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Kedves Kolléga! 
 
Ebben a tanári kézikönyvben a MagyarOK 1. nyelvkönyv és munkafüzet tanításához talál módszertani 
javaslatokat.  
A javasolt munkamenet ismertetése mellett szabadon letölthető és fénymásolható munkalapok is 
rendelkezésére állnak. Az egyes munkalapokhoz tartozó leírást a tanári kézikönyv megfelelő helyein találja. 
A csomag célja, hogy optimális keretet biztosítson a MagyarOK 1.  felhasználásához, és megkönnyítse az órai 
felkészülést. 
Mivel a könyv igen erőteljes progresszióval dolgozik, a tanfolyam végére a tanulók nyelvi szintje meghaladja a 
Közös Európai Referenciakeret A1-es szintjét, és képessé teszi őket arra, hogy a magyar nyelvet a mindennapi 
kommunikációban és információszerzésben az általuk beszélt más nyelvekhez hasonlóan használják. 
A tananyag kb. 120-160 óra alatt végezhető el.  
 
 

Módszerek 
 

A feladattípusok kidolgozásakor összességében a multimodalitás elvét tartottuk szem előtt. Ennek értelmében a 
tanári kézikönyvben mindig igyekeztünk olyan munkamenetet javasolni, amely egy feladaton belül a lehető 
legtöbb érzékszervet és készséget mozgat meg. Ennek nagy előnye, hogy mindvégig ébren tartja a figyelmet, és 
az eltérő tanulótípusoknak egyaránt lehetőséget ad a bevésésre.  
 
A multimodalitás elvének megvalósítását leginkább kooperatív módszerek segítségével éreztük 
megvalósíthatónak. Kooperativitáson itt egyrészt olyan munkamenetet értünk, amelynek során a diákok 
egymással együttműködve oldanak meg egy-egy feladatot, másrészt olyan feladattípusokat, amelyek 
segítségével egymás segítik a célnyelv jelenségeinek elsajátításában.  
 
A kooperatív módszerek előnye, hogy  

• megvalósítják a multimodalitás elvét, vagyis a diákok a feladatmegoldás során a lehető legtöbb 
érzékszervet és készséget használhatják, ezzel is segítve a bevésést, 

• stresszmentes környezetet biztosítanak, 
• ezáltal hatékonyabbá teszik a tanulást, 
• és pozitívan befolyásolják a csoportdinamikát. 
• A gyakorlás során a diákok mindvégig aktívak,  
• a rendelkezésükre álló beszédpanelek segítségével tanári segítség nélkül is helyes mondatokat 

képezhetnek, 
• és közben lehetőség szerint minden készséget fejlesztenek. 
• Mivel az ismeretek változatos feladatokon keresztül mélyülnek el, 
• a diákok emlékezetes szituációkhoz köthetik a tanultakat, ezzel is növelve a bevésés esélyét, 
• s ezzel együtt a motivációt. 
• Sok feladat tanári segítség nélkül is elvégezhető, így a tanulók olyan eszközöket is kézhez kapnak, 

amelyeknek köszönhetően nagyobb autonómiára tehetnek szert, vagyis önállóan is hatékonyabban 
tanulhatnak. 
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A könyvben hangsúlyos szerepet kap az interkulturalitás. Az interkulturális ismereteket feldolgozó feladatok 
olyan kommunikációs helyzetet teremtenek, amelyekben a diákok az adott témában először Magyarországról 
szereznek információkat, majd ezeket saját országukkal és egymás országával is összehasonlíthatják. 
Az ilyen feladatok célja, hogy a magyar nyelvről és kultúráról szerzett ismereteket globális kontextusba helyezze, 
valamint képessé tegye a diákokat a saját országukkal kapcsolatos információk megosztására. 
 
Az új technológiák – ezen belül is elsősorban az internet – számos lehetőséget kínálnak a szemléltetésre. Az 
interneten található képek segítik a közvetítőnyelv nélkül adott szómagyarázatokat (pl. Google Képek funkciója), 
valamint lehetővé teszik, hogy a Magyarországról vagy a diákok országáról, városáról és kultúrájáról elmondott 
információkat szemléltessék.  
A Wikipédia vagy más, magyar nyelvű oldalak szintén kezdettől fogva a tanulás, az autentikus szövegekkel való 
fokozatos ismerkedés hatékony eszközévé válhatnak.  
Ha van virtuális platformunk, a diákok szövegeit oda is feltehetjük. A platform lehetőséget ad a szövegek 
megosztásra és tartós megőrzésére, egyúttal közösségteremtő ereje is van. 
 
 

Visszatérő elemek a tanári kézikönyvben 
 
Kiegészítő módszertani megjegyzések 
Helyenként szükségét éreztük, hogy kiegészítő magyarázatot fűzzünk a választott munkamenethez. Ezeknek a 
megjegyzéseknek a Miért így? címet adtuk. 
 
Kulturális és országismereti információk 
A tankönyv számos Kulturális és országismereti információt ad Magyarországról. Természetesen – elsősorban a 
terjedelmi korlátok miatt – nem törekedhettünk teljességre. A kiegészítő jellegű, ám lényegesnek ítélt kulturális 
információkat itt, a tanári kézikönyvben ismertetjük a Kultúra és országismeret szekciókban. 
 

Javaslatok a tankönyv és a munkafüzet ismétlődő feladattípusainak felhasználására 
 

A nyelvkönyv és munkafüzet tartalmaz néhány ismétlődő feladattípust. Ezek felhasználásához alább adunk 
javaslatokat, amelyekre az egyes fejezetekben már csak hivatkozunk. 
 
Szórendi feladatok a munkafüzetben 
A magyartanulás egyik sarokköve a szórend rendszerének megértése. Ez igen komoly feladat elé állítja a 
nyelvtanulót.  
Véleményünk szerint nem elégséges csupán a nyelvtanulás későbbi szakaszaiban összpontosítani erre a 
területre, hanem folyamatosan foglalkozni kell vele. A munkafüzet minden fejezet végén tárgyalja a szórend 
egy-egy kiemelt kérdését. Ezek célja, hogy a diákok kreatív nyelvhasználóként minél több helyes mondatot 
legyenek képesek alkotni, s közben megfigyeljék, megértsék, milyen hangsúlyeltolódást eredményez a szórend 
megváltoztatása. A feladatok megoldásakor kövessük a munkafüzet instrukcióit. 
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Figyelem! Az első hónapokban probléma lehet, hogy a diákok egész egyszerűen nem hallják, melyik szó 
hangsúlyos. Tudatosítsuk, hogy ez teljesen rendjénvaló, és ahogy hozzászoknak a nyelv intonációjához és 
hangképzési sajátosságaihoz, egyre jobban érzékelik majd a hangsúlyozást is. 
 
A szórend gyakorlása kártyákkal 
Minden fejezet utolsó munkalapja olyan kártyákat tartalmaz, amelyek segítségével elmélyíthető a szórendnek a 
fejezetben tárgyalt aspektusa. A feladat célja, hogy a diákok idővel egyre nagyobb biztonsággal el tudják 
dönteni, mely mondatok felelnek meg a magyar szórendi tendenciáinak. 
1) Készítsünk kártyákat a munkalapon található szavakkal. (A diákok számától függően egy vagy több 
kártyaszettre is szükségünk lehet.) Első fázisban nagyobb csoportban is dolgozzunk közösen. Terítsük a kártyákat 
egy szabad asztalra. 
2) Kérjük meg a diákokat, hogy alkossanak helyes mondatokat a megadott szavakkal és írásjelekkel. A 
mondatokat ejtsék is ki. A fókuszpozícióban lévő szónak adjanak nagyobb nyomatékot. 
3) Majd változtassák meg a szórendet (pl. hangsúlyozzák az idő- vagy a helyhatározót, az alanyt stb.), és ejtsék ki 
újra a mondatot.  
4) A diákok egy-egy kártyaszett segítségével további mondatokat alkothatnak, ezeket fel is írják, majd közösen 
ellenőrizzük őket. 
 
Megjegyzés: A fejezetek kártyáit természetesen össze is keverhetjük, így a diákok még több mondatot 
alkothatnak. Ebben az esetben célszerű az egyes fejezetekhez tartozó szavakat más-más színű lapra nyomtatni, 
hogy a gyakorlás végén könnyen szét tudjuk őket válogatni. 
 
Ismétlő tesztek 
A fejezetekhez tartozó kiegészítő anyagokat ismétlő teszt zárja. Ezt kiadhatjuk házi feladatnak vagy 
megoldhatjuk együtt az órán, de természetesen számonkérésre is felhasználhatjuk. 
Az ismétlő tesztek eredménye rávilágít azokra a területekre, amelyeket a diákok nem értettek meg, és/vagy nem 
mélyítettek el kellőképpen. A tanórán térjünk ki a diákok kérdéseire, és ismételjük át azokat a jelenségeket, 
amelyek a diákoknak a tesztben problémát okoztak. 
FIGYELEM! Az ismétlő tesztek a honlap jelszóval védett szekciójában találhatók, és csak tanárok számára 
tölthetők le. 
 
Kiejtés 
Az első kötetben a fejezetek végén található kiejtési feladatok a magánhangzók helyes artikulációjának 
elsajátítását szolgálják (a könyv sárga hátterű lapjain).  
A feladatok az egyszerűtől a komplex felé haladnak: míg az első feladatok kizárólag a kiejtésre összpontosítanak, 
a későbbiek a kiejtést más jelenségekkel – nyelvtan, szó- és mondatalkotás, beszédhelyzetek – is 
összekapcsolják. A feladatokat beépíthetjük részekre bontva az órák menetébe, vagy a fejezet után is átvehetjük, 
a tanulók igényeihez alkalmazkodva. Nagy részüket a diákok önállóan, otthoni gyakorlásként is megoldhatják. 
 
A feladatsorok felépítése hasonló: 

1) Az első feladatban a magánhangzókat a szótagok szintjén gyakoroljuk. Mivel a szótagoknak nincs önálló 
jelentésük, a diákok egyértelműen  a hangképzésre összpontosíthatnak.  
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Az ideges hangzású kiejtést – legalább részben – az okozza, hogy a tanuló nincs tudatában a hangok helyes 
képzésének, és a magyar nyelv hangjainak képzésekor is saját nyelvének artikulációs bázisára épít. Ezért a 
munkát minden esetben kezdhetjük azzal, hogy elmagyarázzuk az ajkak és a nyelv pozícióját és mozgását. 
2) Ezután a szótagokat érdemes először hallás után gyakorolni: ehhez játsszuk le a hangfelvételt vagy mi 
olvassuk fel a szótagokat. A diákok kórusban ismételnek.  
3) A következő fázisban megkérhetjük a diákokat, hogy a hallott szótagokat írják le. Ez a gyakorlat 
tudatosítani fogja a bizonytalanságokat, illetve bizonyos hangok hasonló hangzását. Ez számunkra is értékes 
információt ad, hogy melyik hangok és hangkapcsolatok gyakorlására kell különösen nagy hangsúlyt 
fektetni.   
4) Ezután nézzük meg az első feladatot, ismerkedjünk az írásképpel, és ejtsük ki a hangkapcsolatokat úgy is, 
hogy a diákok közben a könyvet nézik.  
5) A második feladat olyan ismert szavakat tartalmaz, amelyekben az adott magánhangzók megjelennek. Itt 
a diákok a hangzás és a jelentés kapcsolatára összpontosítanak. A feladatot a tankönyvben javasolt menet 
szerint oldjuk meg, vagy az első feladathoz hasonlóan először hallás után gyakoroljunk, csak azután 
kapcsoljuk ezt össze az írásképpel.  
6) A szavakkal modatokat is alkothatunk. Így a nyelvtani ismereteket, a szókincset és a kiejtést együtt 
gyakorolhatjuk. A mondatalkotási gyakorlathoz szabjunk időkeretet (5–10 perc). A mondatok felolvasásakor 
összpontosítsunk a helyes kiejtésre.  
7) Az utolsó előtti feladat a hangképzést és kiejtést kontextusba helyezi: a diákok mondatokat hallanak, 
egészítenek ki és ismételnek el. A feladatokat diktálásként is elvégezhetjük. 
8) Az utolsó feladat nyelvtani ismereteket, rövid beszédszituációkat kapcsol össze a kiejtéssel. Ebben a 
fázisban a diákok kreatívan használják a nyelvet: legtöbbször szabadon alkothatnak mondatokat, rövid 
párbeszédeket. Mindeközben a hangsúly természetesen a kiejtés iskolázásán van.  
9) A gyakorlást követő órákon fektessünk nagyobb hangsúlyt a gyakorolt hangokra a kiejtés javítása során.  

 
Hasznos kifejezések és mondatok 
A törzsanyag minden fejezetét a hasznos kifejezések és mondatok egyoldalas listája zárja. A lista a fejezetben 
előforduló legfontosabb beszédpaneleket tartalmazza, – a könnyebb áttekinthetőség érdekében – témákra 
bontva.  
1) A fejezet végére érve adjuk fel házi feladatnak a lista tanulmányozását vagy nézzük végig közösen.  
2) A diákok – egyénileg, párban vagy csoportban – a kifejezések változtatható elemeivel további variációkat 
hoznak létre. Pl. ha a könyvben a Mérnök vagyok mondat áll, a tanulók a következő variánsokat alkothatják: Diák 
vagyok. / Szakács vagyok. / Rendőr vagyok stb. Vagy: Mérnök vagy. / Klára (is/nem) mérnök. stb. 
3) A hasznos kifejezésekhez szókártyákat is készíthetünk, ld. alább. 
 
 

Néhány ötlet szókártyák elkészítésére és használatára 
 
Ha a szókártyákkal való folyamatos ismétlésre az órai munka keretében is megfelelő hangsúlyt helyezünk, a 
kártyák a tanulás hatékony eszközévé válhatnak. 
 
A szókártyák előnye, hogy  

• kis egységekben mutatják be a szókincset, 
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• a diákok – egyedül vagy kiscsoportokban – tanári segítség nélkül is tudnak velük dolgozni, 
• egy-egy tanfolyam után – nemcsak a fejükben, de „foghatóan”, egy kis dobozban is – továbbvihetik a 

hasznos szókincset a következő szintre,  
• folyamatosan ismételhetnek velük,  
• és bővíthetik a gyűjteményüket. 
• A kártyák nemcsak vizuális alátámasztást nyújtanak, hanem azáltal, hogy tapinthatók és megfoghatók, 

a haptikus bevésést is segítik. 
 
A kooperatív tanulás jegyében tanár és diákok közösen is létrehozhatják a kártyakészletet:  
 
1) Kérjük meg a diákokat, hogy a Hasznos kifejezésekből és mondatokból írjanak fel fejenként pl. tízet egy Word-
dokumentumba. Hogy ki melyik kifejezéseket írja fel, azt célszerű előre meghatározni. A teljes kifejezés mellett 
adják meg: ha használunk közvetítő nyelvet, a  fordítást (pl. az első fejezetben: Berlinben élek. / I live in Berlin.), 
ha nem, akkor a kifejezés hiányos alakját (pl. Berlinben élek./Berlinben _______________.).  
A diákok természetesen a fejezetben található szövegek (párbeszédek, cikkek, monológok) szövegéből 
gyűjthetnek hasznos kifejezéseket és mondatokat. 
2) A diákok e-mailben elküldik nekünk a listákat. Nézzük át, javítsuk az esetleges hibákat, és másoljuk a 
kifejezéseket szókártyákra. Ehhez használjunk egy Word-dokumentumot, amelynek első oldalára a magyar 
kifejezések kerüljenek, a másodikra – tengelyesen tükrözve – a kifejezések fordítása vagy a hiányos kifejezések. 
Így a dokumentumot kinyomtatva a magyar kifejezés a kártya első oldalára, fordítása pedig a hátoldalra kerül. 
3) A szókártyákat tartalmazó dokumentumot küldjük el minden diáknak. Így a csoportban mindenki megkapja a 
teljes kártyakészletet, és a diákok önállóan vagy kiscsoportokban bármikor tudnak vele dolgozni. Mi is 
nyomtassuk ki a kártyákat, hiszen a tanórán is sokféleképpen felhasználhatjuk őket. 
Valahányszor használni akarjuk a kártyákat, adjuk fel a diákoknak házi feladatként, hogy nézzék át a szavakat, 
ezzel a folyamatos ismétléssel is segítjük a bevésést. 
 
1. Az én kártyám, a te kártyád 
1) Osszuk ki a szókártyákat a diákoknak úgy, hogy mindenkinek egyenlő számú kártya jusson (kb. 15-20 darab). 
2) Kérjük meg a diákokat, hogy néhány perc alatt ismételjék át a kártyáikon található szavakat. 
3) A diákok párokban dolgoznak. Először kicserélik egymás között a kártyákat, és kikérdezik egymástól a második 
lépésben átismételt kifejezéseket. (Ebben a fázisban általában a kérdező fél is igyekszik megtanulni őket.) 
4) Miután kikérdezték egymást, ismét kicserélik egymás között a kártyáikat, és most a partner kifejezéseit 
próbálják meg lefordítani. A gyakorlás végére a diákok általában megtanulják a kártyákon szereplő harminc-
negyven kifejezést. 
 
2. Szókártyák asztalokon 
1) Tegyük ki az átismétlendő szókártyákat négy vagy öt asztalra. Mindegyik asztalra nagyjából egyenlő számú 
kártya kerüljön (kb. 15-20 darab). A kártya magyar (vagy  a hiánytalan kifejezést tartalmazó) oldala legyen 
felfelé. 
2) A diákok kettes vagy hármas csoportban dolgoznak. Minden csoport másik asztalhoz ül.  
3) Kérjük meg őket, hogy először olvassák át a kifejezéseket a kártyákon. Ha egy kifejezés jelentésére nem 
emlékeznek, természetesen megfordíthatják, és megnézhetik. (Ha hiánytalan kifejezésekkel dolgozunk, akkor a 
diákok csak átolvassák a kártyákat, és egymást vagy bennünket kérdeznek, ha nem emlékeznek a jelentésre.) 
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3) A következő lépésben a diákok megfordítják a kártyákat, hogy a közvetítő nyelven írott kifejezések (vagy a 
hiányos kifejezések) legyenek felfelé. A diákok közösen megpróbálják lefordítani a kifejezéseket. Megoldásukat a 
kártya másik oldalával ellenőrzik. A már megbeszélt kártyákat a magyar oldalukkal felfelé teszik vissza az 
asztalra (így a következő csoport azonnal tudja őket használni). 
4) Ha a diákok minden kártyát végignéztek, kérjük meg őket, hogy ismétlésül még egyszer olvassák át a 
szavakat, majd menjenek át egy másik asztalhoz. (Hogy ne legyen torlódás egyik asztalnál sem, érdemes egy 
plusz asztalt is beiktatni.)  
5) Két, legfeljebb három kör után fejezzük be a gyakorlatot. 
 
3. Kártyacsere 
1) Osszuk szét a szókártyákat úgy, hogy minden diáknak egyenlő számú kártya jusson (max. nyolc darab). 
2) Kérjük meg a diákokat, hogy néhány perc alatt ismételjék át a kártyáikon található szavakat. 
3) Ha ez megtörtént, minden diák keres magának egy párt. A pár tagjainak az a feladata, hogy a partner 
kártyáján levő kifejezéseket lefordítsa. Amelyik kifejezést le tudja fordítani, annak megkapja a kártyáját. 
Amelyiket nem sikerül, az – ellenőrzés után – a partnerénél marad. 
4) Miután minden kártyát végignéztek, új kettes csoportot alkotnak, és megismétlik a harmadik lépésben 
leírtakat. (A kártyák folyamatos keveredésének köszönhetően néhány kör után a diákok rendszerint újabb 
lehetőséget kapnak egy-két olyan kifejezés lefordítására, amelyekkel korábban nem sikerült megbirkózniuk.)  
5) Négy-öt kör után fejezzük be a játékot, és kérjük meg a diákokat, hogy olvassák fel a három leghasznosabb – 
vagy legnehezebb – kifejezést a csoportnak. 
(A kártyacserén alapuló munkamenetet Simon Marshalltól tanultuk egy tanártovábbképzésen.) 
 
4. Társasjáték kártyákkal 
1) A kártyákat úgy helyezzük el egy üres asztalon, mintha egy társasjáték mezői lennének. A kártyák magyar 
oldala legyen felfelé. Írjunk egy START és egy CÉL kártyát is. Szükségünk lesz egy dobókockára is.  
2) A diákok egyénileg vagy kettes csoportokban választanak maguknak egy bábut (lehet pénzérme, radír vagy 
más kisebb tárgy).   
3) Az első diák vagy csoport kezdi a játékot: dob a kockával, és ahányat dob, annyi mezőt lép előre. A kártyán 
szereplő kifejezést kell adott módon használnia, pl. ha egyest dobott: Tegyen fel egy kérdést a 
szomszédjának/szomszéd csoportnak a kártyán levő kifejezéssel! 2 = Alkosson mondatot jelen időben! 3 = Alkosson 
mondatot múlt időben! 4 = Alkosson jelen idejű feltételes mondatot! 5 = Alkosson múlt idejű feltételes mondatot! 6 
= Kérje meg a szomszédját/szomszéd csoportot, hogy alkosson egy mondatot a kártyán levő kifejezéssel! stb. A 
gördülékenység kedvéért a feladattípusokat érdemes még a játék kezdete előtt felírni a táblára. 
4) A játék addig tart, amíg legalább egy csoport célba nem ért. 
 
5. Minden kártya egy asztalon 
1) Terítsük ki a kártyákat egy szabad asztalra. A közvetítő nyelvű kifejezés legyen felfelé. (Több mint nyolc 
résztvevő esetén érdemes két kártyakészlettel dolgozni.) 
2) A diákok körülállják az asztalt. A cél az, hogy a csoport az összes kifejezést együtt átismételje. Kérjük meg a 
diákokat, hogy aki le tudja fordítani bármelyik kártyán a kifejezést, tegye meg. A diákok a kártya hátoldalával 
ellenőriznek.  
3) Ezután úgy teszik vissza a kártyát az asztalra, hogy a magyar oldala legyen felfelé. 
4) A játék addig tart, míg minden kártyát át nem ismételtünk. 
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5) Végül adjunk a diákoknak néhány percet, hogy ismét átolvassák a kifejezéseket. 
 
 

További javaslatok 
 
A hatékony óravezetés érdekében javasoljuk továbbá, hogy  

• egy-egy gyakorlatra (nyelvtani feladatra, szövegre, hanganyagra) a kurzus folyamán többször térjünk 
vissza. Egyrészt azért, mert ahogy a diákok tudása egyre inkább elmélyül, úgy vesznek észre egyre több 
nyelvi jelenséget, másrészt így a szókincset is folyamatosan ismételhetjük. Továbbá a diákok a nyelvi 
fejlődésüket is le tudják mérni, ami igen motiváló lehet. 

• a fontos beszédeszközöket a diákok a szövegekben is emeljék ki (pl. színes filccel), hogy kontextusban is 
könnyen visszakereshetők legyenek 

• mindig mondjuk el röviden, melyik feladatot miért végezzük. Előfordulhat ugyanis, hogy ennek az 
információnak egyedül mi vagyunk birtokában. 

• a diákok mindig hozzák magukkal az órára a megoldókulcsot. Így sok feladatot önállóan is 
ellenőrizhetnek.  

• A kisebb csoportokban végzett feladatok prezentálása után mindig beszéljük meg a típushibákat.  
 
 

Jó munkát, sikeres és örömteli magyartanítást kíván: 
Szita Szilvia és Pelcz Katalin
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1. fejezet 
BEVEZETÉS 

 
 
Ebben a rövid fejezetben a kiejtési és hangrendi alapszabályokat tekintjük át. Ezzel az a célunk, hogy a tanulók mindjárt a 
kezdet kezdetén megismerkedjenek a magyar nyelv néhány lényeges sajátosságával. Ezenkívül kb. ötven – elsősorban 
nemzetközi – szót és a nyelvórán használható hasznos kifejezéseket is elsajátíthatnak. 
 
Rövid bemutatkozás 
Ebben a fázisban a tanulók az ismerkedés mellett a magyar nyelv hangjai és betűi közötti összefüggéseket is 
megfigyelhetik. 
1) Az óra elején mutatkozzunk be, fogjunk kezet mindenkivel, és mondjuk a nevünket. A nevünket a táblára is írhatjuk, 
mindjárt betűzve.  
2) Miután mindenki bemutatkozott, menjünk végig a neveken. Mindenki ellenőrzi, helyesen jegyeztük-e meg a nevét. A 
neveket felírhatjuk a táblára, hangosan betűzve őket. A tanulók el is ismételhetik, amit mondunk. 
3) Miután ilyen módon egy kicsit megismerkedtünk egymással, térjünk át a könyv első feladatára. 
 
 

KIEJTÉS ÉS SZÓHANGSÚLY 
 

Első munkalap: nemzetközi szavak 
A munkalap bevezeti és gyakoroltatja a magyar ábécé betűit és hangjait, valamint szavakkal kapcsolja össze 
őket. A gyakorlat az 1. feladat elvégzése előtt különösen hatékony. 
 
1) Minden munkalapon 2–2 nemzetközi szó látható az 1. feladatból. Nyomtassuk ki az oldalakat, és vágjuk 
őket ketté úgy, hogy minden lapon egy-egy szó legyen a hozzá tartozó képpel. Rendezzük a képeket 
ábécésorrendbe. (Azok a betűk, amelyekkel magyarban nem vagy csak nagyon ritkán kezdünk szót, 
értelemszerűen hiányoznak.) 
2) Óra előtt minden székre tegyünk – létszámtól függően – néhány lapot. Az a betűhöz tartozó képet 
tartsuk meg, ez lesz a példa. 
3) Mondjuk ki az ábécé első hangját, és mutassuk fel az a betűs kártyát. Mondjuk ki a hozzá tartozó szót is: 
autó. A diákok mindkettőt elismétlik. 
4) Mondjuk ki az á hangot. Akinél a megfelelő kép van, feltartja. Mi mondjuk a szót, a diákok elismétlik. 
5) Vegyük így sorra az összes képet. Következetesen javítsuk a kiejtést, hogy a diákokban a szavak hangzása 
helyesen rögzüljön. 
6) Ha végigértünk az ábécén, a következő körben mi csak az ábécét mondjuk, a szót a diákok nevezik meg. 
Javítsuk a kiejtést. 
7) Ezután térjünk át a könyv első feladatára. 
(Köszönjük Kováts Katalinnak a feladat ötletét.) 
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1. Nemzetközi szavak  
1) Ha elvégeztük az első mumkalap gyakorlatsorát, a diákok emlékezetből, máskülönben a fent megadott szavak 
segítségével egészítik ki a feladatot. 
2) Ellenőrizzünk közösen. 
3) A diákok csukott könyv mellett ismétlik utánunk a szavakat. Folyamatosan javítsuk a kiejtést. 
4) Mondjuk a betűket ábécésorrendben, a csoport kórusban mondja a szót.  
 
2. Hallgassa meg, és ismételje el az összes szót! 
1) A feladat instrukciójának megfelelően játsszuk le, és ismételtessük el a szavakat. 
2) Vezessük rá a diákokat arra, hogy a magyarban mindig az első szótagon van a hangsúly. 
 

Miért így?  
A fent ismertetett munkamenetben (munkalap, 1. és 2. feladat) a diákok a lehető legtöbb módon 
találkoznak a szavakkal, s mindjárt az új nyelv tanulásának első fázisában aktívak. Ez igen motiválóan hat, 
hiszen a tanulók mindjárt a tanulási folyamat elején úgy érzik, hogy – viszonylag kis erőbefektetéssel – 
máris igen sok szót megtanultak. Emellett a bevésést is hatékonyan segíti. 

 

Második munkalap: kártyák az ábécé szavaival  
A kártyák az ábécé szavainak bevésését segítik. A későbbiekben a szavak ismétlésre vagy nyelvtani 
jelenségek gyakorlására (tárgyeset, többes szám) is felhasználhatók (ehhez ld. javaslatokat később). 
 
1) A kártyákat úgy kell elkészíteni, hogy egyik oldalon a szó és a kép is rajta legyen, a másikon csak a kép.  
2) Osszuk ki a kártyákat úgy, hogy lehetőleg mindenkinek ugyanannyi jusson.  
3) A diákok körbejárnak a teremben, és megmutatják egymásnak a kártyák képes felét. A beszélgetőpartner 
feadata, hogy megnevezze a szót. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
4) A diákok minden kör után továbbadják a kártyáikat a beszélgetőpartnernek. Négy-öt kör után 
befejezhetjük a gyakorlatot. 
5) A diákok a szavakat emlékezetből kiscsoportokban le is írják, majd megoldásaikat összehasonlítják a 
könyv első feladatában olvasható szavakkal.  
6) Végül elemezzük a szavakat a kiejtés szempontjából. Ehhez pl. felírhatunk egy-egy betűt a táblára, a 
betűhöz tartozó hangot a diákok adják meg. Tudatosítsuk a magyar kiejtés és írás következetes voltát, ill. a 
magánhangzók nyitottságának jelenségét. 

 

Miért így?  
A 3–4. lépésben a kártyák cserélgetése újabb példa arra, hogyan segíthetik egymást a diákok új ismeretek 
elsajátításában. Az, hogy együtt gyakorolnak és egymást kérdezik ki, lényegesen csökkenti az új nyelv 
tanulásával járó kezdeti stresszt. 
A feladat ideje alatt mindenki ismét minden lépésben aktív, és a bevéséshez minden (vizuális, auditív, 
haptikus, kinetikus stb.) csatornát aktívan használ.  
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ÁBÉCÉ 

 
3. A magyar ábécé 
1) Az előző feladatok során a diákok már vizuálisan, hallás után és leírva is megismerkedtek a hang és az íráskép 
viszonyával. Itt első lépésben csukott könyv mellett olvassuk fel az ábécét, vagy játsszuk le a hangfelvételt. Kérjük meg a 
diákokat, ismételjék el a hangokat. 
2) Nyissuk ki a könyvet, és nézzük meg az ábécét. (A hangokat és betűket össze is hasonlíthatjuk az anyanyelvével.) A 
magánhangzókhoz kötve tanítsuk meg a hosszú és a rövid melléknevet (ld. sárga alapú megjegyzés). Tudatosítsuk a 
diákokban az ékezetek fontosságát és szerepét, valamint azt is, hogy az a és az á, illetve az e és az é nem ugyanazon hang 
rövid és hosszú variánsai, hanem eltérően képzett hangok. 
3) Vegyük elő újra az első munkalap nagy kártyáit, és kérjük meg a diákokat, rakják őket ábécésorrendbe (a földön vagy 
szabad asztalokon).  
4) Végül a betűkhöz kapcsolva néhány olyan hasznos kifejezést is megtaníthatunk, melyeket a következő fejezet tárgyal, 
pl.: az É betűnél a Jó éjszakát!, a GY betűnél: Magyar vagyok, I: Igen. N: Nem. O-Ó: Jó napot! Ő: Ő Chris. R: Jó reggelt!, S: Jó 
estét! Sz: Szia! Sziasztok! V: Viszlát! stb. 
 
Kiegészítő feladat: artikuláció és hangképzés 
A magánhangzókat nyelv- és ajakállás szerint is csoportosíthatjuk. Magyarázzuk el a diákoknak a nyelv és az ajak mozgását 
a hangok képzése során, ezzel is segítve őket a helyes kiejtés elsajátításában. 
Első csoport: ű – ü – ő – ö (ajakkerekítéses magas magánhangzók: a nyelv hegye egyre lejjebb kerül, az ajak egyre 
szűkebb) 
Második csoport: ú – u – ó – o – a (ajakkerekítéses mély magánhangzók: a nyelv hegye egyre hátrébb és lejjebb kerül, az 
ajkak egyre tágabbak) 
Harmadik csoport: á – e – é – i – í (ajakréses magánhangzók: a nyelvállás alig változik, az ajkak vízszintes irányban egyre 
szűkülnek) 
 
 

HANGREND 
 
4. A hangrend  
1) Az a) feladatban magyarázzuk el a magas és mély mássalhangzó fogalmát. A két rajz és az autó és teniszütő szó a 
magánhangzók megjegyzésére szolgál.  
2) A példák alapján magyarázzuk el a hangrend fogalmát.  
3) A tanulók egyénileg vagy kiscsoportban megoldják a b) feladatot. Ellenőrizzünk közösen. 
4) A diákok három csoportot alkotnak: mindegyik csoport egy hangrendtípusért felelős. 
5) Mondjuk a szavakat. Amelyik csoport olyan szót hall, amelyiknek ő felelős a hangrendjéért, feláll. 
6) Ha szükséges, a diákok kisebb csoportokban folytathatják a gyakorlást: egyikük mondja a szót, a többiek megadják, 
magas, mély vagy vegyes hangrendű-e. 
 
5. A határozott névelő  
1) A névelőhasználat szabályai is a hangzás fontosságára hívják fel a figyelmet. Nézzük meg együtt a szabályt az a) 
feladatban. 
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2) Ha megbizonyosodtunk róla, hogy a diákok megértették, kérjük meg őket, hogy kiscsoportban vagy egyénileg oldják 
meg a b) feladatot. 
3) Ellenőrizzünk közösen.  
4) A kiejtés gyakorlására ejtsünk ki néhány szót névelővel, a diákok elismétlik őket. Tudatosítsuk, hogy a névelő és a főnév 
gyakran összeolvad, egy szónak hallatszik, és hogy a névelő csak a legritkább esetben kap hangsúlyt. 
5) További gyakorláshoz ismét használhatjuk a második munkalap kártyáit: a diákok kiscsoportokat alkotnak, majd sorban 
kihúznak egy-egy kártyát. A szót a hozzá tartozó névelővel együtt adják meg. Járjunk körbe, ellenőrizzük a munkát, és 
javítsuk a kiejtést. 
 
6. Hasznos mondatok 
1) Az utolsó oldalon néhány hasznos mondat szerepel, amelyeket a diákok magyarórán vagy magyarokkal beszélgetve 
használhatnak. Hallgassuk meg a felvételt, tisztázzuk a kifejezések jelentését. 
2) Majd játsszuk el a jeleneteket. Javítsuk a kiejtést. 
3) Bátorítsuk a diákokat, hogy tanuljanak meg minél több kifejezést, illetve órán is mindig keressék vissza azokat a 
kifejezéseket, amelyekre szükségük van, de elfelejtették, míg használatuk automatikussá nem válik. 
 
 

LEHETSÉGES ZÁRÁS: BEVEZETŐ A MAGYAR NYELVRŐL 
 
Ha közvetítőnyelv segítségével tanítunk, ez jó alkalom arra, hogy bemutassuk a diákoknak a magyar nyelv sajátosságait. 
Ezt felvezethetjük pl. következőképpen: A magyar nyelv valószínűleg sokban különbözik attól, amit eddig tanult. Más 
logikát követ. Ha szeret vagy szeretett legózni, akkor meg fog barátkozni a magyar nyelvvel is. Miért? Mert sok kis szabályt 
kell összeilleszteni ahhoz, hogy működjön a rendszer. 
 

Olvasás. Olvasni könnyű. Ha egyszer megtanulta az ábécét, mindent el tud olvasni. A magyar kiejtés következetes. 
 

Szóhangsúly. A szavak hangsúlyozása sem túl nehéz. Az a szabály, hogy mindig az első szótagon van a nyomaték.  
 

Kiejtés. A magyar nyitott artikulációjú nyelv. Ez azt jelenti, hogy kinyitjuk a szánkat, és legtöbbször minden betűt 
kimondunk. 
 

Szókincs. A magyar befogadó nyelv. A szókincsünkben rengeteg nemzetközi szó van. Hozzáigazítjuk a magyar kiejtéshez, 
magyarul írjuk le, és máris kész a magyar szó. Ilyenek például: banán, bank, dráma, fájl, film, fizika, horror, klinika, kosztüm, 
logika, menedzser, múzeum, optimista, posta, taxi stb. 
 

Toldalékok. A magyar agglutináló nyelv. Ez azt jelenti, hogy a szavak végén a toldalékok követik egymást. Szinte minden 
szófajt lehet toldalékolni. 
A mássalhangzóval kezdődő toldalék elé általában egy magánhangzót (kötőhangot) teszünk. Milyen magánhangzót? Azt a 
magánhangzó-harmónia határozza meg: autó + -m →  autóm, elefánt + -m → elefántom, üveg + -m → üvegem. 
 

Nemek. Amint a névelőhasználat szabályai is mutatják, a magyarban nincsenek nyelvtani nemek. Harmadik személyben 
sem különböztetünk meg hímnemű és nőnemű személyes névmást. 
 

Igeidők. A magyarban alapvetően két igeidőt használunk: a jelen időt és a múlt időt. A jövő időt viszonylag keveset 
használjuk, általában jövőbeli szándék, ígéret kifejezésére. 
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Szórend. A magyarban nem teljesen kötött a szórend. A legfontosabb szabály, hogy a hangsúlyos szó/információ az ige 
elé kerül. Ezt fókusznak nevezzük: Bettina Budapesten él. Bettina él Budapesten. Ezenkívül tendenciák, tipikus – de nem 
kötelező – szórendek léteznek. 
 

Két igeragozás. A nyelv talán az egyik legkülönösebb specifikuma a határozott és a határozatlan igeragozás. A szabály 
dióhéjban annyi, hogy határozott ragozást csak határozott tárggyal használunk, határozatlan ragozást pedig minden más 
esetben. Ha egy mondatban nincs tárgy, akkor mindig határozatlan ragozást használunk. Az alakok a személyragokban 
különböznek egymástól. 
 

Birtokos szerkezetek. A birtokos több érdekességet is tartogat. Egyrészt azt, hogy ki a birtokos, azt a birtokhoz csatolt 
személyjelből tudhatjuk meg: my glasses = szemüvegem.  
Másrészt a magyarban nincs birtoklást kifejező habeo ige. A magyar azt mondja, hogy létezik valami, és hogy ez a valami 
kié, azt a birtokhoz csatolt személyjelből tudjuk meg: Van autóm. = I have a car. 
 

Miért így?  
A kiselőadás átláthatóbbá teszi a magyar nyelv struktúráját: a tanulás viszonylag távoli ívét és a lényeges 
nyelvi jelenségeket mutatja meg. Növeli az anyanyelvi és az idegen nyelvi grammatikai tudatosságot is. A 
későbbiekben visszautalhatunk az elhangzottakra. 
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2. fejezet 
TALÁLKOZÁS 

 
KÖSZÖNÉS, BEMUTATKOZÁS 

 
1. Köszönések  
1) A terembe lépve köszönjünk a napszaknak megfelelő köszönéssel. (Ha nem az óra elején tárgyaljuk a köszönéseket, 
menjünk ki a teremből, majd lépjünk be újra, hogy a beszédhelyzet világos legyen.) Mutatkozzunk be néhány embernek, 
pl: Jó napot kívánok!/Szia! Horváth Endre vagyok. Fogjunk is kezet. Ha a tanuló is elmondta a nevét, reagáljunk a Nagyon 
örülök vagy a Szia! mondattal. A mondatokat írjuk a táblára. 
2) Kérjük meg a diákokat, hogy folytassák a sort, és mutatkozzanak be két-három embernek. 3) Ezek után olvassuk el, és 
hallgassuk meg a többi köszönést a könyvben. Tisztázzuk az ismeretlen köszönések (Csókolom! Kezét csókolom! Sziasztok!) 
jelentését. 
4) A diákok egy-két percig párokban vagy egyénileg megpróbálják megtanulni a kifejezéseket. 
5) Majd kérjük meg őket, hogy párokban, csukott könyv mellett minél több köszönést írjanak fel a füzetükbe.  
6) Kérjük meg a diákokat, hogy diktálják nekünk a köszönéseket, amelyeket mi a táblára írunk. Figyelem: ne javítsuk a 
diákok kiejtését, hanem pontosan azt írjuk a táblára, amit mondanak. A diákok ilyen módon szembesülnek azzal, hogyan 
hallja őket egy anyanyelvi beszélő.  
7) A diákok megpróbálják kijavítani a hibásan ejtett szavakat. Ebben a többiek és mi is segítsünk. 
8) Majd térjünk át a búcsúzásokra. Ezeket is hallgassuk meg, játsszunk el néhány jelenetet. 
 

Kultúra és országismeret  
Magyarázzuk vagy – ha teljesen közvetítő nyelv nélkül tanítunk: játsszuk el – a köszönések használati 
sajátosságait. (Megjegyezhetjük, hogy a Kezét csókolom! ugyan kihalóban van, de sok hölgy örömmel veszi, 
ha fiúk/férfiak ezt a köszönési formát használják.) 
Hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy a magyarok bemutatkozáskor nemtől és kortól függetlenül kezet 
fognak. 
Újabb találkozáskor a nők általában puszit adnak, a férfiak pedig továbbra is kezet fognak. Ha két eltérő 
nemű ember találkozik, ha jó ismerősök, puszit adnak egymásnak, ha nem ismerik egymást olyan jól, 
általában csak köszönnek. (Erre a 3. fejezet első feladatainál visszautalhatunk.) 

 
2. Bemutatkozás 
1) Játsszuk le az első hangfelvételt (informális bemutatkozás) kétszer úgy, hogy a diákok nem nézik a könyvet.  
2) Olvassuk el a dialógust. 
3) Játsszunk hasonló párbeszédeket párokban és az egész csoport előtt is.  
4) Végezzük el ugyanezt a második párbeszéddel. 
5) A diákok ezután körbejárnak a teremben, és a c) feladatban megadott időpontokban sorra bemutatkoznak a többieknek. 
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Miért így?  
A mozgás, amellyel ez a feladat jár, egyrészt serkenti a vérkeringést, másrészt biztosítja, hogy a diákok 
nem mindig ugyanazzal a partnerrel dolgoznak. Ez jó hatással van a csoportdinamikára.  

 
 
3. Elnézést, te vagy ...? Elnézést, Ön ...? 
1) Nézzük meg az a) feladatban a létige ragozását. Tudatosítsuk a diákokban, hogy az ige egyes szám harmadik személyben 
elmarad.  
2) A b) feladatban a diákok a minta alapján párbeszédeket játszanak. Kérjük meg őket, hogy olyan emberhez is menjenek 
oda, akiről tudják, hogy nem ő a keresett személy, így a tagadást is gyakorolhatják. A párbeszédhez az első két-három 
körben használhatják a könyvet, utána próbáljanak anélkül beszélgetni. Járjunk körbe, segítsünk a mondatok 
megformálásában és helyes kiejtésében. 
2) Néhány kör után mindenki bemutat valakit a csoportból vagy a diákok kiscsoportokban sorolják fel az összes nevet.  
3) A diákok a c) feladatban le is írják a neveket. 
4) Nézzük meg a létigével kapcsolatos összefoglaló táblázatot a munkafüzetben (6. oldal), és oldjuk meg a gyakorlatok egy 
részét az órán.  
 

Miért így?  
A 3. lépésben a diákok leírják társaik nevét. Ez a lépés biztosítja, hogy a tanulók ne csak a közvetlen 
szomszédaik nevét jegyezzék meg, hanem a csoport minden tagjáét. Ez jó hatással van a 
csoportdinamikára. (A gyakorlat természetesen a létige elhagyásának jelenségét is tudatosítja.) 

 
Variáció  
1) Kérjük meg a diákokat, hogy írjanak névtáblát egy kitalált névvel.  
2) Szedjük össze a névtáblákat, és mindenki megkapja valaki másét, akit – a 3. feladat mintáit használva – meg kell 
találnia a csoportban. 
 

Kultúra és országismeret  
Tudatosítsuk a diákokban, hogy a magyarok viszonylag könnyen és gyorsan tegeződnek. Röviden a tegezés-
magázás szabályait is elmondhatjuk: családtagok, barátok, kollégák és kb. egykorúak általában tegeződnek, 
idegen emberekkel (pl. üzletekben, szolgáltatóhelyeken) általában magázódunk. 

 
4. Részletes bemutatkozás 
1) Ez a feladat három hosszabb bemutatkozást közöl. A szóanyag ismétlődik, és sok szó jelentése a kontextusból is 
kikövetkeztethető. Először mutatkozzunk be mi. Ehhez használjuk – értelemszerűen magunkra vonatkoztatva – a 
szövegekben előforduló mondatokat. Ismételjük addig a mondatokat, míg a diákok nem bólintanak, hogy értik. A 
mondatokat a táblára is írhatjuk. 
2) Majd hallgassuk meg csukott könyv mellett kétszer a tankönyvben szereplő szövegeket. A diákok a második hallgatás 
közben lejegyzik az ismerős szavakat (városneveket, országnevet stb.). 
3) A megértett szavakat mi vagy a diákok a táblára írják.  
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4) Nyissuk ki a könyvet, hallgassuk meg újra, és olvassuk is el a szöveget. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. 
5) Nyitott vagy csukott könyv mellett, játsszuk le újra a szöveget. A diákok ismét figyelnek. Kérjük őket, hogy próbálják 
elismételni a mondatokat. Ezek nyilvánvalóan nem lesznek tökéletesek, de nem baj: a gyakorlat segít a magyar nyelv 
zeneiségének, intonációs sajátosságainak elsajátításában.  
6) Ha használunk közvetítőnyelvet, megkérdezhetjük a diákokat, milyennek találják a magyar nyelv intonációját, dallamát. 
A diákok a levegőbe is rajzolhatják a kijelentő mondatok intonációját. 
 

Miért így?  
A könyvben szereplő bármelyik írott szöveget (leginkább természetesen a párbeszédeket) érdemes először  
hallott szövegként bevezetni.  
Ha ugyanis már első lépésben is az írásképpel dolgozunk, sok diáknak problémát okoz, hogy az írott 
betűknek ne saját anyanyelve hangjait feleltesse meg. Ez torzítja a kiejtést, és megnehezíti a hallott 
szövegek értését is. 

 

Kultúra és országismeret  
A szövegek tartalmazzák a bemutatkozó emberek életkorát. Mondjuk el a diákoknak, hogy az életkorukat 
(különösen ha már idősebbek) természetesen egyáltalán nem kell bemutatkotáskor megadniuk. 

 

Első munkalap: bemutatkozás  
A munkalap a 4. feladat szövegeinek szókincsét gyakoroltatja hiányos szöveg formájában. 
 
1) A munkalapon található feladatot a diákok egyénileg oldják meg: vagy emlékezetből vagy a hangfelvétel 
hallgatása közben egészítik ki a hiányzó szavakat.  
2) Párban ellenőrzik a megoldást. Felolvassák egymásnak a mondatokat, majd összevetik őket a tankönyv 
szövegével. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
3) Három diák a csoportnak is felolvassa a három szöveget. 

 
5. Melyik szó illik az igéhez? 
1) A diákok egyénileg oldják meg a feladatot, majd kiscsoportokban ellenőrzik. 
2) Fogalmazzuk meg a feladat során láthatóvá vált nyelvtani szabályokat: a -ban/-ben és az -ul/-ül ragok funkciója, esetleg 
az E/1. személyragja. 
3) A diákok hármas csoportokat képeznek, és mindenki egy-egy személy nevében bemutatkozik. Járjunk körbe, javítsuk a 
kiejtést és az intonációt. 
4) Egy-egy diák a csoport előtt is eljátssza a bemutatkozást. (Ne azok a diákok játsszák el, akik az első munkalap 3. 
lépésében.)  
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Miért így?  
A feladat tudatosítja a szótanulás egyik alapelvét: a szavakat, amikor lehetséges, egy-egy lexikai egység 
(angol szóval: chunk) részeként tanuljuk meg, pl.: Portugáliában élek, angolul beszélek stb. Ez a fajta 
szótanulás egyrészt azért hasznos, mert a szavakat kontextusban mutatja be, ezzel is segítve a bevésést és a 
helyes használatot, másrészt javítja a kiejtést és az intonációt, hiszen beszédben a kifejezések egyes elemei 
között általában nem tartunk szünetet. 

 
Lehetséges kiegészítő feladat 
Bár a diákok a személyes bemutatkozásukhoz szükséges elemeket csak később tanulják meg pontosan, motiváló lehet, ha 
már az első órák után tudnak magukról néhány mondatot mondani. A feladat elvégzése után felírhatjuk a táblára a 
következő, hiányos mondatokat: ... vagyok. ... élek. ... beszélek. Most ... tanulok.  
A diákok segítségünkkel kiegészítik a mondatokat. A mondatokat egyelőre frázisokként tanítsuk meg, a lehető legkevesebb 
nyelvtani magyarázattal.  
Ez a gyakorlat általában olyan csoportban működik jól, ahol tapasztalt nyelvtanulók ülnek, akik gyorsan megértik és 
elfogadják az új struktúrákat, különben könnyen elveszhetünk a részletes nyelvtani elemzésben (mit jelent pontosan az -
ul/-ül, mikor -on/-ban/-ben a helyhatározó ragja, hogyan épülnek fel a számok stb.).  
 
6. Kiejtés és intonáció: szó- és mondathangsúly 
1) Mindkét feladatot érdemes először csukott könyvvel elvégezni, hiszen a helyes kiejtés elsajátításához fontos, hogy a 
diákok megtanuljanak bízni a fülükben. A diákok hallgatják, és hallás után ismétlik el az a) feladat szavait. Frissítsük fel a 
szabályt, miszerint a magyarban a szóhangsúly az első szótagon van. 
2) A második lépésben hallgassuk és olvassuk is a szavakat. A feladatban csak egyes szám első személyű igék szerepelnek, a 
gyakorlat így a -k személyragra is ráirányítja a figyelmet.  
3) Ismét gyakoroljunk hallás után. Ehhez mindenki kap egy igét, amelyet felír egy papírra. (Egy igét több diák is kaphat.) 
Soroljuk az igéket egymás után. Mindig csak azok a diákok ismétlik a szót, akik az adott igét kapták. Néhány kör után 
továbbadják a papírt a szomszédjuknak. Öt-hat kör után fejezzük be a gyakorlást. 
4) Most hallgassuk meg a b) feladat mondatait, az 1–2. lépést követve. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a mondatkezdés 
automatikusan kap némi hangsúlyt. Emlékeztessünk arra is, hogy az összetartozó lexikai egységeket kiejtésben nem 
választjuk el egymástól. 
 
 

ORSZÁGOK ÉS VÁROSOK 
NEMZETISÉGEK ÉS NYELVEK 

 
7. Európai országok és fővárosok 
1) Nézzük meg együtt a térképet. Ha van a teremben internet, egy magyar nyelvű világ-vagy Európa-térképet a falra is 
kivetíthetünk. Ejtsük ki néhány ország nevét. Eddigre már valószínűleg tudjuk, ki melyik országból jön, ezért kezdjük a 
gyakorlatot ezekkel az országnevekkel. Ha a csoport egynemzetiségű, kezdjük a saját ország nevével, majd nézzük meg a 
környező országok nevét.  
2) Haladjunk végig a könyvbeli térképen található európai országok nevén. Tudatosítsuk, hogy a legtöbb ország nevének a 
végén az ország szó vagy az -ia végződés áll. 
3) Oldjuk meg egyénileg vagy kiscsoportban az a) feladatot, és ellenőrizzünk közösen. 
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4) A diákok kettes vagy hármas csoportokban megoldják a b) feladatot. Tudatosítsuk, hogy a feladat célja nem az általános 
műveltség tesztelése, hanem a Ha ... akkor szerkezet, a véleménynyilvánítás eszközeinek és a fontosabb európai fővárosok 
magyar nevének és megtanulása. Ezért akkor is beszélgessenek, ha minden választ vagy éppen egyet sem tudnak, mert 
ezzel is gyakorolják a megadott beszédpaneleket. Ha van internet a teremben, biztassuk a diákokat, hogy a feladat 
elvégzéséhez használják az internetet. Természetesen csak magyar nyelvű oldalakat szabad használni! 
5) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen.  
6) A diákok párokban gyakorolják az országneveket: egyikük előtt nyitva van a könyv, ő nevezi meg a várost, a partnere 
csukott könyv mellett próbálja megadni az országot. Ha nem tudja, a partner segít. Majd szerepet cserélnek. 
7) Ha a diákok több kontinensről jönnek, akkor – a c) feladat instrukciójának megfelelően – összeállíthatnak a saját 
kontinensükről egy hasonló kvízt, így a számukra lényeges országok és fővárosok neveit is megtanulják.  
 
Megjegyzés: A feladathoz megadott hasznos beszédpanelek között előfordul a Nem tudom kifejezés, amelyben megjelenik a 
határozott ragozás. Ha az első fejezet kapcsán már utaltunk arra, hogy a magyarban kétféle ragozás van, itt 
megjegyezhetjük, hogy az -m a határozott ragozás személyragja, vagy egyszerűen tanítsuk meg a kifejezést lexikai 
egységként.  
 
8. Országok, nemzetiségek és nyelvek 
1) A táblázatban az országok, nemzetiségek és nyelvek nevét képzési szabályok szerint csoportosítottuk. Az üres helyre a 
diákok adott esetben újabb országokat is beírhatnak. 
2) Oldjuk meg a feladatot közösen, és beszéljük meg a képzési szabályokat. 
3) A diákok kettes vagy hármas csoportban segíthetnek egymásnak elsajátítani a nemzetiségek és országok neveit, pl.: a 
csoport egyik tagja megnevezi az országot, a csoport többi tagja megadja a nemzetiséget és a nyelvet. Az első diák a 
könyvvel javít, majd a következő körben szerepet cserélnek. A feladat úgy is megoldható, hogy a diákok sétálnak az 
osztályteremben, így kérdezgetik egymást.  
4) Ismételjünk át néhány nemzetiséget és nyelvet a plénumon is: pergő ütemben nevezzük meg az országokat vagy a 
nemzetiségeket, a hiányzó információkat a csoport adja meg.  
5) Mindenki elmondja magáról, milyen nemzetiségű. Ha mindenki egy nemzetiségű, kezdjék a mondatot az Én is... 
kifejezéssel. 
 
Lehetséges kiegészítő feladat 
Mondjunk egy országnevet és egy asszociációt az országnévvel, pl.: Finnország: szauna, mobiltelefon, Hollandia: tulipán, 
szélmalom, Japán: szusi, karate, Fuji hegy stb. A diákok folytatják az asszociációs láncot. Közben sok új – általában 
nemzetközi – szót tanulhatnak. Ha van internet a teremben, akkor előre ki is válogathatunk néhány, a kliséket ábrázoló 
képet, vizuálisan segítve ezzel a bevésést. 
Ügyeljünk arra, hogy csak semleges vagy pozitív klisékkel dolgozzunk. Ezt a feladat elején érdemes a diákokban is 
tudatosítani. 
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Második munkalap: népek és nyelvek 
A munkalap az ábécé átismétlésére és a népnevek elmélyítésére szolgál. 
 
1) A diákok egyénileg vagy kiscsoportban egészítik ki a munkalapon található népneveket. Ehhez 
használhatják a szótárt is. 
2) Közösen ellenőrizzük a megoldásokat. Javítsuk a kiejtést.  
3) Majd kérjük meg a diákokat, tegyék ábécésorrendbe a népneveket. 
4) Ismétlésképp a diákok egy lapra felírják az ábécé betűit, majd párokban vagy egyénileg minden betű 
mellé felírnak legalább egy népnevet.  
5) A diákok a munkalap segítségével ellenőrzik megoldásaikat, és javítják a helyesírást. 
6) Egy diák mond egy betűt, a többiek megneveznek egy hozzá tartozó népnevet a listáról. Ezt pergő ütemben 
ismételjük el nyolc-tízszer. 

 
9. Hol élsz? Hol él? 
1) A -ban/-ben ragokkal a diákok a 4. feladat szövegeiben már találkoztak. Ez a feladat a ragok és a hangrend kapcsolatát 
világítja meg. Először ismételjük át a hangrendi szabályokat az első fejezetből. 
2) Adjunk néhány példát a -ban és a -ben rag használatára.  
3) Amikor a diákok megértették a szabályt, kérjük meg őket, hogy önállóan csoportosítsák a szavakat. 
4) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. Javítsuk a kiejtést. 
 
Variáció 
1) Ha elvégeztük az 5. feladatban javasolt kiegészítő gyakorlatot, és a diákok írtak magukról szöveget, megkérhetjük őket, 
hogy először olvassák el egymás írásait, és próbálják meghatározni a -ban/-ben ragok használatára vonatkozó szabályt.  
2) Utána végezzük el a könyvben a feladatot. 
 
Kiegészítő feladat az ábécé szavaival 
Bár a diákok teljes mondatokat még nem tudnak alkotni, érdemes az ábécé erre alkalmas szavait toldalékoltatni, pl.: autó 
→ az autóban, ágy → az ágyban, újság → az újságban, rádió → a rádióban, üveg → az üvegben stb. Ehhez mi mondjuk a 
szavakat (vagy mutassuk az 1. fejezet első munkalapjának vonatkozó képeit), a diákok kórusban toldalékolnak. 
 
10. Németországban élek. Te hol élsz? Ön hol él? 
1) Nézzük meg az a) feladatban az él ige egyes számú ragozási táblázatát, és tudatosítsuk a diákokban, hogy a legtöbb 
magyar ige szabályos, vagyis ugyanúgy a -k, -sz, – ragokat kapja, mint ez az ige.  
2) A b) feladat mind az igeragozást, mind a helyhatározóragok használatát elmélyíti. Először hallgassuk meg a mintákat. 
Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
3) A diákok a minták alapján három-négy emberrel beszélgetnek, és közben lejegyzik, amit a társaiktól hallottak.   
4) A diákok a csoport előtt elmondják, amit megtudtak. Akiről szó van, szükség esetén javít. 
5) Az információkat a diákok a c) feladatban írásban is összefoglalják. 
6) A feladat megoldása után nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 7. oldalán, és oldjuk meg az első 
feladatot vagy mindegyik feladatból néhány mondatot. A többi lehet házi feladat. 
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Variáció: láncjáték 
1) A diákok a Hol élsz? Hol él? kérdésre a 9. feladat város- és országneveivel válaszolnak. Pl. első diák: Svájcban élek. Második 
diák: Te Svájcban élsz, én Belgiumban élek. Harmadik diák: Ő (Jean) Svájcban él, te (Stéphane) Belgiumban élsz, én 
Egyiptomban élek stb. 
2) A játék addig tart, míg mindenki legalább egyszer sorra nem került. 
3) Végül a diákok megpróbálják emlékezetből felsorolni az említett országneveket, s hogy ki él ott. 
 
11. Berlini vagy? Ön berlini? 
1) Tisztázzuk az -i képző jelentését: származási helyet jelöl. 
2) A b) feladat elvégzéséhez először játsszuk le a párbeszédeket. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
3) Ezután kérjük meg a diákokat, hogy járjanak körbe a teremben, és a minták alapján minél több emberrel beszélgessenek. 
Közben a c) feladatban fel is jegyzik a hallottakat. 
4) A diákok a plénumon vagy kiscsoportban beszámolnak arról, amit megtudtak a többiekről, pl.: Carlo olasz, Milánóban él. 
Carlo milánói. Jim angol, Norwichban él, de nottinghami. stb. (Szükség esetén bevezethetjük a nem... hanem szerkezetet, 
hiszen ez a következő fejezetben úgyis előkerül.) Egynemzetiségű csoportban a diákok fiktív identitást is kitalálhatnak 
maguknak.  
5) A feladat megoldása után nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzetben (8. oldal), és oldjuk meg a feladatot. 
 
12. Kiejtés és intonáció: eldöntendő kérdések 
1) Ez kifejezetten intonációs gyakorlat, amelyet először csukott könyv mellett végezzünk el. Mondjuk mi a mondatokat, 
kissé eltúlozva a hanglejtést, hogy jól hallható legyen. A diákok a levegőbe rajzolják az intonációs görbét (a mozdulatokkal 
is segítve a bevésést). 
2) Rajzoljuk az intonációs görbét a táblára. 
3) Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok nyitott könyv mellett ismétlik a mondatokat. 
4) Az utolsó lépésben a diákok ismét becsukják a könyvet. Vagy mi mondjuk a mondatokat, vagy játsszuk le újra a 
hangfelvételt. A diákok elismétlik a mondatokat. 
 

Miért így?  
Az intonációs feladatokat – a fonetikai gyakorlatokhoz hasonlóan – érdemes először hallás után megoldani, 
hiszen így jobban rögzül az intonáció. 

 
13. Milyen nyelven beszélsz? Milyen nyelven beszél? 
1) A gyakorlat középpontjában a hangrendi szabályok elmélyítése áll. A feladatot a diákok egyénileg vagy kiscsoportban is 
megoldhatják. A ragok jelentése problematikus lehet, hiszen nem minden nyelvben van megfelelőjük. Ezért javasoljuk a 
diákoknak, hogy azokat a gyakori igéket tanulják meg, amelyekkel ezt a ragot használjuk. Ezeket a táblázat utolsó sora 
mutatja.  
2) A feladat megoldása után nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 8. oldalán, és oldjuk meg az első 
feladatot vagy mindegyik feladatból néhány mondatot. A többi lehet házi feladat. 
 
 
 
 



MagyarOK 1. : tanári kézikönyv 

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 22 

14. Beszélsz japánul? Beszél japánul? 
1) A diákok az él ige ragozását már ismerik, ill. a hangrend szabályait is elmélyítették. Megkérhetjük őket, hogy csukott 
könyv mellett próbálják elragozni kiscsoportban a beszél, tanul és a tud igéket egyes számban. (Ezek a 4. feladatban már 
előfordultak.)  
2) Ellenőrizzük a megoldásokat az a) feladat táblázatával. 
3) Beszéljük meg a b) feladat alatti rajzon látható fokozatokat. A szavak segítségével először mi mondjunk néhány 
mondatot az idegennyelv-tudásunkról, ezzel is segítve a bevésést. A diákok kisebb csoportokban vagy az egész csoport 
közösen megbeszéli a hallott információkat, majd visszamondják nekünk. Szükség esetén javítsunk. 
4) Nézzük meg a mintadialógusok szókincsét, tisztázzuk az esetleges kérdéseket.  
5) Játsszuk le a négy mintapárbeszédet – ha kell, mindegyiket kétszer –, és kérjük meg a diákokat, írják le, ki melyik 
nyelven mennyire tud. Ellenőrizzük a megoldásokat kiscsoportokban vagy közösen. 
6) A diákok sétálnak a teremben, és minél több emberrel beszélgetnek a nyelvtudásukról. Közben jegyzetelnek.  
7) A c) feladatban a diákok írásban is összefoglalják az információkat. Ehhez a csoport tagjai – kisebb csoportokban vagy 
közösen – összesítik a társaiktól hallott információkat. A különösen érdekes információkat az egész csoportnak elmondják 
(pl. ha valaki valamilyen egzotikus nyelven tud vagy különösen sok nyelven beszél). 
 

Miért így?  
A 3. lépésben magunkról meséltünk. Tapasztalataink szerint a diákokat sokkal jobban érdekli, ha magunkról 
osztunk meg néhány információt, mint ha a könyvben szereplő, nyilvánvalóan fiktív személyek életéről 
olvasnak és hallanak. Használjuk ki ezt a lehetőséget minél többször, mert segíteni fogjuk vele a bevésést, 
valamint érdekes spontán beszélgetések is kialakulhatnak. 

 

Kultúra és országismeret  
Tudatosítsuk a diákokban, hogy magunkat csak a legritkább esetben dicsérjük. Nem mondjuk például, hogy 
Nagyon jól beszélek spanyolul. Ilyesmit legföljebb mások mondanak rólunk dicséretképpen. 

 
15. Simon és Mariann férj és feleség 
1) Ismertessük a szituációt, majd csukott könyv mellett játsszuk le kétszer az a) feladat hangfelvételét. Kérjük meg a 
diákokat, próbáljanak minél több információt megérteni (szavakat, kifejezéseket, mondatokat). 
2) Összesítsük az információkat a táblán. 
3) A diákok újra meghallgatják, és ezúttal el is olvassák a szöveget. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. 
4) Hívjuk fel a figyelmet az -m birtokos személyjel használatára (erről később még lesz szó a fejezetben), valamint a többes 
szám első személyű igeragozásra. Utaljunk a ragok hangrendi illeszkedésére is (beszélünk, élünk, tudunk, tanulunk).  
5) A feladat b) részében a diákok úgy alakítják át a szöveget, mintha Mariann beszélne. Ellenőrizzük a megoldásokat 
közösen, a hangfelvétellel. 
6) Szerepjáték formájában két önként jelentkező megpróbálja emlékezetből elmondani Simon és Mariann szövegét. A 
többiek a könyvet nézik, és segítenek, ha szükséges. 
7) A gyakorlat párokban is megismételhető. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
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16. Otthon magyarul beszélünk 
1) Nézzük meg az a) feladatban a többes számú igeragozás teljes paradigmáját. Tudatosítsuk, hogy minden ige 
ugyanezeket a ragokat fogja kapni. 
2) A b) feladatban – a 15. feladathoz hasonlóan – kérjük meg a diákokat, hogy a dialógusból próbáljanak minél több 
információt megérteni, majd csukott könyv mellett játsszuk le kétszer a hangfelvételt. A diákok közben jegyzetelhetnek is. 
2) Összesítsük kisebb csoportokban vagy közösen, mit sikerült megérteni. 
3) Olvassuk el és hallgassuk meg még egyszer a felvételt, majd oldjuk meg a c) feladatot. 
4) A d) feladat ugyanazt a dialógust tartalmazza, mint a b) feladat, de önözve. A diákok ezt egyénileg egészítik ki. 
Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. 
5) A feladat megoldása után nézzük meg az igeragozást összefoglaló táblázatot a munkafüzet 9. oldalán, és oldjuk meg a 
feladatok egy részét. A többi lehet házi feladat. 
 

Miért így?  
A 2. lépés célja a globális hallásértés fejlesztése. Az életben is gyakran hallgatunk úgy hangfelvételeket (pl. 
riportot a rádióban), hogy nem készülünk fel előzetesen tartalmilag arra, amit hallani fogunk. Szintén 
tipikus élethelyzet, amikor a hallott szövegből csak a számunkra érdekes információkat jegyezzük meg. 

 
Kiegészítő feladat 
1) A diákok ragozási kártyákat is készíthetnek, amelyek egyik oldalára a főnévi igenév és/vagy az egyes szám harmadik 
személyű igealak és egy személyes névmás, a másikra a ragozott alak kerül. Pl. egyik oldal: (mi) beszél, a másik oldal: 
beszélünk. A kártyák elkészítése az íráson keresztül segíti a bevésést. A kártyákat a diákok minden számban és személyben 
elkészítik az eddig tanult igékhez (beszél, él, tanul, tud, beszélget). 
2) A diákok a kártyák segítségével kettes vagy hármas csoportokban kérdezik ki egymást.  
 
17. Miért tanul olaszul?  
1) A feladat tulajdonképpen a 16. feladat variációja. Játsszuk le kétszer a hangfelvételt, miközben a diákok kiegészítik a 
hiányzó szavakat.  
2) Ellenőrizzük a megoldásokat. (A feladat úgy is megoldható, hogy a diákok először kitöltik az igéket, majd a 
hangfelvétellel ellenőrzik a megoldásaikat.) 
3) Mivel a dialógus sok kérdés-választ tartalmaz, amelyek segítségével egyszerűen megvilágíthatjuk a fókuszpozíció 
fogalmát, érdemes a jelenséget itt tárgyalni (ld. munkafüzet 13. oldala). A munkamenethez kövessük a munkafüzet 
instrukcióit. 
4) A 10. munkalapon található szórendi kártyák felhasználásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
 
18. Miért tanulsz ...? Miért tanul ...? 
1) Kérjük meg a diákokat, hogy válasszanak ki egy párbeszédet a 16. és 17. feladat párbeszédei közül, és játsszák el. Ehhez 
első körben használhatják a könyvet. Majd néhány perc alatt próbálják megtanulni a dialógust. 
2) Ezúttal fejből próbálják elmondani a párbeszédet. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt. Így a diákok a 
javításokat be tudják építeni a következő párbeszédbe.  
3) A diákok harmadszor is eljátsszák a dialógust, ezúttal szerepet cserélve. 
4) Végül önként jelentkező párok egy-egy dialógust a csoport előt is eljátszanak.  
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19. Ragozza az igéket! 
Ez a feladat az igeragozást tekinti át minden számban és személyben. A feladat órán vagy házi feladatként is megoldható. 
 

 
SZÁMOK 

 
Az alábbiakban a számokat vezetjük be, és gyakoroljuk különféle – lehetőség szerint életszerű – kontextusban. 
 
20. Hány? 
1) Először hallgassuk meg, és ismételjük el a számokat. 
2) Hívjuk fel a figyelmet az egybeírásra és a hangzórövidülésekre: tíz – tizenegy, húsz – huszonegy stb.  
3) Magyarázzuk el a példák alapján két és a kettő számnév használati különbségét is. (A két szó mindig egy főnév előtt áll, a 
kettő viszont legtöbbször önmagában áll.) 
4) A diákok kiegészítik a hiányzó számokat, és hangosan ki is mondják őket. 
 
Lehetséges feladatok a számok elmélyítésére 
1) Írjuk fel a táblára a számokat 1-től pl. 20-ig. A diákok sorban elmondják őket, majd töröljünk le egy számot, a diákok így 
mondják el a sort, aztán még egyet, még egyet stb. 
 
2) Először a diákok meghallgatják a számokat, másodszor hallják és megismétlik őket, végül elkezdünk valahonnan 
számolni. A diákok először kórusban, majd egymás után folytatják a sort. 
 
3) Keressünk egy számösszekötős rajzot, amelyben pl. 1-től 120-ig számozott pontok vannak, s ezeket sorban összekötve 
alakul ki a kép. A diákok párban dolgoznak, miközben összekötik a szűmokat, a pár egyik tagja mondja is őket. Tíznél, 
húsznál stb. váltanak. (Köszönjük Görbe Tamásnak a javaslatot.) 
 
Megjegyzés: A könyv törzsanyaga igen sokat foglalkozik a számokkal, a nyelvtani munkafüzet viszont nem tér ki rájuk, 
hiszen grammatikai szempontból a tőszámnevek ugyanúgy viselkednek, mint bármely más nyelvben. Ezért a tankönyv 
feladatainak egy részét  feladhatjuk otthoni gyakorlásra. 
 

Harmadik munkalap: számbingó 
A feladatlap a bingó játékkal segít elmélyíteni a számokat. 
 
1) Fénymásoljuk le a munkalapot mindenkinek, és osszuk szét. 
2) Kérjük meg a diákokat, jelöljenek be öt számot. 
3) Találomra mondjuk a számokat, a diákok jelölik a lapon a már elhangzottakat. 
4) A játék akkor ér véget, ha valakinek mind az öt száma elhangzott. Az illető ekkor azt mondja: Bingó! 
 
Variáció 
Egy kinyomtatott munkalapot fel is vághatunk száz kis kártyára, amelyeket egy borítékba teszünk. A diákok 
egymás után húznak egy-egy kártyát, és megnevezik a rajta levő számot. 

 



MagyarOK 1. : tanári kézikönyv 

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 25 

21. Mennyi az idő? 
1) A feladat során a számok gyakorlása az igen hasznos ... óra ... perc szerkezettel egészül ki. A feladatot a diákok egyénileg 
oldják meg. 
2) Ellenőrizzünk közösen. 
 
Megjegyzés: A feladat lebonyolítása során ügyeljünk arra, hogy ne vezessünk be további, az idő meghatározására vonatkozó 
szerkezeteket (pl. Hány óra van? Nyolc óra van.), mert ezekben a létige harmadik személyű alakja is megjelenik. Ezt az 
alakot didaktikai okokból csak a 3. fejezetben vezetjük be.  
 
22. Telefonszámok 
1) A feladatban a diákoknak hallás után kell kiegészíteniük a hiányzó számokat. Mielőtt lejátsszuk a hangfelvételeket, 
utaljunk arra, hogy valószínűleg nem fognak mindent megérteni, de ez nem baj. Összpontosítsanak a számokra, hiszen ez 
az az információ, amelyre szükségük van. 
2) Játsszuk le kétszer mindegyik felvételt, majd ellenőrizzük a megoldásokat. 
3) Végül – ha a diákok igénylik – a hanganyag leiratát is elolvashatjuk a függelékben. Részletes nyelvtani magyarázatba 
lehetőleg ne menjünk bele, hiszen a diákoknak még nincs elég grammatikai és szókincsbeli tudásuk ahhoz, hogy minden 
jelenséget megértsenek. 
 

Negyedik munkalap: telefonszámok 
A gyakorlat, amely a számok írásképét is segít rögzíteni, a 22. feladat előkészítéseként vagy lezárásaként, 
illetve később ismétlésként is felhasználható. 
 
1) A munkalapból készítsünk kártyákat, amelyek egyik felén egy-egy telefonszám, a másikon ugyanaz a 
szám betűkkel látható.  
2) Minden diák húz egy kártyát, majd odamegy valakihez a csoportban, akinek megmutatja a kártya számos 
felét. A partner mondja a számot. A kártyát tartó diák a kártya hátoldalával ellenőriz.  
3) Majd szerepet cserélnek. 
4) Miután mindkét telefonszámot elmondták, kicserélik egymás között a kártyákat, és újabb partnert 
keresnek. 
 
Variáció 
1) A feladat munkalapként is felhasználható. A diákok félbehajtják a lapot, egyik diák a bal oldalt nézi, a 
másik a jobbat.  
2) Akinél a szám van, hangosan kimondja, akinél a betűvel kiírt szám van, javít. 
3) Majd szerepet cserélnek. 
 
A variáció variációja  
A feladatot szituációba is ágyazhatjuk. Ehhez írjuk fel a táblára a (később a fejezetben előforduló) – Mi a 
telefonszámod? – A telefonszámom 00 36 ... kifejezéseket. A diákok vagy egy-egy kártyát vagy a félbehajtott 
lapot használva beszélgetnek. Itt is az javít, aki a betűvel kiíírt számot látja. 
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23. Nyelvek Európában  
1) Mielőtt megoldanánk a feladatot, megkérdezhetjük a diákokat, tudják-e, kb. hány embert beszél Európában angolul, 
németül, magyarul stb. A diákok – kiscsoportokban vagy a plénumon – tippelnek. Ebben a lépésben nem az általános 
műveltség tesztelése a lényeg, hanem a számok és a véleménynyilvánítás gyakorlása (Szerintem... Lehet. Nem tudom. Talán 
...). A tippeket fel is írhatjuk a táblára. 
1) Játsszuk le kétszer az a) feladat hangfelvételét, és kérjük meg a diákokat, hogy egészítsék ki a hiányzó adatokat. A diákok 
össze is vethetik a válaszokat a tippjeikkel, ehhez érdemes bevezetni a nem... hanem szerkezetet. (Ez a könyvben didaktikai 
okokból csak a következő fejezetben  jelenik meg, mert a tagadás szórendjét ott tárgyaljuk.) 
2) A b) feladatot a diákok házi feladatként is megoldhatják. Kérjük meg őket, hogy keressenek adatokat az interneten, pl. a 
magyar Wikipédia-oldalakon. 
3) A diákok a következő óra elején ismertetik az adatokat. 
 

Miért így?  
Az internetes keresőfeladatok lényege, hogy a diákokat hozzászoktassák az autentikus anyagokkal való 
munkához. Ez segít abban, hogy a magyar nyelvet kezdettől fogva – az anyanyelvükhöz és más idegen 
nyelvekhez hasonlóan – információszerzési céllal is használják. 

 

Ötödik munkalap: Hol milyen nyelven beszélnek az emberek?  
Ez a feladat a 23. feladat helyett vagy annak kiegészítéséül használható. (Az első esetben a 23. feladat lehet 
házi feladat.) A számokat, az országneveket valamint a mondatszerkezetet mélyíti el. 
 
1) A diákok párokat alkotnak, az egyik diák az A, a másik a B munkalapot kapja. 
2) A diákok a munkalapjukon található mintamondatok segítségével kérdezgetik egymást, közben 
kiegészítik a hiányzó információkat. Járjunk körbe a teremben, és javítsuk a hibákat. 
3) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. 
 
Megjegyzés: Mivel a munkalapon európai országok szerepelnek, előfordulhat, hogy a diákok saját országukról 
nem találnak rajta információkat. Ezért a gyakorlás végén adjunk alkalmat arra, hogy ezekről az országokról is 
keressünk információkat az interneten. 

 
24. Országok és számok 
1) Mielőtt megoldanánk a feladatot, megkérdezhetjük a diákokat, milyen magyar falvakat és városokat ismernek. A 
neveket írjuk a táblára, ejtsük ki őket együtt, majd a hátsó borítón található térképen vagy az interneten keressük meg a 
településeket. Ha van a teremben internet, érdemes fotókat is keresni a helyekről. 
2) Az a) feladatban a diákok elolvassák az adatokat, és megnézik Magyarország térképét. Majd megpróbálnak mondatokat 
alkotni önállóan vagy a kérdéseink alapján (pl. Hány ember él Magyarországon? Mi a főváros? stb.). A mondatokat írjuk a 
táblára. 
3) Hasonlítsuk össze a mondatokat a b) feladat szövegével. Ehhez a szöveget játsszuk le és olvassuk is el. Tisztázzuk az 
ismeretlen szavak jelentését.  
4) Térjünk ki a kicsi/kis szavak használatára: a kis alak csak jelzős szerkezetekben szerepel, míg a kicsi általában önállóan. 
Hívjuk fel a figyelmet az összehasonlítás nyelvi megformálásra is: olyan ... (kicsi), mint. 
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4) A diákok a szöveg alapján kiegészítik Portugália és Dél-Korea adatlapját. 
 
25. Ön következik 
1) Ebben a feladatban a diákok saját országukat mutatják be röviden, megadott szókincs segítségével. Az előkészítést – 
mivel némi internetes kutatómunkát igényel – adjuk fel házi feladatnak. 
2) A következő órán a diákok bemutatják az országukat. Ha van a teremben internet, a diákok képeket is mutathatnak az 
országukról és a fővárosukról. Azonos nemzetiségű csoportban a diákok más-más országból – pl. a kedvenc országuk vagy 
egyik szomszéd ország – készüljenek fel. Mialatt a diákok beszélnek, jegyezzünk fel néhány adatot. Kérjük meg a csoportot 
is, hogy jegyzeteljen.  
3) Tegyünk fel néhány kérdést az elhangzott adatokra, pl.: Hány ember él Japában/a japán fővárosban? stb. A diákok a 
jegyzeteik segítségével válaszolnak.  
4) A diákok az elhangzott adatokkal kapcsolatban kisebb csoportokban is feltehetnek egymásnak néhány kérdést. Így az 
információk jobban rögzülnek, valamint a tanulók a kérdőszókat is aktívan használják. 
5) A feladat alatti táblázat néhány hasonló méretű országot mutat. Nézzük meg a listát. Ezután a diákok az összehasonlítás 
gyakorlására párokban kérdezgetik egymást, pl.: Melyik ország olyan nagy/kicsi, mint Ausztria? A partner megkersi az 
információt, és válaszol. Majd szerepet cserélnek. Néhány kör után fejezzük be a gyakorlatot.  
 
Lehetséges kiegészítő feladat vagy variáció 
Mindenki választ egy országot, amelynek internetes kutatómunkával elkészíti az adatlapját. Majd úgy mutatja be, mintha 
saját országa lenne. (Lehet egy másik diák országa a csoportból vagy egy szabadon választott ország.)  
 

Miért így?  
Pozitívan befolyásolja a csoportdinamikát, ha a diákok valaki más országáról keresnek információkat. 
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Hatodik munkalap: Melyik ország vagyok? 
A feladat az országokkal, városokkal és nyelvekkel kapcsolatban tanultakat összegzi. 
 
1) Készítsünk kártyákat, minden diák egy kártyát kap. Ha nyolcnál több diákunk van, két-két diák ugyanazt 
a kártyát kapja. A kártyákon arról az országról szerepelnek információk, amelyet a diákok a feladatban 
megtestesítenek. 
2) Írjuk fel a lehetséges kérdéseket a táblára, pl.: Afrikai/Európai/Ázsiai/Amerikai ország vagy? Kis/Nagy 
ország vagy? Motivált csoportban mindjárt a – 3. fejezetben előkerülő – többszörös toldalékolás jelenségét 
is bevezethetjük, pl.: Hány ember él az ország(od)ban és a főváros(od)ban? Milyen nyelven beszélnek az 
ország(od)ban? Mi a főváros(od)? stb.  
3) A diákok körbejárnak a teremben, és kérdéseket tesznek fel egymásnak az országokról. Cél, hogy a 
partner az információk alapján kitalálja az országot. Kérjük meg a diákokat, hogy a kártyán megadott 
sorrendben tegyék fel a kérdéseket, az első néhány információ alapján ugyanis sokkal nehezebb kitalálni az 
országot, mint az utolsó kettő (nyelv és főváros) alapján, így biztosak lehetünk abban, hogy a diákok 
minden kérdést feltesznek, és minden információt elmondanak, ami a kártyájukon szerepel. Járjunk körbe a 
teremben, javítsuk a hibákat és az intonációt.  
4) Három-négy kör után fejezzük be a gyakorlást.  
5) Végül mindenki megnevezi a saját országát, és néhány – a kártyán található – információt is közöl róla. 
Beszéljük meg a típushibákat is. 
 
Variáció 
1) A diákok párokban is elvégezhetik a feladatot. Ehhez másoljuk le mindenkinek a munkalapot. Az egyik 
diák az első oszlop országait nézi, a másik a másodikat.  
2) Hasonló kártyákat a diákok is készíthetnek, például az országukat körülvevő országokról. 

 
 

FOGLALKOZÁSOK 
 
26. Foglalkozások 
1) Az a) feladatban a diákok néhány gyakori foglalkozás nevével ismerkedhetnek meg. A párosítás során hívjuk fel a 
figyelmet a nemzetközi szavakra (teniszező, asszisztens stb.), amelyek jelentése könnyen megfejthető. Végezzük el a 
feladatot az instrukció szerint. 
2) Nézzük meg a b) feladatban a véleménynyilvánítás eszközeit.  
3) A c) feladatban a diákok a b) feladat kifejezései és a mintadialógus segítségével elmondják, szerintük melyik foglalkozás 
érdekes/nem érdekes. Mielőtt a diákok kettes csoportokban beszélgetnek, egy diákkal játsszunk el egy mintapárbeszédet. 
4) A d) feladat részben a foglalkozásneveket ismételteti írásban. Másik célja, hogy a diákok begyakorolják azokat a tipikus 
eseteket, ahol harmadik személyben a létige nem szerepel a mondatban. Erre a feladat megoldása előtt hívjuk is fel a 
figyelmet (Ki – ő? Mi – ő? Milyen – ő? Hány éves – ő?). A diákok a feladatot egyénileg oldják meg. 
5) Javítsunk közösen, a kiejtésre is figyelve.  
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27. Híres emberek 
1) Az a) feladat – amellett, hogy talán a diákok országából is van benne híresség – olyan foglalkozásneveket tanít, 
amelyekkel a médiában gyakran találkozunk. A feladatot egyénileg vagy közösen is megoldhatjuk. 
2) Az utolsó kérdés (egy híres ember az Ön országából) alkalmat adhat arra, hogy mindenki nagyon röviden bemutasson 
egy híres embert az országából. Ha van a teremben internet, a diákok fotót is mutathatnak a választott személyről. 
Magyarul is kereshetünk róla rövid információt (születési év, foglalkozás, nemzetiség, nemzetközi és/vagy néhány kulcsszó 
vele kapcsolatban). 
3) A b) feladatot adjuk fel házi feladatnak: a diákok megkeresik a képen látható magyar hírességeket az interneten, 
legalább részben magyar weboldalakon. A következő órán bemutatják őket névvel, foglalkozással, lakhellyel és életkorral. 
A bemutatás során használjuk a jelen időt. Ha használunk közvetítő nyelvet, a diákok a személyeket bővebben is 
bemutathatják, illetve mi is mesélhetünk róluk.  
 

Miért így?  
A közvetítőnyelv használatát minden olyan esetben indokoltnak érezzük, amikor egy feladatot semmilyen 
más módon nem tudunk megoldani vagy magyarul túl bonyolult volna és tetemes időveszteséggel járna, 
viszont értékes információkat közvetíthetünk rajta keresztül. Számos, Magyarországgal kapcsolatos 
információt, amely közelebb hozhatja a diákokhoz a kultúrát, az embereket és az országot, teljesen kezdő 
szinten néhány esetben közvetítőnyelv segítségével adhatunk csak át. 

 
Kiegészítő feladat: a foglalkozásnevek összefoglalása 
1) Kérjük meg a diákokat, hogy írják fel az összes foglalkozásnevet, amelyre a 26–27. feladatból emlékeznek. 
2) A diákok összehasonlítják a listájukat a szomszédjukkal, és kiegészítik a sajátjukat. 
3) A diákok körbejárnak a teremben, és addig hasonlítgatják egymással a listáikat, amíg mindenki minden vagy majdnem 
minden foglalkozásnevet leírt. 
4) Ellenőrizzük a helyesírást a 26–27. feladat segítségével, és egészítsük ki közösen a listát, ha szükséges. A diákok, miután 
a helyesírást kijavították, olvassák is fel a szavakat. Javítsuk a kiejtést. 
 

Hetedik munkalap: keresem...  
A diákok ebben a feladatban a népneveket, foglalkozásokat és városneveket mélyíthetik el.   
 
1) Osszuk ki a kártyákat a csoportban úgy, hogy mindenkinek egy kártya jusson. Ha nyolcnál több diákunk 
van, készítsünk két szettet.  
2) A kártyán egy személyről készült rajz, és néhány információ található. A játékban a diákok ezt a személyt 
alakítják. A kártya alján egy másik név található: a diáknak ezt az embert kell megtalálnia, és a lehető 
legtöbb információt begyűjteni róla. (A kártyák úgy vannak összeállítva, hogy két-két ember egymást 
keresi.) 
3) Ha mindenki megtalálta a párját, a párok bemutatkoznak egymásnak a kártyájukon szereplő személy 
nevében, és elmondanak róla minden információt. Ha ehhez kérdéseket tesznek fel egymásnak, a 
kérdéseket írjuk a táblára. 
4) Végül mindenki bemutatja a csoportnak a partnerét. A partner jóváhagyja vagy cáfolja az információkat. 
Javítsunk a kiejtést és a hibákat. 
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28. Hétköznapi emberek 
1) A feladat a számok elmélyítése mellett az E/1. személyű birtokos személyjeleket is átismétli. Olvassuk el a mondatokat, 
majd hívjuk fel a figyelmet a sárga keretben található pont, kukac szavakra.  
2) Játsszuk le kétszer a hangfelvételt. A diákok közben bejelölik, melyik számot hallják. 
3) Ellenőrizzük a feladatot kiscsoportban. Kérjük meg a diákokat, mondják is ki a számokat. Járjunk körbe, és javítsunk, ha 
szükséges. 
 
29. Névjegykártyák 
1) Ez a hallásértési feladat szorosan kapcsolódik az előzőhöz, hiszen hasonló információkkal dolgozik. Játsszuk le kétszer 
mindkét bemutatkozást, közben a diákok kitöltik a hiányzó adatokat. 
2) Ellenőrizzünk közösen vagy kiscsoportokban. 
 
30. Ön következik 
1) Minden diák elkészíti a saját névjegykártyáját. (A kártyákat akár le is fénymásolhatjuk, hogy mindenkinek meglegyenek 
a többiek adatai, vagy a diákok e-mailben is elküldhetik nekünk az adataikat, amelyeket összesítünk egy dokumentumban, 
és a csoport minden tagjának elküldünk.) 
2) A b) feladatban a diákok az információkat egész mondatokban is rögzítik. 
3) A c) feladatban egy társukkal beszélgetve válaszolnak a kérdésekre. Mielőtt a feladatot megoldanánk, hívjuk fel a 
figyelmet az egyes szám második személyű birtokos személyjelre, a -d-re. Mivel a diákok a szerintem, szerinted szavaknál 
már találkoztak vele, ez jó alkalom arra, hogy röviden felhívjuk a figyelmet a különböző szófajú szavak toldalékolásának 
hasonlóságaira. (Mivel az E/3. személyjeleket még nem vezettük be, ügyeljünk arra, hogy olyan emberek dolgozzanak 
együtt, akik az életben is tegeznék egymást.) 
4) A diákok kérdezgetik egymást, és kitöltik az adatokat. 
5) Nézzük meg a munkafüzet 11. oldalán az egyes szám első és második személyű birtokos személyjelek összefoglalását, és 
oldjuk meg az első feladatot vagy mindkét feladatból néhány mondatot. Tudatosítsuk a diákokban, hogy a leggyakoribb 
végződések az -m/-d, az -om/-od és az -em/-ed, amelyeket a táblázatban vastag betűvel szedtünk. 
 
 
Kiegészítő feladat 
1) Kérjük meg a diákokat, írják fel a telefonszámukat egy papírra. 
2) Szedjük be a papírokat, és keverjük őket össze. 
3) Minden diák húz egyet, odamegy valakihez, és megkérdezi: – A te telefonszámod a ...? – Igen, (ez) az én telefonszámom. 
vagy: Nem, (ez) nem az én telefonszámom. Ezzel tovább gyakorolhatjuk a birtokos személyjeleket, valamint a diákokban azt 
is tudatosíthatjuk, hogy a személyes névmást hangsúlyos helyzetben nem hagyhatjuk el. 
 
Lehetséges záró feladat: barkochba híres emberekkel 
A feladat némi előkészítést igényel. Keressünk az interneten vagy újságokban képeket különböző országok hírességeiről. 
Készítsünk kártyákat, amelyeken a személy neve, születési (és elhalálozási) dátuma, nemzetisége és foglalkozása szerepel. 
Érdemes 25–30 kártyát készíteni, mert valószínűleg nem minden diák ismer majd minden hírességet. 
Egy diák húz egy kártyát. Ha nem ismeri a rajta levő személyt, új kártyát húz. A többiek kérdeznek: Férfi? Nő? Magyar? 
Európai? Szakács? Író? stb. Válasz: Igen, az. Nem, nem férfi / nem európai. stb. Aki kitalálja, kiről van szó, új kártyát húz. 
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ÉN ÉS A CSALÁDOM 
 
31. A családtagok 
1) Olvassuk el az a) feladatban a családtagok nevét. Tisztázzuk a szavak jelentését. 
2) A b) feladatban a diákok – egyénileg vagy közösen – csoportosítják a fenti szavakat, s ezzel írásban is elmélyítik őket. 
 
32. Egy kétnyelvű család 
1) Ez a feladat egy komplexebb dialógussal ismétli át a fejezetben tanultakat. Először olvassuk végig az a) feladatban 
szereplő állításokat. 
2) Játsszuk le kétszer a hangfelvételt, közben a diákok kiegészítik az a) feladat táblázatát. 
3) Ellenőrizzük a megoldásokat szóban. 
4) Térjünk át a b) feladatra, ahol a diákok minden olyan információt feljegyeznek, amit értenek. Ezek lehetnek szavak vagy 
egész mondatok. A feladat megoldásához játsszuk le a hangfelvételt kétszer. 
5) A diákok kiscsoportban megbeszélik, mit értettek, majd összesítsük a hallottakat közösen. 
6) Kérjük meg a diákokat, hogy először olvassák végig a c) feladatban a párbeszéd teljes szövegét, majd egészítsék ki a 
végződéseket. A megoldásokat a hangfelvétellel is ellenőrizhetik. 
 

Miért így?  
A végződések kihallása egy szövegből igen nagy nehézséget okoz a tanulók számára. Ha a megoldásokat a 
hangfelvétellel ellenőrizzük, akkor a magyarban mindig hangsúlytalan szóvégekre való összpontosítás 
fontosságát is tudatosítjuk. 

 
33. Ön következik  
1) Ebben a feladatban a diákoknak lehetőségük nyílik, hogy röviden bemutassák a családjukat. Először tisztázzuk a kérdések 
jelentését.  
2) A diákok – házi feladatként vagy az órán – írnak néhány mondatot a választott családtag(ok)ról. Mindenképpen 
ajánlatos a szövegeket a pármunka előtt kijavítani, hogy a diákok helyes nyelvtani szerkezeteket és szavakat gyakoroljanak 
be. 
3) A tanulók párban dolgoznak. Az egyik diák mesél a családjáról, a másik jegyzetel. Ha nem ért valamit, visszakérdez, pl.: 
Bocsánat, hol él a nagymamád? Utána szerepet cserélnek. Járjunk körbe, és javítsunk, ha szükséges. 
4) A következő lépésben a diákok jegyzeteik alapján visszamondják a beszélgetőpartnerüknek a 3. lépésben hallottakat. A 
partner javít, ha szükséges. Járjunk körbe, és javítsunk, ha szükséges. 
5) Végül kérjük meg a diákokat, hogy a csoporttal is osszanak meg magukról egy-két információt. 
 
34. Kérdések és válaszok 
1) Az a) feladat a kérdőszók és az igeragozás elmélyítésére szolgál. A diákok egyénileg vagy kiscsoportban is megoldhatják. 
(Az első mondatban a teljesség végett előfordul a 3. személyű birtokos személyjel, amely a következő fejezet anyaga lesz. 
Itt ne adjunk részletes magyarázatot a képzésről.) 
2) A diákok körbejárnak a teremben, és minél több kérdést feltesznek egymásnak a listáról, lehetőleg fejből. (A biztonság 
kedvéért természetesen vihetik magukkal a könyvet). Biztassuk őket, hogy a nehezebb kérdéseket több embernek is tegyék 
fel, hiszen így jegyzik meg őket. 
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3) Végül nézzük meg a munkafüzet 12. oldalán a kérdőszók listáját. Oldjuk meg a feladatot közösen, vagy adjuk fel házi 
feladatnak. 
 
Megjegyzés: A Miért tanulsz magyarul? kérdésre a fejezetben csak egy lehetséges választ adtunk meg (Mert a 
feleségem/férjem magyar.) Sok diák természetesen egészen más okból tanul magyarul, ezeket az okokat érdemes 
megbeszélni és felíratni a diákokkal, hiszen így személyre szabott szókincset sajátítanak el. 
 

Nyolcadik munkalap: Mi a hasonlóság?  
A munkalapon található kártyák segítségével a diákok minden személyes adatot átismételhetnek, és a 
kérdéseket is gyakorolhatják.   
 
1) Készítsünk kártyákat, amelyeken egy-egy személy adatai szerepelnek. A diákok feladata, hogy legalább 
egy olyan embert találjanak, akivel valamilyen szempontból hasonlítanak egymásra (pl. kor, keresztnév 
stb.). Ha kevesebb diákunk van, mint kártyánk, ügyeljünk arra, hogy a kártyákat a párjukkal együtt osszuk 
ki.  
2) A diákok a teremben körbejárva bemutatkoznak egymásnak. Ehhez használhatják a 34. feladat kérdéseit 
és a következő beszédpaneleket: Én francia vagyok. És te? A partner válaszol: Tényleg? Én angol vagyok. 
Vagy: Én is francia vagyok. Néhány mintamondatok ezek közül írjunk is fel a táblára. 
3) A játék addig tart, amíg mindenki legalább egy, valamilyen szempontból hasonló embert nem talált.  
4) A diákok a hasonlóságokat a csoportnak is elmondják.  
(Köszönjük Görbe Tamásnak a munkalapot.) 

 
Az összefoglalás lehetséges felvezetése 
1) Az átvezető feladat diktálás. Játsszuk le újra a 4. feladat első hangfelvételét, és kérjük meg a diákokat, hogy írják le a 
szöveget. Ne állítsuk meg mondatonként a felvételt, hanem a bemutatkozást ismételjük meg annyiszor, ahányszor 
szükséges.  
2) A tanulók a tankönyv segítségével ellenőrzik megoldásaikat. 
3) Játsszuk le a másik két hangfelvételt. A tanulóknak nincs más dolguk, mint hogy figyeljenek. 
 

Miért így?  
A harmadik lépésben a diákok nem kapnak konkrét feladatot. Hallásértési szövegeket mindig érdemes 
feladat nélkül is – az adott órán vagy később – lejátszani, hiszen ez a fajta stresszmentes hallgatás segíti a 
bevésést. Továbbá a diákok azt a sikerélményt is megélhetik, hogy mennyivel többet értenek, mint első 
hallgatáskor. 
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Kilencedik munkalap: emberek, emberek 
A munkalap a 4. feladat szövegeit dolgozza fel, összegzésképpen. 
 
1) Játsszuk le újra a 4. feladat hangfelvételét.  
2) Osszuk ki a munkalapokat úgy, hogy az egymás mellett ülő diákok egyike az A, a másik a B munkalapot 
kapja. A diákok először egyénileg, emlékezetből egészítik ki az 1. feladatban a hiányzó szavakat. (Minden 
csak egyikük mondatából hiányzik valami.) 
3) A diákok párokban ellenőriznek. Ehhez felváltva olvassák fel a mondatokat. Mindig az a diák olvas, akinél 
a hiányos mondat volt, a társa javít. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
4) Ismétlésképpen játsszuk le még egyszer a hangfelvételt.  
5) A diákok a 2. feladatban néhány perc alatt magukról írnak egy hasonló szöveget. Járjunk körbe, és 
ellenőrizzük a mondatokat. 
6) A diákok vagy az egész csoportnak vagy a szomszédjuknak felolvassák, amit írtak. 
 
Variáció: szerepjáték 
1) Miután az 5. lépésben a diákok megírták magukról a szöveget, kicserélik egymás között a lapjaikat. 
2) A kapott szöveget a diákok átírják E/3. személybe. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. 
3) Minden diák továbbadja a lapot a bal oldali szomszédjuknak.  
4) Majd mindenki úgy mutatja be azt a társát, akitől a lapot kapta, mintha ő lenne az a személy, akiről a 
lapon található leírás szól. (Ezzel a humoros csavarral biztosíthatjuk a diákok figyelmét a bemutatás során.) 
(Köszönjük Antal Mónikának a feladat ötletét.) 

 
35. Összefoglalás 
Ez a feladat – mint minden fejezet utolsó feladata – írásban foglaltatja össze a tanultakat, és lehetőséget ad, hogy a diákok 
egy hosszabb szövegben rögzítsék, amit a fejezetben tárgyalt témákkal kapcsolatban közölni szeretnének. Nyelvvizsga 
előkészítésére is felhasználható.  
1) Kérjük meg a diákokat, hogy írjanak magukról a kérdések alapján egy szöveget, de ne adják meg benne a nevüket. 
(Természetesen mi is írhatunk magunkról szöveget.) Figyelmeztessük a diákokat, hogy csak olyan információkat adjanak 
meg, amelyeket szívesen közölnek magukról.  
2) Javítsuk ki a szövegeket. 
3) A kijavított szövegeket osszuk ki a csoportban úgy, hogy senki ne a sajátját kapja. Legjobb úgy kiosztani őket, hogy két-
két ember egymás szövegét kapja, hogy a későbbi lépésekben együtt tudjanak dolgozni.  
4) A diákok elolvassák a szöveget, és megpróbálják megkeresni a tulajdonosát. Ehhez használhatják az Elnézést, ez a te 
szöveged/ez az Ön szövege? kérdést.  
5) Miután megtalálták a partnert, adjunk néhány percet, hogy a diákok a szövegben található információkkal kapcsolatban 
írásban megfogalmazzanak néhány kérdést, amelyekre a szöveg írójától választ szeretnének kapni. Segítsünk a 
megformálásban, ha szükséges.  
6) Dolgozzunk közösen. A diákok először néhány információt a csoporttal is megosztanak a partnerükről, majd felteszik a 
kérdéseiket. Ebből általában rövid spontán beszélgetés alakul ki, amely még több hasznos szó és kifejezés elsajátítására ad 
alkalmat.  
 
Variáció 
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1) Ha a diákok e-mailben küldik el nekünk a szövegüket, mentsük el, de néhány információt változtassunk meg benne. 
Nyomtassuk ki a „hibás” szövegeket egy példányban. 
2) Osszuk ki a szövegeket úgy, hogy a diákok párokat tudjanak alkotni, tehát két-két ember egymás szövegét kapja. 
3) A diákok párokban vagy a csoport előtt elmondják, amit a szöveg alapján egymásról megtudtak. Aki hibás információt 
hall magáról, közbeszól. Akinél a szöveg van, írásban javít. Járjunk körbe a teremben, és javítsunk, ha szükséges. 
4) A diákok visszacserélik a szövegeiket. Nézzük meg, hogy a javítások nyelvileg rendben vannak-e. 
 

Miért így?  
A Variációban használt munkamenet minden készséget megmozgat, hiszen  
o a diákok először valaki más szövegével találkoznak írásban,  
o ezt a szöveget szóban transzformálniuk kell,  
o írásban javítaniuk kell a szöveget, 
o saját szövegükkel hallás útján találkoznak újra,  
o a változtatásokra szóban kell reagálniuk 
o és ellenőrizniük kell a partner javításait. 

 
A Kiejtés gyakorlatainak (37. oldal) feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
A Hasznos kifejezések és mondatok feldolgozásához (38. oldal) ld. a kézikönyv 5. oldalát. 
Az ismétlő teszt feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát.
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3. fejezet 
ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 

 
 

HOGY VAGY? HOGY VAN? 
 
1. Hogy vagy? Hogy van? 
1) Az első lépésben kössük össze az új beszédelemeket már ismertekkel. Ehhez tegyük fel a Hogy vagy? Hogy van? kérdést 
valakinek a csoportban, és adjunk mindjárt néhány válaszlehetőséget is, pl.: Milan, hogy vagy/van? Jól? Elég jól? Nagyon jól? 
Nem túl jól? (Ezeket a kifejezéseket a diákok a 2. fejezetből már ismerik.) A kérdezett diák válaszol, majd valaki másnak teszi 
fel a kérdést. A lehetséges válaszokat közben fel is írhatjuk a táblára. 
2) Nyissuk ki a könyvet, nézzük meg az ott szereplő válaszokat. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. 
3) Mondjuk egyik mondatot, és kérjük meg a diákokat, hogy ismételjék – megfelelő arckifejezéssel. 
 
2. Hallgasson meg két párbeszédet!  
1) Játsszuk le a két rövid – formális és informális – párbeszédet egyszer vagy kétszer, miközben a diákok beszámozzák a 
mondatokat. 
2) Ellenőrizzük a megoldásokat úgy, hogy két-két diák felolvassa a dialógusokat. Javítsuk a kiejtést. 
3) A diákok párban dolgoznak. Először az első dialógus egyik szerepét tanulják meg, aztán a másikat. Párokban eljátsszák a 
dialógusokat. Járjunk körbe, és javítsunk, ha szükséges. 
    
3. Hogy vagy? Hogy van? Hol vagy? Hol van? 
1) Az a) feladat táblázata azt a két leggyakoribb esetet mutatja, amikor E/3. személyben kitesszük a van igét. Beszéljük meg 
ezeket az eseteket. 
2) Ezután nézzük meg a munkafüzet 16. oldalán a táblázatot, amely a létige használati szabályait mutatja be. A 
munkafüzet első feladatát oldjuk meg közösen, a másodikat adjuk fel házi feladatnak. 
3) Térjünk vissza a tankönyvhöz, és olvassuk végig együtt a b) feladat párbeszédeit. 
4) A diákok sétálnak a teremben, és négy emberrel beszélgetnek arról, hogy vannak. Mind a négy esetben más-más választ 
adnak, így minden lehetséges választ tudnak gyakorolni. 
5) Kérdezzük meg a diákokat, hogy vannak valójában.  
6) Ezek után tegyünk fel egy kérdést egyik diákról, pl.: Hogy van Diana? Amikor a diákok válaszolnak, hívjuk fel ismét a 
figyelmet arra, hogy sem a kérdésben, sem a válaszban nem hagyhatjuk el a létigét a mondatból.  
 
Megjegyzés: A létige használati szabályainak teljes paradigmáját a 7. feladat után is megnézhetjük a munkafüzet 16. 
oldalán, amikor a diákok már a helyhatározós mondatokkal is megismerkedtek. 
 

Kultúra és országismeret  
Mondjuk el, hogy a magyar beszélő a Hogy van? kérdésre gyakran nem a sok más országban bevett Jól 
vagyok választ adja. Gyakran panaszkodik, mesél egészségügyi vagy családi problémákról. (Ezek a témák a 
magyar kultúrában nem számítanak tabunak, és kulturálisan annak lehetőségét igyekeznek kizárni, hogy a 
másik ember irigykedjen ránk.) A Köszönöm, jól vagyok válasz jelezheti, hogy az illető nem szeretne a 
magánéletéről beszélgetni. 
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HASZNÁLATI TÁRGYAK 
 

4. Használati tárgyak 
1) Kérjük meg a diákokat, hogy írják be az a) feladatba azoknak a tárgyaknak a nevét, amelyekét ismerik vagy ki tudják 
következtetni, majd hasonlítsák össze a megoldásaikat valakivel a csoportból. 
2) Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, közben a diákok beírják a hiányzó szavakat. 
3) Hasonlóképpen oldhatjuk meg a b) feladatot is. 
 

Első munkalap: Mi a tárgy neve? 
A munkalap a használati tárgyak nevének bevésését szolgálja, és többféleképpen is felhasználható.  
 
1) Készítsünk kétoldalas kártyákat: egyik oldalon a tárgy képe, a másik oldalon a neve szerepel. Ha a 
feladatot kisebb csoportokban akarjuk végeztetni, készítsünk minden csoportnak egy kártyaszettet. 
2) Tegyük a kártyákat képes felükkel felfelé egy szabad asztalra. A diákok feladata, hogy megnevezzék a 
tárgyakat. Amelyiket megnevezték, azt megfordítják. 
3) A gyakorlásnak akkor van vége, amikor minden kártyát megfordítottak. 
4) A kártyákat osszuk szét a diákok között, és kérjük meg őket, hogy ismételjék át a rajtuk levő szavakat, 
majd a teremben körbejárva kérdezzék ki egymást. Minden kör után adják tovább a kártyáikat, hogy minél 
több szót átismételhessenek. 
5) Végül az üres munkalapon – közösen vagy önállóan – kiegészítik a tárgyak nevét. 
 
Első variáció 
1) Úgy is szétvághatjuk a kártyákat, hogy egyik kártyán a tárgy képe, a másikon a tárgy neve szerepel.  
2) Minden diáknál egy kártya van, és a teremben körbejárva megtalálják a párjukat: ha egyiküknél a tárgy 
neve van, a másiknál a rajza legyen.  
3) Aztán a teljes csoporttal ismételjük át a képek és a kártyák segítségével a tárgyak nevét. 
 
Második variáció  
1) Másoljuk le – a csoport nagyságától függően – három vagy négy példányban A3-as lapra az első – a 
tárgyak nevét is tartalmazó – munkalapot, és tegyük őket szabad asztalokra.  
2) A diákok kettes vagy hármas csoportban dolgoznak. A csoport tagjai azt a munkalapot kapják, amelyen 
csak a tárgyak rajza szerepel, a szavak nem.  
3) Minden csoportból egy ember odamegy az egyik asztalhoz, és adott időn (pl. fél percen) belül 
megpróbálja megtanulni néhány tárgy nevét.  
4) Az idő leteltével visszamegy a csoporthoz, és lebetűzi a megjegyzett szavakat. A csoport tagjai 
jegyzetelnek. 
5) Ezután a következő diák megy az asztalhoz, és próbál még több szót megtanulni, valamint leellenőrzi a 
leírt szavak helyesírását. (A saját munkalapját ehhez nem viheti magával!)  
6) Három-négy kör után fejezzük be a játékot, és oldjuk meg az első feladatot a könyvben. Az Ez egy ... 
szerkezetet is bevezethetjük, hiszen a mutató névmás az 5. feladatban előkerül. 
(Köszönjük Andrea Westphalnak a feladat ötletét.) 
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Miért így?  
A második variáció elvégzése nagyfokú koncentrációt kíván a kiscsoportok minden tagjától. A vizuális, 
auditív, kinetikus és haptikus elemek váltakozása nagymértékben segíti a bevésést. A feladattípust 
bármikor felhasználhatjuk új szavak bevezetésére. 

 
Kiegészítő feladat 
1) Valós mindennapi tárgyakat is bevihetünk az órára.  
2) Írjuk a nevüket pl. öntapadós cédulákra, vagy írassuk meg őket a diákokkal. 
3) Kérjük meg a diákokat, helyezzék el a cédulákat a megfelelő tárgyakon. 
4) Ezekkel a tárgyakkal a tanóra későbbi szakaszában is dolgozhatunk (pl. 7. és 10. feladat). 
(Köszönjük Gazdag Zsuzsának a feladat ötletét.) 
 
5. Tárgyak és tulajdonságok 
1) Tisztázzuk az a) feladatban található melléknevek jelentését. Ehhez használhatjuk pl. a teremben levő tárgyakat.  
2) Oldjuk meg a b) feladatot közösen vagy egyénileg.  
3) Használjuk a gyakorlatot a tárgyak nevének elmélyítésére és kiejtésük gyakorlására, ezért ellenőrizzünk közösen. 
4) Nézzük meg a határozott és a határozatlan névelő használatára vonatkozó szabályokat a munkafüzet 17. oldalán. A 
feladatokat a diákok otthon is meg tudják oldani. 
 
6. Ellentétpárok 
1) Olvassuk el a párbeszédeket a könyvben, és tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. (A kiegészítendő szavak jelentését 
ne beszéljük meg, hiszen akkor a hangfelvétel lejátszása feleslegessé válik.) 
2) Játsszuk le kétszer a hangfelvételt, miközben a diákok kitöltik a hiányzó szavakat. 
3) Ellenőrizzük a megoldásokat. Ehhez a diákok olvassák fel a párbeszédet, javítsuk a kiegészítendő kérdések intonációját, 
hiszen erről a 2. fejezetben már szó volt. 
4) Tisztázzuk az esetleges kérdéseket.  
5) Ha valós használati tárgyakkal is dolgozunk, ezekről is kikérhetjük a diákok véleményét, pl.: A ceruzám olcsó. A mobilom 
elég régi stb. 
 
7. Mi van a táskádban? Mi van a táskájában? 
Ebben a feladatban a diákok szabadon alkothatnak mondatot.  
1) Tudatosítsuk, hogy a helyhatározós (valami van valahol) típusú mondatokban a létige nem maradhat el.  
2) Továbbá – a mintamondat segítségével – hívjuk fel a figyelmüket a magyar nyelv azon sajátosságára, hogy ha számnév 
van az alany előtt, akkor az ige egyes számú ragokat kap. 
3) A diákok írnak néhány mondatot a táskájuk tartalmáról. Szükség esetén szótárt használhatnak, de mi is segíthetünk a 
tárgyak megnevezésében. A felsorolást jelzőkkel is színesíthetik. Füllenteni természetesen szabad. 
4) Párokban megbeszélik, amit írtak, és elmagyarázzák egymásnak az esetleges új szavak jelentését. Járjunk körbe, és 
javítsunk, ha szükséges. 
5) Mindenki/Minden pár felolvassa a táskájában levő dolgok listáját, és néhány tárgyat meg is mutat, ha akar. 
6) A többi diák visszamondja, milyen tárgyakat hallott. Javítsuk a kiejtést. 
7) Nézzük meg a Számnév a főnév előtt táblázatot a munkafüzet 22. oldalán, és oldjuk meg a feladatokat vagy egy részüket. 
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8. Milyen a …-d? 
Ebben a feladatban a tárgyak nevét összekapcsoljuk egy már ismert nyelvtani anyaggal, a birtokos személyjelek 
használatával. 
1) Ismételjük át az egyes szám második személy lehetséges kötőhangjait. 
2) A feladat a) részében a diákok szabadon alkotnak mondatokat a megadott szavakkal. Itt térjünk ki a melléknevek 
jelentését árnyaló szavak jelentésére (elég, nem olyan, nagyon, nem túl), amelyeket a sárga hátterű megjegyzés mutat.  
3) A b) részben a tanulók párbeszédeket játszanak a minta szerint. Ehhez használhatjuk pl. az órára magunkkal hozott 
tárgyakat, a diákok tárgyait vagy a második munkalap képeit.  
 

Miért így?  
A melléknevek jelentését árnyaló szavak (elég, nagyon, nem olyan stb.) minden nyelvben nagyon fontos 
elemei az udvariasságnak, és természetes nyelvhasználatot tükröznek. Korai bevezetésük ezért indokolt. 

 

Második munkalap: tulajdonságok 
A munkalap feladata a tárgyak és tulajdonságok nevét kapcsolja össze, valamint az E/1. birtokos 
személyjelet is gyakoroltatja.  
 
1) Készítsünk kártyákat, amelyeket egy-egy tárgy képe és a hozzá tartozó melléknév látható. 
2) Osszuk szét a kártyákat a diákok között úgy, hogy mindenkinek egy jusson. Ha 14-nél kevesebb diákunk 
van, ügyeljünk arra, hogy csak ellentétpárokat osszunk ki. Páratlan számú résztvevő esetén mi is 
kapcsolódjunk be a játékba. 
3) Kérjük meg az első diákot, hogy alkosson egy állító mondatot a kártyán levő tárgy nevével és a 
melléknévvel, pl.: Az én telefonom (elég/nagyon) régi.  
4) Az a diák, akinél ugyanannak a tárgynak a képe van a melléknév ellentétével, válaszol: (Igen?/Tényleg?) 
Az én telefonom új. (Egy mintapárbeszédet a táblára is érdemes felírni.) 
5) A gyakorlás addig tart, amíg a kártyák el nem fogytak. 
6) Majd az ellentétpárokat a diákoknak – immár kettes csoportokban – emlékezetből kell felidézni 
(szóban vagy írásban).  
7) Ellenőrizzünk közösen, pl. úgy, hogy minden csoport felír néhány melléknevet a táblára. 
8) A következő gyakorlathoz a diákok az ellentétpárokon keresztül találják meg a beszélgetőpartnert. 

 
9. Ez a te ...? Ez az Ön ...? 
Ebben a feladatban a diákok a már ismert birtokos személyjelek sorát az egyes szám harmadik személyű birtokos 
személyjellel bővítik. 
1) Töltsük ki közösen az a) feladat bal oldali oszlopát, amely az E/2. személy birtokos személyjeleit ismétli át. Tudatosítsuk, 
hogy a főnév előtt álló személyes névmás arra szolgál, hogy a birtokos személye hangsúlyt kapjon. 
2) Tanulmányozzuk a táblázat jobb oldali oszlopát, majd oldjuk meg közösen a b) feladatot. 
3) Nézzük meg a birtokos személyjelekre vonatkozó szabályokat a munkafüzet 18. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy 
részét. Tudatosítsuk a diákokban, hogy mássalhangzó után az -a/-e és a -ja/-je toldalék is előfordulhat. Az egyértelmű 
szabályokat a táblázatban összefoglaltuk. Rendhagyó főnevek közül csak a már ismerteket soroltuk fel.  
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10. Bocsánat, ez a te telefonod? Bocsánat, ez az Ön telefonja? 
1) A párbeszédekhez használhatjuk – amint az instrukcióban is áll – a diákok tárgyait, vagy magunkkal hozott tárgyakat, 
de az első munkalap kártyáit is. Tegyük ki egy szabad asztalra a tárgyakat/kártyákat, és kérjük meg a diákokat, válasszanak 
egyet közülük. Ez lesz a feladatban az ő tárgyuk. 
2) Ismételjük át a tárgyak nevét, ehhez kérjük meg a diákokat, hogy mondjanak egy mondatot a választott tárgyról: Ez az 
én bögrém. Vezessük be az ez az enyém/tiéd/Öné kifejezéseket is. 
3) Kérjük vissza a tárgyakat a diákoktól, és adjuk oda őket másvalakinek. A feladat, hogy az eredeti tulajdonost megtalálják. 
Ehhez használják az a) feladat mintadialógusait. Kérjük meg őket, hogy minél több emberrel beszélgessenek, akkor is, ha 
azonnal tudják, kié a tárgy, hogy alkalmuk legyen elmélyíteni a szókincset. Állapodjunk meg abban is, tegezzük vagy 
magázzuk-e egymást. 
4) A feladatnak akkor van vége, amikor minden tárgy megtalálta eredeti gazdáját. 
5) A b) feladatban a diákok néhány mondatot írnak a megadott minta szerint. Ez a feladat az E/3. személyjeleket 
gyakoroltatja, tudatosítva, hogy az Ön és az ő névmással is ugyanazok a személyjelek, valamint hogy tulajdonnevek előtt 
nincs névelő (pl. Lisa bögréje). 
 
Variáció  
1) A diákok 8–10 ismert tárgy nevét kártyákra írják, majd ezeket a tárgyakat „elveszítik”, vagyis minden cetlit beszedünk, 
összekeverünk, aztán mindenki „talál” (vagyis a lefordított kártyák közül húz) 4–5 tárgyat. Ha a sajátját húzza, vissza kell 
tennie.  
2) A diákok a rajzokkal elindulnak a teremben, hogy megtalálják a gazdájukat. Ehhez beszélgetnek, pl.:  – Ez a te 
szemüveged? – Nem, ez nem az én szemüvegem / Nem, ez nem az enyém. stb. A gyakorlásnak akkor van vége, ha mindenki 
visszakapta a saját tárgyait. (Köszönjük Görbe Tamásnak az ötletet.) 
 
11. Az új kolléganő 
1) A párbeszédet vágjuk csíkokra.  
2) Nézzük végig az a) feladat szavait. Tudatosítsuk, hogy a van jelentése – amelyet mindig kiteszünk a mondatban – ebben 
az összefüggésben: létezik (there is, es gibt, il y a stb.). Tagadása a nincs/nincsen szó. 
3) Magyarázzuk el röviden a szituációt, majd játsszuk le kétszer a hangfelvételt, közben a diákok bejelölik, milyen tárgyak 
vannak Nóra irodájában. A szövegben sok az ismert szóanyag, de mivel hosszabb párbeszédről van szó, nem biztos, hogy a 
diákok elsőre megértenek mindent. Pontosítsuk, hogy ebben a lépésben elég, ha a tárgyak nevének megértésére 
összpontosítanak. 
4) A diákok párokban összerakják a csíkokra vágott párbeszédet. A megoldást a hangfelvétellel ellenőrizzük.  
5) A diákok a rekonstruált szöveg segítségével ellenőrzik az a) feladat megoldásait.  
6) A b) feladatban mondatokat alkotnak a tárgyakról. 
7) A c) feladatban a diákok egyénileg egészítik ki a van és a nincs szavakat.  A rekonstruált szöveg vagy a hangfelvétel 
segítségével ezt a feladatot is tudják ellenőrizni. 
8) A diákok felolvassák a párbeszédet. Ehhez pl. mondatonként megállíthatjuk a hangfelvételt, hogy a diákok a rá eső 
mondatot nyitott könyv mellett – vagyis auditív és vizuális input segítségével – minél pontosabban el tudják ismételni. 
8) Nézzük meg a létige tagadására vonatkozó szabályokat a munkafüzet 20. oldalán, és oldjunk meg néhány feladatot vagy 
minden feladatból néhány mondatot. 
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Kultúra és országismeret  
Elmondhatjuk, hogy a magyarok ismerkedéskor általában érdeklődők, sokszor kíváncsiak. Néha olyan kérdéseket is 
feltesznek (pl. Van családja? Hány gyereke van? Mit csinál a felesége?), amelyek más kultúrában tolakodónak 
számíthatnak. 
Ilyenkor jó stratégia lehet rövid válasz után a visszakérdezés, pl. Igen, van családom. És Önnek? Majd attól 
függően, hogy a beszélgetőpartner mennyi információt oszt meg velük, ők is eldönthetik, milyen 
részletesen akarnak válaszolni. 

 
12. Mi van és mi nincs az irodában? 
1) A diákok párokban dolgoznak: a pár egyik tagja az egyik képet takarja le, a másik a másikat. Először tisztázzuk az 
ismeretlen szavak jelentését. 
2) A tanulók a megadott beszédpanelek segítségével igyekeznek minél több különbséget találni a két iroda között. Járjunk 
körbe a teremben, segítsünk a megformálásban és javítsunk.  
3) A b) feladat mondatainak megírásához a diákok mindkét képet nézhetik. A feladat egyénileg, kiscsoportban vagy 
közösen is megoldható. 
4) Ellenőrizzünk közösen. 
5) Nézzük meg a többszörös toldalékolásra vonatkozó szabályokat a munkafüzet 18. oldalán, és oldjuk meg a feladatot.  
 

Harmadik munkalap: Mi van és mi nincs az irodában? 
A feladat a tankönyv 12. feladatának variációja. 
 
1) A diákok párokban dolgoznak, a pár egyik tagja az A, a másik a B munkalapot kapja. A diákoknak egymásnak 
kérdéseket feltéve kell a két iroda közötti különbségeket megtalálniuk.  
2) Először tisztázzuk a szavak jelentését. 
3) A diákok a megadott beszédpanelek segítségével beszélgetnek a két irodáról. Járjunk körbe, javítsuk a 
hibákat és a kiejtést. 
4) A csoport közösen is megbeszéli a különbségeket, ehhez mindenki mond néhány mondatot. Végül 
beszéljük meg a típushibákat. 

 
Kiegészítő feladat: Van az irodádban/a lakásodban ...? 
1) A diákok kérdezgetik egymást, pl.: Van az irodádban nyomtató? Van a lakásodban virág? stb.  
2) A válaszban néhány, a mindennapi nyelvben használt fordulatokat is gyakorolhatunk, ezáltal közelítve az élőbeszédhez, 
pl.: Persze hogy van. / Nincs, de nem baj. stb. A mondatokat írjuk a táblára. 
3) A diákok E/3. személyben mondják el, mi található/nem található a partnerük irodájában vagy lakásában. 
 
 

TECHNIKAI PROBLÉMÁK 
 
13. Mi nem működik?  
A feladat egyrészt a Nem működik a/az ... szerkezetet, másrészt a tud segédige és a főnévi igenév használatát mutatja be 
ismert szókincs (technikai eszközök nevének) segítségével. 
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1) A diákok közösen vagy egyénileg is megoldhatják a feladatot.  
2) Utána a szerkezet és a szókincs begyakorlására rövid párbeszédeket is játszhatnak, pl. első diák: Nem működik a 
nyomtatóm. Második diák: Tényleg? Nem tudsz nyomtatni? 
3) Végül nézzük meg a munkafüzet 23. oldalán a tud és a főnévi igenév használatára vonatkozó szabályokat, és oldjuk meg 
a feladatok egy részét. (Ha először kontextusban szeretnénk elmélyíteni a szerkezetet, akkor ezt a 15. feladat után is 
megtehetjük.) 
 
Megjegyzés: A fejezetben több helyen előfordul ikes ige, de vagy csak egyes szám harmadik személyben (pl. működik), vagy 
csak főnévi igenév alakban (pl. internetezni, dolgozni). Az ikes igék a 4–5. fejezet témája lesz, itt még ne irányítsuk rájuk a 
figyelmet. 
 
14. Mi a probléma? 
1) Olvassuk el az a) feladatot, majd játsszuk le egyszer a beszélgetéseket, miközben a diákok beszámozzák a mondatokat. 
2) Oldjuk meg a b) feladatot. Ez a nem működik kifejezés és a tagadószó fókuszpozíciójának elmélyítése mellett a mert 
kötőszó ismétlésére is szolgál. 
3) Játsszuk le párbeszédenként újra a hangfelvételt, és kérjük meg a diákokat, írjanak fel vagy jegyezzenek meg minél több 
kifejezést.  
4) A diákok diktálják nekünk a kifejezéseket. Írjuk őket a táblára, majd ejtsük ki közösen. Javítsuk a kiejtést és az intonációt. 
(Felírhatjuk a kifejezéseket pontosan úgy, ahogy halljuk őket, ezzel szemléltetve, amit egy anyanyelvi beszélő hall.) 
5) A c) feladatban a diákoknak a dialógusokat írásban kell kiegészíteniük. 
6) Ezután kérjük meg a diákokat, hogy kettes csoportokban emlékezetből írják le, majd – ellenőrzés után – játsszák el az 
egyik párbeszédet.  
 

Miért így?  
A szövegek megtanulása során rengeteg szófordulat rögzülhet, hiszen megpróbálunk teljes mondatokat 
megjegyezni. Ilyenkor derül ki az is, hogy sok olyan nyelvi elemet, amelyek megértése semmiféle problémát nem 
okoz, csak nehezen vagy pontatlanul tudunk reprodukálni (pl. toldalékok, szórend stb.). 
A memorizálást mint feladattípust bármilyen rövidebb szöveg esetében javasoljuk. 

 
A munkafüzet 27–28. oldala a tagadás szórendjét tárgyalja. Mivel ez a nyelvi aspektus a feladat során előkerült, célszerű a 
szórendet itt tárgyalni. Ehhez kövessük a munkafüzet instrukcióit. 
A 10. munkalapon található szórendi kártyák felhasználásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
 
15. Segítség! 
1) A táblázat az a) feladatban azokat a szabályos igéket mutatja be, amelyek a ragozás során kötőhangot kapnak. Beszéljük 
meg a táblázatot, magyarázzuk el, hogy a kötőhang elsősorban a kiejtést hivatott megkönnyíteni. 
2) A diákok a b) feladatban a megadott beszédpanelek segítségével informális párbeszédeket játszanak. 
3) Három önként jelentkező kiscsoport egy-egy szituációt a csoport előtt eljátszik – lehetőleg kívülről. Javítsuk a kiejtést és 
az intonációt. 
4) Majd nézzük meg a munkafüzet 24. oldalán a szabályos igéket kötőhanggal, és oldjuk meg a feladatok egy részét. 
 
Megjegyzés: A küld és a mond igék a fejezetben később fognak csak előkerülni, bevezetésük azonban az összes lehetséges 
kötőhang bemutatása érdekében elkerülhetetlennek bizonyult. 
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16. Mennyibe kerül a …? 
1) Tisztázzuk a Mennyibe kerül ...? kifejezés jelentését. Mondjuk a diákoknak, hogy lexikai egységként tanulják meg a 
kifejezést (ezzel elkerüljük a mennyibe szó jelentésének boncolgatását). 
2) Játsszuk le a hangfelvételt egyszer vagy kétszer, miközben a tanulók kiegészítik a hiányzó összegeket. Szükség esetén a 
számneveket átismételhetjük a 2. fejezet 20. feladatához javasolt kiegészítő gyakorlatok egyikével.  
 

Negyedik munkalap: Mennyibe kerül? 
A munkalap célja, hogy kontextusba helyezze az árakkal kapcsolatos mondatokat, és a diákot képessé tegye 
arra, hogy az eladótól hallott információra reagáljon. 
 
1) A diákok párban dolgoznak: egyikük az A, a másik a B munkalapot kapja. 
2) Először a tárgyakat kell megnevezniük. (A beszélgetőpartner lapján alul ott van a megoldás). 
3) A következő lépésben a minta alapján beszélgetnek, és kitöltik a hiányzó árakat. Kérjük meg őket, hogy a 
megadott mondatok valamelyikével reagáljanak is az árra. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.  
4) Minden pár egy-egy dialógust a csoport előtt is eljátszik. 

 
17. Mutató névmás: ez a/az …, az a/az … 
1) Az a) feladat a mutató névmás használatát szemlélteti rajzzal. Tudatosítsuk, hogy az ez névmás közelre mutat, az az 
pedig távolra, valamint hogy a határozott névelőt – sok más nyelvvel ellentétben – a névmások után is ki kell tenni. 
2) A b) rész a 16. feladat szóanyagát forgatja vissza és egészíti ki a mutató névmások használatával. A diákok rövid 
párbeszédeket játszanak, ugyanazzal a partnerrel vagy a partnert váltogatva. Az első néhány párbeszédhez használhatják a 
mintadialógust, utána lapozzanak vissza a 16. feladathoz, és próbálják meg fejből eljátszani a dialógust.  
3) Nézzük meg a munkafüzet 26. oldalát, és oldjuk meg a feladatok egy részét. 
 
18. Tetszik ...? 
1) Tisztázzuk a tetszik szó jelentését, és olvassuk el a mintadialógusokat. 
2) A diákok párokban eljátsszák az a) feladat mindhárom párbeszédét. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
3) Egy-egy pár a csoport előtt is előadja egyik dialógust.  
4) A b) rész a mellékneveket ismétli és bővíti életszerű helyzetben. Miután tisztáztuk a szavak jelentését, a diákok párokban 
beszélgetnek a székekről, fotelekről. 
5) A diákok a teremben lévő tárgyakról is véleményt nyilváníthatnak.  
 
Kiegészítő feladat 
Használhatjuk az internetet is, pl. a  http://www.globalplaza.hu/termekek vagy a www.arukereso.hu honlapokat, ahol sok 
különféle termékről találunk fényképes ismertetőt. Érdemes technikai eszközöket (pl. okostelefon, nyomtató) keresni, mert 
a modern technológia terén sok az idegen szó, amelyeket a diákok gond nélkül meg fognak érteni. 
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EMBERI TULAJDONSÁGOK 
 
19. Külső tulajdonságok 
1) A diákok a hangfelvétel alapján beírják a hiányzó mellékneveket.  
2) A sárga hátterű ismertető néhány használati sajátosságra hívja fel a figyelmet. Ezeket beszéljük meg közösen. 
3) Majd játsszuk le újra a hangfelvételt, de állítsuk meg minden szópár első tagja után. Az ellentétet a diáknak kell 
megnevezni. Végezzük el néhányszor egymás után a feladatot.  
4) Majd a diákok párokban gyakorolják a szavakat: a képeket nézve (és a szavakat letakarva) az első diák mondja az egyik 
melléknevet, a párja pedig az ellentétét. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
5) Utolsó lépésben a diákok csukott könyv mellett leírják a mellékneveket. 
 

Miért így?  
A magyar szavak megjegyzésével igen sok diáknak problémái vannak, hiszen gyakran nem hasonlítanak 
semmilyen, általuk ismert más nyelvre. Ezért nagyon fontos a többszörös ismétlés. Ha a feladat jellegét és a 
felhasznált csatornákat – amint ebben a feladatban – lépésenként egy kicsit megváltoztatjuk, ugyanazt a 
szókincset ismételve nagyobb hatékonyságot érünk el. A diákok kezébe pedig olyan módszereket adunk, 
amelyekkel a tanórán kívül egyénileg vagy kiscsoportban is tudnak dolgozni. 

 
20. Belső tulajdonságok 
1) Tisztázzuk a kiegészítendő szavak jelentését pl. úgy, hogy eljátsszuk őket.  
2) Kérjük meg a diákokat, igyekezzenek minél több ellentétpárt megtalálni, mielőtt lejátsszuk a hangfelvételt. Mivel a 
feladat néhány idegen szót is tartalmaz, egy-két szó ellentétét biztosan mindenki meg fogja találni. A fosztóképző is segít, 
pl.: türelmes - türelmetlen.  
3) A diákok összehasonlítják egymással a listájukat. 
4) Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok javítják megoldásaikat.  
5) Ejtsük ki újra a szavakat, a diákok ismételnek. 
6) A diákok – a 19. feladathoz hasonlóan – ismét gyakorolhatnak párban. Egyikük az első szót mondja, a másik az 
ellentétet. 
 

Miért így?  
Ebben a feladatban – ha az itt javasolt munkamenetet követjük – a diákok az első lépésben csak a szavak 
felének ismerik a jelentését. Ezek alapján kell megtalálniuk az ellentétpárokat. Hasonló feladatokkal 
stratégiákat találhatnak ismeretlen – vagy félig ismeretlen – szavak jelentésének kikövetkeztetésére (itt pl. 
a nemzetközi szavak és a fosztóképző segítenek). 
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Ötödik munkalap: emberi tulajdonságok 
A feladat a tulajdonságok és a mutató névmás gyakorlása mellett és az előző fejezetben tanult 
foglalkozásnevek elmélyítésére is alkalmat ad. 
 
1) Készítsünk kártyákat, amelyeken egy-egy rajz szerepel. 
2) Osszuk ki a kártyákat úgy, hogy mindenki egyet kapjon.  
3) Kérjük meg a diákokat, hogy keressék meg azt az embert, akinek a kártyáján a saját melléknevük 
ellentéte szerepel. Ehhez a diákok mondanak egy mondatot a képen látható emberről, de nem mutatják 
meg egymásnak a kártyákat. 
4) A diákok a csoportnak mutatják a kártyájukat vagy leteszik őket egy szabad asztalra, és mondatokat 
képeznek, pl.: Ez az orvos idős. 

 
Kiegészítő feladat 
1) A diákok néhány percnyi időt kapnak, hogy a 19. és 20. feladat szavai közül minél többet megtanuljanak.  
2) Először egyénileg készítenek listát azokról a szavakról, amelyekre emlékeznek. (A két feladatban összesen 29 szó fordul 
elő.)  
3) A következő lépésben összehasonlítják a szomszédjukkal, és kiegészítik a listát. 
4) Majd körbejárnak a teremben, és még több emberrel összehasonlítják a listájukat. Lényeges, hogy a diákok ne csak 
megmutassák egymásnak a listát, hanem ejtsék is ki a szavakat, mert azok ezzel is jobban bevésődnek. Járjunk körbe, és 
javítsuk a kiejtést. 
5) A szavakat a táblán összesítjük. Ide a diákok is felírhatják őket. 
 

Hatodik munkalap: tulajdonságok, ellentétpárok 
A kártyák a tulajdonságok nevének elmélyítését szolgálják, és többféleképpen felhasználhatók. 
 
Szomorú vagy?  
1) Egy diák húz egy kártyát, és megpróbálja eljátszani a rajta levő melléknevet. 
2) A többiek közben kérdeznek, pl.: Szomorú vagy? A mímelő diák válaszol: Igen, az vagyok. / Nem, nem 
vagyok szomorú.  
3) A diákok addig kérdeznek, amíg valaki ki nem találja a tulajdonság nevét. Aki kitalálta, az húzza a 
következő kártyát.  
4) A játékot öt-hat kör után fejezzük be. 
(Mihelyt a diákok a játék lényegét és a mondatok használatát megértették, nagy létszámú csoport esetén 
több kisebb csoport képezhető.) 
 
A barátom mindenben az ellentétem. 
1) Minden diák húz egy kártyát. A kártyán lévő tulajdonság őt jellemzi, annak (a kártyán nem megadott) 
ellentéte pedig a barátját.  
2) A diákok egymás után alkotnak egy mondatot magukról és a barátjukról, pl.: Én mindig jókedvű vagyok, de 
a barátom mindig rosszkedvű. 
(Köszönjük Görbe Tamásnak a feladat ötletét.) 
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21. Milyen ember Ön és a beszélgetőpartnere? 
1) Olvassuk el az a) feladat beszédpaneleit, és tisztázzuk az esetleges ismeretlen szavak jelentését.  
2) Játsszuk le a hangfelvételt. A diákok hallgatás közben be is jelölhetik a táblázatban, melyik választ melyik dialógusban 
hallják.  
3) A b) feladatban a megadott mondatok segítségével kettes csoportokban beszélgetnek arról, hogy milyen emberek. 
Közben kitöltik a táblázatot. 
4) Újabb kettes csoportokat képezve a diákok beszámolnak az új beszélgetőpartnerüknek az első lépésben megtudott 
információkról, pl.: Én általában pesszimista vagyok, de Franz optimista stb. (Ez alkalmat ad annak átismétlésére is, hogy a 
létige E/3. személyben a Milyen ő? kérdésre válaszolva elmarad.) 
5) A gyakorlat végén kérdések formájában végigmehetünk a mellékneveken, pl.: Ki fáradt a csoportban? Ki türelmes? A 
diákok jelentkeznek, és egy rövid mondattal válaszolnak, pl.: Én. / Én nem, de Marco és Patricia igen. Marianne is fáradt stb. 
 
Variáció  
Kérjük meg a diákokat, beszélgessenek minél több emberrel, és próbáljanak legalább egy-egy embert találni, aki türelmes / 
optimista / fáradt stb.  
 
Kiegészítő feladat 
Figyelem! Ez a feladat csak olyan csoportban működik jól, ahol a diákok kifejezetten jó viszonyban vannak egymással, és 
szívesen megosztanak személyesebb információkat is. 
1) Minden diák ír egy rövid jellemzést magáról.  
2) Szedjük be a lapokat, és név nélkül olvassunk fel minden jellemzést. Felolvasás alatt javítsuk a hibákat. 
3) A többieknek ki kell találniuk, hogy ki az a személy. Mivel a diákok már valamennyire ismerik egymást, de van 
információs szakadék, a feladat hatékony és érdekes.  
4) Olvassuk fel még egyszer a szövegeket, és kérjük meg a diákokat, hogy most nyelvileg figyeljenek a saját szövegükre.  
5) Adjuk vissza mindenkinek a szövegét, és kérjük meg a diákokat, próbálják meg kijavítani a hibáikat. Járjunk körbe a 
teremben, és segítsünk a hibajavításban.  
(Köszönjük Jakab Erikának a feladatot.) 
 
22. Nóra és Gábor a büfében 
A feladat, amelyben a 11. feladatban megismert Gábor és Nóra beszélget három kollégájukról a büfében, a fejezetben 
tanultak összegzésére és kibővítésére szolgál. 
1) Tisztázzuk az a) feladatban szereplő szavak jelentését. 
2) Kérjük meg a diákokat, hogy a b) feladatban – kiscsoportban vagy közösen – jellemezzék a képen látható embereket. 
Ehhez használjanak minél többet a 19. feladat szavaiból. A 20. feladat szavainak segítségével pedig a személyek belső 
tulajdonságairól is fogalmazzanak meg feltételezéseket (ld. példa). 
3) Mielőtt lejátsszuk a c) feladatban a felvételt, hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy nem szükséges minden egyes szót 
tökéletesen érteniük. Összpontosítsanak a külső és belső tulajdonságokra. 
4) Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt. 
5) Ellenőrizzük a megoldásokat, és kérjük meg a diákokat, azokat a szavakat is adják meg, amelyek segítettek a személyek 
azonosításában: Pl. (Szerintem) ő Lajos, mert Lajos szakállas. 
6) Végül megkérhetjük a diákokat, hogy minden olyan információt soroljanak fel, amit sikerült megérteniük. 
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23. Ki ez? Marco, Judit vagy Lajos? 
1) Olvassuk végig a kifejezéseket, és tisztázzuk az esetleges ismeretlen szavakat. 
2) Játsszuk le újra a hangfelvételt, miközben a diákok beírják a hiányzó neveket.  
3) Ellenőrizzük a megoldásokat. 
4) A b) feladatot oldjuk meg a hangfelvétellel. 
5) Eddig a beszélgetésben elhangzott információkra összpontosítottunk. A következő lépésben nézzük végig azokat a 
kifejezéseket, amelyeket a diákok rövid kötetlen beszélgetésekben hasznosítani tudnak, pl.: Tetszik az új munkahely? Ez 
természetes. Itt mindig nagyon jó a hangulat. Tényleg? stb. 
6) A párbeszédet a c) feladatban a tanfolyam kereteire transzformáljuk. Ehhez a diákok kiscsoportokat képeznek, és a 
könyvbeli párbeszéd alapján beszélgetnek. Pl.: Hogy vagy? Tetszik a magyaróra/a tanfolyam? stb. Majd – ahogy ez a 
dialógusban is történik – rámutatnak néhány emberre a többi kiscsoportból, akikről információt cserélnek, pl.: – Ki az a 
magas lány? – Ő Rebecca, az olasz diák. A bolognai egyetemen tanul. 22 éves, nagyon szimpatikus stb. Bátorítsuk a diákokat, 
hogy minél részletesebben próbálják jellemezni, akiről épp beszélnek. (Így a 2. fejezet szóanyagát is részben át tudjuk 
ismételni.) 
Előfordulhat, hogy a diákok a barna hajú fiú, kék szemű úr stb. kifejezéseket szeretnék használni. Tetszés szerint döntsük el, 
meg akarjuk-e tanítani nekik ezeket a kifejezéseket, vagy a személyleírást a könyvben megadott melléknevekre 
korlátozzuk.  
7) Végül tegyünk fel néhány kérdést a csoport egyes tagjairól, pl.: Ki az a szemüveges fiú? A csoport válaszol. 
 

Hetedik munkalap: Nóra és Gábor a büfében 
A munkalap a 23. feladat szókincsét gyakoroltatja pármunkában. 
 
1) Játsszuk le újra a 23. feladat hangfelvételét.  
2) Osszuk ki a munkalapokat úgy, hogy az egymás mellett ülő diákok egyike az A, a másik a B munkalapot 
kapja. A diákok először egyénileg, emlékezetből egészítik ki a hiányzó szavakat. (Minden csak egyikük 
mondatából hiányzik valami.) 
3) A diákok párokban ellenőriznek. Ehhez felváltva olvassák fel a mondatokat. Mindig az a diák olvas, akinél 
a hiányos mondat volt, a társa javít. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
4) Ismétlésképpen játsszuk le még egyszer a hangfelvételt. 

 
24. E-mail az új munkahelyről 
Ez a feladat egy levél és egy telefonbeszélgetés formájában ismétli át a fejezet tartalmát. 
1) Olvassuk el az a) feladatban az e-mailt közösen, és beszéljük meg az esetleges kérdéseket. Hívjuk fel a figyelmet a baráti 
leveleket jellemző megszólításra és a búcsúzásra. 
2) A b) feladat az e-mail szövegére épül, a diákok ez alapján egészítik ki önállóan a párbeszédet. 
3) Ellenőrizzük a megoldásokat a hangfelvétellel, majd hívjuk fel a diákok figyelmét néhány telefonáláskor hasznos 
mondatra, pl.: Rossz a vonal. Mit mondasz? Este még telefonálok. Ezeket a diákok a párbeszédben színes filccel ki is 
emelhetik. 
4) Végül megpróbálhatják eljátszani a párbeszédet úgy, hogy egyikük felolvassa a kérdéseket, a másik pedig emlékezetből 
válaszol rájuk. A kérdező ellenőriz, és szükség esetén javít, majd szerepet cserélnek. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést, és 
segítsünk, ha szükséges. 
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Miért így?  
Segíti a nyelvtani szerkezetek és a szókincs bevésését, ha ugyanazt a szöveget a diákok egymás után 
olvassák, hallják, majd aktívan reprodukálják. 

 

Nyolcadik munkalap: Eltűntek a melléknevek! 
A munkalap a Lacinak írt levelet dolgozza fel lyukas szövegként, amelyből hiányoznak a melléknevek. 
 
A kitöltésnél nem szükséges pontosan a tankönyv szövegét reprodukálni. Cél, hogy a diákok az adott 
szövegösszefüggésnek megfelelő mellékneveket használjanak. 
A munkalapot kitölthetik egyénileg vagy párban, de házi feladat is lehet. 

 
25. Milyen Nóra …? 
1) A feladat mindkét része az egyes szám harmadik személyű birtokos személyjelek ismétlésére szolgál. Oldjuk meg őket 
közösen. A diákok egymás után felolvassák a kérdéseket, majd a mellettül ülő válaszol rá. Javítsuk a kiejtést. 
2) Kiegészítő feladatként megkérhetjük a diákokat, hogy párokban tegyék fel egymásnak a b) feladat kérdéseit, és adják 
először a könyvben szereplő választ, majd pedig egy attól eltérő feleletet. (Mondhatják az igazat, de ki is találhatnak 
valamit.) 
 

Miért így?  
Néhány diák számára zavaró lehet, ha úgy érzi, túlságosan is személyes kérdésekről kell beszélnie, ezért 
mindig adjuk meg annak a lehetőségét, hogy ne kelljen feltétlenül az igazat mondaniuk. 

 
26. Milyen ember a főnököd? Milyen ember a főnöke? 
Ez a feladat a tulajdonságok neveit és az E/3. birtokos személyjelet gyakoroltatja újra, és helyezi kontextusba. 
1) Az a) feladatban a diákok a megadott mondatok segítségével párokban beszélgetnek. Kérjük meg őket, legalább öt 
embert jellemezzenek. Segítségül néhány további főnevet a helyes alakban a táblára írhatunk (pl. a barátnőd, az anyukád, a 
kedvenc kollégád stb.) Füllenteni természetesen most is szabad. A partner jegyzetel. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést és a 
hibákat. 
2) A b) feladatban a diákok új párral dolgoznak, akivel összesítik a jegyzeteiket, és ez alapján írnak mondatokat. Járjunk 
körbe, és javítsunk, ha szükséges. 
3) A diákok néhány mondatot a csoport előtt is felolvasnak. 
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Kilencedik munkalap: Ki hogy van? Miért? 
A munkalap a fejezet szókincsének nagy részét ismétli át egy kreatív feladat segítségével. 
 
1) A diákok párokban vagy kiscsoportokban dolgoznak. A munkalapon látható két ember közül az egyik 
remekül van, a másik nincs túl jól. A diákok feladata, hogy megindokolják, miért. 
2) Mielőtt a diákok beszélgetni kezdenének, beszéljük meg a megadott szavak E/3. birtokos személyjelű 
alakját. 
3) A diákok a munkalap tetején található kifejezésekkel mondatokat alkotnak a két emberről. Ugyanazt a 
melléknevet többször is használhatják. Járjunk körbe a teremben, és segítsünk a helyes megformálásban, ha 
szükséges. 
4) A diákok felolvassák a csoportnak a mondataikat, vagy újabb kiscsoportokat képezve osztják meg őket 
egymással.  
(Köszönjük Sylvain Lelarge-nak a feladat ötletét.) 
 
Variáció 
Az utolsó lépésben egy diák átveheti Dezső, egy másik Pali szerepét. A többiek kérdezgetik őket: Dezső, hogy 
vagy? Dezső, milyen a főnököd? „Dezső” egyes szám első személyben válaszol egyik mondatával: – Boldog 
vagyok. – Miért? – Mert a főnököm nagyon türelmes. stb. Néhány mondat után két másik diák veszi át a 
szerepeket. Amellett, hogy a mondatok ellenőrzése így szórakoztatóbb, az egyes szám első és második 
személyű birtokos személyjeleket is át tudjuk ismételni. 

 
Kiegészítő feladat a melléknevek átismétlésére 
1) A diákok hármas-négyes csoportokat alkotnak, minden csoport kap egy A3-as vagy annál nagyobb lapot.  
2) Adott idő alatt (pl. egy perc) minél több melléknevet írnak a lapjukra. Majd továbbadják a lapot a következő csoportnak. 
3) Minden csoport az újonnan megkapott lapon szereplő mellékneveket egészíti ki újabbakkal, majd ismét továbbadja a 
lapot. Itt adjunk több időt, hogy a diákok a már felírt szavakat átolvashassák. 
4) Néhány kör után a diákok kinyithatják a könyvet, és onnan is kimásolhatnak néhány melléknevet. 
5) A gyakorlást addig folytassuk, amíg mindegyik lapon legalább 30 melléknév össze nem gyűlt. 
6) Függesszük ki a lapokat, menjünk végig a szavakon. Beszéljük meg a nehezebb szavak jelentését, ill. hogy milyen 
módszerrel érdemes őket megtanulni (amelyik diáknak van saját szótanuló módszere, ez jó alkalom arra, hogy megossza 
ezt a többiekkel), esetleg egészítsük ki a listát. 
 
Megjegyzés: Ez a feladattípus később is használható egy adott szókategória (pl. ételek, foglalkozások stb.) átismétlésére. 
 
27. Kiejtés és intonáció: kiegészítendő kérdések 
1) Játsszuk le csukott könyv mellett az összes mondatot, és kérjük meg a diákokat, rajzolják le a füzetükbe (vagy a 
levegőbe) az intonációs görbét. Majd rajzoljuk fel a táblára is. 
2) Játsszuk le a mondatokat, és kérjük meg a diákokat, hogy ismételjék el őket. Ezt első körben csukott könyv mellett 
tegyük, hogy a diákok valóban a fülükre hallgassanak. 
3) A következő lépésben adjuk meg a lehetőséget, hogy aki szeretné, nyitott könyv mellett ismételhesse el a mondatokat, 
és játsszuk le még egyszer a hangfelvételt. 
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28. Összefoglalás: Ön következik 
Ez a feladat – mint minden fejezet utolsó feladata – írásban foglaltatja össze a tanultakat, és lehetőséget ad, hogy a diákok 
egy hosszabb szövegben rögzítsék, amit a témával kapcsolatban el szeretnének mondani. A feladat nyelvvizsga 
előkészítésére is felhasználható.  
1) Kérjük meg a diákokat, hogy a megadott szempontok alapján, házi feladatként írjanak egy – legalább 15 soros – levelet.  
2) A levelet a következő óra előtt javítsuk ki. 
3) Óra elején a diákok a 24. b) feladatban található telefonbeszélgetés mintájára dialógust játszanak. A kérdésekre minden 
diák a saját fogalmazása alapján ad választ, pl.: – Milyen ember a főnököd? – (A főnököm) nagyon türelmetlen. stb. 
4) Végül – ha mindenki egyetért azzal, hogy más is elolvashatja a szövegét – megkérhetjük a diákokat, hogy valaki más 
levelét is olvassák el, és a partnerüknek ezeket az információkat is adják tovább. Pl.: – Milyen ember Jolanta főnöke? – 
Nagyon kedves. stb. 
5) Kérjük meg a diákokat, hogy mindenki osszon meg egy-két érdekesebb információt a csoporttal. 
 
A Kiejtés gyakorlatainak (55. oldal) feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
A Hasznos kifejezések és mondatok feldolgozásához (56. oldal) ld. a kézikönyv 5. oldalát. 
Az ismétlő teszt feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
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4. fejezet 
A VÁROSBAN 

 
HÁNY ÓRA VAN? MILYEN NAP VAN MA? 

 
1. Hány óra van? Mennyi az idő?  
A diákok a 2. fejezetben már megismerkedtek a számokkal. A gyakorlatban ezeket a már ismert elemeket kell az újakhoz 
rendelni.  
1) A diákok egyénileg vagy kiscsoportban oldják meg a feladatot. Tudatosítsuk, hogy a magyarban a fél, negyed, 
háromnegyed szavak arra az órára vonatkoznak, amelyikben járunk. A rajzokon a beszürkített rész azt mutatja, mennyi idő 
telt el belőle. 
2) Ellenőrzés után kérjük meg a diákokat, hogy takarják le a feladat szöveges részét úgy, hogy csak az órák legyenek 
láthatók, és próbálják meg fejből megadni az adott idő kifejezésének minden lehetséges módját. 
3) Térjünk ki a dél, éjfél szó jelentésére (ld. bekeretezett szavak).  
 

Első munkalap: Hány óra van? 
A munkalap az időpontok megadásának lehetőségeit gyakoroltatja pármunkában.  
 
1) Osszuk ki a munkalapot. Mindkét oszlopban felváltva látható az óra számmal és betűvel. A diákok párokban 
dolgoznak, egyikük az A oszlopot nézi, a másik a B-t. 
2) Aki előtt a szám van, megadja az összes lehetséges variációt az adott időpont megnevezésére. B javít, majd 
szerepet cserélnek. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 

 
Átvezető feladat 
Attól függően, hogy Magyarországon vagy külföldön tanítunk, feltehetjük a következő kérdéseket: Hány óra van az 
országában? Hány óra van most Magyarországon? 
Az első kérdésre a diákok sorban válaszolnak, a másodikat fejből vagy az internet segítségével válaszolják meg.  
 

Második munkalap: világóra 
A munkalap az időpontok gyakorlása mellett a helyhatározóragokat is átismétli. Ezenkívül távoli városokat hoz 
kapcsolatba egymással. 
 
1) Készítsünk kártyákat. Osszuk ki a kártyákat úgy, hogy minden diáknak ugyanannyi jusson, és mindenkinél 
legyen fehér és szürke kártya is. Minden kártyáról hiányzik egy-egy információ, és egy szürke és egy fehér 
kártya kiegészíti egymást.   
2) A diákok először megpróbálhatják egyénileg kitalálni, hány óra lehet a kártyán szereplő másik városban. 
3) Az első diák kezdi a gyakorlást. Azt mondja: Hány óra van Ankarában, amikor Pécsen 15 óra van? Ezt a 
mondatot írjuk a táblára mintának.  
4) Az a diák, akinek a kártyáján Pécs és Ankara neve szerepel, válaszol: Amikor Pécsen 15 óra van, akkor 
Ankarában 17 óra van. Ezt a mondatot is írjuk a táblára mintának. Figyelem! Ahhoz, hogy a diák válaszolni 
tudjon, meg kell jegyeznie a társa által említett időpontot, mert ez meg az ő kártyájáról hiányzik. Ha 
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elfelejtette, visszakérdez, pl.: Bocsánat, hány óra van Pécsen? A visszakérdezés lehetőleg pergő ütemben 
menjen, különben ellaposodik a gyakorlás.  
5) Ezután ő tesz fel egy kérdést, és egy másik diák, akinél az információ van, válaszol rá. 
6) A gyakorlás addig tart, amíg minden kártyát meg nem beszéltünk.  
  
Variáció 
Ezzel a munkalappal is dolgozhatunk úgy, mint az első munkalappal. 

 
2. Hány óra van? Hány órakor kezdődik a munkaidőd? 
1) Az a) részben a -kor rag használatát tanulmányozzuk. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ez az egyetlen olyan toldalék, 
amely előtt az utolsó e vagy a magánhangzó nem változik, tehát az óra szó a betűjéből/hangjából nem lesz á. Arra is 
utaljunk, hogy a kérdőszóban (Mikor? Hány órakor?) szintén megjelenik ez a rag. 
2) Oldjuk meg a b) feladatot egyénileg vagy kiscsoportokban. A diákok a megoldókulcs segítségével ellenőrzik 
megoldásaikat. Akik hamarabb készen vannak, néhány kérdést feltesznek egymásnak a feladatból. Járjunk körbe, és 
javítsuk a kiejtést. 
3) Ellenőrizzük a feladatot közösen is – kórusmunkával vagy a mondatoka egyéni felolvasásával –, hogy a helyes kiejtést is 
gyakoroljuk, és ezzel a fajta ismétléssel is segítsük a bevésést.  
3) Nézzük meg az összefoglaló táblázat első oszlopát a munkafüzet 30. oldalán. A feladatokat viszont csak a tankönyv 8. 
feladatának elvégzése után oldjuk meg, amikor már minden lehetséges időhatározóragot kontextusban is gyakoroltunk.  
 
3. Napszakok 
1) A napszakok többségét a diákok a köszönésekből már ismerik. Ezért elsőként ismételjük át a köszönéseket. 
2) Oldjuk meg közösen a feladatot, amelyben a diákok a -tól -ig névszóragokkal ismerkednek meg. Hívjuk fel a figyelmet az 
este rendhagyó estig (és nem estéig) alakjára. 
 
Megjegyzés: A fejezet későbbi részében a -tól -ig ragok helyhatározói funkcióban is előkerülnek. 
 
4. Milyen nap van ma? 
1) Az óra és a napszakok után a diákok a napok nevével ismerkedhetnek meg. Egy kis etimológia érdekessé teheti az órát: A 
hét hét napból áll. Hétfő → a hétnek a feje (már ismert szavak: főváros, főnök). A hét napjainak nevei között sok a szláv szó 
(szerda, csütörtök, péntek, szombat). Más magyarázat szerint a szombat szó a héber sabbath (pihenőnap) átvétele, egyházi 
közvetítéssel. Vasárnap → vásár-nap. 
2) Miután az a) feladatban a diákok elismételték a napok nevét, a következőképpen gyakoroltathatjuk őket: Mi mondjuk az 
első nap nevét, a diákok kórusban a következőt. Majd mindenki sorban megnevezi a hét egyik napját.  
3) A diákok kiscsoportokban segítenek egymásnak a szavak elsajátításában: ehhez felírják egy lapra a napok kezdőbetűjét, 
majd megpróbálják írásban és/vagy szóban kiegészíteni a szavakat.  
4) Ezután térjünk át a b) feladatra, és játsszuk le kétszer a hangfelvételeket. Mondjuk el a diákoknak, hogy nem fognak 
minden szót megérteni, inkább a globális összefüggésekre figyeljenek. 
5) A diákok kiegészítik a mondatokat, majd egy partnerrel ellenőrzik megoldásaikat. Kérjük meg őket, hogy ejtsék is ki a 
mondatokat, hogy jobban rögzüljenek. Javítsuk a kiejtést.  
6) Ha a diákok igénylik, nézzük meg a hanganyag leiratát a függelék 201. oldalán, de mélyebb magyarázatba ne menjünk 
bele. 
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5. Mettől meddig?  
A feladat célja, hogy összegezze az 1–4. feladatban tanultakat, kiemelten pedig a -tól -ig ragokat ismételje át. 
1) A feladatot a diákok egyénileg oldják meg, majd kiscsoportban vagy a megoldókulccsal ellenőrzik. Olvassuk fel a 
mondatokat. 
2) Hívjuk fel a figyelmet a színessel kiemelt, időhatározó + ige típusú mondatokra, amelyekből nem hagyható el a létige. 
3) Végül nézzük meg a Mettől meddig? kérdésre adható válaszokat a munkafüzet 31. oldalán. A feladatokat, ahogy már 
említettük, célszerű csak a tankönyv 8. feladatának elvégzése után megoldani. 
 
6. Mikor? Milyen napon?  
1) Játsszuk le a szavakat, a diákok ismétlik őket. Javítsuk a kiejtést. 
2) Tudatosítsuk, melyik szavak kapnak ragot időhatározói funkcióban, és melyek nem. 
3) Párban vagy közösen gyakorolhatunk a következőképpen: mondjuk a főnevet, a diákok ellátják helyhatározóraggal. Vagy 
tegyünk fel kérdéseket, pl.: Mikor vagy az egyetemen? Mikor van nyitva a bolt. Mikor van hétvége? A kérdéseket 
lediktáljuk, a diákok párokban válaszolnak rájuk. Járjunk körbe, és javítsunk, ha szükséges. 
4) Nézzük meg a munkafüzet 30. oldalán a táblázat második oszlopát, amely a Mikor? Melyik napon? kérdésre adható 
válaszokat foglalja össze. A feladatokat csak a tankönyv 8. feladatának elvégzése után oldjuk meg. 
 
7. Ki mikor mit csinál? 
1). Ez a feladat az eddig tanult igék ismétlésére szolgál, ill. néhány új szót is bevezet (pl. könyvtár, nyelviskola). Az új 
szavakat a továbbiakban elmélyítjük. A diákok egyénileg vagy kiscsoportban oldják meg a feladatot. 
2) Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 
– a magyarban általában a jövő idejű cselekvéseket is jelen idővel fejezzük ki. 
– a helyhatározó ragjai részben megegyeznek az időhatározó ragjaival. A helyhatározóragokat a fejezet többi része 
tárgyalja. 
– az időhatározó és a helyhatározó gyakran követik egymást, és az ige előtt állnak. A tipikus – de nem kötelező – szórend, 
ha semmit nem akarunk különösebben hangsúlyozni: Ki? Mikor? Hol? Mit csinál? 
 

Harmadik munkalap: Alkosson mondatokat! 
Mivel a gyakorlat mondatai a 7. feladatban is szerepelnek, a munkalapot ennek bevezetésére vagy később 
ismétlésre is felhasználhatjuk.  
 
1) Vágjuk csíkokra a munkalapot úgy, hogy minden csíkra egy mondat szavai kerüljenek. A diákok kettes 
vagy hármas csoportban dolgoznak. Minden kiscsoportnak készítsünk egy szettet. 
2) Helyezzük a kártyákat írásos felükkel lefelé az asztalokra. Minden csoport egymás után fordítja fel a 
kártyáit, és alkotja meg a szavakból az adott mondatot. Ezt le is írja. 
3) A mondatokat a diákok a 7. feladat megoldókulcsának segítségével kiscsoportokban ellenőrzik. Ha 
valamelyik csoport sokkal hamarabb kész van, mint a többi, kérjük meg őket, hogy folytassák a feladatot, és 
néhány üres papírcsíkra írjanak szavakat, amelyekkel hasonló mondatok képezhetők. A csoport ezeket a 
mondatokat közösen alkotja meg, miután ellenőriztük az eredeti csíkokon található mondatokat. Ehhez 
olvassuk fel a mondatokat, a diákok elismétlik őket. 
(Köszönjük Andrea Westphalnak a feladat ötletét.) 
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8. Mikor? Mettől meddig? 
1) Olvassuk el együtt a kérdéseket, tisztázzuk az esetleges ismeretlen szavak jelentését.  
2) Ezután a diákok párokban beszélgetve kitöltik a táblázatot. 
3) A diákok új párokat képezve továbbadják a partnerüktől hallott információkat. Amikor végeztek, ismét párt cserélnek. A 
következő körben ne olvassák, hanem próbálják meg fejből elmondani az információkat. Járjunk körbe, és javítsunk, ha 
szükséges. 
4) Két-három kör után a diákok az egész csoport előtt ismertetik a legérdekesebb információkat.  
 
Variáció 
A diákok körbejárnak, és minél több embertől gyűjtenek választ. Kereshetnek rekordokat (kinek a leghosszabb munkaideje, 
ki kezd legkorábban stb.). Ehhez csak a rekord szót írjuk fel, a melléknév felsőfokát ne vezessük be. 
 

Kultúra és országismeret  
Az első és a második kérdés segítségével a diákok néhány érdekes információt szerezhetnek más országok 
munkahelyi kultúrájáról. 
Ez jó alkalom arra is, hogy Magyarországról is adjunk néhány információt, pl.: mettől meddig dolgoznak az 
emberek, melyek munkaszüneti napok, mennyi ideig tart általában az ebédszünet stb. 

 
 

HELYEK A VÁROSBAN 
 
9. Helyek a városban 
1) Mielőtt megoldanánk az a) feladatot a könyvben, kifénymásolhatjuk A3-as lapra az oldalt. Írjuk az üres rubrikákba az 
épületek nevét. A diákok kettes csoportban fognak dolgozni, így annyit fénymásoljunk, hogy minden párnak jusson egy lap.  
2) A lapokat függesszük ki valahova, vagy tegyük üres asztalokra.  
3) A csoport egyik tagja odamegy a laphoz, és adott időn belől (fél–egy perc) megpróbál minél több szót megjegyezni. 
Majd visszaül a helyére, és lediktálja a társának a szavakat. A jelentésüket a közvetítő nyelven nyelven vagy mutogatva adja 
meg.  
4) Utána a másik ember megy a táblához, újabb szavakkal jön vissza, ill. javítja a már leírt szavakat, ha szükséges.  
5) Három-négy kör után – amikor mindenki nagyjából tudja, melyik szó mit jelent – fejezzük be a gyakorlatot, és oldjuk 
meg a könyvben az a) feladatot. 
6) Kérjük meg a diákokat, próbálják meg emlékezetből kiscsoportban leírni az összes szót.  
7) A csoportok egy-egy tagjából új csoportokat alkotunk, a diákok ezekben az új csoportokban megmutatják egymásnak és 
kiegészítik a listájukat.  
8) Végül a könyv segítségével ellenőrizzünk, ill. tegyük teljessé a listát. 
9) Tisztázzuk a b) feladat szavainak jelentését. Ha van a teremben internet, mutassunk képeket az adott helyekről. 
Magunkkal is hozhatunk egy-egy olyan dolgot az órára, amely jellemző egy-egy helyre, és ezekkel világítjuk meg a szavak 
jelentését (pl. cédé → diszkó, fürdősapka/uszodabérlet → uszoda, diploma/diákigazolvány → egyetem/iskola, személyi 
igazolvány → rendőrség, egy könyv → könyvesbolt stb.).  
10) A c) feladatban a diákok elismétlik a felvételen hallható helyneveket. Javítsuk a kiejtést. Mivel a fejezet Kiejtés szekciója 
az a – á – e hangokra összpontosít, ezek javítására fektethetünk nagyobb hangsúlyt. 
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Kultúra és országismeret  
Interneten ismertebb magyar épületeket is bemutathatunk. pl. a pécsi Főposta épülete, a Virág cukrászda 
Szegeden, a Műegyetem épülete, a paksi Makovecz-templom, a Nyugati pályaudvar stb. 
Ugyanígy a diákokat is megkérhetjük, hogy mutassanak be egy-egy ismert épületet az 
országukból/városukból. 

 
Megjegyzés: A negyedik munkalapon szereplő kártyák a helynevek elmélyítését vagy későbbi ismétlését szolgálják, és 
többféleképpen is felhasználhatók.  
 

Negyedik munkalap (1.): diktálás 
Ezzel a feladattal a szavak írásképe gyakorolható, segítve a vizuális bevésést. A feladat ismétlésként, egy 
későbbi órán is felhasználható. 
 
1) Készítsünk a munkalapból kártyákat úgy, hogy mindegyiken egy szó szerepeljen. Ebben a gyakorlatban csak 
azokra a kártyákra lesz szükség, amelyeken az 5. feladatban szereplő helynevek találhatók. 
2) Minden diák húz egy kártyát, és a kártyán található szót lebetűzi a partnerének vagy az egész csoportnak.  
3) A partner/Valaki a csoportból kimondja a szót. Javítsuk a kiejtést. 
4) Utána együtt megkeressük a megfelelő helyet a 9. feladat képein. 

 
10. Hol mit lehet csinálni?  
1) Tisztázzuk a feladatban szereplő ismeretlen szavak jelentését. 
2) A diákok önállóan oldják meg a feladatot. Ellenőrizzünk közösen. 
3) Majd hívjuk fel a figyelmet a szórendre: ezekben a mondatokban a cselekvést jelentő főnévi igenév a mondatokban a 
legfontosabb információ, így ez áll a fókuszpozícióban, vagyis az ige előtt. 
4) Nézzük meg a lehet használatára vonatkozó szabályokat a munkafüzet 31. oldalán. A feladatot a diákok otthon is 
megoldhatják. 
5) A diákok körbejárnak a teremben, és felolvasnak egymásnak egy-egy mondatot a gyakorlatból (pl.: Itt aludni lehet). A 
partner megnevezi a megfelelő helyet: A hotel/szálloda.  
 
11. Hol vagyunk? 
1) Ebben a feladatban csak a helyek nevét kell kihallani (olykor kikövetkeztetni) többé-kevésbé komplex szövegekből. 
Ehhez játsszuk le kétszer a hangfelvételt. Ismét a globális szövegértés a cél, nem egyes nyelvi elemek és információk 
kihallása. 
2) Ellenőrizzünk közösen, majd kérdezzük meg a diákoktól, milyen szavakat értettek még (pl. bocsánat, angol–magyar 
szótár, kávé). 
3) Ha a diákok igénylik, nézzük meg a hanganyag leiratát a függelékben, de mélyebb magyarázatba ne menjünk bele. 
 
Gyakorlat a helynevek későbbi ismétlésére  
A fejezetben szereplő helynevek ismétlésére felírhatjuk a táblára azok kezdőbetűjét. Amelyik diák ki tud egészíteni egy-egy 
szót, kijön a táblához, és felírja a teljes szót. 
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Ugyanezt a diákok kiscsoportban is elvégezhetik. Mindenki a szomszédjának írja fel egy lapra a 9. feladat helynevei közül 
tíznek a kezdőbetűjét, a partner megpróbálja kiegészíteni a szavakat. A párok közösen javítanak.  
12. Hol vagy? Hol van? 
A feladat a Hol? kérdésre válaszoló névszóragokat rendszerezi. 
1) Nézzük meg a szabályokat, majd a táblázat mindhárom részében egészítsünk ki együtt néhány ragot. Utaljunk arra, hogy 
az egyetlen nehézség itt az lehet, hogy mely intézmények kapnak -on/-en/-ön ragot. Ezeket legjobb kívülről megtanulni 
(posta, rendőrség stb.). 
2) A diákok egyénileg vagy párban fejezik be a táblázat kiegészítését. 
2) Ellenőrizzünk közösen. 
 
Megjegyzés: A táblázatba gyakori használatuk miatt a személyes névmásokat is felvettük. 
Nem tárgyaljuk fel viszont azt az esetet, amikor a -nál/-nél ragot tárgyakkal, épületekkel a mellé, mellett, mellől jelentésben 
használjuk. Gyakoriságát tekintve ez a többi esethez képest alulmarad, és a velük használt tipikus igékkel (pl. találkozunk, 
várlak) a diákok még nem találkoztak. A teljesség kedvéért a munkafüzet rendszerező táblázata (33–34. oldal) erre az 
esetre is kitér, de csak jelzésszerűen. Használatát a 2. kötet mélyíti el. 
 

Negyedik munkalap (2.): Suzan, hol vagy?  
A munkalapon található kártyák segítségével a Hol? kérdésre válaszoló helyhatározóragokat mélyíthetjük el 
minidialógusokkal.   
 
1) Vegyük elő ismét a helyneveket jelölő kártyákat (ezúttal az összeset), és tegyük őket középre.  
2) Helyezzük a feladatot szituációba: mondjuk azt, hogy képzeljük el, hogy mobiltelefonon hívunk valakit. 
Ilyenkor barátok között az első kérdés szinte mindig az, hogy hol vagyunk. Ezután az egyik diákhoz fordulva 
tegyük fel a következő kérdést: Szia, ... (Suzan), hol vagy? (Ha magázódunk a diákokkal, akkor ne mi tegyük fel 
az első kérdést, hanem erre kérjük meg egyik diákot, hiszen a szituáció egymást magázó személyek között 
valószerűtlenül hat.) 
3) A diák húz egy kártyát, és az azon megadott hely nevével válaszol, pl.: A gyógyszertárban. Utána ő kérdezi a 
mellette ülőt.  
4) A gyakorlás addig folytatódik, amíg minden kártya elfogy.  
5) Végül a diákok megpróbálják emlékezetből felsorolni az összes helynevet.  
 
Variáció 
A 12. feladat táblázata segítségével a diákok kiscsoportokban is elvégezhetik a feladatot. Ebben az esetben 
csoportonként egy kártyakészletre van szükség. Járjunk körbe, és ellenőrizzük a megoldásokat. Javítsuk a 
kiejtést. 

 
13. Mikor hol van Péter? 
1) Magyarázzuk el röviden a szituációt, majd játsszuk le kétszer a hangfelvételt. A diákok közben kiegészítik az a) feladatot.  
2) Ellenőrizzünk közösen. 
3) Ismét tudatosítsuk a diákokban, hogy a Hol? kérdésre válaszolva harmadik személyben nem hagyhatjuk el a létigét a 
mondatból. (Ehhez ld. még a munkafüzet 16. oldalát.) 
4) Nézzük végig együtt a b) feladat kérdéseit, és beszéljük meg az ismeretlen szavakat.  
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5) Játsszuk le újra a felvételt, közben a diákok írásban válaszolnak a kérdésekre. A válaszokat ellenőrizzük közösen. Ehhez az 
első diák felteszi az első kérdést, a következő diák válaszol.  
6) A c) feladatban a diákok minden olyan információt (szavakat, mondatokat) rögzítenek, amit értenek. Ehhez játsszuk le 
újra  a hangfelvételt. 
7) Ellenőrizzünk közösen.  
8) Végül megkérdezhetjük a diákokat, ők hol vannak a 63/12. feladat helynevei közül. Adják meg a napot és az időpontot is. 
Kezdjük mi a gyakorlatot, pl.: Én kedden kilenctől tízig megbeszélésen vagyok. És te? stb. 
 
Kiegészítő feladat 
1) A 62/10. feladatot alapul véve még egy dialógust beiktathatunk: – Hol lehet tanulni? – A könyvtárban (lehet tanulni). 
Emlékeztessünk a hangsúlyszabályra, amelynek értelmében az ige előtt most a helyhatározó áll, hiszen ez a legfontosabb 
információ. (Ellentétben a könyvben szereplő definíciókkal, amelyekben a cselekvés/a főnévi igenév állt a fókuszban.)  
2) A diákok párokban kérdezgetik egymást. Ehhez kontextust is teremthetünk a mondatok köré, pl. beszélhetünk arról a – 
magyar vagy külföldi – városról, ahol vagyunk: – Elnézést, hol lehet itt tankolni? – A Petőfi úti benzinkúton (lehet tankolni). 
– Elnézést, hol lehet itt sétálni? – A Bem parkban (lehet sétálni). stb.  
 
14. Hova mész? Hol vagy? 
1) Az a) feladat az irányhármasság következő elemét mutatja be. A ragokat – amelyek egy része a 13. feladat 
hangfelvételében már előfordult – közösen egészítsük ki. 
2) A b) feladatban a diákok a 13. a) feladat alapján válaszolnak a kérdésekre. A feladatot a diákok egyénileg oldják meg, 
majd ellenőrizzünk közösen. 
 
15. Hova mész? Hova megy? 
1) A feladatot elvégezhetjük pl. hármas csoportokban. A csoport minden tagja egy-egy ragért felelős, és első lépésben csak 
az ehhez a raghoz tartozó helyneveket írja a táblázatba. 
2) Miután mindenki elkészült, megbeszéli megoldásait a többiekkel, és együtt az összes helynevet besorolják. 
3) Ellenőrizzünk közösen, hallás után. Olvassuk fel a helyes megoldásokat, a diákok javítanak. Ha nem értenek egy szót, a 
tanult beszédpanelekkel visszakérdeznek (Tessék? Mit mondasz? Még egyszer, legyen szíves! stb.). Hívjuk fel a figyelmet arra, 
hogy idegen szavaknál a szó utolsó magánhangzója határozza meg, hogy magas vagy mély magánhangzójú lesz a rag (pl. 
hotelbe). 
4) A diákok kiscsoportokban tovább gyakorolhatják a ragokat. Ehhez sorban megneveznek egy-egy szót, a csoport többi 
tagja megadja a helyes ragot. 
 
16-18. Mit mond Péter? / Ön következik. / Hova mész a héten? Hova megy a héten? 
1) A diákok egyénileg vagy kiscsoportban megoldják a 16. feladatot.  
2) Ellenőrizzünk a hangfelvétellel. (Ez nehezebb, mint az írásos ellenőrzés, de hasznos hallásértési feladat, hiszen a 
magyarban a szóvég mindig hangsúlytalan.) Szükség esetén a megoldókulcsot is megnézhetjük. A diákok a feladat végén 
elmondhatják, mely végződéseket hallották ki a szövegből legnehezebben.  
3) Ezután meséljük el, mi melyik nap hova megyünk/nem megyünk a héten, és kérjük meg a diákokat, jegyezzék le, amit 
mondunk.  
4) Kérjünk meg valakit, mondja vissza a heti programunkat, vagy mondassunk a diákokkal egymás után egy-egy mondatot. 
5) A 17. feladatban diákok – órán vagy házi feladatként – néhány mondatot írnak a heti programjukról. Javítsuk ki, és 
olvassuk fel vagy olvastassuk fel a diákokkal a szövegeket. 
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6) A 18. a) feladat táblázata a megy ige ragozását mutatja be. Nézzük meg a ragozást közösen, és hívjuk fel a figyelmet arra, 
hogy rendhagyó igével van dolgunk. Adjunk a diákoknak egy kis időt, hogy memorizálhassák az alakokat. 
7) A diákok párokban kikérdezhetik egymástól az igeragozást. Ehhez egyikük megadja a személyes névmást, a partner 
pedig az igealakot. Az első diák a könyv segítségével javít. Majd szerepet cserélnek. 
8) A b) feladatban a diákok arról beszélgethetnek, hogy mikor hova mennek. Ehhez először nézzük meg a 
mintadialógusokat, és játsszuk le a hangfelvételt.  
9) A diákok párokban vagy hármas csoportokban elmondják, mikor hova mennek. Kérjük meg őket, hogy minél többször 
használják a megadott beszédpaneleket, ezzel is segítve a bevésésüket. 
10) A c) feladatban a diákok írásban is megfogalmaznak három különbséget és hasonlóságot (ld. példamondatok). 
11) Röviden hívjuk fel a figyelmet a kettős tagadás jelenségére: Senki nem/sem megy piacra. 
 
Variáció  
1) Másoljuk le a 66/16. feladat szövegét több példányban, lehetőleg kinagyítva. Tegyük fel a lapokat a falra vagy a táblára 
úgy, hogy legalább két-két embernek jusson egy szöveg.  
2) A diákok megpróbálják kívülről megtanulni a szöveget. Ha úgy érzik, megjegyezték, maguk előtt mormolva a szöveget 
elindulnak a szemben levő fal felé. Ha elakadnak, visszamennek a szöveghez, és újrakezdik a szövegmondást. A gyakorlat 
addig tart, amíg mindenki át nem ér a túlsó szélre. 
3) Ezután minden pár/kiscsoport először maguk közt, majd a többiek előtt is eljátssza a dialógust.  
 
Megjegyzés: A variáció gyakorlatát Paul Davis–Mario Rinvolucri: Dictation c. könyvéből tanultuk. 
 

Miért így?  
A mozgással párosuló gyakorlatok segítik a bevésést. Ezt a gyakorlattípust minden rövidebb szövegnél fel 
lehet használni, mert amellett, hogy segít a szókincs elsajátításában, a nyelvi tudatosságot és pontosságot is 
fejleszti. 

 

Negyedik munkalap (3.): Hova mész a héten?  
A gyakorlat a 18. feladat variációja.  
 
1) Kérjük meg a diákokat, hogy írják fel a hét napjait egy üres lapra. Ha ez megtörtént, a 4. feladat segítségével 
ellenőrizzék a helyesírást.  
2) Majd ismételjük át szóban a Mikor? kérdésre adandó válaszokat a hét napjaival. 
3) Tegyük középre a helyneveket tartalmazó kártyákat. Minden diák húz hét kártyát: azokra a helyekre megy a 
héten, amelyeknek a nevét látja. Kérjük meg a diákokat, hogy másolják be tetszőleges helyre a naptárukba a 
hét helynevet úgy, hogy minden napra jusson egy.  
4) A diákok párokban dolgoznak, és a lapjuk hátoldalára felírják, ahova a partnerük megy a héten. Ehhez 
tegyenek fel kérdéseket, pl.: Hova mész csütörtökön? stb. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és a hibákat. 
5) Végül a listákat kiterítjük egy szabad asztalra, és megbeszéljük a hibákat. 
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Ötödik munkalap: Hova megy Sanyi, és hova megy Robi a héten? 
A munkalap a Hova? kérdésre válaszoló helyhatározóragokat gyakoroltatja rövid párbeszédekben. 
 
1) Fénymásoljuk le mindkét munkalapot annyi példányban, hogy a csoport egyik felének az A, a másik felének 
a B munkalap jusson. 
2) A diákok párokban kérdezgetik egymást Sanyi és Robi heti programjáról. A helyhatározóragokat a 23. 
feladat segítségével ellenőrzik. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
3) Végül képezzünk néhány mondatot közösen is azokkal a szavakkal, amelyek toldalékolásában a diákok 
bizonytalanok voltak. 
 
Megjegyzés: A párbeszédekben a tud igével előkerül a határozott ragozás, amelyről a könyvben csak a 7. 
fejezetben esik szó. A diákok a nem tudom és nem értem kifejezéseket már ismerik, ezért az -m személyrag 
már nem teljesen új számukra. Mivel a munkalapon megadott kifejezések igen hasznosak, bevezetésüket 
indokoltnak éreztük. 

 
19. Megyünk együtt moziba?  
A feladat az egyszerű időpont-egyeztetés elsajátítására irányul.  
1)  Olvassuk el, és hallgassuk meg az a) feladat mintadialógusait. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését, és gyakoroljuk 
a kérdések intonációját kórusmunkával. 
2) A diákok párokban dolgoznak. Kérjük meg őket, hogy mindkét minta szerint játsszanak párbeszédeket (ugyanazzal vagy 
két különböző partnerrel). 
3) Két önként jelentkező pár a csoport előtt is bemutat egy-egy dialógust.  
4) A b) feladatban két-két kiscsoport tesz fel egymásnak kérdéseket, hogy megtudja, hova megy/nem megy a másik 
csoport. (Így a többes szám második személyű ragozást is gyakoroltathatjuk.) Az információkat a csoportok írásban is 
rögzítik. 
 
Kiegészítő feladat 
A diákok ezúttal csetelve egyeztetnek időpontot. (A cset mondatait egymás alá, egy lapra írjuk.) A feladat végén terítsük az 
üzeneteket egy szabad asztalra, és beszéljük meg a hibákat. 
 
20. Kivel mész moziba? Kivel megy moziba? 
1) Átvezetésként a 19. feladat megoldása közben hallott mondatok alapján mondjuk el néhány emberről, kivel hova megy. 
Ehhez használjuk a -val/-vel ragot, pl.: Gisela Sebastiannal megy moziba. Rudolf Fridával megy moziba. stb. Ezzel 
megvilágítjuk a rag funkcióját. 
2) Az a) feladatban a diákok megfigyelik a -val/-vel rag használati szabályait. Elmondhatjuk, hogy a -val/-vel azon ritka 
ragok egyike, amelyek mássalhangzó után hasonulnak. Hívjuk fel a figyelmet, hogy kétjegyű mássalhangzóknál csak az első 
betűt kettőzzük (pl. színésszel). 
3) Kérjük meg a diákokat, mondják el a 19. feladat alapján, hogy kivel, mikor és hova mennek. A hangsúlyszabály 
gyakorlására remek alkalmat ad a mondatok variációja. Megkérhetjük a diákokat, hogy hangsúlyozzák: 1) kivel 2) mikor 3) 
hova mennek. 
4) A diákok a b) feladatot egyénileg oldják meg. 
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5) Ellenőrizzünk közösen. Összpontosítsunk a szóvégi magánhangzóváltozásra (a–á, e–é), valamint a mássalhangzók 
kiejtésbeli megnyúlására. (Ez nem minden nyelvben következik be kettős mássalhangzók esetén, tehát probléma lehet). 
6) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a főnevekhez és a névmásokhoz a munkafüzet 32. és 33. oldalán. A feladatokat 
elkezdhetjük órán, a diákok otthon fejezik be őket. A közlekedési eszközök toldalékolását tárgyaló táblázatot és a 7. 
feladatot célszerű csak a 28. feladat után tárgyalni. 
 
Kiegészítő feladat  
1) Mindenki felírja a nevét két vagy három papírdarabra. 
2) Tegyük középre a helyneveket tartalmazó kártyákat, és kérjük meg az első diákot, húzzon egyet. A diák a kártyán 
szereplő szóval a mellette álló/ülő diáknak feltesz egy kérdést, pl. ha a kártyán az uszoda szó szerepel: Kivel mész 
(ma/holnap/délelőtt/délután) az uszodába? A második diák húz egy nevet, amellyel válaszol. Pl.: Lucával./Lucával megyek 
uszodába. És te? Mire az első diák is húz egy nevet. Ha ugyanaz a név szerepel rajta, azt mondja: Én is vele megyek. Ha más 
név, akkor értelemszerűen ezzel a névvel alkot mondatot. Utána a második diák tesz fel kérdést a harmadik diáknak egy új 
helynévvel, és így sorban.  
 
21. Ön következik 
1) A diákok először írásban megválaszolják a kérdéseket. Járjunk körbe, és javítsunk, ha szükséges.  
2) Majd körbejárnak a teremben, és mindenkinek feltesznek legalább egy kérdést. A válaszokat le is írják. A kérdések egy 
részét lehetőleg ne olvassák, hanem fejből tegyék fel. 
3) Összesítsük a válaszokat, és beszéljük meg az esetleges hibákat. 
 
22. Mi a hétvégi programja? 
A feladatban két ember mesél a hétvégi programjáról. Ez a hallásértési gyakorlat úgy ismétli át az eddig tanultakat, hogy 
közben a diáknak ki kell emelni a lényeges információkat.  
 

Hatodik munkalap és 22. feladat: hétvégi programok 
A munkalap a 22. feladatban szereplő hallásértés feldolgozásához használható, a könyv feladatával 
párhuzamosan. 
  
1) Készítsünk kártyákat a munkalapokon található kifejezésekkel, amelyek a két monológban elő fognak 
fordulni. 
2) Magyarázzuk el röviden a 22. feladat szituációját, majd játsszuk le mindkét hangfelvételt legalább kétszer.  
3) A diákok közben kitöltik a táblázatot a tankönyvben, majd felolvassák a megoldásaikat. 
4) Ellenőrzés közben rendezzük két oszlopba a kártyákon levő információkat (a táblán vagy egy szabad 
asztalon). 
5) Végül a diákok a kártyák segítségével E/3. személyben összegzik, amit a ét emberről megtudtak (szóban 
vagy írásban). 

 
23. Pénteken jön a barátja Kanadából 
A feladat célja, hogy diákok kreatívan alkalmazzák azokat a nyelvi elemeket, amelyeket eddig irányított formában 
gyakoroltak. 
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1) Kettes vagy hármas csoportban állítják össze a programot. Majd ezt írásban is rögzítik. Kérjük meg őket, hogy adjanak 
meg pontos időpontokat is, ne csak a napot vagy a napszakot. Ha van a teremben internet, ott is kereshetnek 
információkat, lehetőleg részben magyarul. Járjunk körbe, és szükség esetén segítsünk a mondanivaló 
megfogalmazásában. 
2) A diákok felolvassák a javaslataikat.  
3) A megoldásokból készítsünk egy közös programot, amelyik a legérdekesebb javaslatokat tartalmazza. Ezt írjuk fel a 
táblára. 
4) Beszéljük meg a feladat megoldása során előfordult típushibákat. 
 
24-25. Hol? Hova? Honnan? / Honnan jössz? Honnan jön? 
Ez a két feladat az irányhármasság teljes rendszerét mutatja be. 
1) A 24. feladat megoldásához először tisztázzuk a Honnan jössz? kérdés jelentését. A diákok közösen egészítik ki a ragokat. 
2) Majd kiscsoportban vagy egyénileg kitöltik a 25. feladat táblázatát, és a megoldókulccsal ellenőriznek. (A 15. feladathoz 
hasonlóan a diákok ezt is megoldhatják hármas csoportokban.) 3) Nézzük meg az összefoglaló táblázatokat a munkafüzet 
33–34. és 36. oldalán, és kezdjük el a feladatokat az órán. A diákok otthon fejezik be őket.  
 

Hetedik munkalap (1.): Hova? Hol? Honnan? 
A munkalapból készíthető kártyák az irányhármasság jelenségének rendszerező gyakorlását szolgálják.  
 
1) Készítsünk a munkalapból kártyákat úgy, hogy mindegyiken egy hely vagy személy neve szerepeljen. Írjuk 
három nagyobb (színes) kártyára a Hol? Hova? és a Honnan? kérdőszókat.  
2) Helyezzük a kártyákat egy szabad asztalra, és a három nagyobb kártya elhelyezésével határozzunk meg 
három oszlopot a Hova? Hol? és Honnan? kérdésre felelő szavaknak. Kérjük meg a diákokat, minden kártyát 
helyezzenek el a megfelelő oszlopban. A szavakat úgy helyezzük el, hogy a másik két oszlopban maradjon 
mellettük hely. 
3) Kérjük meg a diákokat, hogy készítsenek két-két kiskártyát a saját szavukhoz a két hiányzó végződéssel, és 
helyezzék el őket a táblázatban. A csoport közösen javít, ha szükséges. 
4) A kártyákat hagyjuk az asztalon, mert a 26. feladatban szükség lehet rájuk. 

 
26. Honnan jössz? Honnan jön? 
1) Nézzük meg a jön ige ragozását ismertető táblázatot. Tudatosítsuk, hogy ez az ige is rendhagyó, valamint hogy a 
magyarban csak a jön, megy és a van igék rendhagyók, vagyis a diákok már minden ilyen igét ismernek. Hagyjunk egy kis 
időt a ragozás megtanulására. 
2) A b) feladat megoldásához először ismételjük át a megadott mellékneveket.  
3) Majd a diákok váltakozva egyedül, kettes és hármas csoportokban sétálnak a teremben, és kérdezgetik egymást, ki 
honnan jön. A gyakorlás megkezdése előtt adjunk némi gondolkodási időt, hogy mindenki kitalálhassa, honnan is jön. 
4) Néhány kör után nézzük meg a jön és a megy igék ragozását összefoglaló táblázatot a munkafüzet 36. oldalán, és oldjuk 
meg a feladatok egy részét. 
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Negyedik munkalap (4.): Honnan jössz? Honnan jöttök?  
A gyakorlat a 26. b) feladat variációja. 
 
1) Minden diák kap egy-egy helynevet jelölő kártyát a negyedik munkalapról (legalább két szettre lesz 
szükségünk). A kártyákat úgy osszuk ki, hogy legalább két-két diák ugyanolyan kártyát kapjon. A kártyákon 
annak a helynek a neve szerepel, ahonnan a diákok éppen jönnek. Cél, hogy mindenki legalább egy olyan 
embert találjon, aki ugyanarról a helyről jön, ahonnan ő. (Ez akkor igazán érdekes, ha egy-egy helynév 
különböző számú kártyákon szerepel, így a diákok nem tudják, mikor találták meg az összes embert, aki onnan 
jön, ahonnan ők.) 
2) A diákok körbejárnak a teremben, és megpróbálják megtalálni azokat, akik ugyanonnan jönnek, ahonnan 
ők. Ehhez kérdezhetik pl.: – Én moziból jövök. És te? – Én is moziból jövök. / – Én nem. Én színházból jövök stb. 
3) Miután a diákok megtalálták a partner(eke)t, sorban elmondják, honnan jönnek, pl.: John, Patrick és én 
színházból jövünk.  
4) Majd újabb kártyákat húznak, és folytatják a kérdezősködést. Két-három kör után fejezzük be a gyakorlást. 

 

Hetedik munkalap (2.): játéklap a Hol? Hova? Honnan? kártyákkal 
A társasjáték az irányhármasságot gyakoroltatja egyszerű drill formájában.  
 
1) Az asztalon három oszlopba rendezett kártyákból készítsünk játéklapot. Ehhez helyezzük el őket, mintha egy 
társasjáték mezői volnának.  
2) A diákok kiscsoportokat alkotnak.  Az első csoport dob, és a megfelelő szóval ill. annak ragjától függően a 
jön, megy vagy a van igével mondatot alkot. Hogy melyik személyben, azt szintén a dobott szám dönti el (1 = 
én, 2 = te, 3 = Ön, ő stb.) 
3). A játék addig tart, míg egyik (vagy mindegyik) csoport célba nem ér. 

 

Nyolcadik munkalap: Honnan jön? Hova megy? Hol van? 
Itt szintén az irányhármasságot gyakoroljuk, egyszerű tevékenységekkel összekapcsolva. 
 
1) Fénymásoljuk le mindkét munkalapot annyi példányban, hogy a csoport egyik felének az A, a másik felének 
a B munkalap jusson. 
2) A diákok párokban dolgoznak. Az első diák az A munkalapon található képek és szavak segítségével 
mondatot alkot, a másik diák javítja. (A megoldások a lap alján találhatók.) Majd szerepet cserélnek. 
3) A gyakorlás addig tart, míg a diákok az összes szóval mondatot nem alkottak, de az első kör után 
ismétlésképpen ki is cserélhetik egymás között a munkalapokat, és még egyszer elvégezhetik a gyakorlatot. 

 
Kiegészítő feladat  
1) Írjuk a táblára vagy diktáljuk le az alábbi mintadialógust: – Ki jön velem uszodába? – Mikor? – Ma este hatkor. – Jó, én 
jövök (veled). / Sajnos nem tudok jönni(, mert németórán vagyok).  
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2) A diákok 3–4 fős csoportokban dolgoznak. Sorban húznak egyet a 4. munkalap helyneves kártyái közül, és ezekkel 
alkotják meg a nyitó kérdést. A többiek szabadon vagy egy másik kártyán szereplő helynévvel válaszolnak. Járjunk körbe, és 
javítsuk a hibákat. 
 
 

KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK 
 
27. Mi ez? Ki ez? 
1) Olvassuk fel az a) feladat szavait, a diákok elismétlik őket. 
2) A diákok párban egészítik ki a szavakat. Ehhez kérdéseket tesznek fel egymásnak, pl.: – (Szerinted) mi ez? – (Szerintem 
egy) bicikli/kerékpár. (Ezzel hallás, beszéd és írás útján is rögzülnek a szavak.) Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
3) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. Ismét javítsuk a kiejtést. 
4) Beszéljük meg a b) feladat kérdéseiben az ismeretlen melléknevek jelentését. 
5) A diákok kiscsoportokban beszélgetve válaszolnak a kérdésekre. Arra is megkérhetjük őket, hogy hasonlítsák össze az 
országaikat, pl.: mennyibe kerül egy metró- vagy vonatjegy, lehet-e biciklizni, melyik közlekedési eszköz tiszta stb. Járjunk 
körbe, javítsuk a kiejtést és a hibákat. 
6) A kiscsoportok néhány érdekes információt az egész csoporttal is megosztanak. Beszéljük meg az 5. lépésben felmerült 
típushibákat is. 
7) A c) részben mindenki ír néhány mondatot a saját országáról (órán vagy házi feladatként). Javítsuk a hibákat. Majd a 
diákok a kijavított mondataikat összehasonlítják egymással (párban vagy az egész csoport együtt). 
 
28. Mivel közlekedik a városban? 
A feladat a közlekedési eszközök toldalékolását, valamint a járok és a megyek ige jelentése közötti különbséget mutatja és 
gyakoroltatja. Ehhez először nézzük meg a sárga hátterű példamondatokat, ill. mondjuk el, hogy itt is a -val/-vel ragra lesz 
szükségünk. 
1) Az a) feladatban a diákok mondatokat alkotnak. A feladatot közösen oldjuk meg, hogy tisztázni tudjuk az esetleges 
kérdéseket. 
2) Mielőtt áttérnénk a b) feladatra, és meghallgatnánk a hangfelvételt, meséljünk mi arról, mivel közlekedünk és miért. 
(Amennyire lehet, használjuk a hangfelvétel szókincsét, hogy előkészítsük a hallásértést.) 
3) Magyarázzuk el röviden a beszédhelyzetet, majd olvassuk el a b) feladat mondatait. Beszéljük meg az esetleges 
kérdéseket. 
4) Játsszuk le kétszer a hangfelvételeket, miközben a diákok megoldják a b) feladatot. Ha szükséges, játsszuk le újra a 
hangfelvételt úgy is, hogy a diákok közben olvassák is a szöveget a függelékben. Ellenőrizzünk közösen. 
 
29. Mivel közlekedsz? Mivel közlekedik? Miért? 
1) A diákok körbejárnak, és igyekeznek minél több embertől megtudni, mivel közlekedik otthon és miért. Beszélgetés 
közben jegyzetelnek is. 
2) A jegyzetek alapján írnak néhány mondatot a többiekről. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. 
3) Végül a diákok néhány információt a csoporttal is megosztanak. Beszéljük meg a 2. lépésben felmerült típushibákat is. 
 
30. Kiejtés és intonáció: szókapcsolatok 
1) Játsszuk le a hangfelvételt csukott könyv mellett. A diákok megfigyelik a szókapcsolatok intonációját: a két szó határa 
nem válik el élesen egymástól, és csak az első szó első szótagja kap nyomatékot. 
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2) Nyitott vagy csukott könyv mellett játsszuk le újra a hangfelvételt, a diákok kórusban ismételnek. 
 
Szórend: ige és vonzat 
A munkafüzet 44–46. oldala az ige és vonzatának szórendjét tárgyalja. Mivel a legtöbb mondat a jön, megy, van és 
közlekedik igével személteti a jelenséget, célszerű itt megbeszélni. A munkamenethez kövessük a munkafüzet instrukcióit. 
A 14. munkalapon található szórendi kártyák felhasználásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
 
 

ÚTBAIGAZÍTÁS 
 
31. Irányok 
1) Nézzük végig, és ejtsük ki együtt a kifejezéseket. Ezt egymás után kétszer végezzük el. 
2) Majd rajzoljuk fel a szimbólumokat a táblára, és mondjuk ki a hozzájuk tartozó kifejezéseket. A diákok hallás után 
elismétlik őket. 
3) Mutassunk egy szimbólumra a táblán, a diákok megnevezik (ezúttal tanári segítség nélkül). Javítsuk a kiejtést. 
4) A diákok a könyvben lévő ábrák segítségével pármunkában tovább gyakorolhatnak: egyik diák rámutat egy 
szimbólumra, a másik diák megnevezi azt. Ebben a lépésben is járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
 
32. Egerben 
1) Diktáljuk le a párbeszédet. A diákok a 32. feladat segítségével ellenőrzik a mondataikat. 
2) Beszéljük meg az esetleges kérdéseket.  
3) Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok figyelnek. Kérjük meg őket, keressék meg a térképen azt a helyet, ahol a párbeszéd 
lejátszódik (Megoldás: a Maczky Valér vagy a dr. Sándor Imre utcában). 
4) Ha van a teremben internet, mutassunk néhány fotót Egerről. Eger város honlapját is megnézhetjük. A diákok a 
Látnivalók rubrikában adott idő alatt (pl. 15 perc) megpróbálnak minél több információt megérteni. Szótárt természetesen 
szabad használni. Ez utóbbi házi feladat is lehet. 
5) Összesítsük az információkat. 
 
33. Mit keresnek ezek az emberek?  
1) Játsszuk le kétszer a hangfelvételeket, közben a diákok kiegészítik a helyneveket. Figyelem: a helyek nem szerepelnek az 
Eger-térképen! 
2) Ellenőrizzük a megoldásokat. 
3) Olvassuk el a b) feladat mondatait, beszéljük meg az esetleges kérdéseket.  
4) Játsszuk le újra a négy dialógust, és oldjuk meg a feladatot. Ellenőrizzünk közösen. A mondatokat mi olvassuk fel először, 
a diákok ismételnek.  
5) A párbeszédeket vágjuk csíkokra (a szöveg a Függelékben, a 202. oldalon található), a diákok párokban vagy egyénileg 
rakják össze. A megoldást a hangfelvétellel ellenőrizzük. 
6) A diákok párokban eljátsszák az összeállított párbeszédeket, majd egyet kiválasztanak, amelyet fejből is megtanulnak. 
Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
7) Néhány pár a csoport előtt is előadja a választott dialógust. 
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Megjegyzés: A 2. dialógusban szerepel a Meg tudná mondani kifejezés. Ez a kifejezés a diákok számára nyelvtanilag 
valószínűleg nehezen értelmezhető, de mivel rendkívül hasznos, bevezetését indokoltnak éreztük. Kezeljük a kifejezést 
lexikai egységként, és ne elemezzük. 
 

Kilencedik munkalap: útbaigazítás 
A munkalapon a 33. feladat dialógusai szerepelnek hiányos szövegek formájában. Segítségével 
begyakorolhatók az útbaigazításhoz használható fordulatok, mondatok.  
 
1) Játsszuk le újra a 33. feladat dialógusait. Minden lépésben csak egy dialógussal dolgozzunk, különben a 
gyakorlás nem igazán hatékony, hiszen a diákok nem tudják megjegyezni az összes információt és az 
információkhoz tartozó szókincset. 
2) Osszuk ki a munkalapokat úgy, hogy az egymás mellett ülő diákok egyike az A, a másik a B munkalapot 
kapja. A diákok először egyénileg, emlékezetből egészítik ki a hiányzó szavakat. (Minden csak egyikük 
mondatából hiányzik valami, ebben az esetben legtöbbször az útbaigazítás szókapcsolatai.) 
3) A diákok párokban ellenőriznek. Ehhez felváltva olvassák fel a mondatokat. Mindig az a diák olvas, akinél 
a hiányos mondat volt, a társa javít. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
4) Ismétlésképpen játsszuk le még egyszer a hangfelvételt.  

 
34. Elnézést, van itt a közelben...? 
1) Az a) feladatot párokban vagy az egész csoporttal is elvégezhetjük. A diákok megállapodnak, mi lesz az Eger-térképen a 
kiindulópont, ahol a beszélgetés folyik, és eljátszanak néhány beszélgetést. (Ha van internet a teremben, a Google 
térképkeresője segítségével bármilyen helyszínt választhatunk.) 
2) A b) feladatban a diákok arról a városról beszélnek, ahol a kurzus folyik. (Itt szintén segítségül hívhatjuk a térképkeresőt.) 
Olvassuk el a megadott mondatokat.  
Tudatosítsuk a diákokban, hogy a messze van, közel van kifejezésekből nem maradhat el a létige, és hogy itt is – éppen 
ezért – a nincs szóval tagadunk.  
Ezenkívül hívjuk fel a figyelmet az -as/-es képző használatára. Mivel ez a toldalék több más nyelven csak nehezen 
értelmezhető, legjobb, ha mindjárt funkciójában mutatjuk be: pl. ruha- és cipőméretet, szobaszámot, közlekedési eszköz 
számát adjuk meg vele. 
3) A diákok kiscsoportokban eljátszanak 2–3 párbeszédet. Spontán is beszélgethetnek, vagy a városban található ismertebb 
helyek nevét kártyákra is írhatjuk, minden diák húznak egy kártyát, a többiek elmondják neki, hogyan jut el az adott helyre.  
4) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 39. oldalán. A feladatot a diákok otthon is megoldhatják.  
 
Kiegészítő feladat 
A diákok közösen dolgoznak. Egyvalaki kiválaszt egy épületet az Eger-térképről, és megpróbálja elmagyarázni a 
többieknek, hogyan jut el az adott épülethez egy előre megbeszélt kiindulóponttól. Az épület nevét nem szabad 
megemlíteni, ezt a többieknek kell megnevezniük, amikor végighallgatták az útbaigazítást. Javítsuk a hibákat. 
 



MagyarOK 1. : tanári kézikönyv 
 

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 65 

Kultúra és országismeret  
Ha a diákok különböző magyar városok honlapját is felkeresik, további információkat szerezhetnek 
Magyarországról. Különösen hatékony a gyakorlat, ha a diákok olyan város honlapjára látogatnak el, 
amelyet szeretnének megismerni, vagy ahol már jártak. 

 
Lehetséges záró feladat 
1) Ha van rá módunk, mozgással is segítsük az irányok megtanulását. Menjünk ki az utcára vagy induljunk el az épületben 
egy választott (ne túl messzi) úticél felé. Irányítsuk a diákokat magyarul. Az utcán menetközben a helyneveket, a 
közlekedési eszközök nevét és a jön, megy, van ragozását is átismételhetjük a látott jelenetek alapján. 
2) Ha Magyarországon vagyunk, a diákok a járókelőktől is kérhetnek útbaigazítást. Ezzel „éles” helyzetben is kipróbálhatják 
magukat, és bővíthetik a szókincsüket, mert valószínűleg nem mindenki a könyvben megadott elemekkel fogja őket útba 
igazítani.   
 
 

VÁROS ÉS FALU 
 
35. Mónika Kanadáról mesél 
1) Tisztázzuk az a) feladatban felsorolt szavak jelentését. Mivel sok az ismert szó, a diákok ezek alapján könnyen 
megállapíthatják, hogy a többes szám jele a -k. (Utalhatunk arra, hogy az Önök, ők szavakból tulajdonképpen már ismerik is 
a ragot.) 
2) A b) feladat megoldásához játsszuk le kétszer a hangfelvételt, majd ellenőrizzünk közösen. 
3) A c) feladatban a diákok kiegészítik a főneveket, és megfigyelik a többes szám lehetséges kötőhangjait. (A kötőhangok 
részletes ismertetésére a 37. feladatban kerül sor.) 
4) Miután a diákok kiegészítették a szöveget, játsszuk le újra a hangfelvételt, és tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
 

Miért így?  
A többes szám kötőhangjait csak 37. feladat tárgyalja. A 35–36. feladatban a diákok először megfigyelik és 
használják az új nyelvtani jelenséget, csak ezután tisztázzuk a pontos szabályokat, vagyis a többes szám 
lehetséges kötőhangjait. 
Ezt a fajta induktív módszert olyankor érdemes használni, ha a diákok már meglévő tudásuk alapján (itt: a 
magánhangzó-harmónia ismerete) az új jelenséget magyarázat nélkül is azonnal értik, és alkalmazni is 
tudják. A módszer növeli a nyelvi intuíció képességét, a szabályok példákból való levezetésére valamint a 
nyelvvel való kísérletezésre is bátorít. 

 
Variáció 
Mielőtt megoldanánk a feladatokat, lejátszhatjuk egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, és megkérhetjük a diákokat, hogy 
nevezzék meg a témát, és adjanak néhány információt, amit értettek a szövegből. Ez a – globális megértést segítő – 
feladat hasonlít azokhoz az élethelyzetekhez, amikor „belecsöppenünk” egy beszélgetésbe. 
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36. Mi van és mi nincs Magyarországon? 
1) Mielőtt a diákok rövid párbeszédeket játszanak, magyarázzuk el, hogy a feladat elsődleges célja, hogy átismételje a 
helyneveket, és hasznos mondatokat adjon a véleménynyilvánításhoz. Ezért akkor is tegyenek fel egymásnak minél több 
kérdést, ha előre tisztában vannak a válasszal. 
2) A diákok néhány percig beszélgetnek. Járjunk körbe, és javítsunk, ha szükséges. 
3) Ellenőrizzük a feltételezéseket a b) feladat segítségével. Ehhez olvassuk el és hallgassuk meg a mondatokat. Tisztázzuk 
az ismeretlen szavak jelentését. 
 
37. A többes szám 
A diákok a többes szám jelével már megismerkedtek. A feladat a lehetséges kötőhangokat rendszerezi. A gyakori 
kötőhangokat vastagon szedtük.  
1) A diákok a feladatot egyénileg vagy kiscsoportban oldják meg. 
2) Ellenőrizzük a megoldásokat hallás után. Ehhez ejtsük ki a szavakat, a diákok javítanak. (Az a és az o hang 
megkülönböztésével biztosan lesznek nehézségeik, de erről is szól a feladat. Emlékeztessünk a két hang képzésének 
különbségére, különösen az ajakállás szempontjából). A biztonság kedvéért végül a megoldókulccsal is menjünk végig a 
szavakon.  
3) Azokat a szavakat, amelyeket a diákok csak nehezen értettek, mondjuk ki újra, a diákok ismételnek. Ha szükséges, 
magyarázzuk el újra az a és az o hang képzése közötti különbséget. 
4) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot és a szabályokat a munkafüzet 39–40. oldalán (a rendhagyó alakok tárgyalásakor 
röviden utalhatunk arra, hogy általában vagy magánhangzókiesés vagy magánhangzó-rövidülés történik). Majd oldjuk 
meg a feladatok egy részét.  
 

Miért így?  
A 2. lépésben a szavak kétszeres (egyszer hallás utáni, majd a megoldókulccsal végzett) ellenőrzése 
időpazarlásnak tűnhet. Véleményünk szerint a hallás utáni ellenőrzés sosem felesleges, hiszen rászoktatja a 
diákokat, hogy hallgassanak a fülükre, ne csupán az íráskép alapján tájékokzódjanak. 
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Tizedik munkalap: a többes szám 
A munkalap a 3. fejezetből ismert tárgyak nevét ismétli át többes számban. 
 
1) Fénymásoljuk le mindenkinek a munkalapot, amelyen rajzok és megkezdett mondatok szerepelnek. A diákok 
feladata, hogy a képen látható tárgyakat többes számban megnevezzék. 
2). A diákok egyénileg dolgoznak, majd egy vagy több emberrel összehasonlítják a megoldásaikat.  
3) Végül ellenőrizzünk közösen, a kiejtésre is hangsúlyt fektetve. 
 
Variáció  
1) Munkalap helyett kártyákat is készíthetünk. 
2) Minden diák egy kártyát kap, és ő lesz a kártyán lévő mondat „szakértője”, vagyis ő fogja javítani a 3. 
lépésben a többiek mondatait. Járjunk körbe a teremben, minden diák megnevezi nekünk (lehetőleg úgy, hogy 
más ne hallja) a többes számot. Javítsunk, ha szükséges. 
3) A diákok körbejárnak a teremben, megmutatják egymásnak a kártyáikat, és kiegészítik egymás mondatait. A 
„szakértő” javít, ha szükséges. Lehetőleg mindenki beszéljen mindenkivel, hogy az összes tárgyról alkothasson 
mondatot. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. (Feltehetőleg az a és az o kötőhang, valamint a 
magánhangzóváltozás (a – á) fog gondot okozni.) 
4) Végül a csoport emlékezetből felsorol minden olyan tárgyat többes számban, amelyre emlékszik. Most is 
javítsuk a kiejtést. 

 

Tizenegyedik munkalap: helyek, tárgyak, foglalkozások 
A munkalap segítségével a diákok egyénileg vagy párban átismételhetik a többes szám lehetséges végződéseit 
az eddig tanult helyek, tárgyak és foglalkozások nevével.  
 
1) Osszuk ki a munkalapot. A diákok feladata, hogy az eddig tanult főnevek nagy részét a többes szám jele 
alapján csoportosítsák. A szavakon a gyakorlat kezdete előtt NE menjünk végig, hagyjuk, hogy a diákok a 
besorolás során keressék vissza az ismeretlen szavakat. 
Érdemes a gyakorlatot párban végeztetni, mert így a diákok ki is ejtik a szavakat. Járjunk körbe, és javítsuk a 
kiejtést.  
2) Ellenőrizzünk közösen vagy a lap alján található megoldások segítségével.  
3) A lap alján szereplő megoldások segítségével a diákok ellenőrzik a többes számot. Kérjük meg őket, hogy 
ebben a fázisban is ejtsék ki a szavakat, mert a vizuális és auditív ingerek együttese segíti a bevésésüket. 
 
Megjegyzés: A munkalappal az 5. fejezetben a melléknév többes számát is gyakorolhatjuk (ld. ott). 

 
38. Mi van és mi nincs az Ön országában? 
1) A diákok az egység lezárásaképp – az órán vagy házi feladatként – írnak egy rövid szöveget arról, mi van és mi nincs az 
országukban. Ehhez természetesen szótárt is használhatnak.  
2) Szedjük össze a szövegeket, és az ország/város megnevezése nélkül olvassuk fel őket. Az országot a csoport nevezi meg. 
Egynemzetiségű csoportokban ugyanezt elvégezhetjük az adott ország városaival is. 
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Variáció 
Arra is megkérhetjük a diákokat, hogy a 35. a) feladat alapján saját országukról vagy városukról tegyenek fel néhány 
kérdést a többieknek. A többiek elmondják a feltételezéseit, a kérdező megerősít vagy javít. 
 
39. Települések Magyarországon 
A szövegek két magyarországi települést, Sopront és Orfűt mutatják be, átismételve és új kontextusba helyezve a 
helyneveket. 
1) Először nézzük meg az iránytűt. Ejtsük ki az égtájak nevét, a diákok ismételnek. 
2) Majd olvassuk el közösen Sopron táblázatos bemutatását. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését, majd játsszuk le 
egyszer a hangfelvételt. 
3) A b) feladat megoldjása előtt a diákok megpróbálják kiscsoportokban rekonstruálni a szöveget. Ehhez játsszuk le újra a 
hangfelvételt, a diákok jegyzetelhetnek is. Járjunk körbe, segítsünk és javítsunk, ha szükséges. 
4) Játsszuk le újra a felvételt, miközben a diákok elolvassák a b) feladatban a teljes szöveget. 
5) Ugyanígy járhatunk el Orfű bemutatásánál is, a c) és d) feladatban. 
 

Tizenkettedik és tizenharmadik munkalap: Eger és Sopron 
A munkalap sok korábban tanult ismeretet ismétel, s bemutat néhány olyan összetett szót, szókombinációt, 
amelyek célja a kreatív nyelvhasználat elősegítése és/vagy az ismeretlen elemekkel szembeni tűrőképesség 
fejlesztése. 
 
1) Az Egerrel kapcsolatos munkalapot másoljuk le mindenkinek, a Sopronról szólóból a csoport egyik felének az 
A, a másik felének a B munkalapot másoljuk le. 
2) Menjünk végig az egri munkalapon együtt, tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. 
3) A soproni munkalapokat a diákok párban dolgozva egészítik. Ehhez kérdéseket tesznek fel egymásnak.  
 
Variáció 
1) Az egri munkalapból kártyákat is készíthetünk, amelyeken vagy egy kérdés vagy egy válasz szerepel. Egyik 
diák, akinél kérdés van, felteszi a kérdést, akinél a válasz van, válaszol. Javítsuk a kiejtést. 
2) A gyakorlás addig tart, amíg minden kártyát fel nem dolgoztunk. 
 
Megjegyzés: A kártyákkal a diákok kisebb csoportokban is dolgozhatnak. Ebben az esetben minden csoportnak 
szüksége lesz egy teljes kártyakészletre. A feladat, hogy a kérdéseket és válaszokat tartalmazó kártyákat 
egymáshoz rendeljék. Kérjük őket, hogy a mondatokat olvassák is fel, ezzel is segítve a bevésést. Járjunk 
körbe, és javítsuk a kiejtést. 

 
40. Melyik helyre igaz? 
A diákok megoldják a feladatot, majd az információkat teljes mondatban fogalmazzák meg, pl.: Alfréd Sopronban lakik. 
Sopron központja nagyon szép. stb. A mondatokat le is írhatják. 
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41. Hallgassa meg újra a hangfelvételeket! 
Ebben a feladatban a diákoknak mellékneveket és főneveket kell a Sopront és Orfűt bemutató szövegekben kiegészíteni. A 
gyakorlat házi feladatként is megoldható. Ellenőrizzünk a hangfelvétellel. 
 
42. Jó Barcelonában lakni?  
A feladatokban a diákok a már ismert szókincs gyakorlása mellett néhány új melléknevet is elsajátíthatnak, valamint ismét 
alkalmuk nyílik, hogy saját városukat bemutassák. 
1) Nézzük végig a 42. a) feladat két dialógusmintáját. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. 
2) A diákok a minták alapján kettes vagy hármas csoportokban beszélgetnek a városukról. Kérjük meg őket, jegyezzék fel 
címszavakban, amit a partnerük mesél, mert szükségük lesz az információkra. 
3) Néhány információt a diákok a csoporttal is megosztanak. 
4) Mi is mondjunk pár szót a városunkról. Az ikes ige jelenségének bevezetésére mondjunk egy-két mondatot a lakik szóval, 
pl.: Én Budapesten lakom. Egy nagy házban lakom. A barátommal lakom. A Pál utcában lakom. Kérdések alapján vezessük rá 
a diákokat, hogy a lakik ige E/1.-ben határozatlan ragozásban nem -k, hanem -m ragot kap.  
4) Nézzük meg a lakik ige ragozását a b) részben. Utaljunk arra, hogy ugyan a -k is lehetséges személyrag, de érdemes 
óvatosan használni, mert egyes igékkel használva alacsonyabb műveltségi szintre utalhat.  
3) A c) feladatban a diákok az a) feladatban lejegyzett információk alapján a csoport előtt dicsérik a beszélgetőpartner 
városát.  
4) Végül rendszerezzük a gyakorlatban felmerülő új nyelvtani ismereteket. Ehhez először nézzük meg a munkafüzet 41. 
oldalán az ikes igék ragozását (a közlekedik és a fejlődik igék a fejezet korábbi feladataiból már ismertek.). Oldjunk meg 
néhány mondatot, a diákok otthon folytatják a feladatokat. 
5) A diákok ismét készíthetnek ragozási kártyákat, amelyeken egy-egy alak szerepel (egyik oldalon a személy és a 3. 
személyű alak, a másik oldalon az ige ragozott alakja szerepel). Szóban is kikérdezhetik egymástól a ragozást, ezzel is 
segítve a bevésést. 
6) A c) részben újra előkerül a többszörös toldalékolás, ezúttal a többes szám jelével. Nézzük meg a vonatkozó táblázatot a 
munkafüzet 42. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy részét. 
 

Miért így?  
A c) feladatban a diákok egymás városát dicsérik. Ez a feladat nemcsak az érdeklődést tartja fenn, de a 
csoportdinamikát is pozitívan befolyásolja. 

 
43. Melyik városban jó lakni? 
1) Nézzük meg a nemzetközi felmérés eredményét. Mivel a diákok a sorszámokat még nem tanulták, a sorrend 
ismertetéséhez használhatjuk a már ismert egyes, kettes, hármas stb. szavakat is: egyes Zürich, kettes Bécs stb. 
2) Nézzük végig a kritériumokat. Ha használunk közvetítő nyelvet, minden kifejezést magyarul és a közvetítő nyelven 
külön-külön kártyákra írunk, majd összekeverve feltesszük őket a táblára vagy kitesszük őket egy szabad asztalra. A diákok 
megkeresik a párokat. (A fordítás alapján ez igen egyszerű feladat.)   
 
44. Összefoglalás 
1) Ha Magyarországon tanítunk és van a teremben internet, mutathatunk néhány fotót az adott városról, amelyeket 
kivetítve bemutatjuk a várost (minél személyesebb a bemutatás, annál érdekesebb lesz a diákok számára). Ha külföldön 
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tanítunk, mutassunk magyarországi lakóhelyünkről vagy egy számunkra érdekes magyar városról néhány képet. 
Próbáljunk minél több szót használni a fejezetből. Adjunk időt kérdésekre.  
2) A bemutató után a diákok a képek alapján kiscsoportban megbeszélik vagy leírják a hallottakat. Ellenőrizzünk néhány 
kérdéssel. 
3) A diákok házi feladatként a 44. feladat kérdései alapján írnak a lakóhelyükről egy szöveget. Kérjük meg őket, hogy ehhez 
használjanak fel magyar oldalakat (pl. Wikipédia) is.  
4) Javítsuk ki óra előtt a szövegeket.  
5) A diákok a következő órán – amennyiben lehetséges, fényképek segítségével – bemutatják a lakóhelyüket.  
6) A bemutató végén a csoport vagy közösen megszavazza a legélhetőbb várost vagy a diákok mindegyik városról 
kiemelnek valamilyen pozitívumot.  
 
A Kiejtés gyakorlatainak (81. oldal) feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
A Hasznos kifejezések és mondatok feldolgozásához (82. oldal) ld. a kézikönyv 5. oldalát. 
Az ismétlő teszt feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
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5. fejezet 
VÁSÁRLÁS, ÉTTEREM 

 
ÉLELMISZEREK ÉS MENNYISÉGEK 

 
1. Mi van az élelmiszerboltban? 
Az a) feladat tulajdonképpen képes szótár formájában vezeti be a fejezetben előkerülő szavakat.  
1) Mielőtt tanulmányoznánk a szavakat, gyűjtsünk olyan élelmiszerneveket, amelyeket a diákok már ismernek (pl. az ábécé 
szavaiból vagy magyarországi tapasztalataikból). Írjuk a szavakat a táblára. Javítsuk a kiejtést. 
2) Aztán írjuk fel a könyvben bemutatott szavak közül azoknak a nevét a táblára, amelyek jelentése könnyen megfejthető 
(pl. kóla, cukor stb.) . 
3) Ezután nézzük meg a könyvben a képeket és a szavakat. Tudatosítsuk a diákokban, hogy nem szükséges minden szót 
azonnal megjegyezniük (ez lehetetlen vállalkozás is volna). A fejezet első része sok fontos szót begyakoroltat.  
4) Játsszuk le kétszer a b) feladat hangfelvételét. A diákok bejelölik a hallott szavakat, majd kiscsoportban egyeztetnek. 
Ehhez ejtsék is ki a szavakat. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
 
Megjegyzés: Az élelmiszerek tanulása során a csoport óhatatlanul meg fog éhezni. Kedves gesztus, ha viszünk be egy kis 
harapnivalót.  
  

Első munkalap: képes szótár 
A munkalap képes szótár formájában ismerteti a 84–86. oldalon található élelmiszerek neveit. 
 
1) Fénymásoljuk le, és osszuk ki a munkalapot, amelyen két feladatsor található. Ha az itt javasolt 
munkamenetet követjük, akkor az első feladatból személyenként két példányra lesz szükség. 
2) Első lépésben a diákoknak csupán a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat kell kiegészíteniük. 
Ehhez diktáljuk a szavakat. Az első két blokk (húsok, tejtermékek) után megkérhetünk egy diákot, hogy ő 
folytassa a diktálást. Ő értelemszerűen nézheti a könyvet. Javítsuk a kiejtést.  
3) A következő blokkot egy másik diák diktálja stb.  
4) A diákok a könyv segítségével ellenőrzik a megoldásaikat. 
5) Osszuk ki az első feladat második fénymásolatát. A diákok párban egészítik ki a hiányzó betűket. Ehhez ki 
is mondják a szavakat. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
6) A diákok ismét a könyvvel ellenőriznek. 
7) A 2. feladatban a szavak első és utolsó betűjét adtuk meg. A diákok egyénileg, kisebb csoportokban vagy 
házi feladatként oldják meg a feladatot. 
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Második munkalap: kártyák az élelmiszerekhez  
A kártyákkal végezhető gyakorlatok a 84–86. oldalon található élelmiszerek neveit mélyítik el interaktívan.  
 
1) Készítsünk kártyákat, amelyek egyik oldalán a kép, másik oldalán az élelmiszer neve látható.  
2) Mivel ebben a fejezetben a témából adódóan rengeteg az új szó, ezeknek a kártyáknak  a segítségével 
minden tanóra kezdetén szánhatunk 6–8 percet arra, hogy a diákok 10–15 szót párokban átismételjenek.  
 
Megjegyzés: A kártyákat a bevásárlólista elkészítésénél vagy más feladatoknál is felhasználhatjuk (ld. később). 

 

Harmadik munkalap: Mi mennyibe kerül? 
Ez a munkalap a számokat, néhány gyümölcs nevét és a feltételezés kifejezését gyakoroltatja. 
 
1) A diákok először megnevezik a gyümölcsöket.  
2) A feladat egy logikai játék. A diákok a munkalap alsó felén található beszédpanelek segítségével kisebb 
csoportban próbálják kikövetkeztetni a gyümölcsök árát. 
3) A megoldásokat közösen beszéljük meg (alma: 7 Ft, banán: 8 Ft, cseresznye/meggy: 2 Ft, szilva: 3 Ft). 

 
2. Ön következik 
1) A diákok kiscsoportokban válaszolnak a kérdésekre. (Ha szükséges, válaszadás előtt adhatunk néhány perc gondolkodási 
időt.) A beszélgetés során a diákok – legalább részben – le is írják, amit a partnerüktől hallanak, hiszen az írás által jobban 
berögzülnek a szavak. Járjunk körbe, javítsunk és szükség esetén segítsünk a mondanivaló megformálásban. 
2) Az érdekes információkat a diákok a plénumon is ismertetik. Ebben a fázisban kapcsolódjunk be a beszélgetésbe, és 
meséljünk mi is a tapasztalatainkról. Beszéljük meg az első lépésben felmerült típushibákat is. 
3) A következő pármunkában (3. munkalap) dolgozhatnak együtt pl. azok, akiknek ugyanaz a kedvenc zöldségük vagy 
gyümölcsük.  
 
3. Mennyiségek 
1) Nézzük végig együtt az a) feladatban szereplő mértékegységeket. 
2) Hallgassuk meg a szókapcsolatokat, és kérjük meg a diákokat, hogy ismételjék el azokat. Ügyeljünk az intonációra is: 
általában a számnév kap hangsúlyt, a mértékegység nevét – mivel ez legtöbbször a kevésbé fontos információ – nem 
hangsúlyozzuk különösebben. 
3) Játsszuk le újra a hangfelvételt. A diákok ezúttal csukott könyv mellett ismétlik a kifejezéseket. 
4) Oldjuk meg a b) feladatot, és ellenőrizzünk közösen. Diktáljuk a helyes megoldásokat. 
5) A c) feladatban a diákok írásban további élelmiszereket gyűjtenek a mértékegységekhez. 
 
Variáció 
Az 5) lépésben a diákok az első munkalap képes kártyáiból is húzhatnak, és a képen látható élelmiszerhez rendelik hozzá a 
mértékegységet.  
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Negyedik munkalap: Mi illik össze?  
A munkalap a mértékegységeket és az élelmiszerek neveit gyakoroltatja. 
 
1) A diákok párban dolgoznak. Osszuk ki a munkalapot, és kérjük meg őket, hogy hajtsák félbe. A pár egyik 
tagja az A oszlopot nézi, a másik a B-t. 
2) Az a diák kezdi a párbeszédet (ld. minta), akinek az oszlopában az élelmiszer neve szerepel. A minta 
alapján felteszi a kérdést, a partner feladata, hogy a megfelelő mértékegység nevével válaszoljon. (Néha 
több megoldás is lehetséges.)  
3) A szókapcsolatokat mindketten írásban is rögzítik a füzetükben. 
4) Majd szerepet cserélnek. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 

 
4. Receptek  
1) Az a) feladatban fotókhoz és hozzávalókhoz kell három étel nevét rendelni. A feladatot úgy is megoldhatjuk, hogy a 
diákok a hozzávalók listáját nem nézik, csak a fotókat. Majd felsorolják, szerintük milyen hozzávalók kellenek az ételekhez. 
Utána megnézzük és hangosan elolvassuk a listát. 
2) A b) feladat táblázata a Hány? és a Mennyi? kérdőszók használati különbségeit mutatja: a Hány? megszámlálható 
dolgokra kérdez, a Mennyi? általában megszámlálhatatlanokra.  
3) A munkafüzet 48. oldalán ugyanez a táblázat szerepel, az 1. gyakorlatot feladhatjuk fel házi feladatnak.  
4) A diákok párban oldják meg a c) feladatot. Megkérhetjük őket, hogy ehhez olvassák át egy étel hozzávalóinak listáját, 
majd próbálják fejből feltenni a kérdéseiket. A válaszadó természetesen nézheti a könyvet. Utána szerepet cserélnek. 
 
5. Ön következik 
A feladatot a diákok kiscsoportban oldják meg. Ha nem tapasztalt szakácsok, válasz helyett kérdéseket is 
megfogalmazhatnak, pl.: Kell a levesbe liszt? stb. A többiek válaszolnak. 
 
Kiegészítő feladat 
Mutathatunk a diákoknak néhány magyar receptoldalt (pl. mindemegette.hu, nosalty.hu, stb.), ahol rákereshetünk néhány 
magyar és nemzetközi étel receptjére. Az elkészítési módokba ne menjünk bele, mert a diákok sem a szókincs nagy részét, 
sem bizonyos nyelvtani jelenségeket (felszólító mód, határozott ragozás, igekötők) nem ismernek. Csak a hozzávalók 
listáját hasonlítsuk össze a diákok országában használtakkal. 
 

Kultúra és országismeret  
Az étkezés igen jó kiindulópont a kultúrák megismeréséhez. Vegyes nemzetiségű csoport esetén érdekes 
kérdés, hogy ugyanazt a fajta ételt ki milyen összetevőkből készíti el. Ha azonos nemzetiségűek tanulnak 
együtt, akkor megnézhetik, hogy az országuk specialitásait hogyan készítik el magyarok vagy 
összehasonlíthatják, hogyan készíti a családjuk a választott ételt. 

 
6. Körkérdés: Mit vesz a boltban? 
Ez a feladat az élelmiszerek nevének elmélyítésére szolgál, ill. mindjárt kontextusban mutatja be az új nyelvtani jelenséget: 
a tárgyragot. 
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1) Magyarázzuk el a szituációt, majd játsszuk le kétszer a hangfelvételt. Közben a diákok lejegyzik a hallott élelmiszerek 
nevét.  
2) A diákok elolvassák a szöveget, majd újabb meghallgatás után kiegészítik a mennyiségeket. 
3) Valószínűleg magától is felmerül a kérdés (ha nem, akkor irányítsuk rá a figyelmet), hogy az élelmiszerek neve -t ragot 
kap. Mutassunk rá, hogy a rag és az ige között összefüggés van: valamit vesz, valamit tesz (a levesbe) stb. A jelenséget a 
következő feladatban mélyítjük el. 
4) Végül elmondhatjuk, mi mit veszünk ma (vagy a héten) a boltban. 
 
7. Tárgyatlan és tárgyas igék  
Bárhogyan közelítjük is meg a tárgy és a tranzitivitás fogalmát, tudatosítsuk a diákokban, hogy a jelenség nemcsak a 
magyar nyelvre jellemző, hanem a legtöbb más nyelvben is létezik. A tárgyat egyes nyelvek toldalékkal (pl. finn, török), 
mások a szóvég megváltoztatásával (pl. orosz) vagy a névelő megváltozásával (pl. német), megint mások a szórenddel 
fejezik ki (pl. angol, francia). 
1) Az a) feladat táblázata a tárgyas és tárgyatlan igék fogalmát kontrasztív módon mutatja be. Olvassuk végig a 
táblázatban található mondatokat. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a mondat leglényegesebb eleme – minden nyelvben – 
az ige. Az ige köré szerveződik a mondat, és az ige határozza meg a hozzá szorosan kapcsolódó főnevek (vonzatok) 
mondatbeli funkcióját, s ezzel a ragjait.  
2) Ezután csoportosítsuk az igéket a munkafüzet 48/2. feladatában, hogy a diákok biztosan megértsék a tranzitivitás-
intranzitivitás fogalmát. 
3) Térjünk vissza a tankönyv b) feladatához. Ebben a diákok a tárgyrag lehetséges kötőhangjait tanulhatják meg. Ezek 
megegyeznek a többes szám kötőhangjaival, de eltérés, hogy mássalhangzó után is állhat -t, kötőhang nélkül. A 
leggyakoribb toldalékokat (-t, -et, -ot) vastagon szedtük.  
4) Mielőtt a diákok az 1. feladat szavait csoportosítanák, besorolhatják a 6. feladat szavait is, mert itt a tárgyragos főnevek 
kontextusban jelennek meg, így a diákok ismét megfigyelhetik az ige és a tárgy kapcsolatát. 
5) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 49. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy részét. (A 
rendhagyóságok kapcsán röviden elmagyarázhatjuk, hogy általában vagy magánhangzókiesés vagy mássalhangzó-
rövidülés történik.) 
6) Lapozzunk a munkafüzetben az 54. oldalra, ahol a tárgyas és tárgyatlan igék gyakorlását tovább folytathatjuk (az órán 
vagy házi feladatként).  
 
Kiegészítő feladat 
1) A munkafüzet 55/15. feladatát órán is megoldhatjuk. Ehhez először lapozzunk vissza a tankönyv 61. oldalára, hogy 
felfrissítsük a helyneveket.  
2) Majd a diákok párokban mondatokat alkotnak arról, mit látnak, pl. Látok egy templomot. Közben rámutatnak a rajzon a 
megfelelő helyre/épületre. Ha nem jut eszükbe egy szó, természetesen megnézhetik a lap alján, hiszen a cél a szavak 
bevésése. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és a hibákat.  
3) Végül toldalékoljunk minden helynevet közösen is. 
4) Ezután végezzük el az 55/15. feladatot a munkafüzetben. Ha a diákok a feladatot kiscsoportokban oldják meg, akkor 
minden csoport csak egy részfeladatot oldjon meg. A képhez tartozó mondatokat A3-as lapra írják. Járjunk körbe, és 
javítsunk. 
5) A lapokat terítsük egy szabad asztalra, és javítsuk közösen. Utána minden diák lemásolja az összes mondatot. (Ez 
történhet diktálás formájában is.) 
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8. Betti és Janka palacsintát süt 
1) Játsszuk le kétszer a hangfelvételt, miközben a diákok kiegészítik az a) feladatot.  
2) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. 
3) A b) feladat a tárgyeset elmélyítését szolgálja. A diákoknak a tárgyragot kell kiegészíteniük, ahol szükséges. A feladatot 
egyénileg oldják meg. 
4) Ellenőrizzük a megoldásokat a hangfelvétellel. Minden mondatban keressük meg az igét, amelytől a főnévrag függ. Majd 
ejtsük ki a teljes mondatot. A diákok elismétlik őket. 
 
9. -s, -sz, -z végű igék 
1) Az a) feladat táblázata az -s, -sz, -z végű igék ragozását mutatja be. Tudatosítsuk a diákokban, hogy csak az E/2. személy 
rendhagyó, a kiejtés megkönnyítése érdekében. 
2) A b) feladatban a diákok egyénileg vagy kiscsoportban kitöltik a táblázatot. (A táblázat utolsó sorában egy-egy olyan 
főnév található, amely illik az igéhez.) 
3) A feladat megoldása után a diákok további főneveket gyűjtenek a táblázat igéihez. 
4) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 50. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy részét. 
 
10. Hozol a boltból …? Hoz a boltból …? 
1) A diákok készítenek egy bevásárlólistát, pl. házi feladatként. Ehhez az internetet is használhatják, ahol a nemzeti ételük 
hozzávalóiról keresnek – lehetőleg magyarul – információkat. 
2) Olvassuk végig a mintadialógusokat. A kell ige használatára térjünk ki röviden (személytelen ige, nem ragozható, 
alanyesettel használjuk), mert ez problémát okozhat. 
3) Majd a diákok párokat alkotnak, és elmondják egymásnak, mit hozzon a beszélgetőpartner. Járjunk körbe a teremben, és 
javítsuk a hibákat, különös tekintettel a tárgyrag kötőhangjaira. 
4) Végül mindenki elmondja a csoportnak, mit vásárol és melyik ételhez. Ezt – ha a diákok ismerik egymás kultúráját – úgy 
is megtehetik, hogy felolvassák a bevásárlólistát, és a csoport pedig megpróbálja kitalálni, melyik ételről van szó. 
 
Megjegyzés: 
Tartsuk meg a bevásárlólistákat, hogy a 15. feladatban újra dolgozhassunk velük. 
 

Kultúra és országismeret  
Hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy a magyarban igen sokszor teszünk fel negatív kérdéseket, pl. mint a 
dialógusban: Nem sütünk palacsintát? Más nem kell? 
Ennek nem valamiféle pesszimizmus az oka, sokkal inkább az, hogy így a beszélgetőpartner egyszerűen 
vissza tudja utasítani a kérést vagy a javaslatot, anélkül hogy különösebben magyarázkodnia kellene vagy 
megsértené a másikat. 

 
Kiegészítő feladat 
A diákok kettes vagy hármas csoportokat alkotnak, minden csoport kap három-négy kártyát az első munkalap kártyái közül. 
A csoportok a teremben körbejárva kérdezgetik egymást: Ti mit vesztek? A másik csoport a kártyákon látható élelmiszerek 
nevével válaszol. A csoportok felírják egymás válaszait. Cél, hogy minél több szót gyűjtsenek. Járjunk körbe, és javítsuk a 
hibákat, különös tekintettel a tárgyragra. Végül minden csoport felolvassa a gyűjtött szavakat.  
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Szórend: ige és két vonzat 
A munkafüzet 59–62. oldala az ige és két vonzat szórendjét mutatja be. Mivel ebben az egységben megismerkedtünk a hoz 
vmit vhonnan, visz vmit vhova, tesz vmit vhova igékkel, amelyekkel a legtöbb példamondat olvasható, célszerűnek tűnik, 
hogy a jelenséget itt tárgyaljuk. A feldolgozáshoz kövessük a munkafüzet instrukcióit. 
A 11. munkalapon található szórendi kártyák felhasználásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
 
 

A PIACON 
 
11. Sára a piacon vásárol 
1) Az a) feladat néhány élelmiszer nevét ismétli át. A diákok kiegészítik a szavakat, és az 1. feladattal ellenőrzik 
megoldásaikat. 
2) Magyarázzuk el a szituációt. Majd a b) feladat megoldásához játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt. 
Ellenőrizzük a megoldásokat közösen.  
3) A c) feladat a hangfelvétel párbeszédét közli négy hibával. A diákok egy vagy két hallgatás után javítják a hibákat, és 
kiscsoportban összehasonlítják megoldásaikat. Egyelőre ne ellenőrizzünk közösen, használjuk erre később a 12. c) feladatot, 
amikor már a számnév toldalékolásával is megismerkedtünk. 
4) A jobb oldalon a táblázat két rokon értelmű mondatot tartalmaz. A lesz igét a szerkezet részeként tanítsuk meg, utalva 
arra, hogy ez a létige jövő idejű alakja.  
 
12. A számnév toldalékolása 
A szókincs elmélyítése után ebben a feladatban rátérünk egy újabb nyelvtani jelenségre: a számnév toldalékolására.  
1) Talán lesz olyan diák, aki a párbeszéd feldolgozása során magától is rákérdez, ha nem, hívjuk fel mi a diákok figyelmét, 
hogy a számneveket – az ismétlés elkerülése érdekében – főnév nélkül is használjuk. A számnév ilyenkor megkapja a főnév 
toldalékait.  
2) Nézzük meg az a) feladatban a jelenséget magyarázó táblázatot. Mivel a fejezetben a mutató névmás és a melléknév 
toldalékolásáról is szó lesz, már itt utalhatunk arra, hogy a magyarban szinte minden szófajt lehet toldalékolni. 
3) Nézzük meg a táblázatot az a) feladatban. (A 11. feladatban a jelenséget az – Elnézést, hány kilót kér? – Egyet. 
párbeszédrészlet szemlélteti.) 
4) Oldjuk meg a b) feladatot egyénileg, majd ellenőrizzünk közösen. Javítsuk a kérdő mondatok intonációját, ha szükséges. 
5) A c) feladatban a diákok párokban elmondják, amit a 11. b) feladatban javítottak. A mondatokat le is írják, majd a 
megoldókulcs segítségével ellenőriznek. 
6) Lapozzunk a munkafüzet 50. oldalára. Az összefoglaló táblázat megegyezik a tankönyvben találhatóval, ezért megértése 
nem fog nehézséget okozni. Oldjuk meg a feladatok egy részét, a többit adjuk fel házi feladatnak. 
 
13. A mutató névmás toldalékolása 
Ez a feladat a mutató névmás toldalékolásának szabályait ismerteti.  
1) Nézzük meg együtt az a) feladat táblázatát. Utaljunk arra, hogy az első kifejezés (ebből a krumpliból) a 11. feladat 
párbeszédében már szerepelt. 
2) Oldjuk meg a b) feladatot egyénileg, majd ellenőrizzünk közösen. 
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3) A diákok a b) feladat mondataival párokban gyakorolják a toldalékolást. Az első diák mond egy mondatot a feladatból, 
pl. Ebből a hagymából kérek. A társa válaszol: Én abból a hagymából kérek. Csak az első diák nézi a könyvet, a másik fejből 
válaszol.  
4) Ezután nézzük meg a mutató névmás toldalékolását  összefoglaló táblázatot a munkafüzet 52. oldalán. A Forma címet 
viselő táblázat második oszlopa olyan ragokat mutat be, amelyekkel megváltozik a névmás alakja, a harmadik oszlop pedig 
azokat a ragokat, amelyekkel nem (ez utóbbi teljes lista, míg az előzőben csupán példákat sorounk fel). A szabályok 
megbeszélése után oldjuk meg a feladatok egy részét. 
 

Miért így?  
Felmerülhet, hogy a névmások, melléknevek és számnevek toldalékolása részben meghaladja az A1–A2-es 
nyelvi szintet, de mert fontos jellegzetessége a magyar nyelvnek (és nem is túl bonyolult), korai bevezetése 
indokolt. 

 

Ötödik munkalap: gyümölcssaláta 
A feladat szerepjáték a vásárlás témakörében. 
 
1) Osszuk ki a kártyákat úgy, hogy a csoport egyik fele A, a másik B kártyát kapjon. A diákok párokban 
dolgoznak, A az eladó, B a vásárló. 
2) A diákok a megadott mondatok segítségével párbeszédet játsszanak. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. 
3) A diákok szerepet (és esetleg partnert) cserélnek. 
4) Egy önként jelentkező pár egy lehetséges dialógust a csoport előtt is eljátszik. A típushibákat beszéljük meg 
közösen. 

 
14. Párbeszéd a piacon 
1) A gyakorlat néhány vásárlással kapcsolatos hasznos mondatot tartalmaz. A diákok egyénileg oldják meg a feladatot. 
2) Majd közösen ellenőrzünk pl. úgy, hogy csoport egyik fele mondja a kérdést, a másik fele válaszol. Javítsuk a kiejtést és a 
mondatintonációt. 
 
15. Ön következik 
Az egység összefoglalásaképpen a diákok önállóan alkotnak piaci dialógust. 
1) A diákok a feladatban megadott élelmiszerek listájával párbeszédet játszanak. A párbeszédet le is írják. Járjunk körbe, és 
javítsunk. 
2) Következő lépésben – az immár kijavított dialógus segítségével – a 10. feladat bevásárlólistája alapján alkotnak 
párbeszédet. Ehhez ne azzal a partnerrel dolgozzanak együtt, akivel a 10. feladatban. 
3) Egy önként jelentkező pár a második párbeszédet a csoport előtt is eljátszathatja. 
 

Miért így?  
A szerepjáték 2. lépése új partnerrel azért hatékonyabb, mert a diákoknak jobban oda kell figyelniük 
egymásra, hiszen új információkra kell reagálniuk. 
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Kiegészítő feladat 
Ha még több vásárlásos jelenetet szeretnénk gyakorolni, akkor a következő lépésben minden diák húz négyet-ötöt az az 
első munkalap kártyái közül. A kártyán látható élelmiszereket kell megvennie. A gyakorlatot mindenki új partnerrel végzi 
el, lehetőleg pergő ütemben. 
 
 

MIT ESZÜNK? MIT ISZUNK? 
 
16. Ikes -s, -sz, -z végű igék 
1) Az a) feladat az igecsoport egyes számú ragozását mutatja be. Felhívhatjuk a diákok figyelmét, hogy itt egyszerűen az 
ikes és az -s, -sz, -z végű igék ragozása ötvöződik. 
2) A b) feladatban a diákok egyénileg vagy kiscsoportban kiegészítik a többes számú ragozást. Emlékeztethetünk arra, hogy 
a többes szám – a van, megy, jön igék ragozását kivéve – mindig szabályos. 
3) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 53. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy részét. 
 
17. Étkezési szokások 
1) Az a) feladatban a diákok megalkotják azokat a kérdéseket, amelyek alapján a b) feladatban beszélgetni tudnak 
egymással. (A feladat minden igéje -s, -sz, -z végű ikes ige.) 
2) Kérjük meg a diákokat, először nekünk tegyék fel a kérdéseket, és írják le a válaszainkat. Ezzel a hallásértést is iskolázzuk.  
3) A diákok kiscsoportokban megbeszélik, mit értettek abból, amit mondtunk. Járjunk körbe, és segítsünk, ha szükséges.  
4) A b) feladatban a diákok kiscsoportokban beszélgetnek, és le is írják az információkat. A csoportok készíthetnek egy 
közös szöveget egy A3-as lapra vagy mindenki külön ír néhány mondatot magáról. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat.  
5) A diákok újabb kiscsoportokat képeznek, ahol továbbadják a hallott információkat. A csoport többi tagja kérdéseket tesz 
fel. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat.  
 
18. Milyen lehet az étel? 
1) Az a) feladat néhány ellentétpárt mutat be. Tisztázzuk a szavak jelentését, majd egészítsük ki közösen a táblázatot. 
2) A b) feladatban az új mellékneveket definíciók alapján kell beírni. A feladatot közösen vagy kiscsoportokban is 
megoldhatjuk. 
 
Kiegészítő feladat 
Bár nem az A1–A2-es szint anyaga, de az -s, -t(a)lan/-t(e)len képzők talán fel fognak tűnni a diákoknak. Ha rákérdeznek a 
funkciójukra, magyarázzuk el röviden (főnévből képeznek melléknevet és annak ellentétét), mert igen sok hasznos szót 
tudnak velük képezni. 
 
19. Mit esznek a magyarok? 
1) A diákok kiscsoportban megvitatják az a) feladat kérdéseit. Tudatosítsuk a diákokban, hogy a gyakorlat leglényegesebb 
eleme a feltételezések nyelvi megfogalmazása valamint a szókincs begyakorlása, tehát akkor is fogalmazzák meg a 
gondolataikat, ha nem ismerik olyan jól a magyar konyhát. A véleménynyilvánításhoz használhatják a 75/36. a) feladat 
beszédpaneljeit. 
2) A b) feladatban található szöveggel a diákok ellenőrzik feltételezéseiket. Miközben a diákok olvasnak, játsszuk le a 
hangfelvételt is, mert az intonáció sokat segíthet a megértésben. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. 
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3) Ha van a teremben internet, az ételeket fotókkal is illusztrálhatjuk. Ez részben a 27. feladat étlapján található ételekkel is 
megismertet. 
4) A c) feladat kérdéseire válaszolva a diákok röviden összegzik a szöveg tartalmát. A feladatot a diákok kiscsoportban vagy 
egyénileg oldják meg. Ellenőrizzünk közösen. 
 

Hatodik munkalap: Egészítse ki a szöveget! 
A munkalap a 19. feladat szövegét dolgozza fel hiányos szöveg formájában, első lépésben a melléknevekre, 
majd a szöveg tartalmának rekonstrukciójára helyezve a hangsúlyt. 
 
1) Nyomtassuk ki a munkalapot. A diákok egyénileg vagy kiscsoportban oldják meg az első feladatot. 
2) Ellenőrizzünk a hangfelvétellel.  
3) A következő lépésben a diákok – anélkül, hogy az 1. feladat szövegét néznék – megoldják a 2. feladatot 
is.  
4) A diákok az 1. feladat segítségével ellenőrzik megoldásaikat. 
5) Majd minden diák felolvas egy-egy mondatot vagy szövegrészt. Javítsuk a kiejtést.  
6) Osszuk ki a kártyákat, amelyeken a szöveg számos kulcskifejezése szerepel, és kérjük a diákokat, hogy 
párokban vagy egyénileg próbálják meg rekonstruálni a szöveget írásban. Járjunk körbe, segítsünk a 
megfogalmazásban, és javítsuk a hibákat. 
7) A diákok felolvassák a szövegeiket vagy egy szabad asztalra teszik őket, ahol mindenki el tudja olvasni a 
variációkat. 
 
Megjegyzés: A 7. lépésben a diákok ugyanarra a szövegre látnak mintát apróbb eltérésekkel, ami szintén 
segíti a szóanyag és a mondatszerkezetek bevésését. 
(Köszönjük Gazdag Zsuzsának a feladat ötletét.) 

 
20. A melléknév többes száma 
1) Az a) részben a diákok csak megfigyelik a melléknév toldalékolásának jelenségét. Fontos felhívni a figyelmet, hogy a 
melléknevet csak akkor tesszük többes számba, ha az a névszói állítmány része, vagyis ha az egész mondat a Milyenek a ...-
k? kérdésre válaszol. 
2) A b) feladat a tipikus kötőhangokat (a, e) gyakoroltatja. A rendhagyó nehezek és az o kötőhangos sótlanok alakot 
megadtuk. A diákok egyénileg oldják meg a feladatot, majd ellenőrizzünk a megoldókulccsal vagy közösen. 
3) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 56. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy részét. 
 
21. Ön következik 
1) Ez az írásbeli feladat az Étkezési szokások című egységet foglalja össze és zárja le. A diákok házi feladatként a megadott 
mondatkezdetek alapján írnak egy rövid szöveget a saját országuk szokásairól és specialitásairól. Természetesen mi is 
írhatunk szöveget. 
2) A szövegeket javítsuk ki óra előtt (legjobb, ha a diákok e-mailben küldik nekünk a szövegeket, mert így készíthetünk egy 
olyan változatot, amelyikből kitöröljük a javításainkat, hogya többi diák a következő lépésben ne lássa őket), és helyezzük 
el őket egy szabad asztalon, hogy mindenki el tudja olvasni, amit a többiek írtak. Adjunk időt kérdések feltevésére. 
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ÉTTEREMBEN 
 
22-23. Ádám telefonál az étterembe. / Ön következik. 
A következő egység az éttermi szituációt, szókincset járja körül. 
1) Vágjuk fel csíkokra a párbeszédet. A diákok kiscsoportokban összerakják. 
2) Ellenőrzésül játsszuk le a hangfelvételt. Beszéljük meg az esetleges kérdéseket. 
3) Olvassuk fel a mondatokat, a diákok hangosan ismétlik őket. Javítsuk a kiejtést. 
4) A diákok a 23. a) feladatot egyénileg oldják meg. Ez többek között a -ra/-re ragot mutatja be időhatározói funkcióban. 
Ellenőrizzünk közösen, és javítsuk a kiejtést. Fektessünk hangsúlyt a szókapcsolatok kiejtésére, amelyeket szinte egy szónak 
hallunk  (szeretnék foglalni, négy személyre, hét órára). 
5) A diákok a b) feladatban párbeszédeket játszanak. Ehhez néhány percig tanulmányozzák a 22. feladat dialógusát.  
6) A diákok megpróbálják könyv nélkül eljátszani a dialógust. Segítségül használhatják a csíkokra vágott párbeszédet, 
amelynek mondatait a diákok – helyes sorrendben – szöveges felükkel felfelé fordítanak. Így játsszák el először a 
párbeszédet. 
7) A következő lépésben minden második mondatot megfordítanak, hogy ne lássák a rajta levő szöveget, és így játsszák 
újra a párbeszédet. Végül minden mondatot az asztal felé fordítanak, és még egyszer eljátsszák a dialógust. 
7) A szeretne ragozásához nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 57. oldalán, és oldjuk meg a feladatot. A 
tankönyv és a munkafüzet is csak az E/1. használatára fektet hangsúlyt, a többi alakot A1-es szinten elég felismerni. 
Motivált csoportban megemlíthetjük, hogy a feltételes módot minden igénél ezekkel a ragokkal képezzük, tehát érdemes 
minden számot és személyt megtanulni. Bővebb magyarázatba a feltételes módról ne menjünk bele. 
 
24. Éttermek 
1) Az a) feladatban a diákoknak hirdetésekből kell a lényeges információt kiszűrniük és a megfelelő személyhez rendelniük. 
Ugyan nem cél, hogy a diákok mindent értsenek, de motivált csoportban a feladat megoldása után megbeszélhetjük az 
ismeretlen szavakat és szerkezeteket.  
2) Olvassuk át a b) feladat mintamondatait. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. Hívjuk fel a figyelmet a 
kompromisszumkötés nyelvi eszközeire a jobb oldali oszlopban. (Jó, akkor ... / Nekem az is jó.) 
3) A b) feladatban a diákok kiscsoportban dolgoznak. Mindenki kiválasztja a neki tetsző éttermet, és rövid indoklással 
javaslatot tesz, miért oda menjenek. Cél, hogy a párbeszéd végére a csoport eldöntse, hova mennek közösen és mikor.  
4) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a többszörös toldalékoláshoz a munkafüzet 58. oldalán, és oldjuk meg a feladatok 
egy részét. 
 
25. Evőeszközök 
1) A rajz az evőeszközöket és asztali tartozékokat mutatja be. A megadott szavak többségét a diákok részben már ismerik 
(pl. a só, a bors vagy a kávé ismert szavak, amelyekből a rajz alapján kikövetkeztethető a sótartó, borstartó, kávéscsésze 
szavak jelentése). A diákok a feladat egyénileg vagy párokban oldják meg. 
2) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. 
 
26. Melyik étel ez? 
1) A feladat többségében magyar ételeket mutat be. Miután a diákok egyénileg vagy kiscsoportban kiegészítették a 
szavakat, a hangfelvétellel ellenőrizhetjük a megoldást. 
2) A diákok röviden véleményt is cserélhetnek a különböző ételekről, pl.: – Szerintem a szilvás gombóc nagyon finom. – 
Szerintem nem olyan jó, mert túl édes stb. 
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Megjegyzés: A feladat – a 4. és a 19. feladathoz hasonlóan – a 27. feladat étlapján található ételek bevezetésére is szolgál.  
 

Hetedik munkalap: Milyen ételeket szeretnek a magyarok? 
A feladat az élelmiszerek nevét ismétli át, illetve néhány ételhez kapcsolja őket. 
 
1) Osszuk ki a munkalapot, amelyen a magyarok kedvenc ételei és azok hozzávalói láthatók. Olvassuk el az 
1. feladat szövegeit, és nézzük meg a képeket. A feladat alkalmat adhat beszélgetésre (pl. meglepőek-e az 
információk, hogy nézne ki a lista a diákok országában stb). 
2) A 2. feladatban a diákok – közösen vagy egyénileg – jellegük szerint csoportosítják a hozzávalókat. 
Kérjük meg a diákokat, hogy valóban írják le a szavakat, mert az írás is segíti a szavak bevésését. 

  3) Ellenőrizzünk közösen vagy kisebb csoportokban. Javítsuk a kiejtést. 

 
27. Étlap 
1) Kérdezzük meg a diákot, a fejezet és saját tapasztalataik alapján milyen ételek nem hiányozhatnak egy tipikus magyar 
étlapról. A javaslatokat írjuk a táblára. 
2) A diákok összehasonlítják javaslataikat az a) feladatban szereplő étlappal. (Ez az étlap természeteses kivonatos, tehát 
nem biztos, hogy minden étel megtalálható rajta, amelyet a diákok megemlítenek.) Tisztázzuk az ismeretlen szavakat. 
Ehhez – ha van a teremben internet – használjunk fotókat az internetről.  
3) A b) feladat célja elsősorban az ételek nevének gyakorlása, valamint a számok és a kérdő mondat intonációjának 
ismétlése. Ezt tudatosítsuk a diákokban is. A feladatot úgy is elvégezhetik, hogy a vendég letakarja a könyvében az árakat, 
és miután a pincér megmondta az árat, leírja. Járjunk körbe a teremben, és javítsuk a hibákat.  
4) Öt-hat kör után fejezzük be a gyakorlatot. 
5) Házi feladatként a diákok megnézhetnek egy étteremben/kávézóban vagy annak a honlapján egy étlapot. 
 
28. Éttermi párbeszédek  
A feladat mindkét része az éttermi párbeszédek néhány tipikus mondatát dolgozza fel, s ezzel a 29–30. feladatot készíti 
elő. A feladatot közösen oldjuk meg, mert van benne ismeretlen szó. Ezeket a diákoknak a 29. és a 30. feladat során még 
lesz alkalmuk elmélyíteni. 
 
29. Ádám és Laura ebédel 
1) Az a) feladat megoldásához játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt. A diákok a b) feladat szövegével ellenőrzik a 
megoldásaikat.  
2) Az asztalfoglalás helyzetét autentikus beszédeszközökkel bemutatva elkerülhetetlennek tűnt, hogy egy múlt idejű alakot 
is bevezessünk. A foglaltam ige jelentését a párbeszéd melletti táblázat mutatja. (Az E/1. múlt idejű alakokra a 8. fejezetben 
térünk ki részletesebben.) 
 
Kiegészítő feladat 
Mielőtt a diákok a b) feladatban elolvassák a szöveget, lejátszhatjuk újra a hangfelvételt, és megkérhetjük őket, hogy a 28. 
a) és b) feladatban jelöljék be azokat a mondatokat, amelyeket hallottak.  
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30. Játsszák el a 29. b) feladat párbeszédét! 
1) A diákok kiscsoportban dolgoznak, minden kiscsoport egy másik párbeszédet készít elő. Erre adjunk néhány percet. 
Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és a hibákat. 
2) A diákok a csoport előtt eljátsszák a párbeszédeket. Ebben a fázisban kérjük meg a diákokat, próbálják meg minél 
pergőbb ritmusban előadni a párbeszédet, hiszen ezzel is közelítenek az anyanyelvi beszélők beszédmódjához. 
 
31. A melléknév toldalékolása 
A fejezetben már sokat foglalkoztunk az egyéb szófajok toldalékolásával, így talán nem lesz a diákok számára meglepő, 
hogy a melléknevet is toldalékoljuk.  
1) Hívjuk fel a figyelmet a 29. feladat párbeszédében a szénsavast, szénsavmentest, szárazat, félédeset alakokra, és 
kérdezzük meg a diákokat, találnak-e magyarázatot arra, hogy miért került -t a szavak végére. Valószínűleg hamar rá 
fognak jönni, hogy a tárgyragról van szó. 
2) Nézzük meg az a) feladatban a táblázatot, és beszéljük meg az esetleges kérdéseket.  
3) A b) feladatot oldjuk meg közösen. Utaljunk arra, hogy a nyelvhasználat az -s képző után ingadozik, vagyis gyakran a 
kötőhangos és a kötőhang nélküli alak is helyes. 
4) A munkafüzet 59. oldalán ugyanaz a táblázat van, mint a könyvben, ezért csak röviden foglalkozzunk vele. A feladatot a 
diákok otthon oldják meg. 
 
32. Ádám fizet 
1) Először csukott könyv mellett játsszuk le az a) feladat hangfelvételét, és kérjük meg a diákokat, hogy csak azt írják fel, 
mennyibe került az ebéd. 
2) Ezután játsszuk le nyitott könyv mellett egyszer a hangfelvételt, és tisztázzuk az esetleges kérdéseket. Gyűjtsük ki a 
szövegből a fizetés körüli párbeszéd nyelvi eszközeit (pl. Fizetni szeretnék. Egybe vagy külön? ... forintot kérek szépen.) Ezeket 
a diákok színes filccel ki is emelhetik a párbeszédben, hogy később könnyen vissza tudják keresni őket. 
3) A b) feladat (a számok ismétlése mellett) arra szolgál, hogy a diákok világosan megértsék a ... -ből kérek vissza 
szerkezetet, és lexikai egységként véssék be. 
 

Kultúra és országismeret  
Mondjuk el a diákoknak, hogy Magyarországon a számla általában nem tartalmazza a borravalót. Ha 
elégedettek vagyunk a kiszolgálással, 10% borravalót szokás adni. 

 

Kultúra és országismeret  
Magyarországon (bár a tendencia némileg változóban van) még mindig az a gyakorlat, hogy a férfiak 
általában meghívják a nőket. Olyan kultúrákban, ahol ez nem szokás, sőt sértő lehet, megtaníthatunk 
néhány, udvarias elutasításra szolgáló beszédpanelt (Köszönöm, ez nagyon kedves tőled, de én szeretném 
kifizetni az ebédemet. Az én országomban ez nem szokás stb.). 

 
Kiegészítő feladat 
Ha Magyarországon tanítunk, kérjük meg a diákokat, hogy legközelebb étteremben járva füleljenek, milyen mondatokat 
hallanak a pincérektől, és próbálják meg felírni őket. Az összegyűjtött szóanyagot következő órán mutassák is be. 
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33. Ön következik 
1) Ez a feladat az étterem témakörét zárja le. Először tisztázzuk az a) feladattal az új szavak jelentését.  
2) Majd olvassuk el együtt a levél szövegét. (A szöveg még két múlt idejű alakot tartalmaz, ld. sárga hátterű megjegyzés.) 
3) Kérjük meg a diákokat, hogy foglalják össze a levél tartalmát, mintha ismernék Alexandrát. Pl. így: A barátnőm, 
Alexandra új helyen lakik. Oldjuk meg a feladatot közösen, mert a transzformálás során igen sok hiba becsúszhat. 
4) Végül – órán vagy házi feladatként – megnézhetjük a Nemsüti ételbár honlapját (nemsuti.hu, egy vegetáriánus 
budapesti ételbár és ételfutár), és megkérhetjük a diákokat, próbáljanak minél több információt kikövetkeztetni a 
bemutatkozó szövegből az ételbár jellegéről. Beszéljük meg közösen az információkat, és az olvasás során tanult új 
szavakat. 
 
34. Kiejtés és intonáció: kijelentő mondatok 
A feladat célja, hogy gyakoroltassa a tanulókkal, hogy a kijelentő mondatok végén levisszük a hangsúlyt.  
1) Játsszuk le a mondatokat, amelyeket a diákok lehetőleg csukott szemmel ismételnek. 
2) Kérjük meg a diákokat, hogy emlékezetből mondjanak el egy-egy mondatot. Ehhez, ha kell, játsszuk le újra a 
hangfelvételt, de ne engedjük, hogy a diákok olvassák a mondatokat, mert ez némileg torzítani fogja az intonációt és a 
kiejtést. 
3) Végül nézzük meg a mondatokat a könyvben. A diákok megpróbálják a megfelelő intonációval felolvasni őket. 
 

Miért így?  
A szavak és mondatok csukott szemmel való elismétlésnek megvan az a haszna, hogy a diákok figyelmét 
semmi nem vonja el az auditív ingerről, tehát maximálisan összpontosítanak a szó hangalakjára. Ezzel a 
kiejtés és a hallás utáni értés is javul. 

 

Nyolcadik munkalap: az étteremben 
A feladat szerepjáték, amely egy éttermi jelenetet játszat el a diákokkal.  
 
1) A diákok párokban dolgoznak: egyikük a vendég, a másik a pincér. Mindenki félbehajtja a lapot úgy, hogy 
csak a saját szerepét látja, és így játsszák el a párbeszédet. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. 
2) Egy önként jelentkező pár a csoport előtt is eljátszik egy párbeszédet. Beszéljük meg a típushibákat. 
3) A diákok szerepet cserélnek. Ha nem akarják még egyszer ugyanazt a párbeszédet eljátszani, a 27. feladat 
étlapjáról is választhatnak ételeket. 

 

Miért így?  
A munkalaphoz javasolt gyakorlatsorban a diákok először eljátszanak egy párbeszédet, majd a csoport 
meghallgat egyet, végül váltott szereposztásban újra eljátsszák a párbeszédet. Ennek a munkamenetnek a 
lényege, hogy a diákoknak a 3. lépésben a típushibák megbeszélése után alkalmuk van a javított mondatok 
átismétlésére és begyakorlására.  
Ez a munkamenet minden olyan gyakorlatban felhasználható, amelynek során a diákok párokban 
dolgoznak fel egy párbeszédet vagy szöveget. 
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Záró feladat az élelmiszereknevek átismétlésére 
Térjünk vissza az első feladat képes szótárához. Kérjük meg a diákokat, hogy jelöljék be, melyik szavakat sajátíották el a 
fejezetnek ebben a részében. (Ideális esetben a diákok rájönnek, mennyivel több szót ismernek, mint a fejezet tárgyalása 
előtt.) Adjunk egy kis időt az egyelőre meg nem jegyzett, de lényeges élelmiszernevek megtanulására. 
A diákok végül párokban ki is kérdezhetik egymást. Ehhez takarják le a szavakat, és csak a képeket nézzék. 

 
 

RUHAVÁSÁRLÁS 
 
Bevezető feladat 
Az alábbi gyakorlatsor a színek és a ruhadarabok nevének kinesztetikus és vizuális bevésést segíti. 
1) Vigyünk be színes ceruzát az órára, és rajzoltassunk a diákokkal néhány ruhadarabot. Kb. 8–10 színt osszunk ki. Hogy ki 
mit rajzoljon, ahhoz mutassunk rá a megfelelő ruhadarabra valakin a teremben.  
2) Ha elkészültek a rajzok, kérjük meg a diákokat, hogy keressék ki a szín nevét a 37. feladatból, és írják a rajz mellé.  
3) Majd a 35. feladatból a ruhadarab nevét is keressék ki. (Ha itt nem található meg, mi adjuk meg a magyar megfelelőjét), 
és írják a rajz mellé.  
4) Mindenki bemutatja a saját ruhadarabját. Javítsuk a kiejtést. 
5) A lapokat összekeverjük, mindenki húz egyet, és az új ruhadarabot mutatja be. Ezt végezzük el háromszor-négyszer. 
6) Az utolsó lépésben a diákok csak felmutatják a rajzot, a többiek nevezik meg a színt és a ruhadarabot. 
 
35. Ruhadarabok és kiegészítők 
A feladat a fontosabb ruhadarabok nevét szemlélteti rajzokkal. Olvassuk fel a szavakat, majd játsszuk le a hangfelvételt. A 
diákok ismétlik a szavakat. Javítsuk a kiejtést. 
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Kilencedik munkalap: szóbingó 
A munkalap a Vásárlás témaköréből kiindulva együtt gyakorolja néhány élelmiszer és ruhadarab nevét. 
 
1) Fénymásoljuk le a munkalapot úgy, hogy mindenkinek jusson egy, valamit egy példányból készítsünk 
kártyákat.  
2) Osszuk ki a munkalapokat. A játék a számbingóhoz hasonlóan zajlik: a diákok először bejelölnek a lapjukon 
öt tárgyat, és ezek mellé a nevüket is odaírják.  
3) Majd egymás után húznak egy-egy kártyát, és megnevezik a rajzon látható tárgyat, élelmiszert vagy 
ruhadarabot. A többiek a megfelelő kép alá írják a nevet. 
4) A játék akkor ér véget, ha valakinek mind az öt tárgyát kihúzták.  A nyertes ekkor azt mondja: Bingó! 
5) Ezután kérjük meg a diákokat, hogy az összes kép alá írják oda az élelmiszerek és ruhadarabok nevét. 
6) Majd a csoport emlékezetből összegyűjti az összes szót (szóban vagy írásban).  
 
Variáció 
A munkalapot társasjáték játékmezőjeként is használhatjuk. Vigyünk az órára egy dobókockát, a diákok 
párban vagy egyénileg dolgoznak. Dobnak, megnevezik a képen látható tárgyat, majd mondatot is alkotnak a 
szóval. Javítsuk a kiejtést és a hibákat. 

 
36. Milyen lehet egy ruhadarab? 
1) Az a) feladatban a diákok részben már ismert, részben új mellékneveket rendelnek egymáshoz ellentétpárok 
formájában. Ejtsük ki a szavakat, a diákok ismétlik őket. A feladatot a diákok egyénileg vagy kiscsoportban oldják meg, 
utána közösen ellenőrizzük a megoldásokat. 
2) A diákok párokban vagy közösen, szóban is gyakorolhatják az ellentétpárokat: egyikük mondja az egyik melléknevet, a 
partnere/csoport megadja az ellentétét. 
3) A b) feladatban a melléknevekhez megfelelő főneveket kell rendelni. Mivel majdnem minden főnév és melléknév illik 
egymáshoz, tudatosítsuk a diákokban, hogy a hangsúly azon van, hogy minél több szókapcsolatot képezzenek, ezeket le is 
írják és ki is mondják. Ily módon rögzül a szókincs. 
 
37. Színek 
1) Ejtsük ki a színek nevét, a diákok ismételnek. 
2) Majd játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, közben a diákok bejelölik a hallott színek nevét.  
3) Ismételtessük a szavakat csak hallás után. 
4) Végül megbeszélhetjük, melyik tárgy milyen színű a teremben, kinek melyik a kedvenc színe, milyen színű a kedvenc 
ruhadarabja/az autója stb. 
 
Kiegészítő feladat 
1) Készítsünk kártyákat a ruhadarabok rajzával vagy használjuk a bevezető feladatban rajzolt kártyákat. Mindenki egy 
kártyát kap, a képen látható ruhadarabot veszi meg. Kérjük meg őket, hogy egy vagy két melléknevet is tegyenek a főnév 
elé, pl.: Én egy hosszú barna kabátot veszek/szeretnék venni. És te?  
2) A diákok körbejárnak a teremben, kérdéseket tesznek fel egymásnak, közben megpróbálják megjegyezni a többiektől 
hallott információkat, anélkül hogy jegyzetelnének.  
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3) Végül a csoport közösen összesít, pl.: Carla egy divatos barna pulóvert vesz (esetleg: szeretne venni), Barbara (pedig) egy 
szűk fekete nadrágot vesz (esetleg: szeretne venni) stb. 
 
38. Ön következik 
A diákok leírják, mit viselnek. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat. 
 
Variáció 
A feladatot természetesen úgy is megoldhatjuk, hogy minden diák valaki másról ír. Ehhez párban dolgoznak, néhány 
másodpercig nézik a partnerüket, aztán hátat fordítva, emlékezetből írja meg a szöveget. Járjunk körbe, és javítsuk a 
hibákat. 
Majd a diákok – még mindig egymásnak hátat fordítva – felolvassák az egymásról írott szöveget. A partner javít, ha hibás 
információt hall. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
 

Tizedik munkalap: adok-veszek 
Ez a láncjáték a fejezet szókincse mellett az ige és vonzatának szórendjét valamint a tárgyeset használatát 
mélyíti el.  
 
1) Készítsünk kártyákat.  
2) Osszuk szét őket úgy, hogy mindenkinél egyenlő számú kártya legyen. Felül egy rajz, alul pedig egy tárgy 
neve látható. A játékot bármelyik kártyával kezdhetjük, pl. ha az első diáknál a banán rajza és a könyv szó 
van a kártyáján, azt mondja: Banánt adok, könyvet veszek.  
3) Akinél a könyv rajza van, válaszol: Tessék, itt van a könyv. Én könyvet adok, nadrágot veszek stb.(Ezzel azt is 
újra tudatosítjuk, hogy nem minden ige után használunk tárgyesetet.)  
4) A gyakorlás addig tart, amíg minden kártyát meg nem beszéltünk.  
5) Végül megkérhetjük a diákokat, hogy emlékezetből nevezzék meg a gyakorlatban szereplő tárgyakat, 
ruhadarabokat és élelmiszereket. 

 
39. Bókok 
A feladat fontos beszédcselekvést gyakoroltat, ahol nemcsak a dicséret, hanem az arra adható válaszok lehetséges formáira 
is kapnak mintákat a diákok.  
1) Adjunk időt a mondatok átolvasására. 
2) A következő lépésben diákok a mondatokat szerepjáték formájában adják elő.  
 

Kultúra és országismeret  
Magyarországon általában illik udvariasan elutasítani a bókot, nehogy beképzeltnek tartsanak bennünket. 
Viszontbókolni is lehet. 

 
40. Panni vásárol 
1) Mielőtt lejátsszuk a hangfelvételt, olvassuk el közösen az a) feladat mondatait. Tisztázzuk az ismeretlen szavak 
jelentését. 
2) Játsszuk le a hangfelvételt kétszer, a diákok közben bejelölik a megoldásaikat. Ellenőrizzünk közösen. 
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3) Játsszuk le újra a hangfelvételt úgy, hogy közben a diákok a szöveget a b) feladatban kiegészítik. Ellenőrizzünk közösen. 
4) Keressük ki a ruhavásárlás tipikus beszédeszközeit, amelyeket a diákok színes filccel ki is emelhetnek.  
5) A szöveg mellett elhelyezett sárga hátterű megjegyzés a 4. fejezetből már ismert -s képző (négyes busz) további 
funkcióját (ruha-és cipőméret) mutatja be. 
6) A diákok párokban felolvassák a párbeszédet. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 
7) A c) feladatban a diákok elolvassák és meghallgatják a rövid párbeszédet. 
 
41. Játsszanak a 40. b) feladathoz hasonló párbeszédet! 
1) A diákok párokban dolgoznak. A pár egyik tagja a vásárló, a másik az eladó. Mindegyik pár legalább egyszer váltson 
szerepet. Járjunk körbe, segítsünk és javítsunk, ha szükséges. 
2) Egy vagy két önként jelentkező pár egy párbeszédet a csoport előtt is eljátszik. 
3) Utolsó lépésben legyünk mi az eladó. Minden diák feltesz nekünk egy kérdést (pl. Hol van a próbafülke. Van fekete nadrág 
36-os méretben? Tudok bankkártyával fizetni? stb.) Válaszul használjuk részben a könyvben szereplő mondatokat, részben 
olyan más mondatokat, amelyeket a diákok egy ruhaüzletben valószínűleg hallani fognak. 
 
Kiegészítő feladat 
A diákok egy-egy ruhadarabjukat (pl. kabát, pulóver) vagy a táskájukat is megpróbálhatják „eladni”. Ehhez mindenki 
kiteszi a „portékáját” egy közös asztalra. A csoport egyik fele eladó, a másik vevő. Néhány párbeszéd után szerepet 
cserélnek.   
 
Kiegészítő feladat 
Ha a diákok Magyarországon vannak, menjünk be velük együtt egy ruhaboltba vagy kérjük meg őket, hogy amikor 
legközelebb cipőt, ruhát vagy táskát vesznek, füleljenek, mit és hogyan kérdeznek a magyar vásárlók, és hogyan válaszol az 
eladó a kérdéseikre. Ők is tegyenek fel kérdéseket. Az összegyűjtött szóanyagot következő órán mutassák is be. 
 
42. A nők és a vásárlás 
1) Az a) feladatban a diákok feltételezéseket fogalmaznak meg kiscsoportokban. Kérjük meg őket, hogy – amennyire 
szókincsük engedi – indokolják is meg a feltételezéseiket. Erre néhány lehetséges mondatot írjunk a táblára, pl.: Szerintem 
a nők sok időt töltenek a próbafülkében, például a feleségem minden délután vásárol. vagy: Én csak ritkán veszek ruhát, és kb. 
öt percet töltök a próbafülkében stb. Járjunk körbe, és segítsünk a helyes megfogalmazásban. 
2) A diákok a csoportnak is elmondják a feltételezéseiket, majd a b) feladat szövegével ellenőriznek.  
3) Beszéljük meg az esetleges kérdéseket. (A cikkben található információk a Nők Lapja Café weboldalról származnak.) 
 
43. Összefoglalás 
Ez a feladat lehetővé teszi, hogy a diákok egy hosszabb szövegben rögzítsék, amit a fejezet témájával kapcsolatban el 
tudnak mondani. A szöveg később, nyelvvizsgára való felkészüléshez is felhasználható.  
1) A diákok házi feladatként megírják egyik témáról a szöveget. 
2) Javítsuk a szövegeket még óra előtt. (Legjobb, ha a diákok e-mailben küldik nekünk a szövegeket, mert így készíthetünk 
egy olyan változatot, amelyikből kitöröljük a javításainkat, hogya többi diák a következő lépésben ne lássa őket.) 
3) Tegyük a szövegeket egy szabad asztalra vagy függesszük ki őket a teremben, ha a diákok egyetértenek azzal, hogy 
mások is elolvashatják, amit írtak. A diákok elolvassák egymás szövegeit. Adjunk lehetőséget arra, hogy feltehessenek 
egymásnak – mind nyelvi, mind a tartalomra vonatkozó – kérdéseket. 
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Miért így?  
A diákok egymás szövegeit elolvasva tulajdonképpen variációkat látnak ugyanarra a témára. Ezzel – 
miközben egymásról is többet megtudnak – hatékony módon ismétlik át a fejezet szókincsét, hiszen 
valószínűleg érdekelni fogja őket, mit írtak a társaik, és meg akarják érteni a szövegeket. 

 
A Kiejtés gyakorlatainak (109. oldal) feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
A Hasznos kifejezések és mondatok feldolgozásához (110. oldal) ld. a kézikönyv 5. oldalát. 
Az ismétlő teszt feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát.
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6. fejezet 
SZOLGÁLTATÁSOK, SZABADIDŐS PROGRAMOK 

 
HELYEK ÉS HELYZETEK 

 
1. Hol vannak ezek az emberek?  
1) Ez a feladat a 4. fejezet helyneveinek és a helyhatározó ragjainak ismétlésére szolgál. A diákok egyénileg vagy 
kiscsoportban is megoldhatják a feladatot.  
2) Ellenőrizzünk közösen. Javítsuk a kiejtést és az intonációt. 
 
2. Ki mit csinál? 
1) Mondjuk el, melyik képen ki mit csinál. A diákok meghallgatják és elismétlik a mondatainkat.  
2) A dákok egyénileg oldják meg a feladatot. 
3) Ellenőrzésképpen játsszuk le a hangfelvételt. 
 
Kiegészítő feladat 
A diákok két csoportot alkotnak, egy ember a csoportból kihúz egy tevékenységet ábrázoló kártyát (ld. az első munkalap 
kártyái), és eljátssza a csoportjának a tevékenységet. A csoport kitalálja, mit csinál. A mondat csak akkor elfogadható, ha 
nyelvtanilag is helyes! 
 

Első munkalap: Szia! Mit csinálsz? 
A munkalap a 2. feladat tevékenységeit és helyneveit ismétli át kártyák segítségével. 
 
1) Készítsünk kártyákat, amelyek egyik oldalán a kép, a másikon a hozzá tartozó mondat áll. Osszuk ki a 
kártyákat úgy, hogy mindenkinek egy jusson. Hogy a párbeszédet kontextusba helyezzük, kérhetjük a 
diákokat, képzeljék el, hogy mobiltelefonon beszélgetnek vagy épp csetelnek valakivel. 
2) A diákok körbejárnak a teremben, megmutatják a partnernek a képet, majd felteszik neki a kérdést: Szia 
...! Mit csinálsz? A partner a kép alapján válaszol. A kérdező diák – aki a kártya szöveges felét látja – javít. 
Utána szerepet cserélnek, és a partner kártyájával is eljátsszák a párbeszédet. Járjunk körbe, és javítsuk a 
kiejtést. 
3) A diákok minden kör után továbbadják a kártyákat. 
4) Gyűjtsük össze a kártyákat, és mutassuk fel őket egymás után. A diákok kórusban válaszolnak, de ezúttal a 
Mit csináltok? kérdésre, vagyis többes szám első személyben.  
5) Végül újra lejátszhatjuk a hangfelvételt, ezzel is segítve a helyes kiejtés bevésését. A mondatokat a diákok 
egyénileg vagy kórusban el is ismételhetik. (Így a diákok meggyőződhetnek arról, hogy a gyakorlás után 
mennyivel gyorsabban és biztosabban el tudják ismételni őket, mint a 2. feladat során.) 
 
Variáció 
A gyakorlás során néhány percenként meg is változtathatjuk az instrukciót, pl. megkérhetjük a diákokat, hogy 
magázva, többes számban tegezve, vagy többes számban magázva alkossanak kérdéseket és válaszokat. 
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3. Mit olvas / néz / ...? 
Ez a feladat a 2. feladat tárgyragos szókapcsolatait ismétli át.  
1) A diákok a feladatot egyénileg oldják meg. 
2) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. 
3) Végül a diákok párokban felteszik egymásnak a feladat kérdéseit, a partner válaszol. Mindig csak az az ember nézi a 
könyvet, aki a kérdést olvassa. Néhány kör után a diákok fejből is kérdezhetnek, az 1. feladat képeit nézve, pl. 7. kép: Mit 
néz ez a férfi? 
 
4. Telefonbeszélgetések 
A feladat telefonbeszélgetések megkezdéséhez ad hasznos mondatokat, kombinálva őket az 1–3. feladat szóanyagával.  
1) Olvassuk el a tegező és önöző mintapárbeszédeket. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. A telefonálás hasznos 
szókincsét a diákok színes filccel is kiemelhetik.  
2) A diákok sétálnak a teremben, folyamatosan váltogatják a partnerüket, és rövid dialógusokat játszanak a minta alapján, 
először tegezve, aztán magázva. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. Az első munkalap kártyáit is használhatjuk: mindenki 
húz egyet, és a párok a képek segítségével alkotják meg a dialógusokat. Minden kör után továbbadják a kártyájukat. 
 
5. Hol mit lehet csinálni? 
A feladatban a mondatalkotás során a diákok a szókincs elmélyítése mellett a tárgyeset kötőhangjait és a lehet segédige 
használatát is átismétlik.  
1) A feladatot a diákok egyénileg oldják meg, majd diktálás után és/vagy a megoldókulccsal ellenőrzik megoldásaikat. 
2) Akkor is olvassuk fel a megoldásokat, ha a diákok azokat a megoldókulccsal már ellenőrizték, mert ezzel is iskolázzuk a 
hallásértést. Tudatosítsuk, hogy a fontos információ ezekben a mondatokban a tárgy, ezért ez kap hangsúlyt. A lehet és a 
főnévi igenév hangsúlytalan, és a mondatot kiejtve szinte egybeolvadnak a tárggyal. 
 
6. Mit veszel / nézel / főzöl / ...? 
A feladatban a diákok néhány új, a tárgyas igékhez tartozó főnévvel bővíthetik a szókincsüket.  
1) A diákok egyénileg oldják meg a feladatot. 
2) Ellenőrizzünk közösen: vagy mi tegyük fel a kérdéseket vagy a diákok egymás után. Minden diák egy választ ad, amíg a 
lehetséges válaszok el nem fogytak.  
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Második munkalap: tárgyatlan és tárgyas igék 
A munkalap az eddig tanult igéket rendszerezik aszerint, hogy tárgyasak-e vagy sem. A munkalap egyik 
fontos célja, hogy tudatosítsa a tárgyrag használatát. 
 
1) Az első feladatot a diákok kiscsoportban oldják meg. 
2) Ellenőrizzük a megoldásokat úgy, hogy rajzoljuk fel a táblázatot a táblára, és kérjük meg a diákokat, hogy 
mindenki írjon fel néhány igét (vagy diktálja őket nekünk). Tudatosítsuk a tárgyatlan igék vonzatait is. 
3) Miután minden ige a táblára került, a diákok kiscsoportban mondatokat alkotnak velük. Pl.. alkothat 
minden csoport azokkal az igékkel mondatot, amelyeket a tagjai diktáltak vagy írtak a táblára. A 
mondatokat a csoportok A3-as van annál nagyobb lapokra írják. 
4) Ellenőrizzük a mondatokat közösen. együk a lapokat egy szabad asztalra, és beszéljük meg a hibákat.  
5) Kérjük meg a diákokat, hogy másoljanak le a munkalapra öt olyan mondatot, amelyeket valószínűleg 
nem tudtak volna megalkotni vagy hibásan alkottak volna meg. Ez is segíti a helyes alakok rögzítését. 
(Köszönjük Molnár Anitának a feladat ötletét.) 

 
7. Hol vagyunk? 
1) A feladat a) részében a diákoknak csak azt kell megállapítaniuk, hol játszódnak a dialógusok. Ehhez csak egyszer játsszuk 
le a hangfelvételt. Ellenőrizzünk kiscsoportokban vagy közösen. 
2) Játsszuk le újra a hangfelvételt párbeszédenként, de a figyelmes hallgatáson kívül ne adjunk feladatot a diákoknak. 
(Szavakat, kifejezéseket jegyzetelniük természetesen szabad.) 
3) Minden párbeszéd után gyűjtsünk közösen olyan mondatokat, amelyek elhangzottak. A mondatokat írjuk a táblára. 
4) A b) feladat megoldásához először adjunk időt a diákoknak a hiányos szöveg átolvasására (néhány szót már így is ki 
fognak tudni tölteni). Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
5) Majd játsszuk le párbeszédenként a hangfelvételt, miközben a diákok kiegészítik a hiányzó szavakat. 
5) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. 
6) Gyűjtsük ki a szövegekből a segédigés mondatokat. (Minden eddig tanult segédige előfordul: szeretne, lehet, kell, tud.) 
7) Mivel a kell segédigét az 5. fejezetben csak főnévvel használtuk (Mi kell egy nyári salátába? stb.), tekintsük át röviden a 
főnévi igenévvel való használatot a munkafüzet 64. oldalán, és oldjuk meg közösen a feladatot. 
 
8. A részeshatározó: -nak/-nek 
1) Az a) rész táblázata a részeshatározó alakjait mutatja be. A jelenség nagyon sok más nyelvben is létezik, így megértése 
valószínűleg nem fog nagy gondot okozni. (Az utolsó sor (szeretne Barbi könyvet venni) kontextusba helyezi a szavakat.) 
2) Oldjuk meg a b) feladatot, ahol különböző szolgáltatóhelyeken elhangzó, tipikus mondatokat kell alkotni. 
3) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 64. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy részét. Hívjuk fel a 
figyelmet a tipikus szórendre: a tárgy az ige előtt áll. 
 
9. Játsszanak további párbeszédeket! 
1) A diákok kettes vagy hármas csoportokban dolgoznak. Minden csoport más-más párbeszédet készít elő. Járjunk körbe, 
segítsünk és javítsuk a hibákat. 
2) A diákok – lehetőleg pergő ütemben – a csoport előtt is eljátsszák a párbeszédeket. 
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MIT CSINÁLSZ, HA VAN EGY KIS IDŐD? 
 
10. A praktikus -zik 
1) A következő egység a szabadidő témájába vezet át bennünket. Elsőként a diákok a -zik képzővel ismerkedhetnek meg, 
amelyet néhány igével (pl. sörözik, reggelizik) már használtak. Mutassunk rá arra, hogy ez egy nagyon termékeny képző, 
sok új igét alkotunk vele. Figyeljük meg a kötőhangokat az a) részben. 
2) Oldjuk meg a b) feladat egy részét közösen, a többit egyénileg. 
3) Ellenőrizzünk közösen. 
 
11. Igeragozás: -s, -sz, -z végű ikes igék (Ismétlés) 
1) A feladat az 5. fejezetben megismert -s, -sz, -z végű ikes igék ragozását ismétli át. A diákok egyénileg oldják meg a 
feladatot, majd közösen ellenőrizzünk. 
2) Nézzük meg a határozatlan igeragozás teljes rendszerét átismétlő táblázatot a munkafüzet 66. oldalán, és oldjuk meg a 
feladatok egy részét. 
3) Mivel a fejezet egyik célja a határozatlan igeragozás teljes rendszerének átismétlése, a gyakorlást további két 
munkalappal is kiegészíthetjük. 
 

Harmadik munkalap: Ki mit csinál? 
A munkalap elsősorban a határozatlan igeragozást ismétli át minden számban és személyben, különböző 
igetípusokkal, valamint gyakoroltatja a szórendet. 
 
1) A diákok hármas vagy négyes csoportokban dolgoznak. Minden csoport egy teljes kártyaszettet kap. 
Rendezzük a kártyákat három csomagba, balról jobbra haladva ebben a sorrendben: 1. Ki? 2. Mikor? 3. Mit 
csinál? Tudatosítsuk, hogy ez a sorrend megfelel a magyar mondat tipikus szórendjének, ha semmit nem 
akarunk különösebben hangsúlyozni. 
2) Kezdjük a gyakorlást közösen. Ehhez először nevezzük meg az összes igét, amely a kártyákon látható. Az 
igéket írjuk a táblára.  
3) Majd mutassuk be a munkamenetet: húzzunk mindegyik csomagból egy-egy kártyát, majd a kártya 
szavaival alkossunk egy eldöntendő kérdést. Kérjük meg egyik diákot, hogy alkosson igenlő választ. Majd 
egy másik diák tagadó választ ad. 
4) A diákok közösen vagy kisebb csoportokban folytatják a gyakorlást. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és a 
hibákat. 
5) A tipikus hibákat beszéljük meg közösen. 
6) Ezek után a bevésés segítésére néhány mondatot le is diktálhatunk. Ellenőrizzük közösen a helyesírást. 
Ehhez vagy mi vagy egy diák a táblára írja az adott mondatot. 
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Negyedik munkalap: igeragozás 
A munkalapon található kártyákkal a határozatlan igeragozás mélyíthető el. 
 
1) Készítsünk kártyákat, amelyek egyik oldalán a kép, másikon a hozzá tartozó ragozási táblázat található. A 
diákok kisebb csoportban dolgoznak, minden csoport egyenlő számú kártyát kap. (Természetesen minden 
csoportnak készíthetünk teljes kártyaszettet is.) 
2) A csoportok végigragozzák a kapott igéket. Ehhez a csoport egyik tagja pl. felmutatja a kártyát képes 
felével. A többiek ragoznak, ő ellenőriz. A következő kártyát másvalaki mutatja fel. 
 
Megjegyzés: Hasznos lehet, ha a diákoknak is megvannak ezek a munkalapok. Ennek érdekében úgy is 
dolgozhatunk velük, hogy kártyák helyett a fénymásolt lapokat osztjuk ki, és a diákok hosszában félbehajtva 
dolgoznak velük. 
 
Variáció 
A kártyákat egy társasjáték mezőiként is használhatjuk. A diákok dobókockával döntik el, melyik számban és 
személyben ragozzák az igét (1 = én, 2 = te stb.). Ha a diákok kisebb csoportokban dolgoznak, a kártya 
hátoldalával tanári beavatkozás nélkül is ellenőrizni tudják a megoldásaikat. Járjunk körbe, és javítsuk a 
kiejtést. 

 

Miért így?  
Tapasztalataink szerint ez a fajta igeragozás igen hatékony, ha a diákok kiscsoportban végzik el, hiszen a 
feladat megoldása többféle készséget bevon, az interperszonális készségeket is beleértve, amitől a 
gyakorlat mechanikus volta eltűnik. 

 
12. Ön következik. Mit csinál, ha …? 
1) Először egészítsük ki mi a mondatokat, de kérjük meg a diákokat, hogy ehhez tegyenek fel nekünk kérdéseket, pl.: Mit 
csinálsz, ha fáradt vagy? 
2) Ezután a diákok szabadon kiegészítik a mondatokat. Járjunk körbe, és segítsünk a helyes megfogalmazásban. 
3) Kettes vagy hármas csoportban egymásnak is felteszik az első lépésben megfogalmazott kérdéseket. 
4) Kérjük meg a diákokat, hogy néhány érdekesebb információt a többieknek is meséljenek el. Ehhez új csoportokat is 
képezhetünk, amelyek a második lépésben beszélgető csoportok egy-egy tagjából tevődnek össze. A diákok továbbadják, 
amit a csoportjuktól hallottak. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. 
5) Az utolsó lépésben összegezzük mi az információkat. Ezután adjunk alkalmat arra, hogy a diákok feltehessenek 
egymásnak néhány kérdést. A típushibákat is beszéljük meg. 
 
13. Ki mit tud csinálni? 
A feladat felismerés szintjén vezeti be a birtoklás kifejezésének módját, miközben a segédigék használatát is elmélyíti. 
1) Utaljunk vissza a 12. feladat van időm/nincs időm szerkezetére, amely azt mutatja, hogyan képezünk a magyarban 
birtokos mondatokat. Adjuk meg a 2. és 3. személyt is, majd kérjük meg a diákokat, hogy ők fogalmazzák meg a szabályt. 
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2) Nézzük meg a 13. feladat első két mondatát. Az első mondat nem fog gondot okozni, hiszen E/1.-ről van szó. A második 
mondatban megjelenik a főnévvel kifejezett birtokos is (Péter). Tudatosítsuk, hogy a birtokos a -nak/-nek ragot kapja. 
3) Oldjuk meg a feladatot egyénileg vagy közösen, a diákok a megoldókulccsal ellenőriznek. 
4) Majd ismét gyakorolhatnak úgy párokban, hogy az első diák mondja a párbeszéd első mondatát, a második diák a 
másikat. Csak az első diák nézi a könyvet. Öt-hat mondat után a diákok emlékezetből mondják a mondatokat, és csak akkor 
nézik a könyvet, ha nem jut eszükbe egy szó. Járjunk körbe, és szükség esetén javítsuk a hibákat. 
 

Ötödik munkalap: Kinek mije van? 
A munkalap a birtokos szerkezeteket gyakoroltatja rajzokkal és rövid dialógusokkal. 
 
1) A csoport egyik fele az A, a másik a B munkalapot kapja. A diákok először két nagyobb csoportban az 1. 
feladatban a minta alapján mondatokat alkotnak. Járjunk körbe, segítsünk a megfogalmazásban, és 
ellenőrizzük a mondatokat. 
2) Dolgozzunk közösen. Kérjük meg a diákokat, nevezzék meg a tárgyakhoz tartozó tevékenységeket, pl.: 
lámpa – este olvasni, képeket nézni stb. A tevékenységeket főnévi igenévi alakban írjuk a táblára, mert ezekre a 
2. feladatban szükség lesz. 
3) A diákok A-B párokban dolgoznak, és a 2. feladatban megadott párbeszédmodell alapján beszélgetnek. 
Közben bejelölik, melyik tárgyat birtokolja a másik munkalapon szereplő személy.  
4) Végül ellenőrizznk közösen. Ehhez mindenki mond egy-egy mondatot, pl.: Tominak van gitárja. Tud 
gitározni. Vagy: Tomi tud gitározni, mert van gitárja. 

 
14. Van autóm. Robinak van autója. 
1) Az a) részben a diákok megfigyelik a birtoklásnak – a 13. feladatban részben már megtanult – jelenségét. 
2) Ezek után célszerű mindjárt a munkafüzettel dolgozni, amelynek 69. oldala a teljes paradigmát bemutatja. Beszéljük 
meg a szabályokat, és oldjuk meg a feladatok egy részét. A többit adjuk fel házi feladatnak. 
3) Kanyarodjunk vissza a tankönyv b) feladához. Hallgassuk meg a négy szöveget egyszer vagy kétszer, és mindegyik után 
tegyünk fel néhány kérdést, pl.: Milyen hangszere van Marcinak? Milyen Marci gitárja? Kivel gyakorol Marci? Milyen zenét 
játszik Marci? stb. 
4) Ezután olvassuk el közösen a b) feladat hiányos szövegeit. A diákok valószínűleg újabb meghallgatás nélkül is ki tudnak 
egészíteni néhány szót. Ezt tehetik párokban vagy egyénileg. 
5) Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt. A diákok a megoldókulccsal ellenőriznek. 
6) A c) feladatot a diákok elvégezhetik az órán vagy házi feladatként. Hívjuk fel a figyelmet az idő → ideje hangváltozásra. 
 
15. Van tévéd? Van tévéje? 
A feladat rövid párbeszédekkel mélyíti el a birtoklás kifejezésének jelenségét.  
1) Olvassuk el és hallgassuk meg a mintadialógusokat. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
2) Kérjük meg a diákokat, hogy a párbeszédekhez használják a 10. b) feladat főneveit. Minél több emberrel beszélgessenek, 
és minden körben más főnévvel alkossanak kérdést. A válaszokat írják le. 
3) A diákok összefoglalják a hallottakat az egész csoport számára. 
4) A c) feladatban a diákok írásban összegzik a hallott információkat. A feladat kiscsoportban is megoldható, így az egyes 
szám 3. személyű alakokat a diákok ki is ejtik, ezzel is segítve bevésésüket. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. 
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Megjegyzés: A birtokos szerkezetek a fejezet során még többször előfordulnak, különböző kontextusban, alkalmat adva az 
elmélyítésre és a bevésésre (17., 22. feladat stb.) 
 
16. Hány órát tévézel egy nap? Hány órát tévézik egy nap? 
A feladat még egyszer, más kontextusban ismétli át a 10. feladat igéit, átvezetve a rendszerességet kifejező időhatározókra.  
1) Olvassuk el közösen a mintadialógusokat. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
2) Majd a diákok párokban vagy a teremben körbejárva beszélgetnek. Biztassuk őket, hogy reagáljanak is egymás válaszaira 
a már ismert beszédelemekkel, pl.: Tényleg? Ez érdekes! Én is. / Én nem. Sajnos nekem sincs időm. stb. A kifejezéseket írjuk a 
táblára. 
3) Az információk összesítésére tegyünk fel kérdéseket, pl.: Kinek nincs tévéje? Ki internetezik nagyon sokat/keveset? stb. A 
diákok válaszolnak. 
4) A b) feladatban a diákok le is írják a hallott információkat. Ismét hívjuk fel a figyelmet az idő szó rendhagyó harmadik 
személyű alakjára. 
 
17. Egy családanya élete 
1) Magyarázzuk el röviden a szituációt. Majd játsszuk le kétszer a hangfelvételt. Közben a diákok az a) feladatban felírják a 
hallott igéket. Ilyen módon feleleveníthetjük néhány gyakori tevékenység nevét. 
2) Ellenőrizzünk közösen, az igéket írjuk is a táblára. 
3) A b) feladat megoldásához lejátszhatjuk a hangfelvételt, de anélkül is megoldhatjuk. 
4) Ellenőrizzünk közösen. Javítsuk a kiejtést. 
5) A c) feladatban a diákoknak az igeragokat kell kiegészíteniük. A feladatot egyénileg oldják meg.  
6) Ellenőrzésképpen játsszuk le újra a hangfelvételt, majd (szükség esetén) ellenőrizzünk a megoldókulccsal. Néhol több 
megoldás is lehetséges (pl. A férjemmel megyek/megyünk), ezekre irányítsuk rá a figyelmet.  
7) A riport szókincsét szerepjáték segítségével is elmélyíthetjük. Egy tanuló legyen riporter, a többiek önállóan vagy kétfős 
csoportban a válaszadók. A riporter használhatja a tankönyvet, a többiek becsukják. A riporter felteszi a kérdéseit. A diákok 
emlékezetből válaszolnak, a kérdező diák ellenőriz és segít a szókincs felidézésében (hiszen előtte nyitva van a könyv). 
8) A következő körben a riporter újra felteszi a kérdéseit, de most a diákok szabadon válaszolnak. Járjunk körbe, segítsünk 
és javítsuk a hibákat.  
9) A d) feladatot a diákok az órán vagy otthon is megoldhatják. 
 



MagyarOK 1. : tanári kézikönyv 

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 96 

Hatodik munkalap: egy családanya élete 
A munkalap a 17. feladat interjúja alapján, szerepjáték formájában gyakoroltatja a tevékenységek és 
gyakoriságot kifejező időhatározók körüli szókincset. 
 
1) A munkalapon a 17. feladat kérdései és a válaszadáshoz szükséges kulcsszavak szerepelnek.  
2) Osszuk ki a munkalapokat, majd játsszuk le egyszer a hangfelvételt. A diákok közben jegyzetelhetnek, ha 
akarnak. 
3)  A diákok párban dolgoznak.A pár egyik tagja átveszi Mariann szerepét, és válaszol a kérdésekre. A 
partnere a könyv segítségével ellenőriz és segít. Kérjük meg a diákokat, igyekezzenek minél pontosabban 
reprodukálni a könyvben szereplő mondatokat, ezzel is segítve a nehezebb szerkezetek begyakorlását. 
4) A kérdések felénél cserélnek. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. 
5) A diákok egyénileg vagy közösen írásban is válaszolhatnak a kérdésekre. 
6) Beszéljük meg az esetleges típushibákat. 
 
Kiegészítő feladat 
A munkalapból kártyákat is készíthetünk úgy, hogy mindegyiken csak a kérdés (vagy a kérdés és a hozzá 
tartozó szavak) szerepelnek. Minden párnak készítsünk egy szettet. A kártyákat a párok szöveges felükkel 
lefelé az asztalra teszik. Valamelyikük húz egy kérdést, és megválaszolja. A partnere a könyv segítségével 
ellenőriz. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést. 

 

Kultúra és országismeret  
Megemlíthetjük, hogy Magyarországon az édesanyák általában a lehető leghosszabb ideig otthon 
maradnak a gyerekekkel. 

 
18. Hányszor? Milyen gyakran? 
A 17. feladat hangfelvételében a diákok több gyakoriságot kifejező szerkezettel is találkoztak. Az a) feladat ezeket mutatja 
be rendszerben.  
1) Tanulmányozzuk a kifejezéseket együtt. 
2) A b) feladatban a diákoknak a megfelelő ragot kell kiegészíteniük. A feladat egyénileg vagy kiscsoportban is 
megoldható. 
3) Nézzük meg a gyakoriságot kifejező időhatározókat rendszerező táblázatot a munkafüzet 71. oldalán, és oldjuk meg a 
feladatok egy részét. 
 

Miért így?  
A 11–18. gyakorlatsor felépítése tipikus példája egy olyan munkamenetnek, amelynek során a diákok az új 
nyelvtannal már annyiszor találkoztak, hogy mire a részletes ismertetésre kerül a sor, tulajdonképpen már 
meg is tanulták (itt pl. a gyakoriságot kifejező -szor, -szer, -ször ragokat). 
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19. Ön következik 
1) Az a) feladatban a diákok magukra vonatkoztatva használhatják a gyakoriságot kifejező időhatározókat. A feladatot 
egyénileg oldják meg. (Füllenteni természetesen szabad.) 
2) A b) feladatban a diákok egyénileg vagy párokban kérdéseket alkotnak, és a megoldókulccsal ellenőriznek. 
3) Kérjük meg a diákokat, tegyenek fel nekünk néhány kérdést a listáról. Miután javítottuk az intonációt – ha szükséges –, 
válaszoljunk. Ez jó átvezetés a 20. feladathoz. 
 
20. Milyen gyakran mész moziba? Milyen gyakran megy moziba? 
A feladatban a diákok – amellett, hogy egymást is jobban megismerik – párbeszédben gyakorolhatják az időhatározókat.  
1) Olvassuk át a mintadialógusokat.  
2) A diákok először párokban beszélgetnek, és tegezik egymást. Miután feltették egymásnak  a kérdéseknek kb. a felét, 
kérjük meg őket, hogy a többi kérdést magázva tegyék fel.  
3) Végezzük el a feladatot még egyszer – rövidítve – kisebb csoportokban is, hogy a többes számú alakokat is 
gyakorolhassuk. A diákok először tegezik, majd magázzák egymást. Járjunk körbe a teremben, és segítsünk a mondanivaló 
helyes megfogalmazásában. Megadhatunk a táblán néhány olyan mondatot is, amelyekkel a csoport tagjai közötti 
különbségeket megfogalmazhatjuk, pl.: Én egy héten kétszer járok sportolni, Brigitte viszont/pedig háromszor stb.  
4) Kérjük meg a diákokat, hogy néhány információt a csoportnak is adjanak tovább, vagy mi mondjunk el néhány 
érdekesebb információt. Javítsuk a hibákat. 
 
Variáció 
1) Vigyünk az órára egy kislabdát.  
2) A diákok úgy teszik fel egymásnak a kérdést, hogy közben valakinek odadobják a labdát. A labdát elkapó diák válaszol. 
Majd ő tesz fel valakinek egy kérdést. 
 

Miért így?  
A mozgással egybekötött gyakorlatok nemcsak érdekesebb, hanem a tudat több tartományát is aktiválják. 

 
21. Kiejtés és intonáció: gyakoriságot kifejező időhatározók 
1) Fogalmazzuk meg azt a szórendi tendenciát, miszerint a gyakoriságot kifejező időhatározók gyakran a mondat elején 
állnak és hangsúlyt kapnak. Az ige követi őket. 
2) Ezután játsszuk le a mondatokat. A diákok eldönthetik, nyitott vagy csukott könyv mellett akarják elismételni őket. 
 
22. Média az Európai Unióban 
1) Az a) feladatban a diákok megnézik az EU médiafogyasztásáról szóló statisztikát, majd kiegészítik a mondatokat. 
2) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. 
3) Nézzük meg a sorszámnevek képzésmódját. Ehhez írjuk a táblára a számokat (betűvel) egytől ötig, a diákok az a) feladat 
mondatai alapján megadják a sorszámneveket, majd a példák alapján megfogalmazzák a szabályt.  
4) Megkérdezhetjük a diákokat, meglepi-e őket valami a statisztikában, pl: Meglepő, hogy a magyarok olyan sokat 
rádióznak. (Kerüljük a középfokú melléknevek használatát.) 
5) Alkossunk közösen mondatokat az EU többi tagországáról.  
6) Végül nézzük végig a sorszámnevek képzést bemutató 14. feladatot a munkafüzet 72. oldalán. Majd oldjuk meg a többi 
feladat egy részét. 
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MIKOR TALÁLKOZUNK? 
 
23. Heti program 
A fejezet következő egysége az időpontegyeztetést, találkozók megbeszélését gyakorolja. 
1) Az a) feladatban a diákok ismétlésképpen kiegészítik a hét napjait. 
2) A b) feladatban tevékenységeket írnak a naptárba. Érdemes megkérni a diákokat, hogy a megadott két feladat igéi 
mellett/helyett olyan tevékenységeket soroljanak fel, amelyeket valóban gyakran végeznek, mert ezzel számukra fontos 
szókincset sajátítanak el. Ehhez dolgozhatnak szótárral, vagy kérhetik a segítségünket. 
3) A c) feladatban a diákok rövid párbeszédeket folytatnak egymással. Ehhez pl. minden diák kaphat egy időpontot kártyán 
(a kártyákat készítsük el mmi), és mindenkitől meg kell kérdeznie, mit csinál abban az időpontban. Járjunk körbe, és 
segítsünk a helyes megfogalmazásban. 
4) A diákok az egész csoportnak elmondják a kapott információkat. 
 

Kultúra és országismeret  
Az a) feladathoz kapcsolódóan megemlíthetjük, hogy Magyarországon a névnap fontos ünnep, ezért a 
naptárakban szinte mindig szerepel a névnap. 

 
24. Nincs kedved...? Nincs kedve ...? 
1) A diákok az előző körben hallott információk alapján kiválasztanak valakit, akivel vásárolni, moziba vagy valamilyen más 
helyre akarnak menni. 
2) Olvassuk el és hallgassuk meg a mintadialógusokat. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. Tudatosítsuk a diákokban, hogy 
pozitív választ negatív kérdésre a de szóval adunk (ld. bekeretezett mondatok). 
3) A diákok párokban beszélgetnek. Kérjük meg őket, hogy két párbeszédet játsszanak, egyszer negatív, egyszer pedig 
pozitív választ adva a meghívásra. Járjunk körbe, és javítsunk, ha szükséges. 
4) Egy-két dialógust a diákok a csoport előtt is eljátszhatnak. 
 

Kultúra és országismeret  
smét emlékeztessünk arra, hogy a negatív kérdésfeltevés igen jellemző a magyar nyelvhasználatra, de ez 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a kérdező negatív választ várna (ld. 5. fejezet). 

 
25. Mikor tanulunk együtt magyarul? 
1) Az a) feladatban a diákok az időpontegyeztetés másik módját tanulhatják meg. Először olvassuk el és hallgassuk meg a 
mintadialógust. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. A ráérsz és nem érek rá kifejezéseket egyelőre szerkezetként tanítsuk 
meg, hiszen az igekötő fogalmával a diákok még nem találkoztak. 
2) A diákok – a 24. feladathoz képest – új kettes csoportokat képeznek, és naptáruk segítségével egyeztetnek időpontot a 
magyartanulásra. Járjunk körbe, segítsünk és javítsunk. 
3) Minden pár elmondja a csoportnak, mikor találkoznak.  
4) A b) feladatban a diákok elmondják, hogyan lehet eljutni hozzájuk. Ezzel az útbaigazítás szókincsét is átismételjük át a 4. 
fejezetből (73. oldal). Először mi mondjuk el, hogyan lehet eljutni hozzánk, majd a diákok párban vagy közösen 
beszélgetnek. 
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HOBBI ÉS SZABADIDŐ 
 
Szórend: segédigés mondatok 
Ez az egység igen sok segédigés mondatot tartalmaz. A vonatkozó szórendi szabályokat és tendenciákat a munkafüzet 78–
80. oldala rendszerezi. A munkamenethez kövessük a feladatok instrukcióit. 
A 10. munkalapon található szórendi kártyák felhasználásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 

 
26. Csaba bemutatja Sárát 
A következő egység a szabadidős tevékenységeket rendszerezi. 
1) A diákok először elolvassák az a) feladatban megadott kifejezéseket. Tisztázzuk a jelentésüket, és olvassuk is fel őket 
hangosan is. A diákok ismételnek. 
2) A diákok néhány feltételezést is megfogalmazhatnak Sáráról a fotó alapján, mielőtt meghallgatják a hangfelvételt, pl.: 
Szerintem Sára kedves, mert a fotón mosolyog. Biztosan kreatív. Lehet, hogy szeret takarítani, nem tudom. (A mondatok 
mindegyike már ismert elemekből építkezik.) 
3) Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, miközben a diákok megoldják az a) feladatot. 
4) A b) feladat a hangfelvétel szövegét tartalmazza. A diákok ez alapján ellenőrzik megoldásaikat. 
5) Ezután megjelölik a szövegben az a) feladathoz képest új információkat, amelyeket a csoport közösen megbeszél.  
6) A c) feladat a szeret és tud igék használatát gyakoroltatja a szöveg igéivel. A tud segédige már ismert, a szeret új elem. (A 
két – alapvetően hangsúlykérő – igére ugyanazok a szórendi szabályok vonatkoznak. Ezeket a munkafüzet szórendi 
egysége tárgyalja.) A diákok a képek alapján egyénileg vagy kiscsoportban mondatokat alkotnak Sáráról.  
7) Ellenőrizzünk közösen. Javítsuk a kiejtést. 
8) A feladat d) része transzformációs feladat: a harmadik személyű szöveget kell első személyűvé alakítani. A feladat 
egyénileg (házi feladatként is) vagy kiscsoportban is megoldható, és a megoldókulcs segítségével ellenőrizhető. 
 
27. Sára bemutatja Csabát 
1) Ebben a részben Sára mesél Csabáról. Olvassuk el a mondatokat közösen, tisztázzuk a jelentésüket, majd kérjük meg a 
diákokat, a fotó alapján próbálják meg kitalálni, mi igaz és mi nem igaz Csabára. Ehhez kiscsoportokban fogalmazzák meg 
feltételezéseiket, a 26. feladat 2. lépésében elsajátított beszédeszközök segítségével. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és a 
hibákat. 
2) Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, miközben a diákok megoldják az a) feladatot. 
3) Ellenőrizzük közösen a válaszokat. Kérjük meg a diákokat, hogy elevenítsék fel azokat az információkat a szövegből, 
amelyek alapján eldöntötték, melyik mondat igaz, és melyik hamis.  
4) A hangfelvétel meghallgatását követően a diákok felolvassák a szöveget, mi pedig javítsuk a kiejtést. A szöveg egy részét 
le is diktálhatjuk.  
5) A c) részben a rajzok alapján a diákok hasonló mondatokat alkotnak Csabáról, mint a 26. c) feladatban Sáráról. 
5) A d) rész szintén a 26. d) feladathoz hasonló transzformációs gyakorlat, amelyet a diákok egyénileg oldanak meg (otthon 
vagy az órán), majd a megoldókulccsal ellenőriznek. 
 

Miért így?  
Bár a 26–27. gyakorlatban fiktív személyekről van szó, a feltételezések megfogalmazása és azok ellenőrzése 
biztosítja, hogy a diákok figyelmesen fogják hallgatni a szövegeket. 
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Kiegészítő feladat  
1) Hívjunk meg egy anyanyelvi beszélőt, aki Sárához és Csabához hasonló módon bemutatkozik, és akinek a diákok további 
kérdéseket tehetnek fel. 
2) Biztassuk a diákokat, hogy nyugodtan kérdezzenek vissza, ha nem értik, amit a vendég mond, hiszen ezt tennék „éles” 
helyzetben is. 
3) Közben jegyzeteljük azokat a kifejezéseket, amelyekre később vissza akarunk térni.  
4) Miután a vendég elment, beszéljük meg a hallott információkat és a kifejezéseket. 
 
Kiegészítő feladat  
A csoport tagjai mesélnek szabadidős tevékenységeikről. A feladatot csak akkor használjuk, ha a csoport tagjai között 
egyértelműen jó a viszony és senki sem zárkózik el személyesebb információk (és fotók) megosztásától. 
1) Írjunk magunkról hasonló szöveget mint a 26–27. feladatban. Ha erre nincs lehetőség, gondoljuk végig, mit szeretnénk a 
diákokkal a szabadidőnkről megosztani. Képeket is vihetünk az órára.  
2) Kérjük meg a diákokat, fogalmazzák meg párokban a feltételezéseiket, vajon mivel töltjük a szabadidőnket.  
3) Majd adjuk oda nekik a szöveget, amelynek segítségével ellenőrizhetik feltételezéseiket, és kérdéseket tehetnek fel. 
4) A diákok természetesen magukról is írhatnak szöveget és hozhatnak fotókat. Ha van a környezetükben anyanyelvi 
beszélő, vele is beszélgethetnek, és a tőle hallott információkat írják le. 
 
28. A főnévi igenév 
1) A feladatban a diákok kigyűjtik a főnévi igeneveket a 26–27. feladatból. A feladatot egyénileg oldják meg, majd a 
megoldókulccsal vagy közösen ellenőriznek.  
2) Nézzük meg a főnévi igenév képzését bemutató táblázatot a munkafüzet 74. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy 
részét. 
 
29. Különbségek és hasonlóságok 
1) A diákok közösen alkotnak néhány mondatot Csabáról és Sáráról. 
2) Ha a 27. feladat után elvégeztük a második kiegészítő feladatot, akkor a diákok magukról is megfogalmazhatnak hasonló 
állításokat arról, hogy kivel mit tudnak együtt csinálni a csoportból. Így – az információk és a szabadidős szókincs 
átismétlése mellett – a többes szám első személyű alakokat is gyakoroltathatjuk. 
3) A feladat megoldása után nézzük meg az eddig tanult kötőszók összefoglalását a 75.oldalon. A diákok a feladatot otthon 
is megoldhatják. (A pedig és a viszont pontos jelentésének meghatározása gondot okozhat: tkp. a de és az és jelentése 
között helyezkednek el, és enyhe szembenállást, különbséget fejeznek ki. Szórendi szempontjából is másként viselkednek, 
mint a többi kötőszó, hiszen az alany gyakran megelőzi őket.) 
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Hetedik munkalap: tevékenységek 
A feladat láncjáték és tulajdonképpen az 5. feladat variációja. Egyrészt annak szókincsét ismétli, másrészt az 
újonnan tanult főnévi igeneveket gyakoroltatja.  
 
1) Készítsünk kártyákat, amelyeken egy tevékenység és egy hely neve látható. Osszuk szét őket úgy, hogy 
minden diáknál egyenlő számú kártya legyen. 
2) Kezdjük mi a játékot, pl. ha a filmet néz kifejezés van a kártyánkon, azt kérdezzük: Hol lehet filmet nézni? 
Akinek a kártyáján a mozi szó van, válaszol: A moziban (lehet filmet nézni).  
3) Aki a kérdést megválaszolta, újabb kérdést alkot a kártyáján lévő szerkezettel. 
4) A gyakorlás addig tart, amíg minden kártyát fel nem használtunk. 
 
Megjegyzés: Felmerülhet, hogy az 5. feladatban a Hol mit lehet csinálni? kérdésre válaszolva a lehet a főnévi 
igenév elé került, itt viszont a vonzat - ige szerkezet előtt áll. Ennek a hangsúlyeltolódás az oka: itt a 
helyhatározó van fókuszpozícióban. 

 
30. Melyik ige illik a mondatba? 
1) A diákok egyénileg egészítik ki a főnévi igenevet, majd kiscsoportokban és/vagy a megoldókulccsal ellenőriznek. 
2) A diákok szóban is gyakorolják a rövid párbeszédeket. Ehhez felállnak, odamennek valakihez, és mondanak neki egy 
mondatot a gyakorlatból, pl.: Rendszeresen járok uszodába. A beszélgetőpartner megfelelően reagál: Akkor te nagyon 
szeretsz úszni. Majd ő mond egy mondatot.  
3) Két rövid párbeszéd után partnert váltanak. Hogy a mondatok valóban berögzüljenek, két-három kör után a diákok 
lehetőleg már ne nézzék a könyvet. 
 

Kultúra és országismeret  
A táncházzal kapcsolatos mondat kapcsán mesélhetünk a magyarországi táncház-mozgalomról: az 1970-es 
években lelkes népzenészek és néptáncosok keltették életre a városokban ezt a régi falusi szokást, és 
szerveztek olyan estéket, ahol zenéltek és táncoltak. A táncházak a mai napig igen népszerűek, és 
néptáncolni is sokan tanulnak. 

 
31. Keressen valakit a csoportban, aki… 
1) A diákok körbejárnak a teremben, és minél több kérdést tesznek fel egymásnak a listáról, lehetőleg fejből. (A biztonság 
kedvéért természetesen vihetik magukkal a könyvet.) Amíg a diákok beszélgetnek, írjuk fel a gyakorlat nyolc mondatát a 
táblára úgy, hogy a mondatok előtt hagyjunk üres helyet, ahova beírhatjuk a neveket. 
2) Összesítsük az információkat a táblán. Ehhez mi vagy az egyik diák a megfelelő állítás elé írja azoknak a diákoknak a 
nevét, akikre az állítás igaz. 
3) Adjunk alkalmat kérdések feltevésére, pl.: Jan, te miért utálsz metrózni? Segítsünk a válaszok megfogalmazásában, pl.: 
Mert a metrón mindig sok ember van. Mert meleg van. stb. Bátorítsuk a diákokat, hogy görgessék tovább a beszélgetést: 
reagáljanak a hallott információra, mondjanak ők is véleményt stb. Így a gyakorlat az autentikus spontán beszélgetésekhez 
fog közelíteni. Ha felmerülnek hasznos mondatok, írjuk őket a táblára. 
 
32. Tudsz ...? Szeretsz ...? / Tud ...? Szeret …?  
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1) Az a) feladatban a diákok megtudhatják, ki mit (nem) szeret és (nem) tud csinálni. Olvassuk el a mintadialógusokat, és 
tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
2) Kérjük meg a diákokat, hogy először nekünk tegyenek fel néhány kérdést. Válaszoljunk a kérdésekre. Ha közben 
felmerülnek további hasznos kifejezések, írjuk őket a táblára. 
3) A diákok kiscsoportokban beszélgetnek vagy körbejárnak a teremben és minél több ember megkérdeznek. Járjunk mi is 
körbe, segítsünk a megfogalmazásban, és jegyezzünk le néhány információt. 
4) Összesítésképpen feltehetünk néhány kérdést a 2. lépésben hallott információk alapján, pl.: Mit gondoltok, szeret Maite 
táncolni? A diákok először tippelnek, majd aki beszélgetett az adott személlyel és tudja a választ, megosztja a csoporttal. Ha 
a többieknek van kérdésük, feltehetik azt. 
5) A b) feladat megoldásához először meséljünk mi egy olyan ismerősünkről, aki valami különleges dolgot tud. Néhány 
kérdéssel ellenőrizzük, értették-e a diákok, amit meséltünk. 
6) Majd a diákok írnak néhány mondatot. Kérjük meg őket, adjanak minél több információt az adott személyről. Járjunk 
körbe, és segítsünk a mondatok megfogalmazásában. 
7) Majd beszélgessünk a témáról közösen a szövegek alapján. Ahogy a 31. feladatban, itt is próbáljuk a gyakorlatot a 
spontán beszélgetés felé elvinni.  
 

Kultúra és országismeret  
Az első lépés során tudatosítsuk a diákokban, hogy sok más kultúrához hasonlóan a magyarban is ritkán 
válaszolunk határozott nem-mel egy kérdésre, mert ez a rövid válasz elutasítónak és udvariatlannak tűnhet. 
A Nem nagyon / Hát, nem olyan jól / Az az igazság, hogy  kifejezésekkel tompíthatunk rajta. 

 

Nyolcadik munkalap: Mondj igent! 
A munkalap segítségével a diákok több emberrel beszélgetve mélyítik el a mindennapi tevékenységek 
szókincsét és a segédigék használatát. 
 
1) A munkalapon huszonnégy tevékenység neve olvasható. Cél, hogy minden diák legalább egy olyan 
embert találjon, aki négy kérdést függőlegesen, vízszintesen vagy átlósan csupa igennel vagy csupa nemmel 
válaszol meg. 
2) A diákok odamennek valakihez a csoportból, és feltesznek neki néhány kérdést a munkalapról. (Ehhez 
használhatják a 32. feladat dialógusmintáját.) Kérjük meg őket, ne csak egy emberrel beszélgessenek: ha 
néhány kérdés után kiderül, hogy az illető a választott kérdésekre nem fog négy igennel vagy nemmel 
válaszolni, menjenek tovább. 
3) 10–15 perc után fejezzük be a gyakorlást. Aki talált olyan embert, aki négy kérdést csupa igennel vagy 
csupa nemmel válaszolt meg, elmondja a csoportnak az információkat. Adjunk alkalmat kérdések 
feltevésére és beszélgetés kialakulására. 
4) Végül kérjük meg a diákokat, hogy adják meg az igék E/3. személyű alakját. 

 
33. Ön következik 
A feladat célja, hogy az ebben az egységben tanultakat saját magáról is meg tudja fogalmazni a tanuló. 
1) A diákok házi feladatként megírják a szövegüket. Kérjük meg őket, hogy csak olyan információkat adjanak meg, 
amelyekről szívesen beszélgetnek a többiekkel. 
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2) Javítsuk ki a fogalmazásokat. Mindenkiről írjunk néhány információt kártyákra. 
3) Tegyük a kártyákat egy üres asztalra, és kérjük meg a diákokat, próbálják megtalálni, melyik kihez tartozik. Ehhez 
beszélgessenek egymással.  
4) Minden diák elveszi az asztalról a róla szóló kártyákat, és ezek segítségével mond magáról egy-két mondatot.  
5) Végül tegyük az összes szöveget egy szabad asztalra. Minden diák mindegyik szöveget elolvassa. Adjunk alkalmat 
kérdésekre és/vagy spontán beszélgetés kialakulására.  
 
34. Képeslapja érkezett! 
1) A diákok az a) részben egyénileg vagy kiscsoportban kiegészítik a képeslapot a rajzokon látható igékkel. Ellenőrizzünk 
közösen, hallás után. Ehhez olvassuk fel mi a szöveget. (Szükség esetén a diákok a megoldókulcsot is megnézhetik.) 
2) A b) feladatban a diákok egyénileg válaszolnak Katának. Javítsuk a leveleket, majd kérjük meg a diákokat, másolják le a 
szöveget újra, hogy rögzüljenek a helyes fordulatok.   
3) A Híres emberek hobbija c. rész három híresség hobbiját mutatja be címszavakban. Ha a diákokat érdekli, interneten más 
hírességek hobbijának is utánanézhetnek. Ha használunk közvetítőnyelvet, meséljünk röviden magyarul és a közvetítő 
nyelven Kossuthról. Ellenkező esetben a diákok önállóan keressenek információt az interneten saját nyelvükön. 
Természetesen VIII. Henrik és Marie Curie életét is megbeszélhetjük címszavakban, jelen időben (pl. VIII. Henrik angol király, 
sok felesége van. Marie Curie két Nobel-díjat kap, rádiummal dolgozik stb.)  
 
 

HURRÁ, NYARALUNK! 
 
35. A négy évszak és a tizenkét hónap 
1) Először csukott könyv mellett játsszuk le a hangfelvételt. Ne mondjuk meg, miről fog szólni, a diákok a hónapok neveit 
hallva hamar rá fognak jönni, hogy a hónapok és évszakok bemutatásáról van szó.  
2) Játsszuk le újra a hangfelvételt. Kérjük meg a diákokat, próbálják meg kihallani a négy évszak nevét. 
3) A diákok az évszakok nevét a táblára írják. 
4) Ellenőrizzük a helyesírást a könyvvel. Majd olvassuk el és ejtsük ki az évszakok és a hónapok nevét, a diákok ismételnek.  
5) Kezdjük el sorolni a hónapok nevét, a csoport kórusban folytatja, vagy mindenki megnevez egy hónapot.  
6) A diákok párban úgy is gyakorolhatnak, hogy egyikük megnevez egy hónapot, a partnere mondja az évszak nevét. 
 

Miért így?  
A feladat 2. lépésében a diákoknak az évszakok nevét – vagyis négy új szót – kell hallás után leírniuk. Ez a 
feladat (nekünk és a diákoknak is) hasznos információkat adhat arról, mely hangok megkülönbözetésével 
vannak a diákoknak nehézségeik, melyik hangokat hallják hasonlónak. A feladat megoldása után a 
problematikus hangok képzésére és hangzására külön kitérhetünk. 

 
36. Milyen az idő? 
A feladatban az időjárással kapcsolatos egyszerű mondatokat sajátíthatnak el a diákok. 
1) Átvezetésül elmondhatjuk, nekünk van-e kedvenc évszakunk és hónapunk, és miért. Ha van a teremben internet, 
mutathatunk fotókat is az adott évszakról. Ezzel – amellett hogy ismét megosztottunk magunkról néhány információt – 
hallás után néhány szót az időjárás témakörében is bevezettünk. 
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2) Olvassuk fel az a) feladat mondatait, majd mondatonként ismételjük el. Tudatosítsuk, hogy  a szóhatárok nem válnak el 
élesen, így a mondatok tulajdonképpen egy szónak hangzanak. 
3) Kérjük meg a diákokat, hogy próbálják meg kitalálni, melyik mondat melyik kép alá tartozik. Ebben a már ismert meleg, 
hideg, mínusz két, harmincöt, süt szavak és az 1. lépésben előkerült más kifejezések segíthetnek. Segít továbbá az esik ige 
két megjelenése, amelyből kikövetkeztethető, hogy az ige csapadékokkal áll összefüggésben. 
4) Ezt követően tisztázzuk a mondatok jelentését, és egészítsük ki a feladatot. 
5) A diákok párokban gyakorolnak. Ehhez csak a képeket nézik, és megpróbálják felidézni a hozzájuk tartozó mondatokat.  
6) Gyakorolhatjuk a mondatokat pantomim segítségével is: valamelyik diák eljátssza az általa kiválasztott kifejezést, aki 
kitalálta, kiválasztja és eljátssza a következőt, stb.  
7) A b) feladatban a diákok a saját országuk időjárásáról írnak mondatokat. Ehhez először beszélgessünk közösen (ez főleg 
akkor érdekes, ha a diákok különböző országokból jönnek), majd a diákok házi feladatként vagy órán oldják meg a 
feladatot. Ha van internet, használjuk ki a lehetőséget, hogy a diákok fotókat mutathassanak az évszakokról. 
 
37. Mikor mész szabadságra? Mikor megy szabadságra? 
1) Az a) feladatot a diákok egyénileg oldják meg, majd kiscsoportokban és/vagy a megoldókulccsal ellenőriznek. 
2) A b) feladat megoldásához először nézzük meg közösen a mondatokat és kifejezéseket. 
3) Majd a diákok kettes-hármas csoportokban beszélgetnek a megadott beszédelemek segítségével. Járjunk körbe, és 
segítsünk a helyes megfogalmazásban. Ha hallunk a többi csoport számára is hasznos mondatot, írjuk a táblára. 
4) Néhány információt a diákok a csoportnak is elmondanak. Beszéljük meg a típushibákat is. 
 
Variáció 
1) Kiscsoportos beszélgetés helyett minden diák 2–2 kérdést kap a listáról. Ezeket minél több embernek fel kell tennie a 
csoportban. (Nem baj, ha ugyanazt a kérdést több diák kapja.) 
2) A diákok sétálnak a teremben, felteszik egymásnak a kérdéseket (lehetőleg fejből), és megválaszolják a partner 
kérdéseit. Kérjük meg őket, hogy a válaszokat jegyezzék le, mert a későbbiekben szükség lesz rájuk. 
3) Miután a diákok legalább a csoport felével beszélgettek, kérjük meg őket, hogy alkossanak kiscsoportokat. A csoportokat 
úgy osszuk be, hogy lehetőleg olyan emberek dolgozzanak együtt, akik nem ugyanazokat a kérdéseket tették fel. A 
kiscsoportok összesítik, amit megtudtak egymásról. 
4) Végül mindenki a csoport előtt is megfogalmaz két-három mondatot. Akiről épp szó van, helytelen információ esetén 
javít. 
 
38. Hol nyaralnak a magyarok? 
1) Mielőtt megismerkednénk az a) feladat szövegeivel, kérdezzük meg a diákokat, szerintük hol nyaralnak a magyarok. 
Ehhez írjunk fel néhány – ismert elemekből építkező – hasznos mondatot a táblára, pl.: Szerintem Németországban sok 
magyar nyaral. Münchenben lakom, és a városomba minden nyáron sok magyar jön. Biztos vagyok benne, hogy a magyarok is, 
mint mindenki, a tengernél szeret nyaralni stb. 
2) Játsszuk le a szöveget egyszer, hogy a diákok ellenőrizni tudják feltételezéseiket. A diákok a szövegben előforduló 
országneveket a táblára írják. 
3) Játsszuk le a hangfelvételt újra, közben a diákok elolvassák a szöveget. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. 
4) A diákok kiscsoportban vagy egyénileg oldják meg a b) feladatot. Lehet pl. mindenki vagy minden csoport egy országért 
felelős. Ebben a lépésben ismét felhívhatjuk a figyelmet arra – az ötödik  fejezetben már tárgyalt – jelenségre, hogy a 
mellékneveket csak akkor toldalékoljuk, ha a névszói állítmány részei, vö: Spanyolországban tiszták a strandok DE: tiszta 
strandok vannak.   
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5) Beszéljük meg a megoldásokat közösen. Ha van olyan ember, aki a felsorolt országok egyikéből jön vagy már nyaralt ott, 
megkérhetjük, hogy egészítse ki az információkat. 
 
Megjegyzés: Az információk a Turizmus Online oldalról származnak. 
 

Kilencedik munkalap: Hol nyaralnak a magyarok? 
A munkalap a 38. feladat rövid szövegeinek szókincsét gyakoroltatja hiányos szövegek formájában, 
interaktívan. 
 
1) Fénymásoljuk le minden diáknak az első munkalapot. A 2. munkalapból készítsünk kártyákat, amelyeken 
a munkalap szövegéből hiányzó szavak szerepelnek. Annyi szettre lesz szükségünk, ahány kettes-hármas 
csoportot a diákok alkotnak. 
2) A diákok kisebb csoportokban egészítik ki a szövegben a szavakat. Hívjuk fel a figyelmet, hogy néhány szó 
a kártyákon többféle alakban is szerepel. 
3) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. Ehhez egy-egy diák olvassa fel a szövegeket. Javítsuk a kiejtést.  
4) Végül néhány mondatot mondjunk mi, a diákok kórusban elismétlik őket. 

 
39. Körkérdés: Hol volt tavaly nyaralni? 
1) Magyarázzuk el az a) feladat segítségével a volt igealak jelentését (ma: van, tegnap: volt). Tanulmányozzuk az ige 
ragozási paradigmáját. Hívjuk fel a figyelmet a jelen és múlt idejű igeragok hasonlóságára és a -t-re mint a múlt idő jelére.  
2) Játsszuk le egyszer a hangfelvételt egyszer, közben a diákok megoldják az b) feladatot. 
3) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. Írjuk a megoldásokat a táblára. 
4) Játsszuk le újra a hangfelvételt, a diákok közben megoldják a c) feladatot, majd kiscsoportban összehasonlítják 
válaszaikat. 
5) A d) feladatban a felvétel szövege olvasható, de a helyhatározóragok hiányoznak. A diákok egyénileg oldhatják meg a 
feladatot, majd kiscsoportban és/vagy a megoldókulccsal ellenőriznek. Ismételjük át a helyhatározóra vonatkozó 
szabályokat, ha szükséges. 
6) Egy-egy diák felolvassa a szövegeket. Javítsuk a kiejtést és az intonációt. 
7) Nézzük a létige múlt idejű használatának ismertetését a munkafüzet 77. oldalán, és oldjunk meg néhány mondatot a 
feladatokból. 
 
40. Miért jó a Balatonnál nyaralni? 
A feladat célja, hogy a 38–39-es feladatban megtanított szókincset új kontextusban ismételje át. Ezenkívül néhány 
turisztikai információt is megtudhatnak a Balatonról. 
1) Olvassuk el közösen az a) feladat mondatait. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését.  
2) A diákok aláhúzzák a számukra fontos mondatokat. 
3) Párokban beszéljék meg, kinek mi jelent prioritást. Járjunk körbe a teremben, és segítsünk a helyes megfogalmazásban. 
A hasznos mondatokat írjuk a táblára. 
4) A diákok a párjuk prioritásait ismertessék, pl.: Olga azért szeretne/akar a Balatonnál nyaralni, mert szeret édesvizben 
fürdeni / mert szeret fagyizni stb.  
5) Ha van internet a tanteremben, a c) feladatban közösen kereshetünk információkat és fotókat a Balatonról. A diákok ezt 
a részfeladatot házi feladatként is megoldhatják. A következő órán néhány információt elmondanak a csoportnak. 
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Kultúra és országismeret  
Mesélhetünk a diákoknak a magyarországi édes- és termálvizekről; valamint arról, hogy nyaranta a 
legkedveltebb belföldi utazási cél a Balaton, ahol komoly fejlesztések történtek annak érdekében, hogy sok 
magyar számára a tó maradjon a legkedveltebb úticél (pl. kerékpárút kiépítése, belvárosok stb.). 

 
Kiegészítő feladat 
Itt is meghívhatunk egy anyanyelvi beszélőt, aki a nyaralásáról beszél. Miközben mesél, írjuk fel a hasznos mondatokat és 
kifejezéseket (a diákokat is megkérhetjük, hogy jegyzeteljenek, ha érdekes kifejezéseket hallanak), amelyeket a vendég 
távozása után megbeszélünk. 
Ha erre nincs lehetőség, meséljünk mi a nyaralási élményeinkről. Adjunk lehetőséget kérdések feltevésére. 
 
41. Ön következik 
1) A diákok először írásban adnak választ a kérdésekre. Járjunk körbe a teremben, és segítsünk a helyes 
megfogalmazásban. 
2) A diákok körbejárnak a teremben vagy kiscsoportban beszélgetnek. Kérjük meg őket, hogy – amint az életben is – 
reagáljanak is egymás mondataira, pl.: – Még soha nem voltam Afrikában. – Tényleg? Én már igen. Tavaly voltunk ott a 
családommal. Gyönyörű kontinens. / – Én sem, de egyszer nagyon szeretnék Egyiptomba utazni a Piramisokhoz. – Igen, a 
Piramisok biztosan nagyon szépek. stb. Néhány mondatot a táblára is írhatunk.  
3) Ha találtak hasonlóságokat, azokat a csoportnak is elmondják. Beszéljük meg a típushibákat is. 
 
42. Összefoglalás 
1) Ez a feladat írásban foglalja össze a tanultakat, de a diákok ezúttal nem egyedül, hanem egy vagy két partnerrel írják 
meg a szöveget. Dolgozhatnak pl. azzal a partnerrel/azokkal a partnerekkel, akikkel a 41. feladat megoldása során a 
legtöbb hasonlóságot találták. Ha a diákok a feladatot az órán oldják meg, járjunk körbe, és segítsünk a helyes 
megfogalmazásban. 
2) A szöveget javítsuk ki, majd a diákok a csoport előtt ismertetik a megbeszélt programot. Ha van internet, ott is 
kereshetnek információkat, és fotókat is mutathatnak. 
 
Kiegészítő feladat: nyaralás az Ön országában 
Ebben a feladatban a diákok a saját országukról alkotnak szöveget. Írjuk a téma címét (Nyaralás az Ön országában) a 
táblára. Kérjük meg a diákokat, hogy házi feladatként állítsanak össze egy egy-vagy kétnapos programot a csoportnak az 
országukban/városukban. Ehhez használhatják a 42. feladat kérdéseit és az internetet. A következő óra előtt javítsuk a 
szövegeket. A diákok a következő órán prezentálják a programot. Ha a diákok egy városban laknak, beszélhetnek egy másik 
városról is, ahol nyaraltak. 
 
A Kiejtés gyakorlatainak (139. oldal) feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
A Hasznos kifejezések és mondatok feldolgozásához (140. oldal) ld. a kézikönyv 5. oldalát. 
Az ismétlő teszt feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát.
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7. fejezet 
DOLGOS HÉTKÖZNAPOK 

 
EGY ÁTLAGOS MUNKANAP 

 
1. Fehér Dénes napirendje 
A fejezet első egysége egy munkanap leírásán keresztül bővíti a szókincset számos mindennapi tevékenységgel. Ezenkívül 
sok eddig tanult nyelvtani jelenséget (idő- és helyhatározók, tárgyas igék stb.) is átismétel. 
1) Olvassuk fel hangosan a szavakat, a diákok elismétlik őket. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. 
2) A diákok egyénileg oldják meg a feladatot. 
3) Ellenőrizzük a megoldásokat. Ehhez a diákok teljes mondatokat mondanak, pl.: Az első képen Dénes felkel. 
4) Végezzük el ugyanezt a b) feladattal is. Itt a diákok ellenőrizhetnek először párokban is, hogy több alkalmuk legyen 
beszélni. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. Utána olvassuk fel a megoldásokat, hogy a diákok hallás után még egyszer 
ellenőrizhessenek. 
5) Végül megkérdezhetjük a diákokat, vajon szerintük érdekes-e Dénes napja, valamint hogy vannak-e hasonló elemek 
Dénes és a saját napirendjük között. Emeljünk ki mi is néhány hasonlóságot a saját napunkkal kapcsolatban. Néhány 
percnél többet ne adjunk a hasonlóságok gyűjtésére, mert a diákoknak később még lesz alkalmuk a saját napirendjüket 
elmesélni. Itt csupán hangolódjunk rá a témára. 
 

Első munkalap: Dénes napirendje  
A munkalapon található kártyák Dénes napirendjét és ezzel hétköznapi tevékenységek leírását gyakorolják.  
 
1) Készítsünk kártyákat, amelyek egyik oldalán a kép és az időpont látható, a másikon a képet leíró mondat. 
Minden diák egy kártyát kap.  
2) A diákok körbejárnak a teremben, megmutatják egymásnak a kártyájukat, és megpróbálnak mondatot 
alkotni. Társuk a hátoldalon lévő mondattal ellenőriz. A diákok minden forduló után kártyát cserélnek, így 
minden körben más mondattal gyakorolnak. 
 
Variáció: szókincstanulás és ismétlés kiscsoportban 
1) Ezeket a kártyákat arra is felhasználhatjuk, hogy a diákok kiscsoportokban kikérdezzék egymást. Minden 
kiscsoportnak szüksége lesz egy kártyaszettre. A diákok a kártyákat a képes felükkel felfelé az asztalra teszik, 
majd megpróbálnak mondatokat alkotni a képről.  
2) Utána megfordítják a kártyát, és ellenőrzik a választ.  
3) Kérjük meg a diákokat, hogy a nehezebb kártyákat tegyék félre, és a végén még egyszer nézzék őket végig. 
 
Megjegyzés: A későbbiekben (pl. a 8. feladat után vagy a 11. feladat előtt) ugyanezeket a kártyákat az igekötő 
elválásának gyakorlására is használhatjuk. Kérjük meg a diákokat, hogy a kártyán látható kép alapján 
tegyenek fel egy  kérdést a Mikor? kérdőszóval. Egy másik diák válaszol. FIGYELEM! Ilyenkor a kártya 
hátoldalán található mondatot is át kell alakítani! 
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2. Irányt jelző igekötők 
1) A táblázat az 1. feladatban felmerült igekötők használatát mutatja be rajzokkal. Az igekötők jelentésének rögzítésére 
mutassuk az irányokat a kezünkkel, a diákok kórusban mondják az igekötőt.  
2) Ha szükséges, ugyanezt ismételjük meg párokban is. 
3) Oldjuk meg a b) feladatot egyénileg, majd ellenőrizzük a megoldásokat. (Az igekötők használatát a fejezet későbbi 
részeiben még elmélyítjük, ez a rész csupán a jelenség bemutatására szolgál.) 
 
3. Dénes a napjáról mesél 
1) Tisztázzuk az a) részben felsorolt szavak és kifejezések jelentését. (Sok szóban vagy kifejezésben vannak ismerős elemek, 
amelyekből a jelentésük kikövetkeztethető.) 
2) A b) feladat megoldásához játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt. A diákok közben az 1. feladat képeit nézik. (A 
képek helyes sorrendben vannak.) 
 
4. Mikor mit csinál Dénes? 
1) Ismételjük át az időpontok kifejezését. Ehhez rajzoljunk fel néhány órát a táblára, a diákok megadják az időpontot.  
2) Ha további ismétlésre is szükség van, a diákok párokban is rajzoljanak órákat egy lapra, és a 58. oldal segítségével 
gyakorolják az időkifejezéseket. 
3) Majd végezzük el a feladatot a tankönyvben. Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, a diákok közben a képek 
alá írják az időpontot. 
4) Ellenőrizzünk közösen. Ismét kérjük meg a diákokat, hogy az időhatározót is tartalmazó teljes mondatokat mondjanak. 
Bevezetésül a Mit csinál Dénes? kérdést tegyük fel, mert itt a válaszban az ige hangsúlyos, így az igekötő nem válik el, míg a 
Mikor? kezdetű kérdésekre válaszolva elválik. 
 
5. Dénes egy napja 
1) A diákok végigolvassák a szöveget, és javítják a 4. feladat megoldásait.  
2) Beszéljük meg a szöveggel kapcsolatos kérdéseket. 
 

Második munkalap: Mit csinál Dénes? 
A munkalap célja, hogy írásban és szóban segítse a mindennapi tevékenységek nevének bevésését. 
 
1) Osszuk ki Dénes napirendjét, amelyből az igék hiányoznak. Először mindenki egyedül dolgozik, és kiegészíti, 
amire emlékszik.  
2) A második fordulóban a diákok kiscsoportokat alkotnak, és megosztják egymással az információkat. Járjunk 
körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést. 
3) A harmadik fordulóban a diákok újabb kiscsoportokat alkotnak, és ismét megosztják egymással az 
információkat.  
4) Két-három forduló után ellenőrizzük a megoldásokat közösen. Ehhez először a hangfelvételt is 
lejátszhatjuk, hogy a hallásértést fejlesszük. Beszéljük meg a típushibákat. 

 
6. Mikor …? 
1) A diákok egyénileg vagy kisebb csoportban válaszolnak az a) feladat kérdéseire. A rövid válaszok elegendők.  
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2) Ellenőrizzük a megoldásokat kérdés-válasz formájában közösen: az első diák kérdez, a második válaszol. Javítsuk a 
kiejtést.  
3) Ezután a diákok párokban teszik fel egymásnak a kérdéseket, lehetőleg fejből. Csak az időpontokat nézzék, a kérdéseket 
takarják le. 
4) Végül oldjuk meg közösen a b) feladatot, amelyben a diákoknak időhatározókat kell gyűjteniük a szövegből. Beszéljük 
meg az esetleges kérdéseket.  
 

Harmadik munkalap: Mikor? 
A munkalap célja, hogy átismételje és rendszerbe foglalja az időhatározókat. 
 
1) Készítsünk kártyákat a munkalapból: minden diák számára egy sorozatot vagy páronként egyet-egyet. 
2) A diákok egyénileg vagy párban csoportosítják a kisebb kártyákat a nagyobbak alá. 
3) Ezután kérjük meg a diákokat, hogy alkossanak mondatokat az időhatározókkal, pl.: Minden szombaton 
piacra megyek. 
 
Variáció 
1) Nagyítsuk ki a munkalapot legalább A3-as méretre, ebből készítsük el a kártyákat. Terítsük szét az egyik 
asztalon a kisebb kártyákat. A nagyokat rögzítsük a táblán vagy a falon, vagy terítsük szét őket egy másik 
szabad asztalon. 
2) A diákok közösen elhelyezik a kártyákat a megfelelő oszlopba. Ellenőrizzük, jó helyre került-e mindegyik. 
3) Vegyük le a tegnap és a tavaly szavakat (magyarázzuk el a diákoknak, hogy ezt azért tesszük, mert még 
nem tanultuk a múlt idő rendszerét). 
4) A diákok a kártyákon lévő szóanyaggal kérdeznek és válaszolnak a plénumon. Cél, hogy minél több 
időhatározót használjanak. Az első diák kérdez: – Mit csinálsz pénteken délelőtt háromnegyed tízkor? A 2. diák 
válaszol: – Pénteken délelőtt háromnegyed tízkor? A munkahelyemen vagyok. 
5) Majd a 2. diák tesz fel egy kérdést a 3. diáknak. A gyakorlás addig tart, amíg mindenki legalább kétszer 
sorra nem került. 

 
7. Mikor hol van Dénes? 
1) A feladatban a helyhatározóragokat ismételjük át. A diákok egyénileg egészítik ki a mondatokat. 
2) Ellenőrizzünk közösen. Ha szükséges, ismételjük át a helyhatározó ragjait és jelentésüket a munkafüzet 33–34. oldalán. 
 
8. Szórend igekötős mondatokban 
1) Az a) feladatban a diákok a példák alapján megfigyelik az igekötő helyére vonatkozó szabályokat: az igekötő csak akkor 
nem válik el, ha az ige áll a fókuszpozícióban, vagyis ha a mondat a Mit csinál? kérdésre válaszol. Nézzük meg az igekötővel 
adható rövid válaszlehetőségeket is. 
2) A b) feladatot oldjuk meg közösen, hogy azonnal reagálni tudjunk, ha a diákok hibásan értelmezték valamelyik szabályt. 
3) A c) feladatot a diákok egyénileg oldják meg.  
4) Ellenőrizzünk ismét kérdés-válasz formájában. Javítsuk a kiejtést és a kérdő mondatok intonációját. 
5) Nézzük meg az irányt jelző igekötőket összefoglaló táblázatot a munkafüzet 82. oldalán. A feladatokat csak kezdjük el, a 
diákok otthon fejezik be őket. 
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6) Kiegészítésül az első munkalap kártyáit is használhatjuk (a leíráshoz ld. a munkalaphoz tartozó instrukciók utolsó 
mondatait). 
 
9. Tárgyas (tranzitív) igék 
1) Ez a feladat a tárgyas igék fogalmát és használatát ismétli át. A diákok egyénileg egészítik ki az igéket. 
2) Ellenőrizzünk közösen. 
3) Kérjük a diákokat, hogy a felsorolt igékhez gyűjtsenek még több főnevet. Ezzel a főnév-ige szókapcsolatokat és a 
tárgyeset lehetséges kötőhangjait is elmélyítjük. A szókapcsolatokat írjuk a táblára. 
 
10. Mesélje el Dénes egy napját! 
Ha még mindig szeretnénk Dénessel foglalkozni , meséltessük el egy napját a diákokkal, emlékezetből, ahogy a tankönyv 
instrukciójában áll. 
Fiktív tévériportot is készíthetünk: egy önként jelentkező diák eljátssza Dénes napját. A többiek riporterek, akik 
kommentálják, mikor mit csinál.  
 
Variáció 
1) Egy önként jelentkező átveszi Dénes szerepét, és középre ül a teremben. A többiek újságírók, akik interjút készítenek 
vele. Mivel interjúról van szó, az újságírók magázzák Dénest. 
2) A diákok kérdéseket tesznek fel, a riportalany E/1. személyben válaszol. A kérdések vonatkozhatnak Dénes 
napirendjének már ismert elemeire (pl. Mikor kel fel?), de rákérdezhetnek a szövegben nem szereplő információra is, pl.: Mit 
csinál hétvégén? 
3) Végül az újságírók kiscsoportban a hallottak alapján alkotnak egy szöveget Dénesről. (Közben Dénes is ír magáról.) 
Amikor az újságírók elkészültek, Dénes meghallgatja a szövegeket, és javítja a pontatlan információkat.  
 
11. Ön következik 
1) A diákok az a) feladatban egyénileg kérdéseket alkotnak a minta alapján, majd a megoldókulccsal ellenőriznek.  
2) Majd felolvassák mondatokat. Javítsuk a kérdések intonációját, majd válaszoljuk meg mi a kérdéseket. 
3) Néhány kérdéssel tisztázzuk, értették-e a diákok, amit magunkról elmondtunk. (A diákok kisebb csoportban is 
megbeszélhetik, mit értettek.) 
4) Ezután térjünk át a b) feladatra. A diákok párban vagy kiscsoportokban beszélgetnek a kérdések alapján. Járjunk körbe a 
teremben, és segítsünk a mondanivaló helyes megfogalmazásában. 
4) A c) feladatban a párok/kiscsoportok közösen megfogalmaznak néhány hasonlóságot és különbséget. Járjunk körbe, és 
javítsuk a hibákat. 
5) A mondatokat a diákok a csoport előtt is felolvassák. Adjunk alkalmat kérdésekre és spontán beszélgetésre. A 4. lépésben 
típushibákat is beszéljük meg. 
 
12. Mit csinál általában ...? 
1) Az a) feladat az eddig tanult tevékenységek átismétlésére illetve új, a diákok számára releváns szókincs elsajátítására 
szolgál. A diákok először kiscsoportokban vagy párokban gyűjtenek szavakat. Kérjük meg őket, hogy olyan tevékenységeket 
írjanak fel, amelyek fontosak számukra, ezért érdemesnek tartják megtanulni őket. Mivel részben személyfüggő, kinek mi 
számít lényeges szókincsnek, mindenkinek segítsünk a szógyűjtésben, de a csoport számára kevéssé lényeges szavakat nem 
szükséges mindenkivel megosztani.  
2) A mindenki számára fontos kifejezéseket írjuk fel a táblára. 
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3) A b) feladatban a diákok kérdéseket tesznek fel egymásnak. A kérdéseket a gyakorlás megkezdése előtt közösen is 
megfogalmazhatjuk, egyes és többes számban is.  
4) A diákok körbejárnak a teremben, és megpróbálnak minden kérdéshez legalább egy személyt találni, aki igennel 
válaszol. A neveket írják is a tevékenység mellé. 
5) Összesítsünk szóban, javítsuk a hibákat. 
 
Kiegészítő feladat: Írjunk naplót! 
1) Az egység lezárásaként a diákok házi feladatként naplót írnak. Kérjük meg őket, hogy vagy általánosságban írjanak egy 
napjukról, vagy a holnapi terveiket írják le (különben a jelen idő használata értelmetlen és zavaró).  
2) A szövegeket még óra előtt javítsuk ki.  
3) A diákokat osszuk két nagy csoportra, és tegyük ki a szövegeket egy szabad asztalra úgy, hogy a csoport egyik felének a 
szövegei az asztal egyik sarkában legyenek, a másik feléé pedig a másikban.  
4) Az egyik csoport végigfutja a másik csoport szövegeit, és mindenki kiválaszt magának egy számára érdekes szöveget, 
majd beszélgetést kezdeményez a szöveg írójával. Cél, hogy még több információt megtudjon. Az információkat a kérdező 
bele is írja a szövegbe (egyes szám első személyben, hiszen a partnere E/1. írott szövegét egészíti ki). Segítsünk a mondatok 
megformálásában, ha szükséges.  
5) A következő körben a másik csoport választ magának szöveget és beszélgetőtársat. 
6) Végül mindenki elolvassa a beszélgetőpartner által kibővített saját szövegét. 
7) Néhány információt a diákok a csoporttal is megosztanak saját magukról vagy a beszélgetőtársról. 
 

Miért így?  
A gyakorlatnak az a lépése, amelyben a beszélgetőpartner első személyben kiegészíti a másik ember 
szövegét, ill. amikor a partner a kiegészített szöveget elolvassa, a nyelvi készségek mellett az empatikus 
készséget és az odafigyelést is növeli. Ennek a csoportdinamikára is jó hatása van. 
Figyelem: előfordulhat, hogy vannak a csoportban érzékenyebb diákok, akiket zavar, ha mások 
„belefirkálnak” a szövegükbe. Tartsuk ezt tiszteletben, és adjuk meg a lehetőséget, hogy ők maguk 
egészítsék ki a szövegüket. 

 
13. Kiejtés és intonáció: mondatok igekötős igékkel 
Miután az igekötős igékkel már sokat foglalkoztunk, kérjük meg a diákokat, hogy csukott könyv mellett és/vagy csukott 
szemmel ismételjék el a mondatokat. Javítsuk az intonációt és a kiejtést. Hívjuk fel a figyelmet az egy szóként ejtett lexikai 
egységekre (ige és igekötő, több szóból álló időhatározó, névelő és főnév). 
 
Szórend: igekötős mondatok 
Ebben az egységben sokat foglalkoztunk az igekötős mondatokkal, ezért az igekötős mondatok szórendjét itt érdemes 
tárgyalni. A feldolgozáshoz kövessük a munkafüzet instrukcióit. 
A 10. munkalapon található szórendi kártyák felhasználásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
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MIT CSINÁLUNK A MUNKAHELYEN? 
 
14. Ki mit csinál? 
1) Az a) feladatban a diákok foglalkozásokat és tevékenységeket kapcsolnak össze. A feladatban a személyragokat kell 
kiegészíteni, ezt a diákok egyénileg teszik meg. 
2) Ellenőrizzünk a hangfelvétellel. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket.  
3) A diákok – nyitott vagy csukott könyv mellett – el is ismételhetik a hangfelvétel mondatait.  
4) A b) feladat – a szókincs elmélyítése mellett – a tagadás szórendjének felelevenítésére szolgál. Egyénileg és közösen is 
megoldható. Hatékonyabb, ha a diákok nem lemásolják, hanem fejből írják le az állító mondatokat, és az a) feladatot csak 
ellenőrzésképp használják. 
5) Végül a diákok a saját munkájukról is írnak két mondatot a füzetükbe. Segítsünk, ha szükséges. 
6) Ellenőrzés után ragozzunk el minden igét egyes számban közösen. (Ez az egyszerű drillfeladat az igecsoportok 
felelevenítésére szolgál.) 
7) Majd diktáljuk le vagy írjuk fel a következő mintadialógust a táblára: A: Mit csinál egy informatikus? B: Számítógépes 
programokat ír. A: Te informatikus vagy? Számítógépes programokat írsz? B: Nem, én nem vagyok informatikus. Nem írok 
számítógépes programokat.  
8) A diákok párokban játszanak hasonló dialógusokat. Tudatosítsuk a diákokban, hogy a feladat célja a szókincs 
memorizálása, ezért emlékezetből mondják a mondatokat, és csak ellenőrzésképpen nézzenek a könyvbe. Járjunk körbe a 
teremben, javítsuk a hibákat és az intonációt.  
 
Kiegészítő feladat: informatikus vagyok 
1) A tevékenységek nevének begyakorlására láncjátékot is használhatunk. Tegyünk fel egy kérdést egy foglalkozásnévvel a 
tizenkettőből, pl.: Informatikus vagy?  
2) Akinek feltesszük a kérdést, igennel válaszol: Igen, az vagyok. Számítógépes programokat írok. Majd odafordul a 
szomszédjához: Te is informatikus vagy? 
3) A mellette ülő diák tagad: Nem, én nem vagyok informatikus. Nem írok számítógépes programokat. Majd ő kezd rövid 
párbeszédet egy újabb foglalkozásnévvel. A harmadik diák válaszol. 
 

Negyedik munkalap: munkatevékenységek  
A feladat a munkatevékenységek gyakorlására, valamint az igeragozás átismétlésére szolgál. 
 
1) Készítsünk kártyákat: a csoport egyik fele képes, a másik szöveges kártyát kap. (Minden képhez más 
személyben álló mondatok tartoznak.) 
2) A diákok körbejárnak a teremben, és a képek és a mondatok alapján párokat alkotnak. 
3) A mondatokkal a párok egyszerű igeragozási feladatot végeznek: felváltva elragozzák minden számban és 
személyben a mondatot, majd tagadják is. Kérjük meg őket, hogy az első néhány mondat után lehetőleg 
fejből mondjk a mondatokat. 
 
Variáció 
Pármunka helyett a feladatot az egész csoport is végigragozhatja az igéket, hiszen (bár elavult módszernek 
számít) sok diáknak segít a kórusmunkával történő, stresszmentes bevésés. 
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Ötödik munkalap: Ki mit csinál? 
A munkalap is a 14. feladatban szereplő foglalkozásokat és tevékenységeket mélyíti el, és a barkochba játék 
mintájára végezhető el. 
 
1) Készítsünk kártyákat, mindegyiken egy-egy rajzzal. Egy diák húz a kártyák közül. 
2) A többiek az a) feladat mondatai segítségével kérdéseket tesznek fel, pl.: Számítógépes programokat írsz? 
Informatikus vagy? A diák igennel vagy nemmel válaszol. A következő körben az a diák választ képet, aki 
kitalálta, kiről van szó.  
3) Ha minden kártya gazdára talált, a képek segítségével motivált csoport esetén gyűjthetünk további 
szavakat. 

 
15. Ki mit csinál? 
A feladatban négy ember mondja el, hogyan viszonyul a munkájához.  
1) Először kérdezzük meg a diákokat, szerintük melyik munka érdekes/unalmas/nehéz/fárasztó/könnyű a 14. feladatban 
bemutatottak közül. Gyűjtsünk néhány érvet a táblára. 
2) Az a) feladatban tisztázzuk a hangfelvételben előforduló nehezebb kifejezések jelentését. 
2) A b) feladat megoldásához csak egyszer játsszuk le a hangfelvételt, hiszen itt csupán a 14. feladatban megadott 
foglalkozásnevekből kell kiválasztani a megfelelőket. A diákok kiegészítik a foglalkozásneveket, majd kiscsoportban 
ellenőriznek. 
3) A c) feladat megoldásához játsszuk le újra egyszer vagy kétszer a négy hangfelvételt.  
4) Ellenőrizzünk először kiscsoportban, majd közösen. 
5) A d) feladatot a diákok órán csak szóban oldják meg. Ehhez négy önként jelentkező összefoglalja a négy foglalkozás 
sajátosságait. A szöveget mindenki otthon írja meg. 
6) Az e) feladatban az igéket kell kiegészíteni. Ezt a diákok szintén elvégezhetik egyénileg. 
7) A diákok a hangfelvétellel és/vagy a megoldókulccsal ellenőriznek. Beszéljük meg az esetleges kérdéseket. 
 
Kiegészítő feladat 
1) Megkérhetjük a diákokat, hogy néhány perc felkészülési idő alatt tanulják meg egyik szöveget.  
2) A diákok a partnerükhöz fordulnak vagy odamennek valakihez a teremben, és elmondják neki a szöveget. A partner 
ellenőriz és segít. 
 

Miért így?  
Tapasztalataink szerint igen hatékony, ha a munkamenet során először a lényeges információkra 
összpontosítunk, majd az információk nyelvi megformálására. 
A memorizálás sok fontos nyelvtani jelenségre és szóra hívja fel a figyelmet, amelyek elsikkadnának, ha a 
diákoknak nem kellene reprodukálniuk is a szöveget.  
A kiegészítő feladatsorban javasolt munkamódszerrel a diákok egymást segítik a tanulásban. 

 
16. Ön következik 
1) Az a) feladatot oldjuk meg közösen, mert tartalmaz néhány új szót. 
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2) A b) feladat ugyan írásbeli, mégis – legalább részben – végezzük el az órán, mert munkatevékenységük leírásánál 
valószínűleg segítenünk kell a diákoknak. Ne ugorjuk át a feladatot azzal, hogy túl bonyolult, hanem (szükség esetén 
nyelvtani magyarázat nélkül) diktáljunk le egy-két mondatot. A diákoknak ezek a mondatok fontosak, hiszen személyre 
szabott információkat tartalmaznak. 
3) Javítsuk a szövegeket, majd tegyük őket egy szabad asztalra, hogy mindenki elolvashassa őket. Adjunk alkalmat 
kérdések feltevésére. Ezek vonatkozhatnak mind a szókincsre, mind a tartalomra. Biztassuk a diákokat, hogy mások 
fogalmazásaiból is írják le a számukra hasznos kifejezéseket. 
5) A c) feladatban a diákok a megadott párbeszédelemek segítségével beszélgetnek a munkájukról. Tudatosítsuk, hogy 
sokszor a felsoroltakhoz hasonló, rövid reakciók teszik gördülékennyé a társalgást. Kérjük meg a diákokat, hogy 
beszélgessenek minél több emberrel.  
 
17. Mi fontos a munkahelyen?  
1) Elsőként olvassuk fel az a) feladat kifejezéseit, a diákok elismétlik őket. Javítsuk a kiejtést. Beszéljük meg az esetleges új 
szavakat. 
2) A tanulók fontossági sorrendbe teszik a kifejezéseket, majd egy rövid szöveget írnak. 
3) A b) feladatban párokban vagy kisebb csoportokban összehasonlítják a prioritásaikat. Ha a diákok a mintamondat  
segítségével fogalmazzák meg a hasonlóságokat és különbségeket, elkerülhető a melléknév középfokának bevezetése. 
(Motivált csoportban természetesen bevezethetjük a -bb-t is.)  
4) A diákok néhány információt a csoporttal is megoszthatnak. 
5) Ismertessük, miről szól a c) feladat szövege, majd hallgassuk meg a szöveget. Az első meghallgatás közben a diákok 
aláhúzzák az új szavakat. Tisztázzuk ezek jelentését. 
6) Beszélgessünk röviden a szövegről. Ehhez feltehetünk kérdéseket, pl.: Mi a cikk lényege? Van-e meglepő információ a 
szövegben? stb. 
6) A d) feladatot órán vagy házi feladatként is elvégezhetjük.  
7) Az e) feladatban javasolt beszélgetés előtt adjunk néhány percet a diákoknak, hogy gondolkozhassanak a válaszon. A 
diákok a feladatot otthon is előkészíthetik, ehhez az interneten kereshetnek információkat. 
 
Variáció a c) feladat szövegének bevezetéséhez 
1) Ismertessük a szöveg témáját, majd meséljük el saját szavainkkal az információt. Építsük bele az elbeszélésbe a szöveg 
nehezebb szavait, kifejezéseit, és magyarázzuk el a jelentésüket. Ha szükséges, mondjuk el az információkat kétszer. 
2) A diákok kiscsoportban megbeszélik, mit értettek. Utána olvassuk el, és hallgassuk meg a szöveget. Tisztázzuk az 
ismeretlen szavak jelentését. 
 

Miért így?  
Ha a szöveg tartalmát először mi meséljük el, az új szavakat hatékonyabban vezethetjük be: többször is el 
tudjuk ismételni, példákat tudunk adni a használatukra, és szinonimákkal is megvilágíthatjuk a 
jelentésüket. 
Így a szöveg olvasásakor ezek  tulajdonképpen már ismert elemek, amelyek bevésésére az olvasás újabb 
lehetőséget ad. 
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EGY MAGYAR EGYETEMISTA JAPÁNBAN 
 
18. Kire igaz?  
A feladat a 19. feladatban előkerülő tevékenységek egy részét mutatja be, ezzel a szöveg szókincsét vezeti be. 
1) A diákok hármas csoportokban dolgoznak, mindenki egy emberhez keres jellemző tevékenységeket. Egy ige több helyre 
is kerülhet. 
2) A hármas csoportok egy-egy tagja új csoportot képez, az új csoportok összesítenek. 
3) Majd ellenőrizzünk közösen. Javítsuk a kiejtést. 
 
19. Zita, Dénes barátnője Japánról mesél 
A szöveg kontextusban vezeti be a szabályos igék határozott ragozását. 
1) Bevezetésképpen egyszer úgy is lejátszhatjuk a hangfelvételt, hogy csak a témát adjuk meg, és megkérjük a diákokat, 
próbálják megérteni, mit csinál Zita Japánban. 
2) Összesítsük, amit a diákok megértettek. Írjuk a mondatokat a táblára.  
Valószínűleg már ebben a fázisban használnunk kell a határozott igeragozást. Ha senkinek nem tűnik fel az új alak, 
egyelőre ne térjünk ki rá, ha valaki rákérdez, utaljunk röviden arra, hogy itt egy másik igeragozást használunk. (Ha a kurzus 
elején közvetítő nyelven már tartottunk ismertetőt a nyelvről, akkor a diákok nem itt találkoznak először a két ragozás 
jelenségével, így nem lesz olyan nagy a „sokk”.) 
3) Olvassuk el és hallgassuk meg újra a szöveget. Tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. 
4) A b) feladatot a diákok egyénileg oldják meg. 
5) Ellenőrizzünk közösen. A diákok indokolják is meg válaszaikat. 
6) Legkésőbb eddigre fel kell, hogy tűnjön a diákoknak (ha mégsem, vezessük rá őket kérdésekkel), hogy a szabályos igék 
E/1. személy ragja a szövegben hol -k, hol -m.  
 
20. A tárgy típusa és az igeragozás 
1) A diákok önállóan egészítik ki a táblázatot. 
2) Ellenőrizzünk közösen. Magyarázzuk el a táblázat alján található szabályt.  
3) Kérjük meg a diákokat, hogy próbálják megállapítani, melyik tárgy számít a magyarban határozottnak ill. 
határozatlannak. Annyit valószínűleg meg fognak tudni állapítani, hogy a határozott tárgy előtt határozott névelő áll, és a 
határozatlan tárgy előtt vagy határozatlan névelő áll, vagy nincs előtte névelő. A tárgytípusokat írjuk a táblára (lehetőleg 
két különböző színnel), és hagyjuk fent óra végéig, mert az, hogy a diákok folyamatosan maguk előtt látják, segít a 
bevésésben. 
4) A diákok a b) feladatot egyénileg oldják meg. 
5) Ellenőrizzünk közösen. 
6) Ezek után nézzük meg a tárgy típusainak összefoglalását a munkafüzet 83. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy részét. 
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Miért így?  
Ahelyett (vagy amellett), hogy szemantikai alapon igyekeznénk elkülöníteni a határozott és a határozatlan 
tárgyat, tapasztalataink szerint hatékonyabb, ha a diákok a tárgy típusait kívülről megtanulják. (A 
szabályokat és használati lehetőségeket a következő kötetben ismételjük és bővítjük.) 
 

Ne várjuk el, hogy a diákok azonnal helyesen fogják majd használják a határozott és a határozatlan ragozás 
teljes rendszerét. Javítsuk következetesen az igeragokat, hogy segítsünk a bevésésben, és lehetőség szerint 
szánjunk időt annak tisztázására, hogy miért az adott ragozást kell használni. Helyezzünk különös hangsúlyt 
az E/1. és E/2. alakokra, hiszen ezeket használjuk leggyakrabban. 

 
21. A határozott ragozás: egyes szám  
A fejezet az egyes és többes számú ragozást két részletben tárgyalja, hiszen az első lépésben a határozott és határozatlan 
tárgy fogalmát is be kellett vezetnünk.  
1) Tanulmányozzuk a táblázatot. (Az utolsó sor minikontextusba helyezi a használatot.) 
A diákok az egyes szám első személyű ragot a 19. feladat szövegéből már ismerik. Felhívhatjuk a figyelmet arra (általában a 
diákok maguktól is észreveszik), hogy az egyes számú birtokos személyjelek és az igeragok – az -i kivételével – 
megegyeznek. A ragozás két részletben való bemutatása már csak azért is indokolt, mert a többes számra ez nem igaz. 
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Hatodik munkalap: Határozott vagy határozatlan ragozás? 
A munkalap a határozott és határozatlan tárgy típusát és az egyes számú igeragozást mélyíti el 
mondatalkotási feladattal. 
 
1) Az 1. feladatban a diákok – egyénileg vagy párban – besorolják a tárgyakat a megfelelő helyre.  
2) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. Írjuk őket a táblára, a határozatlan tárgyakat pl. kékkel, a 
határozottakat pedig pirossal. 
3) Kérjük meg a diákokat, hogy miután kijavították a listájukat, a füzetükbe is másolják át a két oszlopot, 
mégpedig úgy, ahogy a 2. lépésben mi is tettük: a két tárgytípust színnel is különítsék el, ezzel is segítve a 
vizuális bevésést. 
4) A 2. feladatban a diákok mondatokat alkotnak a tárgyakkal és a megadott igékkel. A feladatot végezhetjük 
közösen, hiszen a ragozást még csak most tanuljuk. Ehhez minden diák mond egy mondatot, amelyet a 
táblára írunk, majd az igét a másik két személyben is elragozzuk (hiszen egyelőre csak az egyes számot 
ismerjük). 
5) Ha már van 10–15 mondatunk, megkérhetjük a diákokat, hogy – egyénileg vagy párojkban – bővítsenek 
két mondatot a táblára írtak közül (határozókkal, jelzőkkel, képezhetnek összetett mondatot is stb.). Járjunk 
körbe, segítsünk és javítsuk a hibákat. 
6) Miután minden mondatot leellenőriztünk, kérjük meg a diákokat, hogy egyik mondatuk minden egyes 
elemét írják külön-külön kártyákra, majd ezekből egy szabad asztalon rakják ki a mondatot. 
7) Olvassuk át közösen a mondatokat.  
8) Az első mondatban a kártyák áthelyezésével változtassuk meg a szórendet, és mutassunk rá a hangsúly 
eltolódására. Majd kérjük meg a diákokat, hogy a többi mondatban ők helyezzék át a kártyákat, minél több 
helyes szórendű mondatot alkotva. 
 
Megjegyzés: Mivel a tárgy típusai később is gondot okoznak, a munkalap 1. feladatát gyors ismétlésre a 
későbbiekben is felhasználhatjuk. 

 

Miért így?  
Az 5–7. lépés látszólag messzire vezet bennünket a ragozások gyakorlásától. Ez azonban nem így van. 
Sokszor megesik, hogy a diákok azokat az információkat, amelyek szinte mellékesen kerülnek elő, jobban 
megjegyzik, mint amire a gyakorlat valójában irányul(na). Ez történik a javasolt munkamenet utolsó 
lépéseiben is: a diákok a mondatok szórendjének átalakításával és többszöri elismétlésükkel a kétféle 
ragozást is folyamatosan gyakorolják. 

 
22. Ön kérdez, Zita válaszol 
1) Az a) feladatban a diákok egyénileg kérdéseket alkotnak. Járjunk körbe, és segítsünk, ha szükséges. 
2) Ellenőrizzük a megoldásokat kérdés-válasz formájában. Javítsuk a kiejtést és a mondatintonációt. 
3) A b) feladat transzformációs gyakorlat, amelyben a diákoknak a 19. feladat szövege és az a) feladat válaszai segítségével 
E/3. személyben kell Zitáról írniuk. A szövegeket a diákok egyénileg vagy párokban alkotják meg. Járjunk körbe, és 
segítsünk a helyes megfogalmazásban. Végül nézzük át a szövegeket, és javítsuk a hibákat. 
4) A diákok párokban összehasonlítják a szövegüket, és kiegészítik őket. 
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23. Zita egy napja Japánban 
1) Magyarázzuk el röviden a szituációt, majd játsszuk le egyszer úgy a hangfelvételt, hogy a diákok egyetlen dolga, hogy 
figyeljenek. Ha akarnak, jegyzetelhetnek is. 
2) Összesítsük szóban, amit a diákok az interjúból megértettek. 
3) Majd olvassuk el a kérdéseket az a) részben. Tisztázzuk az esetleges problémákat. 
4) Játsszuk le még kétszer a hangfelvételt, miközben a diákok kiegészítik a válaszokat. 
5) Ellenőrizzünk közösen.  
6) A b) rész az interjú szövegét közli, de hiányoznak belőle a tárgyragok. A diákoknak el kell dönteniük, mi az adott főnév 
mondatbeli funkciója, és ennek értelmében kap-e tárgyragot. 
5) Ellenőrizzünk a hangfelvétellel és/vagy a megoldókulccsal.  
6) Tisztázzuk a valakinek hiányzik valami/valaki szerkezet jelentését és használatát (ld. bekeretezett mondatok). 
 
Kiegészítő feladat 
Ha egyetemistákkal dolgozunk, adja magát a feladat, hogy a diákok a saját napirendjüket összehasonlítsák Zitáéval. Arról is 
beszélhetnek, szeretnének-e külföldön tanulni ösztöndíjjal. Miért (nem)? A beszélgetés közben felmerülő hasznos 
kifejezéseket írjuk a táblára. 
 

Hetedik munkalap: Zita mesél 
A munkalap a riport szövegét gyakoroltatja hiányos szöveg formájában.  
 
1) A feladatot a diákok egyénileg oldják meg. 
2) Ellenőrizzük a hangfelvétel segítségével, 5–6 mondatonként megszakítva a lejátszást. 
3) A szöveget a diákok újra elolvassák. Javítsuk a kiejtést. 
4) A következő lépésben kérjök meg a diákokat, hogy csak a munkalap tetején található igéket nézzék, 
magát a kitöltött szöveget ne. Így próbálják meg – párban vagy egyénileg –emlékezetből leírni azokat a 
mondatokat, amelyekben az igék előfordulnak.  
5) Ha elkészültek, a munkalapon található, kitöltött szöveggel ellenőriznek. 

 
24. Külföldön 
1) Mondjuk el néhány mondatban, mi hiányzik nekünk külföldön. Erre úgy is készülhetünk, hogy az adott tárgyat vagy 
terméket be is visszük az órára. Adjunk alkalmat kérdésekre. 
2) Majd olvassuk el az a) feladat mintadialógusait. 
3) A diákok kiscsoportokban vagy párokban beszélgetnek arról, kinek mi hiányzik Magyarországon. 
4) Néhány információt a diákok a csoporttal is megosztanak.  
5) A b) feladatban a diákok elmondják, mi az, amit mindig magukkal visznek külföldre, és miért. Ha szükséges, segítsünk a 
megfogalmazásban. Hívjuk fel a figyelmet a bekeretezett mondatok kapcsán arra, hogy a határozott és határozatlan 
névelős főnév használata hangsúlyeltolódást eredményez, vö.: Mindig van nálam egy ... / Mindig nálam van a ... Bővebb 
magyarázatba ne menjünk bele, elég, ha a diákok lexikai egységekként tanulják meg a két kifejezést.  
6) A következő órára a diákok magukkal is hozhatják az adott tárgyat. Hangsúlyozzuk, hogy nem kell a legszemélyesebb 
tárgyaikból választani, hozhatnak valamilyen ruhadarabot, élelmiszert vagy könyvet. 
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Kultúra és országismeret  
A feladat értékes információt adhat más országok szokásairól és a diákok elvárásairól egy idegen országgal 
szemben. 
Ha használunk közvetítő nyelvet, a diákok megjegyzéseire reagálva mesélhetünk Magyarországról (pl. miért 
nem eszünk olyan sok halat, miért olyan drágák a biotermékek stb.). Ezzel néhány olyan információt is 
megosthatunk velük, amelyek toleránsabbá teszik őket a magyar kultúrával szemben, valamint módosítják 
az elvárásaikat. 

 
Kiegészítő feladat 
Mielőtt áttérnénk a következő egységre, hívjuk fel a diákok figyelmét, hogy a tankönyv 192-194. oldalán található egy lista 
a könyvben előforduló tárgyas igékről. Ha van időnk, órán végig is mehetünk az igéken. 
 
 

NYELVTANULÁS 
 
25. Három ember, három nyelv 
1) Ebben az egységben a diákok a nyelvtanulással kapcsolatos hasznos szókincset sajátíthatnak el. Olvassuk el közösen az a) 
feladat mondatait, és tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
2) Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, miközben a diákok a megfelelő emberhez rendelik a mondatokat. 
3) Ellenőrizzünk közösen. 
4) Megkérdezhetjük a diákokat, milyen más információt értettek még. Ezzel a b) feladatot is előkészítjük. 
5) Játsszuk le újra a hangfelvételt a b) feladat megoldásához. A diákok három csoportra oszlanak, mindegyik csoport egy 
emberért felelős. Az egy csoporthoz tartozók összehasonlítják és kiegészítik a jegyzeteiket, majd a táblára írják az 
információkat.  
6) Menjünk végig közösen az információkon, javítsuk az esetleges nyelvi és tartalmi hibákat. 
7) A c) feladatban a három szöveg segítségével visszatérünk a határozott-határozatlan ragozás tárgyalásához. Először 
olvassuk el a három szöveget, és tisztázzuk az esetleges kérdéseket. A feladatot a diákok egyénileg oldják meg.  
Megjegyzés: A szövegekben néhány többes számú igealak is előfordul, így a diákok a ragozást kontextusban is 
megfigyelhetik, még mielőtt a paradigmát megtanulnák. 
 
26. A határozott ragozás: többes szám 
1) Nézzük végig a szabályos igék határozott igeragozásának többes számú személyragjait. 
2) Ezután nézzük meg a határozott ragozást összefoglaló táblázatot a munkafüzet 85. oldalán, és oldjuk meg a feladatok 
egy részét. 
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Nyolcadik munkalap: három lány a nyelvtanulásról 
A munkalap a 25. feladat szövegét dolgozza fel egy szövegalkotási feladattal. 
 
1) A diákoknak a három szöveget a megadott kifejezések segítségével kell egyes szám harmadik személyben 
megfogalmazniuk.  
2) Emlékeztetőül játsszuk le először a három szöveget. A diákok jegyzetelhetnek, ha akarnak. 
3) Majd képezhetünk pl. három nagyobb csoportot, amelyek mindegyike egy emberről alkot szöveget. 
Járjunk körbe, segítsünk és javítsuk a hibákat. 
4) Hármas csoportokat képezünk, amelyekben minden nagyobb csoportból egy-egy tag kerül. A diákok 
felolvassák egymásnak a 3. lépésben írt szövegeket. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést. 
5) Kérjünk meg három diákot, hogy olvassák fel a csoportnak is a három szöveget. 
5) A gyakorlást kiegészíthetjük azzal, hogy a diákok a hármas csoportokban kicserélik egymás között a 
szövegüket, mindenki megpróbálja megtanulni a kapott szöveget, majd elmondja azt a csoportnak. Aki a 
szöveget írta, javít. (Ehhez természetesen visszakapja a szövegét.) 

 

Miért így?  
A transzformációs feladatok gyakran egy grammatikai feladaton keresztül segítik a szókincs bevésését. A 6. 
lépésben javasolt memorizálási gyakorlat azért tűnik hasznosnak, mert a diákok saját szövegüket ebben a 
lépésben másvalakitől hallják, akinek segítenek is a szöveg reprodukálásában. Nemcsak a memorizálás, 
hanem a szöveg segítő kikérdezése is hozzájárul a szókincs elsajátításához. 

 
27. Brigi és a nyelvtanulás 
A feladat a 25. feladat szókincsét forgatja vissza, az igeragozás aktív használatára helyezve a hangsúlyt. 
1) A diákok egyénileg vagy kiscsoportban egészítik ki a mondatokat. 
2) Ellenőrizzünk a hangfelvétellel, és tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
3) Végül megkérdezhetjük a diákokat, mennyiben értenek egyet azzal, amit a szereplők a 25. és a 27. feladatban a 
nyelvekről és a nyelvtanulásról mondanak.  
 
28. Ön és a magyartanulás 
1) Az a) feladatban a diákok néhány állítást olvashatnak a magyar nyelvhez és kultúrához való lehetséges viszonyulási 
módokról. A személyragokat egyénileg egészítik ki. 
2) Ellenőrizzünk közösen. Ha a diákok olvassák fel a mondatokat, javítsuk a kiejtést. 
3) A diákok aláhúzzák a rájuk jellemző mondatokat. Ezekre a következő feladat megoldásánál szükségük lesz. 
4) Meséljünk mi is egy idegen nyelvhez való viszonyunkról. Használjunk minél többet a feladat mondatai közül. 
5) Hasznos lezárás lehet, ha a diákok a rájuk jellemző mondatokat megpróbálják (legalább félig-meddig) fejből elmondani 
a mellettük ülőnek. 
 
29. Szereted / Szereti a …? Szeretitek / Szeretik a …? 
Ez a feladat jó visszajelzés lehet a diákok magyartanulással kapcsolatos gondolatairól és érzéseiről. 
1) Az a) feladatban a diákok tegező és önöző kérdéseket alkotnak egyes és többes számban. A feladatot a hatékonyabb 
bevésés érdekében a diákok egyedül oldják meg. 
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2) Ellenőrizzünk közösen. Javítsuk a kiejtést és az intonációt. 
3) Ezután az igeragozást a következőképpen mélyíthetjük el: A csoportot négy kiscsoportra osztjuk. Az első csoport a te, a 
másik az Ön, a harmadik a ti, a negyedik az Önök alakért felelős.  
4) Tegyünk fel egymás után a négy személy valamelyikét használva egy-egy kérdést a feladatból. Az a csoport, amelyik az 
adott személyért felelős, feláll. Lehetőleg pergő ütemben menjen a gyakorlás. Hat-nyolc kör után álljunk meg. 
5) A b) feladatban a diákok a kérdések alapján beszélgetnek a 28. a) feladat állításairól. A kérdések felét egy emberrel 
beszéljék meg, a maradékot kisebb csoportokban, hogy az egyes és a többes számú kérdéseket is aktívan használhassák. 
Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. 
6) A c) feladatban a diákok néhány mondatban összegzik a hallott információkat. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a 
táblára, és beszéljük meg a típushibákat. 
 

Miért így?  
A 3. lépés a leállás-felüléssel kicsit körülményesnek tűnhet. Magyarázzuk el a diákoknak – ha eddig még 
nem tettük –, hogy a mozgás serkenti a vérkeringést, ezáltal javítja a koncentrációt. Továbbá bizonyos 
tanulótípusoknál a testi válasz is segíti a bevésést. 

 
Variáció 
1) A feladat a) részét a diákok egyénileg oldják meg, pl. házi feladatként.  
2) A b) feladatban a diákok minél több emberrel beszélgetnek úgy, hogy mindenkinek legfeljebb három kérdést tesznek fel. 
Képezzünk kisebb csoportokat is, hogy a diákok a többes számot is tudják gyakorolni. 
3) Összesítsük az információkat a csoportban. A c) feladat előkészítéséül néhány mondatot írjunk a táblára. 
3) A c) feladatban a diákok írásban rögzítik a hallott információkat. Járjunk körbe, és javítsunk, ha szükséges. 
4) A hasonlóságokat és különbségeket a csoportnak is elmondják. Javítsunk, ha szükséges. 
 

Miért így?  
A másoktól hallott információ írásbeli rögzítésének egyik előnye, hogy szituációt teremt a nyelvtani 
konvertálás természetes módjára: a diákok az első és második személyben elhangzott mondatokat 
harmadik személyben rögzítik. 
Másrészről az efféle feladatok a kurzuson elhangzottakat, a tanulás egyes momentumait és az órán szerzett 
élményeket, tapasztalatokat és ismereteket is dokumentálják. 

 
30. Ön következik 
1) A diákok az a) feladatban egy vagy több szabadon választott nyelvről írnak néhány mondatot. A feladat házi feladatként 
is megoldható. 
2) A b) feladatban a diákok összehasonlítják tapasztalataikat. A beszélgetés során a diákok szókincsüket néhány hasznos 
kommunikációs elemmel bővíthetik (Jó neked! Hogyhogy?). A diákok párokban vagy kiscsoportban dolgoznak, de akár 
körbe is járhatnak a teremben.  
3) Összegezzük a tapasztalatokat közösen. A felmerülő hasznos mondatokat ill. típushibákat beszéljük meg. 
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31. A magyarok és a nyelvtanulás 
1) Az a) feladatban a diákok – kiscsoportban vagy párokban – a magyarok nyelvtanulási szokásairól fogalmazzák meg a 
feltételezéseiket. Olvassuk át együtt az állításokat, majd a vélemény kinyilvánításának eszközeit is. Tisztázzuk az ismeretlen 
szavak jelentését. 
Hívjuk fel a figyelmet az Azt mondja, hogy ... / Egy magyar ismerősömtől tudom (azt), hogy ... szerkezetekre, hiszen az azt 
utalószó sok nyelvben egyáltalán nem jelenik meg.  
2) A diákok megbeszélik az állításokat. Ehhez megpróbálnak minél többet használni a megadott beszédelemek közül, ezzel 
is segítve a bevésésüket. 
3) A b) részben tisztázzuk a szavak jelentését. (Egy részük az a) feladatban már megjelent.) 
4) Majd a diákok a c) rész szövegével ellenőrzik válaszaikat. Motivált csoportban ezt először csukott könyv mellett, 
hallásértési gyakorlatként is elvégezhetjük. 
5) Olvassuk el a szöveget, tisztázzuk az esetleges kérdéseket, majd foglaljuk össze a szöveget még egyszer szóban. 
6) A d) feladat kifejezetten nyelvtani jellegű. A diákok a szöveg igéit csoportosítják ragozás szerint. A feladatban azt is 
gyakoroljuk, hogy tárgy nélkül automatikusan határozatlan ragozást használunk. A diákok egyedül dolgozzanak, majd 
ellenőrizzünk közösen. 
 
Megjegyzés: A szövegben található információk az Index oldaláról származnak. 
 

Kilencedik munkalap: a magyarok és a nyelvtanulás 
A munkalapból készíthető kártyákkal a 31. feladatban közölt újságcikk szókincsét mélyíthetjük el.  
 
1) Készítsünk kártyákat, amelyeken egy-egy alcím vagy a cikk egy mondata szerepel. Ha a diákok kisebb 
csoportokban dolgoznak, minden csoportnak készítsünk egy szettet. 
2) A diákok a modatokat az alcímekhez rendelik. 
4) Három csoport felolvassa az egy-egy alcímhez tartozó mondatokat. Javítsuk a kiejtést. 

 
32. Nyelvtanulás az Ön országában 
A feladat alkalmat ad arra, hogy a diákok saját országuk nyelvtanulási szokásairól tudósítsanak. Ha mindenki ugyanabból az 
országból jött, akkor mesélhetnek egy másik országról, amelyet ismernek, esetleg a szűkebb környezetük (családjuk, 
barátaik) nyelvtanulási szokásairól.  
1) A diákok kisebb csoportokban vagy közösen beszélgetnek a kérdésekről.  
 
Kiegészítő feladat 
Motivált csoportokban a tanulók megpróbálhatnak az iskolai tapasztalataikról múlt időben mesélni, hiszen az 5. fejezetben 
már találkoztak a -tam/-tem végződéssel. A múlt idő E/1.-t a 8. fejezet fogja elmélyíteni, a gyakorlat erre is jó felkészülés 
lehet. 
 
33. Összefoglalás 
1) A diákok házi feladatként megírják a szöveget. Kérjük meg őket, hogy csak olyan információkat osszanak meg, 
amelyekről a csoport tübbi tagjával szívesen beszélgetnek. 
2) Javítsuk ki a fogalmazásokat, és néhány információt változtassunk is meg. Ehhez legjobb, ha a diákok e-mailben küldik el 
a szöveget, mert így a változtatásaink nem lesznek első ránézésre nyilvánvalóak. 
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3) Osszuk ki úgy a napirendeket, hogy minden diák valaki más szövegét kapja, és két-két diák egy párt alkosson.  
4) A diákok először figyelmesen végigolvassák a szöveget. Ha kérdésük van a szókinccsel kapcsolatban, segítsünk. Egyelőre 
ne ahhoz a diákhoz forduljanak, aki a szöveget írta. 
5) Áruljuk el, hogy néhány információt megváltoztattunk. A feladat, hogy ezeket az eltéréseket megtalálják.  
6) A diákok elmesélik egymásnak a szöveg tartalmát. Ehhez használhatják a következő beszédpaneleket: Tudom (azt), hogy 
... / Azt írod, hogy ... / Igaz, hogy nyolc órakor kelsz fel? Metróval mész a munkahelyedre, igaz? A mondatokat írjuk a táblára. 
7) A diákok beszélgetnek, közben felírják az eltéréseket a szöveghez képest. 
8) A diákok a nem... hanem szerkezet segítségével a csoport előtt is megfogalmaznak néhány különbséget. 
8) A fogalmazásokat tegyük ki a teremben vagy közöljük a választott internetes platformon. 
Kiegészítő feladat 
Ez ismét remek alkalom lehet arra, hogy a diákok (amennyiben megoldható) egy anyanyelvi beszélővel beszélgessenek 
nyelvtanulási tapasztalatairól. 
 
A Kiejtés gyakorlatainak (55. oldal) feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
A Hasznos kifejezések és mondatok feldolgozásához (56. oldal) ld. a kézikönyv 5. oldalát. 
Az ismétlő teszt feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát.
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8. fejezet 
ÉDES OTTHON 

 
A MI CSALÁDUNK 

 
1. A Szép család 
1) Mielőtt kinyitnánk a könyvet, adjuk meg a témát: család. Majd írjuk a táblára a következő kérdéseket: Ki? Mi? 
Milyen? Mit csinál? Hol? Mikor? Kérjük meg a diákokat, mondjanak a témához kapcsolódó szavakat. A szavakat 
írjuk a megfelelő kérdőszó mellé a táblára. 
2) Majd illesszük a rendszerbe az 1. a) feladat új szavait. Olvassuk is fel őket. 
3) Kérjük meg a diákokat, hogy a képek és a táblán gyűjtött szavak segítségével próbáljanak néhány mondatot 
megfogalmazni a Szép családról. 
4) A családtagokat a b) feladatban Zalán, a kisfiú mutatja be. A diákok magukban elolvassák a szövegeket. Ha 
van új szó, tisztázzuk. (A még jobban kifejezést szókapcsolatként tanítsuk meg, a középfok és a módhatározó 
képzésébe ne menjünk bele.  
 

Első munkalap: Kire igaz az állítás? 
A munkalap a Szép család bemutatásán keresztül a családtagok nevének és a személyleírás gyakorlására 
ad lehetőséget. 
 
1) A diákok magukban olvassák el a munkalap mondatait. 
2) Olvassuk fel az 1. feladat szövegeit. Közben a diákok bejelölik a helyes megoldást. 
3) Az ellenőrzés fázisában egy diák kérdéssé alakítja a munkalap mondatait, a többiek válaszolnak rá, 
pl.: Ki 34 éves? Ki beszél jól angolul? stb. 
4) Végül megkérhetjük a diákokat, hogy egy választott családtagjaikról mondjanak néhány hasonló 
mondatot. (Bővebb leírásukra a későbbiekben még lesz alkalom, itt a cél mindössze az, hogy a tanult 
szókincs egy részét a diákok számukra releváns összefüggésben forgassák vissza.) 

 
2-3. Párosítsa a mondatok elejét és végét! / Kérdések és válaszok 
1) A feladatok a szövegfeldolgozást segítik. A diákok egyénileg oldják meg őket. 
2) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen. Javítsuk a kiejtést, és az intonációt. 
 
4. Zsuzsanna mesél a családról 
A hallott szövegben Zsuzsanna mutatja be a Szép családot. Amit mond, az néhány helyen eltér az 1. feladat 
szövegétől.  
1) Játsszuk le kétszer a hangfelvételt, közben a diákok eldöntik el, hogy az állítások igazak-e vagy hamisak.  
2) Ellenőrizzünk közösen. Beszéljük meg, milyen információkat értettek még a diákok. 
3) Nézzük meg együtt a függelékben a hangfelvétel leiratát. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
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Kiegészítő feladat 
Mivel a téma már nem teljesen új, a diákok párokban megpróbálhatnak minél több információt gyűjteni egymás 
családjáról.  
1) Ehhez először meséljünk mi (esteleg fotókkal). Adjunk alkalmat kérdések feltevésére. 
2) Majd a diákok párokban vagy kisebb csoportokban beszélgetnek. Járjunk körbe, és segítsünk a 
megfogalmazásban, ha szükséges. A felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára.  
 

Második munkalap: Zsuzsanna mesél 
A munkalapok Zsuzsanna elbeszélését dolgozzák fel. A hiányos szövegtől az önálló szövegalkotásig 
vezetnek el. 
 
1) Bevezetésképp hallgassuk meg egyszer a szöveget. FIGYELEM! A munkalapon található szöveg 
nem egyezik meg teljesen a hangfelvétel szövegével. Néhány helyen rövidítettünk rajta. 
2) Majd a diákok egyénileg egészítik ki az 1. feladat szövegét.  
3) Ellenőrzésül olvassuk fel mi a szöveget, és beszéljük meg az esetleges kérdéseket. 
4) A 2. feladatban már a beírandó szavakat sem adtuk meg, a diákok emlékezetből egészítik ki a 
leírás hiányzó részeit. 
5) Ezúttal ellenőrzésül a diákok olvassák fel a szöveget. Javítsuk a kiejtést. 
6) Osszuk ki a kártyákat úgy, hogy minden diáknak vagy minden párnak jusson egy. A feladat, hogy 
a megadott kulcsszavak segítségével minél hívebben reprodukálják a családtagokról szóló 
szövegeket, ezúttal E/3. személyben. A szövegeket a diákok/párok le is írják. Járjunk körbe, 
segítsünk és javítsuk a hibákat. 
7) A szövegeket egy szabad asztalra tesszük, és közösen elolvassuk őket. Javítsuk a hibákat és a 
kiejtést. 

 
5. A személyes névmás tárgyesete 
1) Az a) rész táblázata az 1. feladatból vett mondatokból kiindulva a személyes névmás tárgyesetét mutatja be. A 
jelenség sok más nyelvben is létezik, így megértése várhatóan nem fog nagy gondot okozni. 
2) Oldjuk meg a b) feladatot. Ellenőrizzünk közösen, ezzel alkalmat adunk az esetleges félreértések tisztázására. 
3) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 99. oldalán, és oldjunk meg néhány mondatot a 
feladatokból, a többit adjuk fel házi feladatnak. 
 
6. Milyen a családod? Milyen a családja? 
A feladat célja, hogy a diákok a tanultakat saját élethelyzetükre adaptálják. Előzőleg megkérhetjük őket, hogy 
hozzanak fényképet arról a családtagjukról, akiről mesélni szeretnének. 
1) A diákok házi feladatként, írásban előkészítik a szöveget. Lehetőleg még óra előtt javítsuk ki a 
fogalmazásokat.  
2) Vigyünk be az órára a saját családunkról képet, és meséljünk röviden minden családtagról.  
3) Válasszunk ki egy családtagot, és meséljünk róla részletesebben. A diákok közben jegyzeteljenek, és ha nem 
értettek valamit, kérdezzenek vissza. (Ehhez a 3. b) feladatban is tanultak néhány hasznos mondatot.) 
4) Végül adjunk alkalmat nyelvi és tartalmi jellegű kérdésekre. A felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára. 
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5) Adjunk néhány percet, hogy a diákok saját szövegüket kiegészítsék a táblára írt mondatokkal. Járjunk körbe, 
és segítsünk a helyes megfogalmazásban. 
6) Ha kevés diákunk van, mindenki mesélhet az egész csoportnak, ha sok, inkább párokban mutassák be a 
kiválasztott családtagot. Javítsuk a kiejtést és a hibákat. 
7) Arra is megkérhetjük őket, hogy miután végighallgatták a csoport egy tagját (vagy ha párban dolgoztak, a 
partnerüket), meséljék el E/2.-ben, amit hallottak, pl.: Ő a nagymamád. Hetvenöt éves. Egy falun él. Sajnos, csak 
ritkán találkoztok… Aki mesélt, megerősít vagy javít. 
 

Miért így?  
Mindig érdekesebb, ha saját életünkbe engedünk bepillantást – vagy a diákokról tudunk meg új 
információkat –, mint ismeretlen személyekről olvasni egy tankönyvben. 
Továbbá a 7. lépésben minden diák valaki mástól hallja vissza, amit elmondott. Így biztosíthatjuk 
az éber figyelmet. 

 

Kultúra és országismeret  
Mesélhetünk a diákoknak a magyarországi családfelfogásról, amely jóval szorosabb a nyugati 
mintánál, és kevésbé hierarchikus, mint a keleti kultúrákban. 

 
7-8. A birtoklás kifejezése (Ismétlés) / Alakítsa át a mondatokat! 
1) Az a) feladat a birtokos személyjeleket ismétli át. Előkészítésül az 1., 2. és 4. feladat szövegei alapján a diákok 
rendszerezik a birtokos személyjeleket. (Ezeket a 6. fejezetben már tárgyaltuk.) Ehhez egy-egy megadott szóval 
táblázatot készítenek. Egyelőre csak szabályos főnevekkel dolgozzunk: család, testvér, nagymama, nagypapa, 
kutya. A diákok a táblára írják a táblázatot. 
2) A munkafüzet 94. oldala segítségével javítják a hibákat. 
3) Nézzük végig közösen a táblázatokat. Ejtsük is ki a szavakat. 
4) Majd a diákok egyénileg megoldják az a) feladatot. Ellenőrizzünk közösen. 
5) A b) feladat a birtoklás kifejezését a jövő és múlt idejű alakokkal egészíti ki. (A lesz igével a diákok az 5. 
fejezetben, a volt igével pedig a 6.-ban már találkoztak.) 
6) A diákok a 8. feladatot egyénileg oldják meg, majd a megoldókulccsal ellenőriznek. 
7) Nézzük meg a Birtoklás minden igeidőben c. egységet a munkafüzet 97. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy 
részét. 
 
9. Van háziállatod? Van háziállata? 
Ebben a feladatban ismét arra törekszünk, hogy a diákok integráltan és kreatívan alkalmazzák a tanultakat  
1) Ha van vagy volt háziállatunk, meséljünk róla röviden. Adjunk alkalmat kérdésfeltevésre. 
2) Majd olvassuk át a mintadialógusokat. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
3) A diákok sétálnak a teremben, és lehetőleg minél több emberrel beszélgetnek. Járjunk körbe mi is, javítsuk a 
hibákat és a kiejtést.  
4) A b) részben a diákok leírják a hallott információkat, ezzel is elmélyítve a birtokos szerkezetek képzését. 
Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat.  
5) Néhány érdekes információt a diákok a csoporttal is megosztanak. 
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10. Adél és Nóra egy kávézóban találkoznak 
Ebben a szövegben két barátnő, Adél és Nóra beszélget egy fénykép alapján Adél családjáról. A szöveg az E/1. 
múlt idejű alakokat is bemutatja, amelyekkel a diákok az 5. fejezetben nagyon röviden már találkoztak (Fél egyre 
foglaltam asztalt. Találtam egy új lakást. A héten mindennap ott ebédeltem). 
1) Mielőtt belekezdenénk a feladatok megoldásába, játsszuk le egyszer a szöveget. Kérdezzük meg a diákokat, mi 
lehet a szituáció, és mit értettek. A javaslatokat írjuk a táblára. 
2) Térjünk át az a) feladatra. Ez átismétli és kiegészíti a Család téma szókincsét. A diákok a hallgatott szöveg 
alapján, egyénileg írják le a családtagok nevét. 
3) Ellenőrzésül írjuk fel a szavakat a táblára. 
4) A b) feladat megoldásához szükségünk lesz két névutó (előtt, mögött) ismeretére. Jelentésüket a c) feladat 
mellett található bekeretezett mondatok szemléltetik. Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt. A diákok 
a feladatot egyénileg oldják meg, majd párokban ellenőriznek. 
5) Hívjuk fel a figyelmet a rendhagyó családtagokra: édesanyja, édesapja, bátyja, öccse. A feladat alapján (esetleg 
az 1., 2. és 4. feladatot is felhasználva) a 7. feladathoz javasolt lépések szerint rendszerezhetjük a rendhagyó 
alakokat: nagynéni, nagybácsi, báty, édesapa, édesanya, öcs. 
6) Majd nézzük meg a munkafüzet 96. oldalán az összefoglaló táblázatot, és oldjuk meg az első feladatot. A 
második feladatot a diákok otthon is megoldhaták. 
7) Kanyarodjunk vissza a c) feladathoz. Ennek megoldásához játsszuk le újra a hangfelvételt. A diákok párokban 
dolgozzanak, mert így néhány hasznos beszédeszközt is átismételhetnek és tanulhatnak. Ezeket írjuk a táblára: 
Szerintem a hatodik mondat Adél nagypapájára igaz, mert ... / Adél azt mondja, hogy ... / Azt hiszem, Adél azt 
mondja, hogy ... / Szerintem Adél ezt az édesanyjáról mondja. 
8) Ellenőrizzünk közösen, majd oldjuk meg párokban a d) feladatot is. 
9) Ennek mondatait is közösen, dialógus formájában ellenőrizzük. A zökkenőmentes ellenőrzés érdekében 
átvehetjük mi Adél szerepét, a diákok egymás után teszik fel nekünk a kérdéseket. Javítsuk a kiejtést és az 
intonációt. 
 
11. A múlt idő: -t (-tam/-tem) 
1) Az a) feladat a párbeszéd szövegét közli. A diákok a múlt idejű igealakokból kiindulva adják meg ismert igék 
jelen idejű alakját. A feladatot a diákok egyénileg vagy kisebb csoportokban is megoldhatják. 
2) Ellenőrizzünk közösen, és a példák alapján fogalmazzuk meg a szabályokat. 
3) A b) feladat táblázata a képzést igecsoportok szerint rendszerezi. Itt – az egyes szám harmadik személy 
mellett – a főnévi igenevet is feltüntettük. Tapasztalataink szerint számos igealak képzése (múlt idő, felszólító 
mód stb.) világosabb, ha a diákok az alakoknak a főnévi igenévhez való viszonyát is látják.  
Tudatosítsuk a diákokban, hogy a személyrag egyes szám első személyben mindkét ragozásban -m, illetve hogy 
az előtte álló magánhangzó csak -e vagy -a lehet.  
A két mássalhangzóra végződő igéknél a -t előtt o, e vagy ö kötőhang áll, a hangrend szabályai szerint. 
4) A c) feladatot a diákok egyénileg oldják meg, majd a megoldókulccsal ellenőriznek. Olvassuk fel a 
mondatokat, a diákok ismételnek. 
4) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 100. oldalán, és oldjuk meg a feladatok egy részét. 
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Harmadik munkalap: Adél és Nóra a kávézóban 
A munkalap a 10. feladat beszélgetése alapján, szerepjáték formájában gyakoroltatja a családtagok 
nevét és jellemzését, valamint a múlt időt. 
 
1) A munkalapon a 10. feladat párbeszédéből Nóra kérdései és Adél válaszainak részletei 
szerepelnek.  
2) Osszuk ki a munkalapokat, majd játsszuk le egyszer a hangfelvételt. A diákok közben 
jegyzetelhetnek a munkalapra, ha akarnak. 
3) A diákok párban dolgoznak.A pár egyik tagja átveszi Adél szerepét, és válaszol a kérdésekre. A 
partnere a könyv szövegét nézve segít neki. Kérjük meg a diákokat, igyekezzenek minél 
pontosabban reprodukálni a könyvben szereplő mondatokat, ezzel is segítve a kevésbé kézenfekvő 
szerkezetek begyakorlását. 
4) A kérdések felénél cserélnek. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. 
5) A diákok egyénileg, közösen vagy házi feladatként kiegészítik a munkalapon a hiányzó 
mondatokat. 
6) Beszéljük meg az esetleges típushibákat. 

 
12. Családokról mesélünk 
A feladat összefoglalja az alfejezetben tanultakat, és a diákok élethelyzetére adaptálja.  
1) Az a) feladatban a diákok Nóra és Adél párbeszédét játsszák újra párokban. (A pincér szerepét hagyjuk ki.) 
Járjunk körbe a teremben, javítsuk a hibákat és a kiejtést.  
2) A b) feladatot a diákok írásban pl. – házi feladatként – is előkészíthetik. Fotókat is hozhatnak. A szövegeket 
lehetőleg javítsuk ki óra előtt, és ha van időnk, írjunk mi is magunkról. 
3) A következő órán beszélgessünk a témáról. Próbáljuk életszerű társalgást létrehozni, és ezt a diákok számára is 
tegyük világossá: kérdezzenek és meséljenek minél többet.  
4) Először meséljünk mi a gyerekkorunkról. Adjunk alkalmat kérdésekre, és kérdezzünk mi is vissza. A diákok a 
válaszadáshoz természetesen használhatják a szövegüket. Az érdekes információkat és a hasznos kifejezéseket 
írjuk a táblára. 
5) A szövegeket tegyük ki a teremben vagy osszuk meg őket a választott internetes platformon. 
 
Szórend: birtoklást kifejező mondatok 
Ebben az egységben igen gyakran előfordultak birtoklást kifejező mondatok, ezért zárásképp érdemes ezeknek a 
mondatoknak a szórendjét tárgyalni. Ehhez kövessük az instrukciókat a munkafüzet 108–110. oldalán.  
A 11. munkalapon található szókártyák felhasználási lehetőségéhez ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
 
 

CSALÁDI ÜNNEPEK: SZÜLETÉSNAP 
 
13. Mikor van a születésnapod? Mikor van a születésnapja? 
1) Tanulmányozzuk közösen a dátum képzését bemutató táblázatot. Hívjuk fel a figyelmet a hangzókiesésre és 
rövidülésekre. 



MagyarOK 1. : tanári kézikönyv 

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 129 

2) A diákok a csoportban körbejárva oldják meg a b) feladatot, amelyet közösen ellenőrizzünk a láncjátékban. 
Első diák: Július harmincadikán van a születésnapom. Mellette ülő diák: Katának július harmincadikán van a 
születésnapja, nekem szeptember tizedikén. Következő: Katának július harmincadikán van a születésnapja, Jannak 
szeptember tizedikén, nekem pedig december kilencedikén (van a születésnapom). stb. 
3) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 103. oldalán. A feladatot a diákok otthon is 
megoldhatják. 
 
14. Zalánnak holnap lesz a születésnapja 
1) Készítsünk kártyákat a több szituációban használható hasznos kifejezésekből. Ezek: Szia! Nem zavarlak? 
Egyáltalán nem zavarsz. Hogy te milyen figyelmes vagy! Várlak benneteket. Szóval: ... Ha valami közbejön, még 
kereslek. Mi újság? Ráértek? Nem felejtettem el. 
2) Adjunk minden párnak egy sorozatot. Tisztázzuk a szókapcsolatok, kifejezések, mondatok jelentését. 
3) Kérjük meg a diákokat, hogy olyan párbeszédet írjanak, amelyben ezek a kifejezések szerepelnek. Járjunk 
körbe, és segítsünk a helyes megfogalmazásban. 
4) Amikor a diákok elkészültek, gyakorolják a párbeszédet. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. 
5) Néhány pár a csoport előtt is előadja a párbeszédet.  
6) Majd hallgassuk meg a 14. feladat hangfelvételét, közben a diákok beszámozzák a párbeszéd mondatait. 
7) Két diák felolvassa a párbeszédet. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
8) Néhány kérdéssel hívjuk fel a diákok figyelmét a szövegben többször is előforduló -lak/-lek végződésre, pl.: 
Van-e olyan igerag, amellyel még nem találkoztak? Mi lehet a funkciója? Ez átvezet a 15. feladat táblázatához.  
 
15. Én téged, titeket/benneteket: -lak/-lek 
1) Nézzük meg az a) feladat táblázatát. Tisztázzuk a kérdéseket. 
2) Majd nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzet 102. oldalán is, és oldjuk meg a feladatok egy 
részét. 
3) A b) feladatban a diákok a 14. feladat telefonbeszélgetését látják, ebben kell kitölteniük a -lak/-lek ragot. A 
feladatot egyénileg oldják meg, és a megoldókulccsal ellenőriznek.  
4) Nézzük meg, hogyan jelennek meg a szövegben a 14. feladat 1. lépésében felírt kifejezések. A diákok színes 
filccel ki is emelhetik őket. 
4) A c) feladatban a diákok újrajátsszák a dialógust. Zalán születésnapja helyett természetesen a saját 
születésnapjukra is meghívhatják a partnerüket, és eszerint változtathatnak a szövegen. Járjunk körbe, és 
javítsuk a hibákat. 
5) Egy-két párbeszédet a diákok a csoport előtt is eljátszanak. 
6) A gyakorlás végén tekintsük át a létige ragozását minden időben a munkafüzet 98. oldalán, és oldjunk meg 
minden feladatrészből néhány mondatot. A többi lehet házi feladat. 
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Negyedik munkalap: torpedó 
A munkalap a személyes névmás tárgyesetét és az E/1. személyű alany után álló ragozást 
gyakoroltatja. 
 
1) A munkalapon egy torpedójáték rácshálója látható. Minden diák bejelöl egy 5 elemből, kettő 4 
elemből, három 3, 2 és 1 elemből álló hajót a munkalapján.  
2) A diákok közösen vagy párban játsszák a torpedó játékot. Bármelyik opciót is választjuk, 
mutassuk be a játék menetét az egész csoportnak. Ehhez nevezzük meg egy hajó koordinátáit (pl. 
A–5: te – keres), majd a megfelelő személyes névmással és igével alkossunk mondatot: Téged 
kereslek. A mondat alanya mindig E/1. személyű, a tárgyragot a munkalapon feltüntetett személyes 
névmások kapják. (Így a diákok mindegyik ragozást begyakorolhatják.) A torpedójátékban használt 
talált, nem talált, süllyedt szavakat is írjuk a táblára. 
3) Ha közösen játsszunk, akkor a diákok egymás után adnak meg egy koordinátát ill. alkotják meg 
az ehhez tartozó mondatot. Javítsuk közösen a hibákat. Ha a diákok párban játszanak, 
használhatják a munkafüzet 98. oldalát ellenőrzésre. Ebben az esetben járjunk körbe, és javítsuk a 
hibákat. 
4) A gyakorlásnak akkor van vége, ha a pár vagy a csoport egyik tagjának elsüllyedt a hajója. 
  
Variáció 
A gyakorlást úgy is elvégezzük, hogy csak nekünk vannak hajóink, amelyeket a diákok próbálnak 
elsüllyeszteni. Ehhez egymás után megneveznek egy koordinátát és egy mondatot alkotnak a 
megadott igével.   
(Köszönjük Görbe Tamásnak a torpedó ötletét.) 

 
16. Meghívás írásban 
1) Olvassuk el a meghívót és az arra írt válaszokat az a) feladatban.  
2) A diákok egyénileg vagy párokban megoldják a b) feladatot. Ellenőrizzünk közösen. 
3) A diákok eldöntik, milyen közös programra szeretnék meghívni egymást (pl. kurzuszáró összejövetel, névnap, 
karácsonyi buli, stb.). Ehhez a diákok először felírják egy lapra a nevüket, a lapokat összegyűjtjük, majd mindenki 
húz egy nevet. Ez az ember lesz az, akit meghív a rendezvényre.  
3) A diákok írásban meghívják az adott embert a megbeszélt rendezvényre. Használhatják a feladatban szereplő 
meghívót, de képeslapküldő honlapokon is kereshetnek további példákat (az órán vagy házi feladatként). 
(Hozhatunk az órára kellékeket – színes papírt, ollót, ragasztót, képes újságokat, filceket stb. –, de a feladat 
természetesen ezek nélkül is megoldható.) 
3) A diákok egyénileg írják meg a meghívót. Ha a feladatot órán oldjuk meg, járjunk körbe, és segítsünk a helyes 
megfogalmazásban. Ha házi feladat, akkor lehetőleg még óra előtt javítsuk ki a szövegeket. 
4) Mindenki átadja a kártyát a meghívottnak.  
5) A meghívott elolvassa, és válaszol rá. Javítsuk a kiejtést. 
6) Motivált csoportban még egy fordulót beiktathatunk, ahol a meghívó reagál a válaszra. Ezzel is 
megtaníthatunk néhány hasznos fordulatot. 
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17. Ön következik 
1) Az a) feladatban a telefonbeszélgetések és meghívások nyelvi paneljei segítségével gyakoroljuk az 
igeragozást. A feladatot mindenki egyénileg oldja meg, majd közösen vagy párban ellenőrizzünk. 
2) A b) feladat szerepjáték, ahol vagy az elkészített meghívók, vagy a 15. feladat szövege alapján a diákok 
párokban telefonbeszélgetést játszanak. Járjunk körbe, segítsünk, és javítsuk a hibákat.  
3) Egy dialógust hallgassunk meg közösen, majd beszéljük meg a típushibákat.  
 
18. Tegnap volt Zalán születésnapja 
A feladatból megtudhatjuk, mi történt Zalán születésnapján, ezzel ismét visszakanyarodunk a múlt idő 
gyakorlásához. 
1) Az a) feladatot a diákok egyénileg oldják meg.  
2) Ellenőrizzünk közösen. Miután ez megtörtént, kérjük meg a diákokat, hogy adják meg az igék jelen idejű 
alakját. 
3) A b) feladatban a diákok maguk képeznek múlt idejű mondatokat. A feladatot oldjuk meg közösen, mert 
tartalmaz néhány (korábban már bevezetett) rendhagyó alakot. 
 
19. Ön következik 
Ezzel a gyakorlattal néhány szókapcsolatot gyakorolhatunk, valamint – a javasolt munkamenetet követve – a 
könyvben tárgyalt szórendi szabályokat is átismételhetjük. 
1) Az a) feladat néhány ismeretlen szót is tartalmaz, ezért először menjünk végig a kifejezéseken. A szavak 
jelentésének tisztázáshoz interneten/fotón is megmutathatjuk a felsorolt tárgyakat (képeslap, csokitorta, pezsgő 
stb.)  
2) A diákok egyénileg oldják meg a feladatot, majd ellenőrizzünk közösen. 
3) A diákok kettes vagy hármas csoportban szóban és írásban jelen idejű mondatokat alkotnak egy választott 
kifejezéssel. A mondatok valószínűleg igen egyszerűek lesznek, ezért kérjük meg őket, hogy bővítsék őket a 
lehető legtöbb elemmel (Mikor? Hol? Kivel? Miért? stb.). Adjunk néhány percet a mondatalkotásra. Járjunk 
körbe, és segítsünk, ha szükséges.  
4) Minden csoport egy külön lapra írja a mondatát. Tegyük a lapokat egy üres asztalra.  
5) Beszéljük meg az összes mondatot. Javítsuk ki a hibákat, ismételjük át a felmerülő szórendi tendenciákat és 
egyéb szabályokat. 
6) Végül tegyük a mondatokat múlt időbe. 
7) A b) feladatban a diákok saját magukra vonatkoztatják az egységben tanultakat. A gyakorlást házi feladatként 
otthon is előkészíthetik. Lehetőleg még óra előtt javítsuk a szövegeket. 
8) A következő órán a diákok elmesélik valakinek a csoportban (vagy az egész csoportnak), hogyan ünnepelték a 
születésnapjukat. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. Néhány reakciót is felírhatunk a táblára, pl.: Ez biztos 
jó/nagyon szép nap volt. Egyszer én is... stb. 
9) A szövegeket tegyük ki a teremben vagy osszuk meg őket a választott internetes platformon. A típushibákat 
beszéljük meg közösen. 
 
21. Kiejtés és intonáció: összetett mondatok  
A feladat az összetett mondatok intonációját tudatosítja.  
1) Írjunk fel a táblára vagy diktáljuk le az első négy-öt mondatot. A diákok lemásolják őket a füzetükbe. 
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2) Majd játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, és kérjük meg a diákokat, próbálják megállapítani, 
melyik szavak olvadnak össze a kiejtés során. Ezt meg is jelölik. 
3) Beszéljük meg közösen az észrevételeket, és hívjuk fel a figyelmet arra (ha a diákoknak nem tűnt fel), hogy a 
kötőszó csak a legritkább esetben kap hangsúlyt, és általában eléggé összeolvad az őt követő szóval. 
4) Ennek tudatában hallgassuk meg újra a hangfelvételt. A diákok elismétlik a mondatokat. 
 

 
HELYISÉGEK ÉS BÚTOROK A HÁZBAN 

 
22. A Szép család háza 
1) Készíthetünk az új szavakról és kifejezésekről szókártyákat, melyeknek jelentését közösen találjuk ki, vagy mi 
írjuk körül.  
2) A diákok kb. 5 perc alatt párban dolgozva memorizálják az új szavakat. 
3) Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt. A diákok közben az elhangzás sorrendjének megfelelően 
beszámozzák a helyiségeket. 
4) Ellenőrzésképp a diákok helyes sorrendben olvassák fel a szövegeket. Javítsuk a kiejtést. 
7) A b) feladatot a diákok önállóan oldják meg (az órán vagy házi feladatként). 
 
23. Adélék új házba költöztek 
1) Olvassuk el közösen a szavakat. A diákok a feladatot egyénileg oldják meg. 
2) Az ellenőrzéshez használjunk helyhatározós szerkezeteket: A bal oldalon a második helyiség a dolgozószoba. A 
földszinten az első helyiség a nappali stb. 
 
24. Bútorok és tárgyak  
1) A felsorolásban találunk ismert és új szavakat. Olvassuk el együtt az új szavakat, jelentésüket a rajz szemlélteti. 
2) A diákok egyénileg vagy párban oldják meg a feladatot. 
3) Párban folytatva a feldolgozást, egyszerű kérdéseket tesznek fel egymásnak, pl.: –Mi ez? – Ez (egy) komód. 
Emlékeztessünk a határozatlan névelő elhagyásának lehetőségére. 
4) A b) feladat megoldásához játsszuk le a hangfelvételt. A diákok először csukott, majd nyitott könyv mellett 
ismételnek. 
5) Végül megpróbálhatják – egyénileg vagy párban – emlékezetből leírni a hallott szavakat. A helyesírást a 
feladattal ellenőrzik. 
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Ötödik munkalap: bútorok és tárgyak 
A munkalap a bútorok és használati tárgyak nevének bevésését segíti, emellett – motivált 
csoportokban – további szavak megtanulására is lehetőséget ad.  
 
1) Nyomtassuk ki a munkalapot minden diáknak. 
2) A diákok egyénileg vagy párban szavakat gyűjtenek. Miután a könyvből megtanult szavakat 
csoportosították, a szótár segítségével további szavakat is gyűjthetünk. 
 
Variáció  
Ha van a teremben internet, felmehetünk valamelyik bútoráruház (pl. IKEA) honlapjára, és onnan is 
gyűjthetünk szavakat. A diákok a látott tárgyakat leírását is elolvashatják, valamint véleményt is 
nyilváníthatnak róluk (tetszik/nem tetszik, drága/olcsó, illik/nem illik vmihez stb.). A bútoráruház 
weboldalának tanulmányozása természetesen lehet (kötelező vagy fakultatív) házi feladat is. 

 

Hatodik munkalap: helyiségek, bútorok és tárgyak 
A munkalappal rövid dialógusok formájában a színeket, a helyhatározó ragjait valamint néhány 
hasznos beszédpanelt ismételhetünk át. 
 
1) Nyomtassuk ki a munkalapot minden diáknak. 
2) Vigyünk színes ceruzákat, és kérjük meg a diákokat, hogy tetszés szerint színezzék ki a tárgyakat 
(vagy írják melléjük a színek nevét).  
3) A diákok párokban dolgozva kérdezgetik egymást, pl.: – Nálad milyen színű a váza a 
hálószobában/a komódon? – Zöld. És nálad? – Nálam sárga. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a 
kiejtést. 
4) Néhány információt a diákok a csoportnak is elmondanak. Beszéljük meg az esetleges 
típushibákat. 

 
25. Adél körbevezeti Nórát a házban 
1) Magyarázzuk el a szituációt. Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, közben a diákok felírják, milyen 
helyiségeket mutat meg Adél.  
2) Összesítsünk közösen, és írjuk a helyiségek nevét a táblára. Ha a diákok más információt is megjegyeztek, 
ezeket is írjuk fel. 
3) Majd olvassuk el a hiányos párbeszédet a b) feladatban. (A diákok talán újabb meghallgatás nélkül is ki tudnak 
egészíteni néhány szót.) Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. Magyarázzuk el a bekeretezett kifejezések 
jelentését, és adjunk néhány további példát a használatukra. 
4) Játsszuk le újra a hangfelvételt, közben a diákok kiegészítik a szöveget. Tudatosítsuk, hogy a tárgyak és 
helyiségek nevének végéről legtöbbször birtokos személyjel is hiányzik. 
5) A diákok a megoldókulcs segítségével ellenőriznek.  
 



MagyarOK 1. : tanári kézikönyv 

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 134 

Hetedik munkalap: Adél körbevezeti Nórát a házban 
A munkalap a 25. feladat párbeszédének szókincsét mélyíti el. 
 
1) A munkalap első feladatát a diákok vagy emlékezetből vagy a hangfelvétel segítségével oldják 
meg. 
2) Ellenőrizzünk párhuzamosan a tankönyv szövegével. 
3) A 2. feladat megoldásához először kérjük meg a diákokat, hogy olvassák végig a párbeszéd vázát. 
Mondjuk el, hogy a párbeszédet nekik kell majd eljátszani. 
4) Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, a diákok további információkat jegyzetelhetnek a 
munkalapra, ha akarnak. 
5) Párokban begyakorolják a párbeszédet. Ehhez, ha szükséges, időnként belenézhetnek a 
tankönyvbe, de kérjük meg őket, hogy lehetőség szerint az emlékezetükre támaszkodjanak. Járjunk 
körbe, segítsünk és javítsuk a hibákat. 
6) Egy önként jelentkező pár a csoportnak is előadja a dialógust. Beszéljük meg a típushibákat. 

 

Kultúra és országismeret  
Mondjuk el a diákoknak, hogy ha először járnak egy magyar otthonban, illik néhány tárgyat, 
helyiséget megdicsérni. A dicséretet a vendéglátó valószínűleg tompítani fogja, felhívja a 
figyelmet a rossz tulajdonságokra, pl.: – Milyen szép ez a szekrény! – Köszönöm, de sajnos az a fiók 
nem nyílik stb. 

 
26. Bókok, dicséretek, pozitív vélemény 
1) Gyűjtsük ki közösen a bókokat a szövegből. Javítsuk a kiejtést és az intonációt. 
2) A diákok a kigyűjtött beszédelemek segítségével rövid dialógusokat írnak. Járjunk körbe, és segítsünk a helyes 
megfogalmazárban. 
3) A diákok a csoport előtt előadják a párbeszédeket.  
4) Beszéljük meg az esetleges típushibákat és a felmerülő hasznos mondatokat. 
 
27. Hol laktok? Hol laknak? 
1) A párosítást a diákok önállóan végzik el. 
2) Ellenőrizzünk közösen. Ehhez egy diák felteszi a kérdést, egy másik pedig olvassa fel a lehetséges válasz(oka)t. 
3) A diákok párban folytatják a gyakorlást. Ugyanezeket a kérdéseket teszik fel egymásnak, és a valóságnak 
megfelelő válaszokat adnak rá. Járjunk körbe, javítsunk és segítsünk a megfogalmazásban, ha szükséges. 
4) A csoport meghallgat néhány információt. 
5) A b) feladatban a diákok önöző kérdéseket fogalmaznak meg. Ezekre is válaszoljunk röviden közösen. 
6) Olvassuk el a c) feladat mondatait, és tisztázzuk az ismeretlen szavak jelentését. Majd a diákok a feladatot 
egyénileg oldják meg.  
7) Ellenőrizzünk közösen, javítsuk a kiejtést. 
8) Majd kérjük meg a diákokat, hogy használják az egyik mondatot, amely a saját helyzetüket írja le. A többiek 
reagálnak. A felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára.  
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9) A d) feladatban a diákok a tanult beszédfordulatok segítségével bemutatják a lakóhelyüket. Kisebb csoportban 
érdemes mindenkit végighallgatni, mert a csoport előtt való hosszabb prezentáció jó gyakorlás lehet.  
10) A diákok a lakókörnyezetük bemutatását írásban is elkészíthetik. 
 
28. A névutók 
1) Mielőtt tanulmányoznánk a táblázatot, meséljünk a saját lakásunkról. Ehhez rajzoljuk az alaprajzot a táblára, 
majd minden további tárgyat, amelyről mesélünk. Ha van rá lehetőség, természetesen fotókat is mutathatunk. 
Használjunk minél több névutós szerkezetet, így a diákok már hallás után megismerkednek velük. 
2) Adjunk alkalmat kérdések feltevésére. 
3) Majd nézzük meg a könyvben a táblázatot, és tisztázzuk a névutók jelentését ill. helyét a vonatkozó főnévhez 
képest. 
4) A b) és a c) feladatot szóban is megoldhatjuk az órán. Ehhez a diákok visszalapoznak a 23. feladat rajzához, a 
mondatokat pedig mi olvassuk fel. A diákok megnevezik a helyiséget.  
5) Ugyanezt a két részfeladatot a diákok otthon írásban is megoldják. 

 

Nyolcadik munkalap: Ki hol lakik? 
A munkalap tulajdonképpen egy logikai feladat, amely elsősorban a névutós szerkezeteket és a 
feltételezés kifejezését gyakoroltatja. 
 
1) Osszuk ki a munkalapot, és magyarázzuk el a feladatot: meg kell találni, ki melyik lakásban 
lakik.  
2) Olvassuk el együtt a leírás mondatait és a beszédpaneleket. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket. 
3) A diákok kisebb csoportokban dolgoznak, és a beszédpanelek segítségével megbeszélik, ki hol 
lakik. Járjunk körbe, segítsünk és javítsuk a hibákat. 
4) Ellenőrizzünk közösen. Beszéljük meg a típushibákat. 
(Megoldás: földszint: olasz építész és amerikai egyetemista, első emelet: osztrák pszichológus és 
görög szakács, második emelet: spanyol írónő és magyar autókereskedő) 

 
Kiegészítő feladat 
Az interneten, a Google Képek funkciójával kivetíthetünk néhány lakást, amelyeket a diákok leírnak, és 
véleményt is mondanak róluk. 
A gyakorlást úgy is végezhetjük, hogy a diákok párban leírják a kivetített lakások egyikét, a partner pedig 
kitalálja, melyik lakásról van szó. 
 
Kiegészítő feladat használati tárgyak körüli szókinccsel 
1) Kérjük meg a diákokat, hogy vegyenek ki a táskájukból egy tetszőleges használati tárgyat, és helyezzék az 
asztalra. Mi is tegyünk egy tárgyat az asztalra.  
2) Majd kérjük meg a diákokat, hogy nevezzék meg a tárgyakat, pl.: Ez egy telefon. Ez egy buszjegy stb.  
3) Ezután kérjük meg őket, hogy a tárgy tulajdonosának nevével képezzenek birtokos szerkezeteket, pl. Ez 
Susanne telefonja, ez Paul buszjegye stb.  
4) Végül kérjük meg őket, írják le a tárgyak pozícióját, pl.: Susanne telefonja Paul buszjegye mellett van. Próbálják 
minél több tárgyról megjegyezni, mi hol van.  
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5) A diákok ezek után hátat fordítanak az asztalnak. Változtassuk meg a tárgyak helyzetét.  
6) Amikor a diákok visszafordulnak, kérjük meg őket, hogy hasonlítsák össze a tárgyak korábbi és mostani 
helyzetét, pl.: Susanne telefonja Paul buszjegye mellett volt, de most Caroline bankkártyája mellett van. (A 
feladatnak ez a szakasza írásban, kettes csoportokban is elvégezhető.) 
 
Megjegyzés: Ugyanerre a célra a 3. fejezet 12. feladatában szereplő rajzok is felhazsnálhatók. Ebben az esetben a 
diákok a két irodát hasonlítják össze, pl.: Az első irodában a toll a telefon mellett van, a második irodában pedig a 
telefon előtt van. 
 
Kiegészítő feladat művészeti alkotásokkal 
1) Válasszunk ki egy ismertebb festményt, amely belső teret ábrázol. Amennyiben módjában áll internetet 
használni a nyelvórán, ajánljuk a Magyar Nemzeti Galéria honlapját (mng.360world.eu/zoomin.html), amelyen 
nagyon sok festmény digitalizált változata látható. Ugyanígy felhasználhatjuk pl. Van Gogh: Van Gogh szobája 
vagy Vermeer: Levelet olvasó nő c. festményét. 
2) Írjuk le a festményt, ehhez használjunk minél több névutós szerkezetet. Kérjük meg a diákokat, hogy rajzolják 
le, amit mondunk. Ne mondjuk meg, hogy híres festményről van szó.  
3) A végén mutassuk meg a műalkotást, és hasonlítsuk össze a tárgyak helyzetét. 
 
 
29. Ön következik: Milyen a lakása? 
1) A diákok lerajzolják a lakásuk alaprajzát (házi feladatként vagy az órán). Kérjük meg őket, hogy a helyiségek 
nevét ne írják be. 
2) Az a) feladatban a diákok elmondják egymásnak, mi hol van. Ehhez kérdéseket is feltehetnek, pl.: – Ez a 
hálószobád/hálószobátok? – Nem, ez a konyhánk. 
3) A b) feladatban a diákok a partnerük lakásának egyik helyiségébe rajzolják be a bútorokat és használati 
tárgyakat. A feladatot célszerű külön lapon elvégezni. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést. 
4) Megkérhetjük meg, hogy fotók alapján is mutassák be röviden a lakásukat (szóban vagy írásban). 
 
30. Benő szobája 
A feladat tovább gyakoroltatja a névutós szerkezeteket és a lakás tárgyainak nevét.  
1) A diákok párban dolgoznak, egymásnak tesznek fel felváltva kérdéseket, majd a választ megbeszélik. Járjunk 
körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést. 
2) A b) feladatban a diákok írásban is rögzítik az információkat. Járjunk körbe, és javítsuk az esetleges hibákat. 
3) Ellenőrizzünk közösen. 
 
31. Benő rendet rak 
A feladatban újra előkerülnek a 7. fejezetben megismert igekötős igék. Ezenkívül az -s, -sz, -z végű igék 
határozott ragozásával is megismerkedük. 
1) Első meghallgatáskor a diákok a 30. feladatban bejelölik a tárgyak nevét. Ellenőrizzünk közösen. 
2) Második meghallgatás előtt olvassuk végig a b) feladatban a mondatok elejét és végét. Tisztázzuk az 
ismeretlen szavak jelentését. 
3) Játsszuk le kétszer a hangfelvételt, közben a diákok párosítják a mondatok elejét és végét. 
4) Ellenőrizzünk a hangfelvétel segítségével. 
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5) A c) feladatban a diákok elmondják, hogyan raknak rendet. Ehhez megadhatjuk néhány tárgy nevét (laptop, 
könyvek, füzetek, tollak, tornacipő stb.), a diákok ezekkel alkotnak mondatokat a b) feladat mintáját követve.  
 
32. Benő és a nővére, Bettina együtt raknak rendet 
1) Az a) feladat a többes szám az -s, -sz, -z végű igék többes szám első személyű határozott ragozású alakjával 
ismertet meg. Nézzük meg közösen a táblázatot, utaljunk arra, hogy a változást elsősorban a kiejtés 
megkönnyítése indokolja. 
2) A b) feladatot oldjuk meg közösen. (Így az esetleges félreértések tisztázása mellett a többes szám első személy 
használata is indokolt.) Javítsuk a kiejtést és intonációt. 
 
33. Hol laknak a magyar fiatalok? 
1) A szöveg meghallgatása előtt a diákok megfogalmazzák a feltételezéseiket. Ezeket írjuk fel a táblára.  
2) Majd hallgassuk meg a felvételt, és oldjuk meg a feladatot. 
3) Közösen ellenőrizzünk. 
 
34. Hol laknak a fiatalok az Ön országában?  
1) A tanultakat a diákok a saját országukra adaptálják, és szöveget írnak az országukról. A szöveget javítsuk ki óra 
előtt.  
2) Órán a diákok felolvassák egymásnak a szövegüket. Adjunk alkalmat kérdések feltevésére. Ha a diákok 
ugyanabban az országban laknak, akkor beszélhetnek más országról, amit ismernek vagy csak felolvassák a 
szövegüket, és a többiek szövegei alapján kiegészítik a sajátjukat. Így hasznos mondatokat tanulhatnak. 
 
 

OTTHONI TEVÉKENYSÉGEK, HÁZIMUNKA 
 
33. Hol mit csinálunk a lakásban? 
1) Oldjuk meg egyénileg vagy közösen a feladatot. Ellenőrizzünk hallás után. Ehhez mi olvassuk fel a 
tevékenységet nevét, a diákok ismételnek. 
2) Adjunk néhány percet, hogy a diákok minél több tevékenység nevét megjegyezzék, és kettes csoportokban 
emlékezetből jegyezzék fel ezeket. 
3) A diákok diktálják a tevékenységeket, mi írjuk őket a táblára (ahogy halljuk őket). Javítsuk a kiejtést, ha 
szükséges. 
4) Végül csoportosítsuk az igéket ragozás szerint, és ismételjük át az igeragozást jelen időben. Az egyes szám első 
személyű múlt idejű alakot is adjuk meg. 
 



MagyarOK 1. : tanári kézikönyv 

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 138 

Kilencedik munkalap: Mit csinálsz a lakásban? 
A munkalapon található kártyákkal az igeragozást gyakorolhatjuk jelen és múlt időben. A 
kiegészítő feladat a szókincs bővítésére használható. 
 
1) Készítsünk kártyákat a képekből. Minden diák egy kártyát kap. 
2) Először jelen idő E/1. ragozzunk el minden igét. 
3) Majd a diákok továbbadják a kártyájukat a szomszédjuknak. 
4) Ragozzuk el az igéket jelen idő E/2. személyben. 
5) Ismét adjuk tovább a kártyákat, majd ragozzunk E/3. személyben. 
6) A gyakorlás addig tart, amíg minden számban és személyben el nem ragoztunk minden igét. 
7) Végül a diákok a múlt idejű E/1. alakokat is megadják. 
 
Kiegészítő feladat a szókincs bővítésére 
1) Osszuk ki a kártyákat a diákok között, és kérjük meg őket, hogy gyűjtsenek kapcsolódó szavakat. 
Ehhez használhatják a szótárt. 
2) A gyűjtött szavakat írjuk a táblára, és alkossunk velük a képet leíró mondatokat, pl.: A képen egy 
férfit látunk. A konyhában van, éppen főz. A tűzhely mellett van egy vágódeszka hagymával és egy 
késsel. A férfi lecsót csinál, mert vendégeket vár stb. 
4) Megkérhetjük a diákot, akinél a kép van, hogy mondja el a szöveget E/1.-ben is, pl.: A konyhában 
vagyok, éppen főzök stb. Ugyanezt múlt időben is elvégezhetjük: Tegnap este a konyhában voltam, 
és főztem stb. 
 
Megjegyzés: A képleírás mint feladattípus több nyelvvizsgának is része, ezért érdemes gyakorolni. 

 
36. Hol mit csinálsz? Hol mit csinál? 
A feladat összekapcsolja a lakás témáját a tevékenységekkel. 
1) A diákok párban dolgoznak, mindenki megválaszol minden kérdést. Közben jegyzetelnek. 
2) A b) feladatban teljes mondatokban le is írják, amit megbeszéltek, a hasonlóságokra és különbségekre 
helyezve a hangsúlyt (s ezzel a fontosabb kötőszókat is átismételve). Járjunk körbe, és segítsünk a 
megfogalmazásban. 
3) A mondatokat a párok a csoportnak is felolvassák. Adjunk alkalmat kérdések feltevésére. 
 
 
37. Átlagosan 15 évet töltünk a konyhában 
A feladat a témához kapcsolódó statisztikát dolgoz fel, mellyel kapcsolatban sok tanulónak van is véleménye 
illetve többnemzetiségű csoportban kulturális különbségek is felmerülhetnek. 
1) Olvassuk el a szöveget, tisztázzuk a szavak jelentését. 
2) Hallgassuk meg a hangfelvételt, és oldjuk meg a b) feladatrészt. 
3) A c) feladatrészt mindenki önállóan oldja meg, majd hallgatással ellenőrizzünk. 
4) Végül kérdezzük meg a diákoktól, szerintük az ő kultúrájukban/családjukban hogyan alakulna egy ehhez 
hasonló statisztika. 
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38. Körkérdés: Mit csinált tegnap munka után? 
A feladat két hallott szöveg segítségével gyakoroltatja a mindennapi tevékenységeket múlt időben. 
1) Olvassuk el 1–12. a szókapcsolatokat, tisztázzuk a jelentésüket, ha szükséges. 
2) Az első meghallgatás alkalmával a diákok jegyezzék fel, hogy melyik tevékenység melyik szereplőhöz tartozik. 
Ellenőrizzünk közösen. 
3) A b) feladatrészből az igék hiányoznak, ezeket kell kiegészíteni. A diákok az a) feladat alapján már sok igét ki 
tudnak egészíteni, így először megkérhetjük a diákokat, hogy a hangfelvétel nélkül töltsék ki, amit ki tudnak. 
4) Ellenőrzésképp két diák felírja a táblára a hiányzó igéket. 
 
39. Mit csináltál tegnap otthon? Mit csinált tegnap otthon? 
1) A diákok először írásban adnak választ a kérdésekre. Járjunk körbe a teremben, és segítsünk a mondanivaló 
helyes megfogalmazásában. 
2) A diákok körbejárnak a teremben vagy kiscsoportban beszélgetnek, és igyekeznek minél több hasonlóságot 
találni. Járjunk körbe, segítsünk és javítsuk a hibákat. 
3) A hasonlóságokat a többieknek is elmondják. Beszéljük meg a felmerült típushibákat. 
 

Tizedik munkalap: Dénes napirendje 
A munkalap Fehér Dénes napirendjét ismétli át a 7. fejezetből, múlt időben. 
 
1) Készítsünk kártyákat, amelyekből minden pár egy teljes szettet kap. A hiányos mondatok és a 
képek külön kártyákra kerüljenek. 
2) A diákok a képeket először párosítják a mondatokkal. 
3) Majd múlt idő egyes szám első személyben a kártyákra írják a hiányzó igéket. 
4) Olvassuk fel közösen, időbeli sorrendben a mondatokat. Javítsuk a kiejtést és az esetleges 
hibákat. 
5) Kérjük meg a diákokat, mindenki mondjon vagy írjon a tegnapi napjáról néhány hasonló 
mondatot (amelyek a 39. feladatban nem hangzottak el). 
 
Variáció 
A munkalapot természetesen munkalapként is használhatjuk . A diákok egyénileg vagy párokban 
egészítik ki az igéket. Ellenőrizzünk közösen. Javítsuk a kiejtést. 

 
40. Összefoglalás: Ön következik 
1) Az összefoglalás feladata szóban és írásban is megoldható. Ha szóban végezzük el, vegyünk részt mi is a 
beszélgetésben. 
2) Ha a diákok fogalmazást (is) írnak, javítsuk ki őket (lehetőleg számítógépen, hogy a fogalmazás 
újraolvasásakor a javítás ne hasson zavaróan), majd kérjük meg őket, hogy a hibátlan szövegeket cseréljék ki a 
szomszédjukkal. Miután elolvasták egymás fogalmazását, adjunk néhány percet kérdések feltevésére. 
3) Majd kérjük meg a diákokat, hogy néhány információt osszanak meg a csoporttal is.  
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A szórend ismétlése 
1) A munkafüzet utolsó oldalai a szórend fontosabb szabályainak és tendenciáinak ismétlésére adnak alkalmat. A 
feladatok megoldásához kövessük az instrukciókat. 
2) Ha szükséges, minden feladat előtt ismételjük át a megfelelő egységet a munkafüzetből, így a diákoknak 
alkalmuk lesz még egyszer végignézni a tanultakat. 
 
Zárás 
A könyvet befejezve tekintsük át még egyszer, milyen nyelvtani és kommunikációs témákkal foglalkoztunk. 
Ehhez használjuk a tartalomjegyzéket. 
Végül adjunk alkalmat a diákoknak, hogy visszajelzést adjanak a könyvről és a tanfolyamról. 
 
A Kiejtés gyakorlatainak (189. oldal) feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 
A Hasznos kifejezések és mondatok feldolgozásához (190. oldal) ld. a kézikönyv 5.  oldalát. 
Az ismétlő teszt feldolgozásához ld. a kézikönyv 4. oldalát. 


