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A MAGYAR MINT IDEGEN NYELVI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ TARTOZÓ 
MODULOK TÉRKÉPE (KEZDŐ NYELVI SZINT 14–16 ÉVES TANULÓK SZÁMÁRA)

MODUL 

SZÁMA

A MODUL 

TÍPUSA
CÍM TARTALOM A NYELVI FEJLESZTÉS FÓKUSZA

NYELVI 

SZINT
KIMENET

1. Magyar mint 

idegen nyelv 

Magyarul be-

szélek! – Ismer-

kedés a magyar 

nyelvvel

–   az iskolai, otthoni kör-

nyezetben megjelenő 

köszönésfajták, népne-

vek, a számok, alapvető 

matematikai műveletek, 

cselekvések kifejezése

–   nyelvi kompetencia: lexikális, 

grammatikai, szemantikai, he-

lyesírási kompetencia

–   beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség  

–   szociolingvisztikai és pragmati-

kai kompetencia.

A1– –   a tanuló be tud mutatkozni

–   tud köszönni

–   képes az önmeghatározás-

ra alapszinten, ill. mások 

állításainak megértésére

2. Magyar mint 

idegen nyelv

Már könnyebb 

az iskolatáska, 

ugye? – Az isko-

lai környezet

–   közvetlen iskolai környe-

zetünk, a legfontosabb 

tárgyak, iskolai eszközök, 

bútorok megnevezése

–   az iskola helyiségei, tan-

tárgyak, tanórák

–   főnévre, melléknévre kér-

dezés

–   a melléknév jelzői és állít-

mányi pozícióban

–   a többes szám kifejezése

–   nyelvi kompetencia: lexikális, 

grammatikai, szemantikai, he-

lyesírási kompetencia

–   szociolingvisztikai és pragmati-

kai kompetencia

–   beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség

A1– –  a témával kapcsolatos 

feladatok során a kompe-

tenciák és alapkészségek 

fejlődése

–  a problémamegoldó képes-

ség fejlődése

–  az együttműködés fejlődé-

se a csoport- és pármunka 

során

–  a mindennapi életben való 

tájékozódási képesség fej-

lődése



MODUL 

SZÁMA

A MODUL 

TÍPUSA
CÍM TARTALOM A NYELVI FEJLESZTÉS FÓKUSZA

NYELVI 

SZINT
KIMENET

3. Magyar mint 

idegen nyelv

Mit veszünk? 

– Vásárlás

–  a modulban a tanulók 

megismerkednek a vá-

sárlási helyzetekkel, a 

tárgyra irányuló cselekvé-

sekkel 

–  élelmiszerek, ruhadara-

bok elnevezéseit sajátít-

hatják el

–  megtanulhatnak összeha-

sonlításokat tenni  

–  fonológiai kompetencia: a han-

gok felismerése

–  helyes ejtési kompetencia, a le-

xikális és a grammatikai kompe-

tencia fejlesztése

A1– –  a tanuló fel tudja ismerni a 

tárgyra irányuló cselekvé-

seket

–  a vásárlási szituációk során 

meg tudja nevezni a ruha-

darabokat, élelmiszereket, 

tisztában van a mennyiségi 

egységek elnevezéseivel,  a 

méretezés módjával 

–  összehasonlításokat tud 

tenni

4. Magyar mint

idegen nyelv

Kóstoló – Étke-

zés

– élelmiszerek, zöldség- és 

gyümölcsnevek, ételek, 

italok neve

– az étkezés szituációjához 

köthető nyelvi megnyilat-

kozások

– a társhatározó kifejezése

– nyelvi kompetencia: lexikális, 

grammatikai, szemantikai, he-

lyesírási kompetencia

– szociolingvisztikai kompetencia

– pragmatikai kompetencia

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség

A1– – a tanuló elsajátítja a legfon-

tosabb élelmiszerek, ételek 

és italok nevét, valamint az 

étkezéshez köthető szituá-

ciókban szükséges nyelvi 

formákat, kifejezéseket 

– mindez segíti a beillesz-

kedést és a mindennapi 

életben való tájékozódást

– a nyelvi készségeken kívül 

fejlődik a problémamegol-

dó képessége, a csoport- 

és pármunka során pedig 

az  együttműködési képes-

sége



MODUL 

SZÁMA

A MODUL 

TÍPUSA
CÍM TARTALOM A NYELVI FEJLESZTÉS FÓKUSZA

NYELVI 

SZINT
KIMENET

5. Magyar mint 

idegen nyelv

Mindenhol jó, 

de legjobb 

otthon – A lakó-

hely

– bútorok, berendezési tár-

gyak megnevezése

– a lakás helyiségei, a he-

lyiségekhez köthető tevé-

kenységek

– a tárgyak helyzetének ki-

fejezése

– nyelvi kompetencia: lexikális, 

grammatikai, szemantikai, he-

lyesírási kompetencia

– szociolingvisztikai kompetencia

– pragmatikai kompetencia

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség

A1– – a tanuló képes megnevezni 

a legfontosabb bútorokat, 

berendezési tárgyakat, és 

kifejezni azok helyét – tud 

beszélni arról, hogy  hol, 

milyen típusú házban, la-

kásban lakik 

– képes célnyelven informáci-

ót kérni azzal kapcsolatban, 

hogy valamely épület hol 

található

6. Magyar mint 

idegen nyelv

Mit csinálsz egy 

nap? – Napi-

rend, minden-

napos tevé-

kenységek

– a tanulók mindennapi 

tevékenységeikről tudnak 

beszámolni a modulban 

elsajátított szókincs és 

grammatikai formák birto-

kában

– az időbeliség kifejezé-

sének lehetőségeivel 

is megismerkedhetnek 

(különös tekintettel a kul-

túrközi kommunikációs 

elemekre)

– lexikális kompetencia: a hétköz-

napi cselekvésekhez kapcsoló-

dó szókincs 

– grammatikai kompetencia: az 

időhatározók rendszerébe en-

ged bepillantást

– helyes ejtési, pragmatikai, inter-

kulturális kompetencia 

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség és szo-

ciolingvisztikai kompetencia

A1– – a hétköznapokról, hétvé-

gékről való beszélgetés 

során egyre inkább megis-

merik egymást a tanulók  

– tudnak beszélni a minden-

napos, konkrét tárgyra irá-

nyuló cselekvésről

– az időviszonyok közt tud-

nak tájékozódni

– segít a földrajz órán ta-

nultak elmélyítésében is, 

hozzájárul az interkulturális 

kompetencia kialakításához 

(ismerik a magyar időméré-

si rendszert) 



MODUL 

SZÁMA

A MODUL 

TÍPUSA
CÍM TARTALOM A NYELVI FEJLESZTÉS FÓKUSZA

NYELVI 

SZINT
KIMENET

7. Magyar mint 

idegen nyelv

Jövünk-me-

gyünk – Közle-

kedés, utazás

– a közlekedéssel kapcso-

latos szókincs

– az irányhármasság rag-

rendszere és az irányjelö-

lő igekötők – a találkozás-

kor történő kapcsolatfel-

vétel, az információkérés 

és az útbaigazítás nyelvi 

eszközei

– nyelvi kompetencia: lexikális, 

grammatikai, szemantikai, he-

lyesírási – szociolingvisztikai és 

pragmatikai kompetencia

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség

A1– – a tanuló ismeri a legfonto-

sabb intézmények és jár-

művek nevét

– ragok és igekötők haszná-

latával képes az irány kife-

jezésére

– tud információt kérni és 

egyszerű útbaigazítást 

nyújtani

8. Magyar mint 

idegen nyelv

Fáj a fejem 

– Egészség, be-

tegség

– megismerkednek a bir-

toklás kifejezésének lehe-

tőségeivel

– az emberi test részeiről, a 

betegségekről és gyógyí-

tásukról, a betegségekkel 

kapcsolatos teendőkről 

tudnak beszélni a modul-

ban elsajátított ismeretek 

alapján; az ezekkel kap-

csolatos szókincset és 

nyelvtani elemeket sajátít-

hatják el a tanulók   

– lexikális kompetencia: testré-

szek, betegségek, gyógyszerek

– grammatikai kompetencia: sze-

mélyhez köthető helyviszonyok, 

birtoklás

– szemantikai, helyesírási kompe-

tencia

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség   

– szociolingvisztikai és pragmati-

kai kompetencia

A1– – a tanuló ki tudja fejezni, 

hogy ő maga, vagy más 

birtokol valamit

– tud az egészségét, fi zikai 

állapotát érintő kérdésekről 

beszélni, megismerkedik 

az orvosi vizsgálatok és 

a gyógyszertári vásárlás 

alapszókincsével 

– eligazodik a személyhez 

köthető helyviszonyokkal 

kapcsolatos helyzetekben



MODUL 

SZÁMA

A MODUL 

TÍPUSA
CÍM TARTALOM A NYELVI FEJLESZTÉS FÓKUSZA

NYELVI 

SZINT
KIMENET

9. Magyar mint 

idegen nyelv

Ő a barátnőm 

– Emberi kap-

csolatok

– a családdal, rokonsággal 

kapcsolatos szókinccsel 

ismerkednek meg a tanu-

lók

– a birtoklás rendszere válik 

teljesebbé

– llexikális kompetencia: rokon-

ság, belső tulajdonságok

– grammatikai kompetencia: bir-

toklás – szemantikai; helyesírási 

kompetencia

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség   

– szociolingvisztikai és pragmati-

kai kompetencia

A1– – a tanulók tudnak családjuk-

ról, rokonaikról beszélni

– meg tudják fogalmazni 

gondolataikat, érzelmeiket 

a barátsággal, szerelem-

mel, a generációs problé-

mákkal kapcsolatban

10. Magyar mint 

idegen nyelv

Jössz táncolni? 

– Szabadidő, 

szórakozás, 

sportolás

– a szabadidős tevékenysé-

gek megnevezése

– főnévi igeneves szerkeze-

tek

– a meghívás, a meghívás 

elfogadásának és vissza-

utasításának nyelvi esz-

közei

– nyelvi kompetencia: lexikális, 

grammatikai, szemantikai, he-

lyesírási kompetencia

– szociolingvisztikai és pragmati-

kai kompetencia

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség

A1– – a tanuló képes beszélni 

arról, hogyan tölti a szabad-

idejét, milyen tevékenysé-

geket szeret és tud végezni

– tud jegyet vásárolni, közös 

programot ajánlani, azt 

elfogadni, illetve visszauta-

sítani

11. Magyar mint 

idegen nyelv

Szabad itt fociz-

ni? – A társadal-

mi szokásrend

– a tiltás és a megengedés 

nyelvi kifejezése

– iskolai és egyéb társadal-

mi szabályok, szokások 

– a főnévi igenév formája 

és néhány főnévi igene-

ves szerkezet

– nyelvi kompetencia: lexikális, 

grammatikai, szemantikai, he-

lyesírási kompetencia

– szociolingvisztikai és pragmati-

kai kompetencia

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség

A1– – a tanuló képessé válik 

arra, hogy megértse és 

alkalmazza a tiltást és meg-

engedést, valamint a szük-

ségességet kifejező nyelvi 

formákat, és hogy szocio-

kulturális szempontból is 

megfelelően viselkedjen 

adott helyzetekben



MODUL 

SZÁMA

A MODUL 

TÍPUSA
CÍM TARTALOM A NYELVI FEJLESZTÉS FÓKUSZA

NYELVI 

SZINT
KIMENET

12. Magyar mint 

idegen nyelv

Boldog szüle-

tésnapot! – Ün-

nepek

– a modulban a tanulók 

megismerkednek a csa-

ládi, nemzeti, nemzetközi 

ünnepekhez kapcsolódó 

szókinccsel

– az ajándékozás, a felkö-

szöntés módjait sajátít-

hatják el, megtanulják a 

múltbeli események leírá-

sát, elmesélését

– lexikális kompetencia: ünnepek, 

felköszöntés

– grammatikai kompetencia: a 

múlt idő

– szemantikai, helyesírási kompe-

tencia

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség   

– szociolingvisztikai és pragmati-

kai kompetencia

A1– – a tanuló el tudja mesélni, 

hogy ő maga, vagy más mit 

csinált korábban (egy múlt-

beli időpontban)

– tud az ünnepekről, az azok-

hoz kapcsolódó szokások-

ról beszélni, megismerkedik 

a felköszöntés, a gratuláció, 

az ajándékozás szókincsé-

vel

– eligazodik az ünnepekhez 

kapcsolódó szokások kö-

zött

13. Magyar mint 

idegen nyelv

Küldd át e-mai-

len! – Szolgálta-

tások

– megismerkednek a ta-

nácskérés és -adás nyelvi 

eszközeivel

– a szolgáltatások (bank, 

posta) szókincskészle-

tének birtokában jobban 

eligazodhatnak ezek vilá-

gában

– lexikális kompetencia: utasítá-

sok, szolgáltatások

– grammatikai kompetencia: a fel-

szólító mód

– szemantikai, helyesírási kompe-

tencia

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség

– szociolingvisztikai és pragmati-

kai kompetencia

A1– – a tanácsadás, az utasítások 

eszközrendszerének birto-

kában egyre könnyebben 

igazodnak el a hétközna-

pokban is

– meg tudják fogalmazni kéré-

seiket, megértik a használati 

utasítások nyelvezetét

– az udvarias kérési formák 

megismerése hozzájárul 

interkulturális kompetenciá-

juk fejlesztéséhez



MODUL 

SZÁMA

A MODUL 

TÍPUSA
CÍM TARTALOM A NYELVI FEJLESZTÉS FÓKUSZA

NYELVI 

SZINT
KIMENET

14. Magyar mint 

idegen nyelv

Sok sikert! – A 

magyar nyelv a 

tanórákon

– a tantárgyak terminoló-

giájának megértése, al-

kalmazása, az utasítások 

megértése

– nyelvi kompetencia: lexikális, 

grammatikai, szemantikai, he-

lyesírási kompetencia

– szociolingvisztikai és pragmati-

kai kompetencia

– beszédértés, beszédkészség, 

szövegértés, íráskészség

A1– – a tanuló képes megérteni 

a tanórákon használt uta-

sításokat és terminológiát, 

valamint képes részt venni 

az ott zajló munkafolyama-

tokban




