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Week/Hét Topic/Témakör Activities/Tananyag, 

tevékenységek 

English Vocabulary/ 

Angol nyelvű 

szóanyag 
1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summer Holiday 

 

 

 

 

Nyári szünet 

 

 

 

Introductory games, class-

builder activities, dicussion 

about the children’s summer 

holiday. 

 

Ismerkedő játékok, osztályépítő 

tevékenységek, nyári 

élményekről való beszélgetés. 

English vocabulary 

related to introductions: 

Hello,my name is… 

I am… 

Summer, sea, 

mountains, camp, 

holiday… 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to School! 

 

 

 

 

 

Üdvözlünk az 

iskolában! 

 

 

Discovering the school building 

on a walk, explaining the 

functions of the various rooms 

and areas, comparing the 

buildings of the school subjects. 

 

Az iskola épületének bejárása, 

az egyes helyiségek 

funkciójának megbeszélése, az 

iskola és az óvoda épületének 

összehasonlítása. Tantárgyak 

azonosítása. 

Vocabulary related to 

the school building: 

School, 

kindergarten,classroom, 

gym, garden, canteen, 

bathroom… 

Science, maths, P.E.., 

5-8 My Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az osztályterem 

 

Observing the equipment and 

furniture items in the 

classroom, comparing the 

classroom with a room at the 

kindergarten. Establishing a set 

of classroom rules. Comparing 

the characteristics of animate 

and inanimate environments. 

Discussing what things to bring 

to school. 

 

Az osztályterem 

berendezésének irányított 

megfigyelése, az osztályterem 

Vocabulary related to 

the clasroom: 

Classroom, 

kindergarten room, 

desk, chair,carpet, 

board,schoolbag, pen, 

pencil, book… 



összehasonlítása az óvodai 

csoportszobával, szokásrend 

kialakítása, élő és élettelen 

környezet jellemzőinek 

összehasonlítása, felszerelés az 

iskolában. 

9-12 Autumn Excursion 

 

 

 

 

 

Őszi kirándulás 

Autumn excursion. Activities 

int he forest. Observing the 

weather from a set of 

previously agreed aspects. 

Comparing tress and bushes. 

 

Őszi séta a természetben. 

Tevékenységek a kirándulás 

során. Az időjárás szempontok 

szerinti megfigyelése. A fák és 

bokrok összehasonlítása. 

Naming things the 

children can see in the 

forest, parts of trees 

and bushes, describing 

the weather: Excursion, 

leaves, tree, 

bush,berries,roots, 

trunk, 

branches,weather, 

rainy, sunny, windy… 

13-14 Living and  

non-living. 

Growing bean 

sprouts 

 

Élő és élettelen 

Comparing living and non-

living objects. Vital conditions. 

 

 

 

Az élőlények és az élettelen 

dolgok összehasonlítása, 

különbözőségük 

megfogalmazása.  

Az életjelenségek tudatosítása. 

Vocabulary: living, 

non.living, 

environment, plant, 

animal, object 

 

Az élő és az élettelen 

jellemzői. 

Az életjelenségek: 

növekedés, táplálkozás, 

légzés, mozgás, 

szaporodás. 

15-16 Élő és élettelen – 

élősarok kialakítása, 

kísérlet elindítása: 

babcsíráztatás 

Observing natural environment. 

Naming plants, discussing their 

role in human life. Learning 

about vital conditions of plants. 

 

A természeti környezet 

megfigyelése. 

Növények megnevezése, az 

emberi életben betöltött 

szerepük megbeszélése. 

 

Vocabulary: Plant 

parts: root, strain, 

trunk, leaves, crown, 

flower. Plant 

development stages, 

germination. 

 

A növényi részek: 

gyökér, törzs, szár 

levél, lombkorona, 

virág. A növény 

fejlődési szakaszai, 

csíráztatás 

17-20 bean plant project 

 

Comparing living and non-

living objects. Vital conditions. 

 

Az élőlények és az élettelen 

dolgok összehasonlítása. 

Vocabulary: living, 

non.living, 

environment, plant, 

animal, object, plant 

parts, plant 

development stages 

 



21-22 Practicing lesson: 

Observing and 

discussing the 

results of the 

experiment 

 

Gyakorló óra: a 

kísérlet 

eredményeinek 

megfigyelése, 

megbeszélése 

Stages of plant grow and 

development, germination. 

Caring for houseplants. 

 

A növény fejlődési szakaszai, 

csíráztatás. 

A szobanövények gondozása 

Vocabulary: Plant 

parts: root, strain, 

trunk, leaves, crown, 

flower. Plant 

development stages, 

germination. 

 

A növények 

életfeltételei. 

Környezettudatosság 

alakítása. 

23-24 Summary 

 

Ismétlő 

összefoglalás  

Knowledge systematisation. 

 

Az ismeretek rendszerezése. 

Játékos összefoglalás. 

Vocabulary: Living and 

non-living, vital 

conditions, plant parts. 

 

Élő-és élettelen 

jellemzői, az 

életjelenségek, a 

növények részei, az 

életfeltételek. 

25-26 

 

 

 

Weather Changes - 

Seasons 

 

Új tananyag 

feldolgozása:  

Időjárás változása – 

Az évszakok 

Recognizing weather 

characteristics and the 

relationship between seasons. 

 

A felépítés és működés 

szempontjából az időjárás 

jellemzői és az évszakok 

kapcsolatának felismertetése. 

Vocabulary: sunlight, 

temperature, wind, 

rainfall, clouds, 

rainbow. Seasons, 

months. 

 

Az időjárás elemei: 

napsugárzás, 

hőmérséklet, szél, 

csapadék.  

Az időjárással 

kapcsolatos természeti 

jelenségek: felhők, 

szivárvány. 

 A szélsőséges időjárás 

okozta vészhelyzetek. 

Az évszakok, a 

hónapok neve, 

sorrendje. 

Az évszakok jellemző 

időjárása. 

 

27-28 Autumn, winter 

 

Új tananyag 

feldolgozása:  

Az ősz – 

Raising awareness of 

influencing role of weather. 

 

A növények állapota, az állati 

viselkedés, valamint a 

környezeti változások közötti 

Vocabulary: Autum 

and winter: months, 

dresses, characteristics, 

harvest. 

 

Az őszi hónapok nevei. 



A tél kapcsolat felismertetése, a 

környezet és a fenntarthatóság 

szempontjából. 

Őszi öltözködés.  

A téli hónapok nevei.  

A téli öltözködés 

ruhadarabjai. Ősz és tél 

jellemzői. 

 

26-30 Practicing lesson 

 

Gyakorló óra: 

csoportmunkában 

játékos feladatok az 

őszről és a télről 

Raising awareness of 

influencing role of weather. 

 

A növények állapota, az állati 

viselkedés, valamint a 

környezeti változások közötti 

kapcsolat felismertetése, a 

környezet és a fenntarthatóság 

szempontjából 

Vocabulary: sunlight, 

temperature, wind, 

rainfall, clouds, 

rainbow. Seasons, 

months. Autum and 

winter: months, 

dresses, characteristics. 

 

31-32 Chirstmas 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsony 

 

Observing and comparing 

people of different ages. 

Discussion about Christmas, 

people’s ages and family 

relationships. Celebrating 

Christmas in the family, in class 

and at school. 

 

Különböző korú emberek 

megfigyelése, összehasonlítása. 

Beszélgetés az ünnepségről, az 

emberi életkorokról és a családi 

kapcsolatokról. Ünneplés a 

családban, az osztályban és az 

iskolában. 

Vocabulary related to 

the family and 

Christmas: 

Christmas, Jesus, born, 

present, food, fish, 

turkey, Christmas 

pudding, Christmas 

tree, father, mother, 

brother, sister… 

33-36 Time Wheel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évkerék 

Observing the various elements 

of the weather. Describing the 

current season. Characterizing 

and comparing the seasons and 

their cycle: 

time, year, month, week, days 

of the week: explaining that 

time is irreversible. Talking 

about the public holidays in 

each season. The typical 

weather in each season. 

Nature’s changes; the 

appropriate clothing for each 

season. 

 

Az időjárás elemeinek irányított 

megfigyelése. Az aktuális 

évszak jellemzése, 

összehasonlítása, körforgása, 

Season, winter, etc.., 

Month, January, etc.., 

Week, Monday, etc.., 

Snowy, warm clothers, 

trousers… 



idő, év, hónapok, hetek, a hét 

napjai, az idő 

megfordíthatatlanságának 

tisztázása. Nemzeti ünnepek az 

egyes hónapokban. Az 

évszakok jellemzői, a megfelelő 

öltözködés, a természet 

változásai. 

37-40 Daily Routine 

 

 

 

 

 

Napirend 

Talking and playing games 

about elements of the daily 

routine, a healthy lifestyle, 

personal hygiene, and the 

senses. 

 

Napirend, egészséges életmód, 

tisztálkodás, érzékszervek 

Vocabulary related to 

the daily ruitine and the 

senses: Get up, go to 

the bathroom, wash 

hands… 

Hearing, etc. 

41-44 Wintertime 

 

 

 

 

 

Téli természet 

The characteristics of nature in 

the winter, winter activities, 

observing the winter weaher. 

Observing the states of water 

and their changes. 

 

A téli természet sajátosságai, 

téli tevékenységek, a téli 

időjárás irányított 

megfigyelése. A víz 

halmazállapotai és változásai. 

 Vocabulary related to 

winter weaher and 

nature, and winter 

activities: Ice, snow, 

skiing, cold… 

45-48 Carnival an 

Emotions 

 

 

 

 

Itt a farsang, áll a 

bál! 

Preparing for the carnival party, 

making and discussing 

costumes for the children, 

plaing games using the 

vocabulary related to emotions. 

 

Készülődés a farsangi 

ünnepségre, ruhadarabok, 

érzelmek 

Vocabulary related to 

costumes, clothes and 

emotions: Skirt,dress, 

hat… 

Happy, sad… 

49-52 The Fair 

 

 

 

 

 

A vásár 

Through the various traditional 

crafts, examining the material 

of different objects and 

observing the characteristics of 

solid materials. 

 

A különböző kézműves 

mesterségeken keresztül az 

egyes tárgyak anyagának 

megvizsgálása, a szilárd 

anyagok tulajdonságainak 

vizsgálata. 

Names of materials: 

Clay, wood… 

Names of jobs: 

Carpenter, tailor… 

53-56 Vehicles 

 

Identifying vehicles which 

travel on the ground, in the 

Vocabulary related to 

vehicles and traffic: 



 

 

 

 

 

Járművek 

water and in the air, and 

grouping them according to 

various aspects. Talking about 

the general rules of traffic for 

pedestrians. 

A földön, vízen, levegőben 

közlekedő járművek 

megnevezése és különböző 

szempontok szerinti 

csoportosítása. A gyalogos 

közlekedés általános szabályai 

Car,aeroplane, 

ambulance car,in the 

air… 

Traffic lights 

57-58 Buds and Flowers 

 

 

 

Rügyek és virágok 

Examining buds with a 

magnifying glass. Making buds 

flower in water. 

 

A rügyfakadás jelenségének 

vizsgálata, növények hajtatása 

vízben. 

Vocabulary related to 

buds, blooming… 

59-62 Spirng Flowers 

 

 

 

 

Tavaszi virágok 

Identifying and gouping spring 

flowers. Examining the parts of 

soft-stemmed plants. Observing 

the spring weather. 

 

Tavasszal virágzó növények 

megnevezése, csoportosítása. A 

lágyszárú növények részeinek 

vizsgálata. A tavaszi időjárás 

megfigyelése. 

Names of sping 

flowers: Tulip, 

daffodil, snowdrop… 

Parts of soft-stemmed 

plants: 

Roots, flower… 

63-66 Microcosm 

 

 

 

 

 

Apróságok világa 

Examining the characteristics 

of the soil in a small area and 

observing the creatures that live 

there,with and without a 

magnifying glass. 

 

Szabad szemmel és kézi 

nagyító segítségével kis 

területen a talaj 

tulajdonságainak, élőlényeinek 

megfigyelése. 

Names of the small 

creatures of the soil: 

Grass, bug, snail… 

67-68 Around the World 

 

 

 

 

A világ körül 

Observing and comparing 

people of different ages from 

different continents. 

Emphasizing the importance of 

tolerance. 

 

Különböző földrészekről 

származó és különböző életkorú 

emberek megfigyelése, 

összehasonlítása. Toleranciára 

nevelés 

Vocabulary related to 

making comparisons: 

Skin, age, young, 

younger, similar, 

different… 



69-70 Summer Vacation 

 

 

 

 

Nyári vakáció 

Preparation for the summer 

vacation, discussion about 

summer activities,observing the 

summer weather. 

 

A nyári szünetre való 

felkészülés, beszélgetés nyári 

tevékenységekről. A nyári 

időjárás megfigyelése. 

Summer 

vocabulary:Sea, 

excursion, tent… 

71-74 Revision 

 

 

 

Összefoglalás 

Revision of the most important 

exercises and observations of 

the year. 

 

A tanév legjellemzőbb 

vizsgálatainak összefoglalása. 

The entire vocabulary 

used during the year. 

 

 

 


