NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1
Tanmenetjavaslat

LECKE,
ÓRA
1. lecke
1-7. óra

TÉMA, SZÓKINCS

2. lecke
8-14. óra

Az orosz nyelv helye a
nyelvek közt, az ábécé
Kiejtési szabályok
Nemzetközi szavak
Hétköznapi tárgyak, állatok
Számok 20-ig
Családtagok
Foglalkozások

3. lecke
15-21. óra

Család
Számok 100-ig

22. óra:
1. témazáró
dolgozat
A lakás, ház részei, bútorok
4. lecke
23-29. óra

5. lecke
30-36. óra

Háztartási eszközök
Ételek
A város

NYELVTAN

Az это mutatószó
A кто, что kérdőszavak
A főnevek neme, többes
száma
Személyes névmások
Birtokos névmások 1. és 2.
személyben

Életkor kifejezése
Személyes névmások tárgy
és részesesete

в, на + elöljárós eset egyes
számban: hely kifejezése
Pontos idő
Birtokos névmások 3.
személyben
A főnév birtokos esete
Birtokos eset mennyiségek,
számok után
Birtokos eset tagadás mellett
Az y elöljáró
Nekem/neked van/nincs

BESZÉDHELYZETEK,
KÉSZSÉGEK

ORSZÁGISMERET

Betűk, szavak írása, olvasása,
betűkötések

Orosz utcai feliratok
Híres emberek

Találkozás
Napszaknak és kapcsolatnak
megfelelő üdvözlési és búcsúzási
formák
Hallásértés: családtagok
Beszéd: saját család bemutatása
Érdeklődés a beszélgetőtárs
hogylétéről
Bemutatkozó levél olvasása,
írása, űrlap kitöltése

Híres oroszok képei

Az orosz nevek: vezetéknév,
keresztnév, apai név
Híres orosz művészek

Hallás utáni értés: családfa
Keresztnevek, becézett
Olvasás: reklámszórólap
alakok
Hétköznapi beszédfordulatok:
Kérem, köszönöm, megmondaná?
Nem tudom stb.
Megismerkedés, bemutatkozás
tegezve és magázva
Hallás utáni értés: mijük van ill.
nincs a beszélőknek
Utcai feliratok
Levél olvasása és írása
városukról

kifejezése

LECKE,
ÓRA
6. lecke
37-43. óra

TÉMA, SZÓKINCS
Évszakok, hónapok
alanyesetben és Mikor…?
kérdésre
Ebéd
Melléknevek, színek
Kontinensek, országok,
nemzetiségek

44. óra:
2. témazáró
dolgozat
Iskola, tantárgyak,
7. lecke
45-51. óra osztályzatok

8. lecke
52-58. óra

Az iskolaépület helyiségei
Sportok, a játszik valamit
szerkezet
A hét napjai,a Mikor?
kérdésre is
Idő, gyakoriság kifejezése

9. lecke
59-65. óra
66. óra:
3. témazáró
dolgozat

Pályaudvaron
Számok 100-as, 1000-es
nagyságrendben

NYELVTAN

BESZÉDHELYZETEK,
KÉSZSÉGEK

Nyitva, zárva: rövid alak
A Milyen? kérdőszó
Kérdő és felkiáltó mondat
intonációja
Melléknév és főnév
egyeztetése nemben és
számban
Az él, szeret, akar igék
ragozása

Udvarias formák étkezéskor
Szoba leírása
Hallás utáni értés: élet különböző
orosz városokban
Beszélgetés kedvenc színekről,
előadókról, filmekről stb
Bemutatkozó fogalmazás írása

A по elöljáró tantárgyakkal
Igeragozás
A főnevek tárgyesete

Levélkezdő és záró formulák
Beszélgetés és levélírás arról, ki
mit tud/szeret csinálni
Hallás utáni értés sportokról
Olvasás orosz sportolókról
Meghívás, elfogadás, elutasítás
Program megbeszélése
Hallásértés: ki hol van adott
időpontban
Olvasás: mozijegy
Fogalmazás arról, mit milyen
gyakran csinálnak
Hallásértés: pályaudvari
hangosbemondó vonatok
indulásáról
Párbeszédek pályaudvaron,
információkérés
Jegyvásárlás
Tévéműsor olvasása
Történet olvasása szótár nélkül és
szótárral

A létige múlt és jövő ideje
állító és tagadó
szerkezetekben
Hol? Hova? elöljárós illetve
tárgyesettel
További igék ragozása
Melléknevek tárgyesete
Pontos idő kifejezése
A через elöljáró
Honnan, hova, meddig
kifejezése elöljárókkal

ORSZÁGISMERET
Intézmények feliratai
nyitvatartási idővel
Szóláshasonlatok állatokkal
Orosz városok
Koncertplakát

Orosz sportolók
Színházépület, mozijegy

Pályaudvarok képe

Tévéműsor

LECKE,
ÓRA
10. lecke
67-73. óra

TÉMA, SZÓKINCS
Étkezések, ételek, italok
Gyümölcsök, zöldségek
Mennyiségek,
mértékegységek

11. lecke
74-80. óra

12. lecke
81-87. óra

Születésnap
Ruhák
Melléknevek
Személyleírás
Orvosnál, panaszok
Testrészek

88. óra:
4. témazáró
dolgozat
Vendégségben
13. lecke
89-95. óra

14. lecke
96-102. óra

Időjárás
A tud kifejezése: мочь,
уметь
Szabadidős tevékenységek
Gyakoriság kifejezése
Orosz ételek, étlap

NYELVTAN

BESZÉDHELYZETEK,
KÉSZSÉGEK

ORSZÁGISMERET

Az eszik, iszik igék ragozása
Az c elöljáró + eszközeset
A без elöljáró + birtokos eset
Mennyiségek
Pénzösszegek
Az один, два számok alakjai
Folyamatos és befejezett
igék

Fogalmazás a család étkezési
szokásairól
Élelmiszervásárlás
Kínálás
Olvasás: lyukas szöveg
megértése

Orosz ételek, édességek
Piacon

Dátum, évszám kifejezése a
Mikor? kérdésre is
Az этот mutató névmás
Folyamatos és befejezett
igék
Mozgást jelentő igék: megy,
utazik, у-, по-, при- igekötők

Ünnepi köszöntések,
jókívánságok

Üdvözlőlapok

Hőmérséklet: számok+ alany
vagy birtokos eset

Eszközhatározós eset
Eszközhatározós esettel álló
elöljárók helyviszonyok
kifejezésére
Szabad, nem szabad, kell +
részeseset

Hallásértés: személyleírás
Ruházat leírása
Szituáció és hallás utáni értés:
Orvosnál
Külső személyleírás
Házassági hirdetés olvasása
Írás: családtagok leírása

Kicsinyítő képzős szóalakok

Vendégségben, kínálás, udvarias
elutasítás
Olvasás, beszélgetés időjárásról,
időjárás-előrejelzés
Hallásértés szabadidős
tevékenységekről, állásinterjú
Étterem, vendégségben, kínálás
Meghívás, időpont-megbeszélés
Olvasás: éttermi szórólap
Telefonálás, üzenethagyás

Orosz ételek, kvász

LECKE,
TÉMA, SZÓKINCS
ÓRA
Városi közlekedés,
15. lecke
103-109. óra közlekedési eszközök

NYELVTAN

Helyhatározószók

110. óra:
Búcsúzás
5. témazáró
dolgozat
111. óra
Az éves munka lezárása

A múlt idő
Időkifejezések: ezelőtt, -ig,
után

BESZÉDHELYZETEK,
KÉSZSÉGEK
Utcai felvilágosítás
Beszélgetés arról, ki mit csinált
adott időpontban
Szövegértés: Tolsztoj-mese
Pénzváltás
Hallás utáni értés: szállodai
szobafoglalás
Búcsúzás

ORSZÁGISMERET
Szentpétervár
nevezetességei
Orosz közlekedési jegyek

Orosz búcsúzási szokások

