Irodalom
Szövegértés, szövegfeldolgozás
9. NY
Órakeret:36 óra
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása

Órakeret
11 óra

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet;
beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus,
testtartás, távolság, külső megjelenés.
Előzetes tudás
A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód,
kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel
formái.
A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák
fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek
tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.
Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a
A tematikai egység helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs,
nevelési-fejlesztési nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési
sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti
céljai
identitás erősítése.
A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó
attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.
A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és
hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a
beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás.
A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a
tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása.

Minden tantárgy:
felszólalás, kiselőadás,
(ünnepi) beszéd,
részvétel
beszélgetésben,
vitában.

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben,
vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása
a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal.
Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti)
helyzetekben.

Vizuális kultúra:
szöveg és kép
kapcsolata a vizuális
médiumokban.

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés,
vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés,
kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő
beszédmód, szókincs használata.

Dráma és tánc:
kifejező
szövegmondás
dramatikus játékban.

Ének-zene:
beszédhang, énekhang,
beszédtempó, ritmus.
Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás,
Kulcsfogalmak/ köszöntő, ünnepi beszéd.
fogalmak
Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet.
Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Olvasás, szövegértés

Órakeret
25 óra

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás,
előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása
különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba
felismerése, korrigálása.

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák
(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése.
A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. A tanulási
képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési
A tematikai egység módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és
nevelési-fejlesztési elektronikus szövegekben.
Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes
céljai
információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából.
A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk
felismerésének képességének fejlesztése.
A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak
felismertetése, a nehézségek tudatosítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb
technikák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív
olvasás), azok gyakorlatban történő alkalmazása. A szöveg
érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás.
A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív
olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem
folyamatos szövegeken.
Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák
összefüggéseinek felfedése, értelmezése.
Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).

Kapcsolódási pontok
Minden tantárgy: az
egyes tantárgyakban
olvasott szövegek
feldolgozásának
tantárgyi sajátosságai.
Informatika: keresési
ismeretek alkalmazása.

Vizuális kultúra: ábrák,
képek, illusztrációk
Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a értelmezése.
különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és
használhatóságának kérdése.
A különböző forrásból származó információk megadott szempontok
szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása.
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái.
Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat.
Kulcsfogalmak/ Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg,
fogalmak
szövegfeldolgozás.

Magyar nyelv
9. NY
Órakeret:36 óra

Tematikai egység
Előzetes tudás

Év eleji felmérés

Órakeret 2 óra

Általános iskolai nyelvi alapismeretek.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Helyesìrási készség felmérése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Önismereti játékok. Beszélgetés a tanulókkal

Kapcsolódási pontok
Önismeret

Helyesìrás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

Órakeret
4

A hangok és betűk

Hangtani és beszédtechnikai alapismeretek, tapasztalatok az általános iskolából.
Beszédtechnika és helyesìrás fejlesztése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Beszédhangok, hangképzés.

Matematika

A magyar ábécé, betűrendbe sorolás.
Régi/idegen betűk/ betűkapcsolatok.
Magán- és mássalhangzótörvények.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hangrend, illeszkedés, hasonulás, összeolvadás,
rövidülés.

Tematikai egység

Helyesírásunk alapelvei

Előzetes tudás

Órakeret 4
óra

Alapvető nyelvhelyességi és helyesìrási ismeretek, a magyar helyesìrás alapelvei.
A helyesìrás fejlesztése, a szabályok tudatosìtása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Kiejtés, szóelem-tükröztetés, hagyomány, egyszerűsìtés.
A magánhangzók és a mássalhangzók alkalmazkodása. Ly-j.
Szótagolás, elválasztás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Helyesìrás, kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsìtés elve.

Tematikai
egység
Előzetes tudás

Szóelemek
A szóelemek felismerése.

Órakeret
6 óra

Szóelemzés során a szövegértési
képesség, a logikus gondolkodás
fejlesztése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési
céljai

Ismeretek/fejlesztési
követelmények

Kapcsolódási
pontok

A toldalékok fajtái,
ìrásmódjuk.
A szóalaktanhoz
kapcsolódó
helyesìrási
szabályok.
Szó, szótő, toldalék, tő, képző, jel, rag.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység

Szavak

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret 6
óra

Az alapvető szófajok felismerése, a szavak jelentése, alaki viselkedése.
A szövegértési képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése, szókincsbővìtés.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Szókészlet, szókincs.

Kapcsolódási pontok
Komplex humán ismeretek

Közmondások, állandósult szókapcsolatok.
Természettudományos
alapismeretek

Szóalkotás: szóképzés, szóösszetétel.
A szó hangalakja és jelentése.
Alapvető szófajok.
A szavakhoz kapcsolódó helyesìrási szabályok.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szófaj, ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév, határozószó, névelő, névutó,
igekötő, kötőszó, indulatszó, egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, hasonló alakú,
rokon értelmű szó.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Mondatok

Órakeret 6 óra

Általános iskolai ismeretek a mondatfajtákról.
A szövegértési képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése. Az igény kialakìtása a
helyes, szabatos fogalmazásra.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Matematika: logikai állìtások.

A mondat fogalma.
Mondatfajták.
Az egyszerű mondat részei.
Az összetett mondatok fő tìpusai.
Mondattani elemzések (ágrajz, tagmondatok közötti kapcsolatok).
A mondathoz kapcsolódó helyesìrási szabályok.
Mondatfonetika.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Mondat, mondatrész, alany, állìtmány, tárgy, határozó, jelző, alá- és mellérendelő
összetett mondat.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret
4 óra

Szövegalkotás, szövegelemzés
Rövidebb fogalmazások ìrása.

A szövegalkotási és az olvasási készség fejlesztése.
A tematikai egység nevelési- Internetes keresők használatával, egyéni könyvtári kutatómunkával az
fejlesztési
információkeresési és -felhasználási technikák megismertetése,
céljai
gyakoroltatása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Írásbeli kommunikációs műfajok; tömegkommunikációs műfajok. Szóbeli
kommunikációs műfajok.
Tematikai egység
Előzetes tudás

Szövegfeldolgozó eljárások gyakorlása

Kapcsolódási pontok
Informatika

Órakeret 4
óra

Szövegértés.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegfeldolgozási módszerek: aláhúzás, szövegkiemelés, kulcsszavak kigyűjtése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Vázlatkészìtés, lényegkiemelés, tömörìtés, szövegkiemelés.

Kapcsolódási pontok
Komplex humán ismeretek
Természettudományos
alapismeretek

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kulcsszó, tételmondat.

