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MAGYAR NYELV és IRODALOM 

 

 

1. osztály 

 Első évfolyam végén a tanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, 

az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. 

 

 

 

2. osztály 

 Szóbeli és írásbeli közlések, utasítások megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszadás. 

 A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés a 

felnőttekkel és a társakkal való kapcsolatokban. 

 Feldolgozott szövegek megértésének igazolása: válaszadás kérdésekre, tartalom 

elmondása tanítói segítséggel. Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos felolvasása. A 

vers és a próza megkülönböztetése.  

 A magyar ábécé ismerete, szavak, nevek betűrendnek megfelelő sorba rendezése. A 

magánhangzók és a mássalhangzók megkülönböztetése; az időtartam helyes jelölése 

szóban és írásban. Szavak, szószerkezetek, két-három kijelentő és kérdő mondat helyes 

leírása másolással, tollbamondás után. 

 A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása. 20 begyakorolt szóban a 

j/ly helyes jelölése.  

 Szavak szótagolása, elválasztása. Szöveg tagolása mondatokra. 

 A kijelentő és a kérdő mondat felismerése, megnevezése, helyesírása. A szótő és a 

toldalék felismerése, jelölése szavakban. 

 

 

3. osztály 

 Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő 

mondattal. A feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok 

megfogalmazása. Ismert feladattípusok szóbeli és írásbeli utasításainak megértése. Fél 

oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek felolvasása 

felkészülés után. 

 Öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazás írása felkészülés után, ismert témákban. A 

Fogalmazások tagolása. Egyéni tempójú, rendezett, tiszta íráskép. Az írásbeli munkák 

javítása tanítói segítséggel. 
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 Az igék, a főnevek és a melléknevek felismerése, megnevezése. A személynevek, 

állatnevek, a lakóhely nevének helyes leírása.  

 A begyakorolt szavak helyesírása a kiejtés szerint, a szóelemzés alapján. Egyszerű és 

összetett szavak elválasztása önállóan. 

 További 25-30 begyakorolt szóban a j/ly helyes jelölése 

 

 

 

 

4. osztály 

 Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban.  

 Az udvarias beszédfordulatok használata a mindennapi beszédhelyzetekben.  

 A mondanivaló értelmes, lényegre törő megfogalmazása szóban.  

 Előzetes felkészülés után ismert tartalmú szöveg pontos, folyamatos, értelmező 

felolvasása, a szövegfonetikai eszközök használata. 

 15-20 soros szöveg önálló olvasása, a szövegértés igazolása feladatok önálló 

megoldásával: válaszadás, lényegkiemelés, jegyzet készítése.  

 Magyar költők és írók nevéhez a megfelelő művek kapcsolása, alkotásaik címének 

felelevenítése.  

 Esztétikus, rendezett egyéni írás. Mondatok helyes leírása. 

 A mondatfajták felismerése, megnevezése, helyes leírása. 

 A szavak szófajának megnevezése a tanult szófajok esetében.  

 Az egyalakú szótövek, a tanult toldalékok felismerése, a szavak toldalékos alakjának 

helyesírása. 

 Az igealakok felismerése, az igekötős igék helyesírása ismert szavak esetében. 

 A tulajdonnevek fajtáinak helyesírása, a földrajzi név, intézménynév, címek, 

márkanevek, díjak nevének esetében a begyakorolt szavak helyesírása.  

 A főnevek tárgyragjának, a többes szám jelének felismerése.  

 A melléknév, a számnév helyes írásmódja. 

 A hibák javítása tanítói segítséggel, önellenőrzéssel.  

 

 

mailto:igazgato.paszto@ekif-vac.hu

