
              Nyelvi előkészítő évfolyam -  szerb nyelv 
 
 
 

Heti óraszám: 12 óra 
Éves óraszám: 432 óra 

 
 

Bevezető 
 
 

A nemzetiségi két tanítási  nyelvű, illetve anyanyelvű  középiskolai oktatásra felkészítő 
nyelvi alapozás a nyelvi előkészítő évfolyamon a szerb anyanyelvű nevelés-oktatás   
kiemelten kezelt, speciális területe, ahol a szerb nyelv tanulása és a  szerb nyelven 
történő tanulás egyidejűleg történik. A  nyelvi előkészítő évfolyamos diákjaink egy része 
úgy kezdi meg szerb nyelvi tanulmányait, hogy a nyelvet nem tanulta korábban 
iskolában, egy részük csak a szűk családi körben használta nyelvi korlátokkal, másoknak 
pedig  egyáltalán nincs előtudásuk. Ezért az előkészítő szakaszban nagyon intenzíven 
tanulják a diákok anyanyelvüket, a nemzetiségi szerb nyelvet.  

 
A nemzetiségi nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az anyanyelvi 

kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció 

számos készségeleme átvihető a  szerb nyelv tanulásába és fordítva, a szerb nyelv 

tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak a magyar nyelvi kommunikáció 

területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek 

alkalmazása esetén a tanulók sikeres nyelvtanulóvá  és anyanyelvhasználóvá válhatnak.,  

 
A nyelvi előkészítő évfolyamon az oktatást is a valós kommunikációs helyzeteken 

alapuló 

nyelvtanulás jellemzi. A tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori sajátosságaiknak 

megfelelő, 

ugyanakkor kihívást jelentő, érdekes tevékenységekben vesznek részt, ahol megjelennek 

a korosztályi sajátosságok is (az önkeresés, az önkritikusság, a kortárs csoport hatásai), 

amelyekre a tanárnak szintén építenie kell. A szerb nyelvvel minden esetben 

valamilyen kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak. 

 

 
Célkitűzés és feladatok 

 
Az előkészítő évben a cél a tanulók az Európai Tanács nyelvi szintleírásai szerinti B1 

nyelvi szintre való eljuttatása, a kommunikatív készségek fejlesztése. Célunk, hogy az 

előkészítő év végére tanulóink számára  a  szerb nyelv a kifejezés eszközévé váljon, 

képesek legyenek azon kommunikálni, illetve képesek legyenek  a 9.  évfolyamon  oktatott 

tantárgyakat szerb nyelven tanulni,a tanulók nyelvtudását olyan szintre kell 

fejlesztenünk, hogy a következő években a szaktárgyakat  szerbül tudják tanulni. 



Alapelvek 
 
 

Ahhoz, hogy a fenti célkitűzések megvalósulhassanak, figyelni kell a tanuló 

személyiségére, érdeklődésére, élettapasztalataira. Biztosítani kell számára, hogy a 

nyelvtanulás során valós problémákkal szembesülhessen, önálló véleményt alkothasson 

és nyilváníthasson, valós élethelyzetekben próbálhassa ki magát, ill. önálló tanulási és 

életstratégiákat dolgozhasson ki. 

 

 
Általános fejlesztési követelmények:  B1 szint elérése. 

 
A kerettanterv helyi alkalmazása 

 
Az előkészítő évben 2 nagy nyelvi blokkban tanítjuk a szerb nyelvet. A 2 nagy blokkban a 4 

alapkészség kiegyensúlyozott fejlesztése került a középpontba.  Heti 

6  órában a hallott szövegértést és a beszédkészséget (szóbeli interakció, összefüggő 

beszéd) fejlesztjük, míg az írott szövegértés és az írás készség (írott szövegalkotás) 

fejlesztése tartoznak 6 órában. 

 
Hallott szövegértés, beszédkészség 

 
Beszédértés fejlesztésének célja: A tanuló egyre inkább képessé váljon hallás útján, a 

saját érdeklődésének, érettségének és szükségleteinek megfelelő ismeretekhez és 

információkhoz jutni. 

Beszédkészség: A tanulót képessé kell tenni arra, hogy minden élethelyzetben ki tudja 

fejezni gondolatait, érzéseit, meg tudja fogalmazni ítéleteit, ill. sikeres párbeszédet 

tudjon folytatni 

 
A1-es fejlesztési ciklus 

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 

 
Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és  idegen nyelv tanulása 
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 
A tanuló már megért bizonyos nyelvi fordulatokat, amelyek a 
magyar nyelvben vagy első tanult idegen nyelvben is 
használatosak. 



 

 

 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott nyelvi 
óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások 
megértése; 
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 
megértése; 
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 
közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

 

A fejlesztés tartalma 
 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka 
megszervezésére vonatkozó tanári utasítások megértése. 
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések 
megértése világos beszéd esetén. 
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű 
autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; 
következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra 
vonatkozóan. 
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre 
vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, 
képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, 
rajz- és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós 
kérdések, viccek. 

 

   
Összefüggő beszéd 

  
Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és  idegen nyelv 
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek,  
készségek, motiváció. 

  

 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 
témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 
megnyilatkozások; 
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő 
bemutatása; 
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 
beszédtempó alkalmazása. 

 
A fejlesztés tartalma 

 
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és 
tárgyak) leírása szóban. 
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű 



 

 
 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 
Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során  idegen nyelv tanulása 
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 

 

 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 
személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 
eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 
beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és 
utasítások megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 
módosítással. 
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására 
például a tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 
telefonbeszélgetések   lebonyolítása. 
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 
kezdeményezése,   figyelemfelhívás. 
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű 
alkalmazása; szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris 
kötőszavakkal. 
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 
Egyszerű jelenetek közös előadása. 
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid 
prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2-es fejlesztési ciklus 
 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 
Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 
fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

 
 

A tematikai 
egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha 
közvetlen, személyes dolgokról van szó; 
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 
lényegének megértése; 
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 
alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel 
támogatott  szerb nyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi 
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári 
utasítások megértése. 
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például 
alapvető személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 
rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 
információk megértése. 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 
jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
A1 fejlesztési 
ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 
A tanuló követi a szerb nyelvi óravezetést, megért ismerős szavakat és 
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a 
közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és 
ezeket megválaszolni. 
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 
témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt 
fordulatokkal, szerkezetekkel. 



 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 
Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes 
adatokra vonatkozó kérdések és válaszok. 

 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 
feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi 
eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 
részvétel rövid beszélgetésekben; 
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi 
helyzetekben; 
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 
megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét; 
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 
beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, 
útbaigazítás, szállás, étkezés, vásárlás, bank). 
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 
szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és 
továbbadása. 
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén 
visszakérdezés segítségével. 
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 
használata esetén. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell 
keresni stb.). 
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 
lényegének megértése. 
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 
célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 
Alapvető stratégiák használata, például azismeretlen szavak jelentésének 
kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult  
szavak felhasználása a hangzó szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható 
információk keresése. 
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 
támogatására. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 
riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 



 

 
 

 

 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű 
fordulatokkal és mondatokkal. 

 
A tematikai 

egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 
beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről; 
megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 
a nyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 
alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 
ismert témákról, felkészülés után. 
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, 
szokások, napirend és személyes tapasztalatok bemutatása. 
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 
plakát). 
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, 
bejelentés, csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

iránt, egyetértés és egyet nem értés) 
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 
lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű 
mondatok összekapcsolására. 
A  szerb nyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a 
társakkal. Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel. 
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése 
megértés hiányában. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 



 

 
 

 

 

B1 fejlesztési ciklus 
 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 

 
Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló 

szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, 
személyes témákról van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét 
 
 
 
 
 

A tematikai 
egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni 
a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik; 
megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan 
megfogalmazott érveit több beszélő esetén is; 
Képes követni egy rövid (5-10 perces) előadás fonalát a számára 
ismerős témakörökben (ld. máshol), valamint a szaktárgyak, 
számára ismert témaköreiben. 

 

megért fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban, 
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 
érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag 
lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős 
témákról. 
A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű 
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 
Mindennapi társalgásban világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 
segítségével. 
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 
Egyszerű tantárgyi  információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 
Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 
többségének megértése. 
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális 
eszközök és 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
A2 fejlesztési 
ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás. 
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 
néhány konkrét információt. 
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 
képes gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő beszéd létrehozására 
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, 
alapvető szókincs segítségével. 



 

 
 

 

 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 

 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 
témákról. 

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 
 

 

 

A tematikai 
egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 
helyzetében is önállóan boldogulni; 
gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdeklődési körébe 
tartozó és általános témákról is; 
ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 
forgatókönyveket; 
alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a 
kommunikációs helyzethez. 
A tanuló képes bekapcsolódni és aktívan részt venni egy 
hétköznapi beszélgetésbe 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, 
csalódottság, 
aggodalom, öröm. 
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 
összehasonlítása. 
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 
információcsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 
könyvek. 
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm 
összefoglalása, 

az események közvetítik. 
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 
előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a 
mondat 
jelentésének kikövetkeztetése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, 
beszédek, 
viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- 
és 
rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 



véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy 
ügyintézés a 
hatóságokkal külföldi utazás során. 
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, 
panasz, 
reklamáció. 
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. 
tünetek 
megadása orvosnál). 
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 
mások 
bevonása, a beszélgetés lezárása. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés 
ellenőrzése, 
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, 
semleges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Társalgások, megbeszélések, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, 
szerepek 
eljátszása. 

 
 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 
 

Előzetes tudás 

 
 

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

 

A tematikai 
egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

 
A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben a 

 folyamatos önkifejezésre gondolatait megfelelő logikai 
sorrendben előadva 



 

  biztonsággal  kommunikálni  a  számára  ismerős  témákról 
/információt kérni, ellenőrizni / 

 kifejezni kérdéseit, kétségeit, nehézségeit számára kevésbé 
ismerős helyzetekben 

 leírni egy valós eseményt, vagy akár egy álmot 

 elmesélni egy történetet 

 összefoglalni egy rövid elbeszélést, cikket,  előadást, vitát 
ha ezek nyelvezete nem túl nehéz és témájuk számára 
ismerős 

tud érthetően folyamatosan beszélni, tervezze meg 
mondanivalójának szókincsét és tartalmát, és szükség esetén 
módosítsa azt tudatosan; 
tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy probléma főbb 
pontjait. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok 
lineáris 
összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 
lineáris összekapcsolásával. 
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 
megfogalmazása. 
Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 
alkalmazása. 
Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó 
esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása 
kevésbé 
begyakorolt helyzetekre. 
A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 
érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), 
projektek 
bemutatása, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 



 

 
 

 

 Olvasott szöveg értése, íráskészség (szövegalkotás) 
 

Olvasott szövegértés: Az olvasás igen alkalmas arra, hogy a nyelvi képességek 
fejlesztésén túl az ismeretszerzést és az önazonosság kialakulását is segítse. Fontos, 
hogy az olvasás révén a személyiségnek nemcsak értelmi, hanem érzelmi adottságai is 
fejlődnek. 
Cél: Az olvasástanításnak az a célja, hogy a tanuló idegen nyelven is képessé váljon 
önállóan, tanári vagy egyéb segédlet nélkül saját érettségének és érdeklődésének 
megfelelő ismeretekhez, információkhoz és élményekhez jutni, még pedig úgy, hogy 
mind olvasási tempójában, mind szövegértésében egyre inkább megközelítse az átlagos 
anyanyelvi olvasó teljesítményét. A tanulónak középiskolai tanulmányai befejezése előtt 
el kell jutnia addig, hogy a szerb  nyelven való olvasást természetes szükségletének 
tekintse, és kulturális kíváncsiságának megfelelően válogatni tudjon az anyanyelvű 
szövegek közül. 

Íráskészség:Az előkészítő évfolyam legfőbb célja a tanulók nyelvtudását olyan szintre 
fejleszteni, hogy a következő években a szaktárgyakat szerb nyelven tudják tanulni. 
Ennek megfelelően az írástanításban is elsősorban a helyes nyelvhasználatra kell 
helyezni a hangsúlyt, és csak másodsorban az írásmű megszerkesztésére. 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az utóbbi szempontot el kell hanyagolni, de az 
írásmű igényes megszerkesztésével csak akkor érdemes foglalkozni, amikor a diákok 
már képesek az adott célnyelven bonyolultabb mondatokat is alkotni. 
Az íráskészség célja, hogy a tanulók legyenek képesek különböző jellegű szövegeket 
tudatosan megalkotni. Használják a szöveg jellegének megfelelő, a tudásszintjük szerinti 
legválasztékosabb nyelvezetet. 

 
A1-es fejlesztési ciklus 

 

 

 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a B1 
fejlesztési ciklus 
végén 

B1 nyelvi szint. 
A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 
beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 
A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi 
élet 
legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában 
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. Képes felkészülés nélkül 
társalgást kezdeményezni és azt fenntartani számára ismerős (B1 
szintű) témakörökből, valamint olvasmány-, illetve filmélményekről, 
stb. 
A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 
főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 



 

 

 

 
Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló jártas a különböző szövegfajták 
olvasásában anyanyelvén 

és  idegen nyelven. 
 

 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, szavakat és 
mondatokat egyszerű szövegekben; 
megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 
gondolatait, 
az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 
megérti a korosztályának megfelelő témájú, egyszerű 
autentikus 
szöveg lényegét, kiszűr a szövegből néhány alapvető 
információt. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű 
fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, 
például 
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása 
a 
szöveg megértéséhez. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, 
újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon 
egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

 
 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik 
ismerete. Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 
válaszadás; 



 

 minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 
tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 
Lista írása. 
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek 
használatával (például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, 
nemzetiség, cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, 
komment írása (például internetes fórumon, blogban). 
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, 
a kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való 
megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
Afenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és 
elektronikus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, 
levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, 
versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A2-es fejlesztési ciklus 
 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 
Előzetes tudás 

 
 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, 

 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
A1 fejlesztési 
ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. Megérti az ismert neveket, szavakat, és az 
egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Megérti az egyszerű leírások, 
üzenetek, útleírások 
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével. 
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 



 

 útleírások fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon 
egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, 
megformálása, a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg 
megértésében. 

 

 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

 
 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 
egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben; 
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 
tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 
mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos 
magánlevelekben, e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó 
újságcikkekben. 
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 
olvasása. 
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 
szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve 
időrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, 
feliratok, étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró 
újságcikkek, hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok 
hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, 
történetek, versek, dalszövegek. 

 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

 
Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban 
nagyon egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, 
ismert témákról. 

 

 

 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvetlen 
környezetével 
kapcsolatos témákról; 
az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű 
interakciókban; 
képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait egyszerű 
kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezni; 
tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 
szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.. 



 

A fejlesztés tartalma 
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek lemásolása és diktálás utáni leírása. 
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével 
kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, 
élménybeszámoló, 
párbeszéd). 
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való 
megtöltésük. 
Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet 
készítése 
állandósult kifejezések használatával. 
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. 
internetes 
fórumon, blogban). 
Egyszerű levél, e-mail írása (pl. köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, 
vagy 
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (pl. 
megszólítás, 
elköszönés). 
Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 
rövid jelenet írása, illetve átírása). 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e- 
mailek 
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, 
elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek 

 

 
 

 
B1 fejlesztési ciklus 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 
Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, 
hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
A2 fejlesztési 
ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás. 
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban. 
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt 
érintő témákról minta alapján. 



 

 megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét 
információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi 
szövegekben. 

 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, az 
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 
megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő 
szövegek 
gondolatmenetének lényegét; 
követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és kiszűri 
a 
részinformációkat. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven 
íródott 
szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt 
érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres 
írásbeli 
kommunikációhoz szükséges mértékben. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 
megértése. 
Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés 
során. 
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző 
részeiből, 
illetve több szövegből. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés 
során. 
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 
szövegösszefüggés alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus 
levelek, 
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, 
ismeretterjesztő 
szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 Fejlesztési egység Íráskészség 



 

 

 

 

 
Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 
amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és 
konkrét információkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal 
összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról.. 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról; 
írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről, alátámasztja véleményét; 
legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 
jegyzetet készít olvasott vagy hallott, é 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 
ismerős témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális 
témákkal 
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak. 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, 
problémákra 
való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / 
emailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető 
néhány 
szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 
rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 
Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak 
használata. 
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a B1 
fejlesztési 
ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 
A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes 
részinformációkat a 
nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 
lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 
A tanuló megérti az idegen nyelvű szómagyarázatokat. 

Tud tanári segítséggel egynyelvű szótárt használni 

Képes 

 megtalálni a számára fontos információt különböző hétköznapi 
dokumentumokban, újságokban (pl. prospektusok, 
műsorismertetők, menetrendek, stb.), 

 megérteni egy köznapi témájú újságcikket, megtalálni benne a 
jelentősebb pontokat. 

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét 
érthetően, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai 
összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben 
megfogalmazni, 

 változatos közlésformákat létrehozni, 

 a fent említett kritériumokat a következő szövegtípusokban 
megvalósítani: magán- fiktív történet, élményszerű beszámoló, 
párbeszéd, leírás, véleménykifejtés, kiselőadás, tartalom 
összefoglalás, napló, formanyomtatványok kitöltése, önéletrajz. 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és 
elektronikus 
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 
adatokat 
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerű 
információt 
nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt ill. tetszést / 
nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 
tartalmazó 
instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, 
foglalás, 
visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; 
rövid 
leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, 
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák 



Az előkészítő évfolyam   témakörlistája 
 
 

Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, 
Családi élet, tágabb családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Ismerkedés, bemutatkozás 
Idős családtagok, családi múlt 
A ház és a lakás részei, háztartási eszközök 

Kapcsolódási pontok 
Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 
Etika: önismeret, családi élet, családi védőszent 

Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Ünnepek, családi ünnepek. Testvér születése. 
Öltözködés, divat. 
Környezetünk: állatok, növények 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok 
Etika: társas kapcsolatok (családi, baráti, egyéb), szerb ünnepek 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 
Tantárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Kapcsolódási pontok 
Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái. 

A munka világa 
Foglalkozások 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Kapcsolódási pontok 
Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 
egészség megőrzésében. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Életmód . 



 

Étkezési szokások nálunk és Szerbiában 
Kapcsolódási pontok 
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Gyűjtemények (mint hobbyfajta) 
Újságok, folyóiratok 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Kapcsolódási pontok 
Földrajz: más népek kultúrái. 
Testnevelés és sport, példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 
Ének-zene: különböző- zenei műfajok. 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Turisztikai célpontok. 
Nemzetiségek, országok, nyelvek 

Kapcsolódási pontok 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek. 
Földrajz: ; Szerbia 

Tudomány és technika 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Kapcsolódási pontok. 
Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ 

keresése. 

Gazdaság és pénzügyek 
Zsebpénz. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Kapcsolódási pontok 
Technika, életvitel és gyakorlat:család és háztartás, tudatos vásárlás, pénz 

beosztása. 
 


