges utazási módozatok, járművek a nagyvilágban

felmérés készítése az osztályban:


Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont?



Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)



Kalandvágyó vagy?

Vitafórum


egyéni vagy társasutazás?



üdülés vagy aktív nyaralás?

Szituációs játék


szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés,



’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’

Panaszlevél vagy/és kritika írása


egy hotelről



szórakozóhelyről
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Témakör: Öffentliches Leben, Unterhaltung
Óraszám: 20 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti és értelmezi az összetettebb, a közügyek, szórakozás tématartományhoz
kapcsolódó

összefüggő

szövegeket,

és

értelmezi

a

szövegben

megjelenő

összefüggéseket;
 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyek, szórakozás tématartományhoz
kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál
megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit,
alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;
 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban;
 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak
lényegét röviden és érthetően.
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Angestellte in sozialen Institutionen
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle
Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland, Leben in der
Stadt und auf dem Lande
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben
 Életkornak és

nyelvi

szintnek megfelelő

célnyelvi

szórakoztató tartalmak

megismerése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und
kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Lesen, Sport, Computerspiele,
Medien, Apps
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
 A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje

Javasolt tevékenységek
− kutatómunka


egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek,
együttesek stb.)



külföldi kulturális események megismerése, bemutatása



hazai fesztiválok bemutatása, értékelése



kiállítások, érdekes múzeumok

− egyéni projekt és bemutató:


a célnyelvi országok rövid bemutatása



saját szórakozási szokások



szórakozási szokások a tanulócsoporton belül



Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?



Mi szórakoztat minket?



kedvenc kulturális élményem

− projektmunka csoportban:


rövid útikönyv készítése



hazánk múltja

− vitakészség fejlesztése


vidéki-városi élet előnyei és hátrányai



’mozik’ – kellenek még?



az olvasás szerepe a 21. században

− íráskészség fejlesztése:


brossúrák, adatlapok kitöltése
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plakátok,

szórólapok

hirdetések

készítése-

(étterem,

mozi,

színház,

nevezetesség)


film/könyvajánló, brossúra készítése



német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása



e-mailezés németül

− szerepjátékok – csapatversenyben


gyors étteremben



utazási irodában



utcán: útbaigazítás kérése és adása



Budapest, Berlin, stb. – helyi látványosságok bemutatása idegenvezetőként

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:


a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet,
közösségi média, tánc, sport stb.), és miért?

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
− egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése,
megbeszélése
− egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása
− kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
− olvasási verseny az osztályon belül
− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
− csoportchat:


közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Óraszám: 20 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek
megfelelően fejleszti nyelvtudását;
 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
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 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében;
 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;
 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;
 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;
 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
 képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és
lezár;
 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;
 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;
 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak
jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;
 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát; a
kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;
 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;
 nem értés esetén képes a tartalom tisztázására.
 törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és intonáció
megközelítésére;
 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott
témakörökhöz kapcsolódó témákban;
 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;
 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak
jelentését;
 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
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 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;
 nyelvi haladását fel tudja mérni;
 hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani;
 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A

témakörre

jellemző

fogalmak

ismerete

célnyelven:

Sprachkönnen

und

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und Dialekte, autonomes
Lernen
 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi
elemekben
 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása.

Javasolt tevékenységek
− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
− gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére
− betűzésverseny


Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?

− nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
− internetes kutatás és beszámoló


új szavak jelentése, eredete, szinonimái



a magyar és a német nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok



a dialektusok



kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai

− olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
− osztálykönyvtár: könnyített olvasmányokból táblázat készítése (a falon): ki, melyik
könyvet olvasta az év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb
könyvet?


évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása

− íráskészség fejlesztése


cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztályhírlaphoz (pl. WIR)
felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat
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német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal
német nyelven

− közös popzenehallgatás
− filmnézés a célnyelven


írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan
összefűzve



a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése



keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival

− kedvenc videóm
− csoportos projekt:
− társasjáték készítése: pl. ’Use the expression’ (minden kockán egy szófordulat,
mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)
− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)
Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen
Óraszám: 20 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 alkalmazza

a

célnyelvi

kultúráról

megszerzett

ismereteit

informális

kommunikációjában;
 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;
 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok
között;
 alkalmazza

a

nyelvi

változatokról

megszerzett

ismereteit

informális

kommunikációjában.
 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen
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 Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und
Kultur, Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale
Sprache, Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása.
 Célnyelvi kultúráról információk átadása.

Javasolt tevékenységek
 projektmunka – egyéni vagy csoportos:
Németország és Magyarország összehasonlítása - hagyományos és digitális kutatómunka,
majd órai kiselőadások az alábbi témakörök mentén:


a német és magyar iskolák jellemzői, napirend



tipikus német ház, lakás – miért más itthon?



mindennapi szokások Németországban és Magyarországon – van-e különbség?



családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában



ünnepek a családban (születésnap, Karácsony, Húsvét stb.)



viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)



állattartási szokások, kedvenc állatok



német és magyar nyaralási szokások



német időjárás – magyar időjárás



Németország/Magyarország tájegységei, országrészei



német/magyar étkezési szokások, tipikus ételek



híres helyek a két országban

− csoportos feladat


Ki tud többet Németországról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók

− rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról
− egyéni kutatás és projektmunka:


a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban



Melyek a legfőbb sportágak a két országban és miért?



a karácsony ünneplése hazánkban és a célnyelvi országokban



a magyar és a német történelem egy-egy kiemelkedő eseménye

− internetes kutatómunka


KA-DE-WE



a német himnusz eredete és változásai
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− játék


leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás?



kvíz különböző országok étkezési szokásairól

— vitafórum


A KA-DE-WE és a Westend pláza összehasonlítása a vásárlás és étkezés tekintetében

− jellegzetes

német

ünnepek

megszervezése

az

osztályban/iskolában-

pl.

Weihnachtsparty

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen
Óraszám: 20 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel.
 ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.

Javasolt tevékenységek
− projekt munka (egyéni)


szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához



egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az
érdeklődésemet



(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más
tudásterület témaköreiről
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egy magyar tudós/író/költő életének ismertetése



Magyarország történelmének egy érdekes alakja



Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
— egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése
— játék/szerepjáték


szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a
leghosszabb lista?



történelmi események modellezése szerepjátékkal



társasjáték készítése és játszása, fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz,
történelem, biológia, művészeti tantárgyak)

— vitafórum


Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a továbbtanulásnál?



Kell-e a mindennapos testnevelés?



Fontos-e a zene és a tánc?



Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?

Témakör: Aktuelle Themen
Óraszám: 32 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban.
 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális
hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.

Javasolt tevékenységek
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— ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV
híradó)
— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv


a szalagcímek nyelvezete



az újságcikkek stílusa szerkezete



különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében

— szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő
témákban
— videók megtekintése


német nyelvű hírműsorok



aktuális eseményekről szóló tudósítások



riportok

— internetes kutatómunka


egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról



szókincsfejlesztés a média világához

— Szerepjáték


’lenémított’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás



interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)



interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel



talkshow aktuális témában

— projektmunka:


iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven



egy saját kulturális élmény bemutatása



újság készítése, rövid cikkek írása célnyelven

Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Óraszám: 30 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika
tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést
követően;
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 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 megérti és értelmezi az összetettebb, a tudomány és technika tématartományhoz
kapcsolódó

összefüggő

szövegeket,

és

értelmezi

a

szövegben

megjelenő

összefüggéseket;
 véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für
Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten, Technik im
Haushalt, Handy, Computer, Internet
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium und in der Arbeit,
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet,
Gefahren des Internets, soziale Netzwerke,
 Információ átadása a tudomány és technika tématartományban

Javasolt tevékenységek
— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…


a közlekedést



a házimunkát



az oktatást



a kommunikációt?

— projektmunka (egyénileg)


„Én és a telefonom”



Milyen lenne a világ a világháló nélkül?

— internetes kutatómunka és prezentáció


a világ legfontosabb találmányai
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a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán



a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben



Kik írták az első emaileket?

— vitafórum


az internet jövője



Mire jó a virtuális valóság?



Haladás-e minden változás?



a közösségi média előnyei és hátrányai

Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Óraszám: 20 óra

Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan vagy kooperatív munkaformában;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;
 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel.
 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;
 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Német nyelvű információ megszerzése
 Információ megosztása német nyelven.

Javasolt tevékenységek
— projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott témából,
— scrapbook, poszter készítése,
— prezentáció készítés
— projektmunka (egyéni vagy csoportos)


hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az
osztálynak



kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban

— német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban


a filmek közös megtekintése, megbeszélése



a német nyelvű osztályprogramok lebonyolítása, értékelése

— projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek,
kutatási eredmények, beszámolók, stb)
— osztálykönyvtár: a kiolvasott könnyített olvasmányokból, és ajánlásuk a többi
tanulónak
— versenyek szervezése osztály és iskolai szinten

Német nyelvi funkciók a 9-10. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német nyelvű
kifejezések példák):
-

információkérés, információadás: (Wohin gehst du in den Ferien? Wie war das Hotel?
Wo finde ich einen Supermarkt? Können / Könnten Sie mir bitte sagen …?)

-

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Wie fühlen Sie sich? Ich habe
Halsschmerzen. Mein Hals tut mir weh.)

-

jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch zum ...!
Alles Gute! Viel Spaß! Gute Besserung! Viel Erfolg!) (elmélyítés)

-

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes
neues Jahr.) (elmélyítés)
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-

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist
nicht gut. Das finde ich toll. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht.) (elmélyítés)

-

tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung!)

-

alapvető érzések kifejezése (Ich fühle mich so allein.)

-

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Du sollst den Text lesen!)

-

kívánság kifejezése (Es wäre gut, wenn …)

-

egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)
(elmélyítés)

-

egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich
nicht. Das stimmt nicht.) (elmélyítés)

-

kérés és arra történő reakció kifejezése (Könntest du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne.
Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Würdest du
mir einen Tee geben, bitte?)

-

vélemény kifejezése (Meiner Meinung nach ist das Buch sehr gut.)

-

dicséret, kritika kifejezése (Toll! Echt! Blödsinn!) (elmélyítés)

-

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es
wirklich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.)

-

események leírása

(Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum

Schluss besichtigten wir die Burg.)
-

felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst / Könntest du bitte lauter / langsamer
sprechen?)

-

bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.)

-

reklamálás

-

segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon.)

-

egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)

(Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... Könnten Sie mir helfen?)

(elmélyítés, szinonimák)
-

egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich
nicht. Das stimmt nicht.) (elmélyítés, szinonimák)

-

elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...)

-

csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!)

-

ígéret kifejezése (Ich mache das schon!)

-

szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.)

-

dicséret, kritika kifejezése (Toll! Echt! Blödsinn!)
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 vélemény kifejezése (Meiner Meinung nach ist das Buch sehr gut.)
 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...)
 remény kifejezése (Ich hoffe, dass du kommen kannst!)
 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!)
 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.)
 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich
regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.)
 események leírása

(Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum

Schluss besichtigten wir die Burg.)
 együttérzés és arra reagálás (Mein herzliches Beileid. Danke.)
 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.)
 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.)
 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstanden, dass …?)
 egyetértés, egyet nem értés, ellenvetés kifejezése (Ich bin dafür / dagegen, ….; Ich bin
davon überzeugt, dass …; Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden; Ich muss
widersprechen … u.s.w.)
 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Sie mögen Recht haben,
aber trotzdem…. / Das mag wohl sein, aber ... / Das stimmt zwar, aber ...)
 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!)
 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…)
 reklamálás

(Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ...

beschweren.)
 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …)
 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon.)
 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás

(Dabei fällt mir ein, … / Darf ich hier

hinzufügen, …)
 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.)
 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der .)
 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.)
 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.)
 közömbösség (Das ist mir egal.)
 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…)
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 segítség felajánlása, és arra reagálás (Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.)

Német nyelvi elemek, struktúrák a 9-10. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható
német nyelvű kifejezések példák):
 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: sich-Verben (Ich freue mich.)
 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch
war sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.)
 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan
mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige,
alles, nichts)
 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (hier, dort, links, rechts, oben, unten,
Kommen Sie durch den Park! Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin.), elöljárószók
tárgy- és részes esettel (in, auf, vor, hinter, neben, an, zwischen, unter, über)
 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal,
zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (am
Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche, letzte
Woche, von … bis), Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr), időtartam (Wie lange?
Ich war von 5 bis 6 in der Konditorei. Seit vier Jahren wohne ich in dieser Stadt.)
 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? hasonlítás: Deutschland ist größer als
Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten., melléknévragozás (Das finde ich
toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde, dass dieses Buch
interessant ist.)
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (weil, deshalb, so, kettős
kötőszavak: sowohl … als auch, weder … noch, entweder … oder), időbeliséget kifejező
kötőszavak (als, wenn), tárgyra utaló kötőszavak (Ich weiß (nicht), dass (ob) dir das schon
klar ist.), névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man)
 felszólító mód: Imperativ mit „sollen” (Du sollst Platz nehmen.)
 modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte ein
Eis. Magst du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die
Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. Der Kranke darf noch nicht
aufstehen.) (elmélyítés)
 modalitás: Präteritum-ban (Er konnte nicht schwimmen.)
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 függő beszéd jelen időben és múlt időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht / dass sie
gestern ins Kino gegangen ist / ging.)
 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein
Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte)
 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das
Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.)
 személytelenség: (Es ist warm. Es schneit.) (elmélyítés)
 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (hier, dort, links, rechts, oben, unten,
Kommen Sie durch den Park! Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin.), elöljárószók
tárgy- és részes esettel (in, auf, vor, hinter, neben, an, zwischen, unter, über) (elmélyítés)
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern,
oder, denn, aber, weil, deshalb, so), időbeliséget kifejező kötőszavak (als, wenn), tárgyra
utaló kötőszavak (Ich weiß (nicht), dass (ob) dir das schon klar ist.), névmások (das, ich,
mich, mir, dich, dir, man) (elmélyítés)
 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza
utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit)
 modalitás: brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.)
 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.)
 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie
sind eingeladen worden.)
 szövegkohéziós eszközök: zu + Inf. (Es ist schön, hier zu sein.), célhatározói
mellékmondatok
 (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó
mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.), előidejűség kifejezése (Nachdem Liza
die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee).
 szöveggrammatikai eszközök: derselbe, dieselbe, dasselbe, der/die/das gleiche
 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte,
würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes
módban (könnte, müsste stb.)
 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen)
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Témakörök, témák a 9. évfolyamon
Témakör

Téma

Themen und Situationen im persönlichen
Bereich:



Verwandtschaftsbeziehungen,

Óraszám
Familienmitglieder,
die

Lebensstil, Mensch und Gesellschaft

25

Verwandschaft,

Familienstand


Beschreibung

der

Familienmitglieder
und der Freunde

Themen und Situationen im Bereich der



Traumwohnung



Wohnunssuche



Wohnung

Umgebung und Umwelt

und

die 10

Umgebung

Themen und Situationen im Bereich der Schule



Unsere Schule

und Ausbildung



Lenben im Internat



Computerklasse



Sprachschulen



Urlaub



Ferien



Klasenfahrt



Reisevorbereitungen



Wie kommen Sie zur 6

Reisen und Urlaub, Tourismus

Öffentliches Leben, Unterhaltung

Schule?


Massenverkehrsmittel



Auskunft geben



Auf dem Bahnhof und
auf dem Flughafen
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Führerschein

10

15

Bezüge

zur

Zielsprache

und

zum

Sprachenlernen



Sprachschulen



die

bedeutung

15
des

Sprachlernens


Interkulturelle und landeskundliche Themen

Führerschein

in 8

Deutschland


Wie

wohnen

die

Deutschen?


Mentalität

der

Deutschen


internationale Speisen
/ Spezialitäten

Fächerübergreifende Themen und Situationen



Touristenattraktionen



Die Geschichte von 10
Deutschland



Die
Wiedervereinigung
von Deutschland

Zu

Aktuelle Themen

allen

aufgezählten 12

Themen
Wissenschaft und Technik, Kommunikation



Internetbenutzung



soziale Netzwerke



Verkehrsmittel



Hausarbeit

15

-

Haushaltsgeräte
Zu

Wissenserwerb, Wissensvermittlung

allen

aufgezählten 10

Themen
Összes óraszám:

136
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Német nyelvi funkciók a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német nyelvű
kifejezések példák):
-

információkérés, információadás: (Wohin gehst du in den Ferien? Wie war das Hotel?
Wo finde ich einen Supermarkt? Können / Könnten Sie mir bitte sagen …?)

-

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Wie fühlen Sie sich? Ich habe
Halsschmerzen. Mein Hals tut mir weh.)

-

jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch zum ...!
Alles Gute! Viel Spaß! Gute Besserung! Viel Erfolg!)

-

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes
neues Jahr.) (elmélyítés)

-

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist
nicht gut. Das finde ich toll. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht.)

-

tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung!)

-

alapvető érzések kifejezése (Ich fühle mich so allein.)

-

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Du sollst den text lesen!

-

kívánság kifejezése (Es wäre gut, wenn …)

-

egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das
stimmt.)(elmélyítés)

-

egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich
nicht. Das stimmt nicht.) (elmélyítés)

-

kérés és arra történő reakció kifejezése (Könntest du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne.
Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Würdest du
mir einen Tee geben, bitte?)

-

vélemény kifejezése (Meiner Meinung nach ist das Buch sehr gut.)

-

dicséret, kritika kifejezése (Toll! Echt! Blödsinn!) (elmélyítés)

-

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es
wirklich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.)

-

események leírása

(Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum

Schluss besichtigten wir die Burg.)
-

felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?)

-

bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.)

-

reklamálás

-

segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon.)

(Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... Könnten Sie mir helfen?)
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Német nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német
nyelvű kifejezések példák):
 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: sich-Verben (Ich freue mich.)
 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch
war sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.)
 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan
mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige,
alles, nichts)
 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (hier, dort, links, rechts, oben, unten,
Kommen Sie durch den Park! Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin.) elöljárószók
tárgy- és részes esettel (in, auf, vor, hinter, neben, an, zwischen, unter, über)
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (weil, deshalb, so, sowohl …
als auch, weder … noch, entweder … oder)), időbeliséget kifejező kötőszavak (als,
wenn), tárgyra utaló kötőszavak (Ich weiß (nicht), dass (ob) dir das schon klar ist.),
névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man)
 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal,
zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (am
Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche, letzte
Woche, von … bis), Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr), időtartam (Wie lange?
Ich war von 5 bis 6 in der Konditorei. Seit vier Jahren wohne ich in dieser Stadt.)
 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? hasonlítás: Deutschland ist größer
als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten., melléknévragozás (Das finde
ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch
interessant.)
 felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.)
 modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte
ein Eis. Magst du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die
Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. Der Kranke darf noch nicht
aufstehen.) (elmélyítés)
 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke
durfte nicht aufstehen.)
 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.)
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 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe
das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) (elmélyítés)
 személytelenség: (Es ist warm. Es schneit.) (elmélyítés)
 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein
Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte)

Témakörök, témák a 10. évfolyamon
Témakör

Téma

Óraszám

Themen und Situationen im persönlichen



Gesundheit, Krankheit

Bereich:



beim Arzt



gesunde Lebensweise



Sportarten



Familienfeste



Feste und Feiertage

Themen und Situationen im Bereich der



Jahreszeiten, Wetter

Umgebung und Umwelt



Stadleben

Verwandtschaftsbeziehungen,

Lebensstil, Mensch und Gesellschaft

10

10

oder

Landleben


Tierhalten, Tierschutz

Themen und Situationen im Bereich der



Schule, Schulltypen

Schule und Ausbildung



Noten



Studieren im Ausland



Berufsorientierung



Traumjob



Arbeitssuche



Urlaub machen: mit 10

Reisen und Urlaub, Tourismus

den Eltern oder mit den
Freunden
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20



Gruppenreise

oder

Einzelreise

Öffentliches Leben, Unterhaltung



Klassenfahrt



Reisevorbereitungen



nationale Festtage



Feste und Feiertage



Festival



Geldwesen,

14

Bankwesen

Bezüge

zur

Zielsprache

und



Online-Kaufen



Dienstleistungen



Einkauf

zum Sprachlernen im Ausland

5

Sprachenlernen
Interkulturelle und landeskundliche Themen



deutsche Wörter



deutsche

Feste

12
und

Feiertage


Jobsuche

in

Deutschland und im
Ausland


Schultypen

in

Deutschland und im
Ausland
Fächerübergreifende Themen und Situationen



Gescichte der Feste



Geldwesen,

10

Bankwesen
Aktuelle Themen

zu allen Themen

Wissenschaft und Technik, Kommunikation
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Haushaltsgeräte

20
15



Online-Kaufen,
SMART-Kaufen



SMARTEinkaufsmöglichkeiten

Wissenserwerb, Wissensvermittlung

zu allen Themen

Összes óraszám:

10
136

Német nyelvi funkciók a 10. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német nyelvű
kifejezések példák):
 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)
(elmélyítés, szinonimák)
 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich
nicht. Das stimmt nicht.) (elmélyítés, szinonimák)
 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...)
 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...)
 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!)
 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!)
 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!)
 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!)
 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.)
 dicséret, kritika kifejezése (Toll! Echt! Blödsinn!)
 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.)
 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es
wirklich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.)
 események leírása

(Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum

Schluss besichtigten wir die Burg.)
 együttérzés és arra reagálás (Mein herzliches Beileid. Danke.)
 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.)
 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.)
 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstanden, dass …?)
 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen / anderer Meinung. Ich bin
dafür / dagegen, ….; Ich bin davon überzeugt, dass …; Ich bin damit einverstanden /
nicht einverstanden; Ich muss widersprechen … u.s.w.)
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 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Sie mögen Recht
haben, aber trotzdem…. / Das mag wohl sein, aber ... / Das stimmt zwar, aber ...)
 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!)
 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…)
 reklamálás

(Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ...

beschweren.)
 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,
…)
 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon.)
 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, … / Darf ich hier
hinzufügen, …)
 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.)
 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der .)
 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.)
 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. –
Danke.)
 közömbösség (Das ist mir egal.)
 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…)
 segítség felajánlása, és arra reagálás (Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht
schon.)

Német nyelvi elemek, struktúrák a 10. évfolyamos NYEK-re
 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (hier, dort, links, rechts, oben, unten,
Kommen Sie durch den Park! Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin.), elöljárószók
tárgy- és részes esettel (in, auf, vor, hinter, neben, an, zwischen, unter, über)
(elmélyítés)
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und,
sondern, oder, denn, aber, weil, deshalb, so), időbeliséget kifejező kötőszavak (als,
wenn), tárgyra utaló kötőszavak (Ich weiß (nicht), dass (ob) dir das schon klar ist.),
névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) (elmélyítés)
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 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és
vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit)
 modalitás: brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.)
 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto
reparieren.)
 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt.
Sie sind eingeladen worden.)
 szövegkohéziós eszközök: zu + Inf. (Es ist schön, hier zu sein.), célhatározói
mellékmondatok
 (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó
mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.), előidejűség kifejezése (Nachdem
Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee).
 szöveggrammatikai eszközök: derselbe, dieselbe, dasselbe, der/die/das gleiche
 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte,
würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék
feltételes módban (könnte, müsste stb.)
 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen)
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