Adaptált kerettanterv
Tantárgy:Magyar nyelv és irodalom Apáczai Tankönyvkiadó tankönyvei
Tankönyv: Az én ábécém tankönyvcsalád 1. évfolyam
Esztergályosné Földesi Katalin: Az én ÁBÉCÉM
Esztergályos Jenő: Első olvasókönyvem
Németh Lászlóné –Seregély Istvánné: OLVASÁSFÜZET
Csájiné Knézics Anikó: Gyöngybetűk
Szépen, helyesen!
Hétszínvarázs tankönyvcsalád 2. évfolyam
Nyiri Istvánné –Esztergályos Jenő: Hétszínvarázs olvasókönyv
Hétszínvarázs munkafüzet
Szilágyi Ferencné –Fülöp Mária: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tk.
Anyanyelvi gyakorlófüzet
Éves órakeret:
Alapképzésben részesülő osztályok:
Heti 8, évi 288 óra. Kerettantervi óraszámok: 227 óra, szabad órakeret: 61 óra.
Emelt szintű ének-zenei képzésben részesülő osztályok:
Heti 7, évi 252 óra. Kerettantervi óraszámok: 227 óra, szabad órakeret: 25 óra.
A szabad órakeretet az ismeretek elmélyítésére, gyakorlóórákra fordítjuk.

Tematikai egység/Fejlesztési cél

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek
megértése, értelmezése és alkotása
Gyermekek kifejezőkészségének fejlesztése
2. Olvasás, az írott szöveg megértése
• Az olvasástanulás előkészítése

Kerettanterv
i óraszám*
az 1-2.
évfolyamon

25 óra

• A szövegértő olvasás előkészítése

105 óra

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek
• Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek
tudatosítása és alkalmazása
• Helyesírási szabályok ismerete és
alkalmazása
6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek
értelmezése
7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai
és történeti érzék fejlesztése

15 óra

18 óra

5 óra

70 óra

4. A tanulási képesség fejlesztése

Javasolt óraszám a
2. évfolyamon

33 óra

• Az olvasás jelrendszerének elsajátítása,
dekódolási képesség kialakítása
• Gyakorlóórák, ismeretek alkalmazása

3. Írás
• Az írástanítás előkészítése - az írás
megtanulásának technikai alapozása
• Az írott betűalakok tanítása írástechnikát fejlesztő gyakorlatok
• Az írástechnika fejlesztése – az
eszközszintű írás előkészítése

Javasolt óraszám az
1. évfolyamon
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3 óra
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10 óra
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5 óra
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5 óra
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15 óra 5 óra

5 óra
5 óra
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37 óra
3 óra
10 óra
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18 óra 13 óra
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227 óra**
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25 óra
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61 óra 25 óra

szabad órakeret

szabad órakeret

Összesen
288 óra 252 óra

Összesen
288 óra 252 óra

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció
alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű
magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen
válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a
bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének
udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására.
Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen
A fejlesztés várt mondja el a memoritereket.
eredményei a két Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel.
évfolyamos ciklus Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően
olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása
végén
legyen rendezett, pontos.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint
idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet
szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban. Helyesen
válassza el az egyszerű szavakat.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi,
esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően
fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén.

