
Moharosné Benkő Ágnes

4. osztályos angol nyelv tanmenet

Használt tankönyv: PROJECT 1 - Third edition
Heti óraszám: 3 óra



A csoport bemutatása

A csoport létszáma 10 fő. Közülük az előző tanévben 9-en heti 1 órában angol szakkörön vettek részt (ebben a 
tanévben 7-en járnak továbbra is).
Tanulási problémákkal (dyslexia) 2, magatartási problémával 1 tanuló küzd.



  TANMENET  I. félév

Haladási 
ütem

Hónap/
óra

Kommunikációs 
szándékok

Fogalomkörök és 
azok nyelvi 
kifejezései

Idegen nyelvi 
kompetencia

Fejlesztési
  területek

(Kompetenciák)

IKT
eszközök

Szeptember

1-4. óra

Ismerkedés a 
taneszközökkel
         Unit 1 
    Introduction
Hello
  Bemutatkozás

Köszönési   formák

                                      

Egyszerű párbeszédek.
Óravezetés angol 
nyelven.

Digitális kompetencia.

Szociális kompetencia 
– udvariasság.

Ismerkedés a tanulói
CD-ROM-mal.

5-10. óra
In the classroom
  Iskolai tárgyak
  megnevezése
  
  
  Számok (1-100)
  Színek
  Utasítások

Szövegösszetartó 
eszközök –
Főnevek (a/an)
Személyes 
névmások
Számnevek
Melléknevek
Felszólító mód

Helyes kiejtés, intonáció 
utánzása.

Anyanyelvi és 
idegennyelvi 
kommunikáció: 
verbális és nem 
verbális elemek.
Matematikai 
kompetencia.

Internetes játékok a nyelvtan 
és a szókincs megerősítésére:
(www.oup.hu).

Tanulói CD-ROM

Október

11-15. óra

How do you spell that?
  Betűzés kérése, 
  Betűzés.
  Az abc
  Főnevek többes
  Száma
  Testrészek

Mennyiségi 
viszonyok –
A főnevek 
szabályos és 
rendhagyó többes 
száma

Reagálás egyszerű 
kérdésekre.

Nyelvi 
információkérés.

CD-ROM

Daltanuláshoz hanganyag
Internet

Daltanulás

http://www.oup.hu/


16-18. óra Képleírás
  Képek,  szűkebb 
  környezetünk  
  bemutatása

Revision

Progress Check, Test 1

Térbeli viszonyok, 
elöljárók (in, on
under).

There is…
There are…

Önálló szövegalkotás kép 
alapján.
Kreatív gondolkodás 
fejlesztése.

A tanultak rendszerezése.
A tanultak elsajátításának 
ellenőrzése.
A hibák javítása.
Hiányosságok pótlása.

Hatékony önálló 
tanulás.

Digitális kompetencia: 
gyakorlás a CD-ROM
feladataival.

Képek kivetítése 
projectorral.

CD-ROM
Internet ( www.oup.hu )
Feladatlap ellenőrzése
projectorral kivetítve.

19-21. óra   Culture
  Nevek és  
  Megszólítások
Maths
számtani műveletek

Egyszerű szöveg 
előállítása szóban, 
írásban.

Interkulturális 
ismeretek. Angolszász
kultúra.
Matematikai 
kompetencia.

CD-hanganyag

Internet 
( www.mathsisfun.com )

November

22-26. óra

          Unit 2
Friends and family

Where are you from?
  Országok,   
  nemzetiségek 
  megnevezése

A létige (am, is, 
are) – kijelentés, 
tagadás.

Kommunikáció egyszerű 
dialógusokban.
Együttműködés 
fejlesztése.

Életviteli és környezeti 
kompetencia:
országok zászlói, 
nevezetességei.

CD-ROM
Internet    
( www.purposegames.com )

27-32. My family
  Család   
  bemutatása,  
  családtagok.
  Információ    
  nyújtása, kérése
  Családfa készítése
Projectmunka:
  Magamról

A birtoklás 
kifejezése: ’s.

Birtokos névmások

Rövidebb szöveg 
megalkotása önállóan.

Egyszerű szöveg 
előállítása (szóban és 
írásban).
Motiváció kialakítása, 
erősítése.

Szociális kompetencia: 
a család szerepe.

A kézügyesség, 
esztétikai érzék 
fejlesztése.

Internet (www.oup.hu )

http://www.oup.hu/
http://www.mathsisfun.com/
http://www.purposegames.com/
http://www.oup.hu/


December
33-36.

Mickey, Millie and Mut
  Információ  kérése
  és nyújtása

A létige – kérdés,
        rövid válasz

Hallott szöveg követése.
Párbeszédek 
Gyakorlása.

Szociális kompetencia: 
udvariasság.
Digitális kompetencia: 
gyakorlás a CD-ROM
feladataival.

CD hanganyag
CD-ROM

37-39. Culture
  What’s your address?
Címzés – boríték,   
                képeslap

The world
Képeslapok  
külföldről

Hallás utáni szövegértés, 
részletekre figyelő 
megértés.

Interkulturális 
ismeretek: 
ismerkedés a célnyelvi 
országgal. Angolszász
kultúra.
Életviteli és környezeti 
kompetencia:
földrajzi nevek, 
térképismeret.

Internet

40-44.óra Christmas Time
  Az én 
  ajándékaim. 
  Karácsony Angliában  
  és nálunk.
  Karácsonyi dalok.  

Az eddig elsajátított 
ismeretanyag 
alkalmazása.
Beszédkészség 
fejlesztése.

Szociális kompetencia: 
ünnepek.

Interkulturális 
ismeretek.

Internet
(Karácsonyi dalok)

45-50. óra What day is it today?
  Napok A kérdő mondat 

szerkezete:
Wh- questions.
A létige használata.

Hallott szöveg értése –
globális megértés.
Beszédfordulatok 
elmélyítése.
Önálló munka.

Digitális kompetencia: 
gyakorlás a CD-ROM 
feladataival.
Hatékony önálló 
tanulás: önértékelés. CD-ROM

51-53. óra Revision
Ismétlés, gyakorlás
Test 2

Ismeretek alkalmazása,
elmélyítése.
Hibák javítása.

Digitális kompetencia: 
gyakorlás a CD-ROM 
feladataival.
Hatékony önálló 
tanulás: önértékelés.

Internet
CD-ROM



TANMENET  II. félév

Haladási 
ütem

Hónap/óra

Kommunikációs 
szándékok

Fogalomkörök 
és azok nyelvi 

kifejezései

Idegen nyelvi 
kompetencia

Fejlesztési  területek
(Kompetenciák)

IKT eszközök

Február -      
március
54-74. óra

ME AND YOU modul (20 óra) Internet, 
CD használata.

Március 
75-76. óra

  Unit 3 
My world
I’ve got a computer
  Személyes 
  tárgyak 
  megnevezése.
  Információ nyújtása.

Birtokviszonyok 
– have/has got –
kijelentés, 
tagadás

Felfedezéses 
módszer 
alkalmazása.

Logikai képességek 
fejlesztése.

Interaktív tananyag 
használata.

77-78. óra Have you got a pet?
  Háziállatok
  Információ
  kérése, 
  nyújtása.

Have/has got –
kérdések 
kérdőszó nélkül, 
rövid válasz.
Kérdőszavas 
kérdések.

Párbeszédek.
Önálló 
mondatalkotás.

Társas kompetencia: 
együttműködés 
fejlesztése.

SMART Notebook 10 
(játékos feladatok) 
Internet

79-81. óra Mut’s present
  Színek, 
  Tulajdonságok.
  Gyakorlás.

Minőségi 
viszonyok –
melléknevek.
Birtoklás 
kifejezése.

Olvasott szöveg 
globális értése.

SMART Notebook 10 
(játékos feladatok-
memóriajáték)



Április
82-89. óra BOOKS modul (8 óra)

Angolszász kultúra
Internet
használata

90. óra

91. óra

My school
  Tantárgyak, 
  napok, órarend 
  (ideális, valós)
Culture 
Iskolai élet 
Angliában és   

Walesben
Ismétlés,

gyakorlás

Birtokviszonyok: 
have/has got

Lexikális tudás 
bővítése.
Íráskészség, 
szövegértés 
fejlesztése.

Interkulturális 
ismeretek.

Digitális kompetencia.
Hatékony önálló 
tanulás: önértékelés.

Internet használata
(www.oup.com )

SMART Notebook 10
(játékos feladatok)

CD-ROM használata

Május
92. óra

93. óra

94. óra

Unit 4 Time
What’s the time 
please?
Az idő kifejezése   
időpontok.  

My day
  Napirend leírása
Free time
  Szabadidős
  tevékenységek

Időbeli 
viszonyok: az 
idő elöljárói 
(in, on, at).

Egyszerű jelen 
idő: kijelentés.
Egyszerű jelen 
idő: tagadás.

Felfedezéses 
módszer 
alkalmazása.
Részletek 
megtalálása.
Olvasott szöveg 
globális 
megértése.

Logikai képességek.

Életviteli kompetencia: 
egy diák napja 
Angliában és itthon.

Együttműködés 
fejlesztése. 

Internet használata
(www.oup.com )

95-104. 
óra CAMP modul (10 óra) Feladatlapok

105-106.
  óra

Év végi ismétlés,
rendszerezés.
Játék

Grammatikai 
tudatosság 
erősítése.

Digitális kompetencia.
Együttműködés 
fejlesztése.

Internet használata
(www.oup.com )

http://www.oup.com/
http://www.oup.com/
http://www.oup.com/



