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A MagyarOK tankönyvcsalád második kötete a Közös Európai Referenciakeret A2+-as szintjét fedi le. A címben 
feltüntetett pluszjel arra utal, hogy a tananyag elvégzése után a nyelvtanuló tudása az A2-es szintet meg fogja 
haladni. Ennek azért láttuk szükségét, mert tapasztalataink szerint egy, az A2-es szintre korlátozódó tananyag 
elvégzése után igen nehéz a javasolt időkereten (kb. 150 óra) belül a referenciakeret B1-es szintjének követelményeit 
teljesíteni. Ezért inkább az erőteljes, ugyanakkor fokozatos progresszió megteremtése mellett tettük le a voksot.

Témaválasztásunkban az európai nyelvvizsgákhoz igazodtunk, a témák bemutatásának és feldolgozásának 
módjában pedig a felnőtt és egyetemista nyelvtanulók intellektuális elvárásait tartottuk szem előtt.

A tankönyvcsalád módszertanilag jól átgondolt, a legújabb nyelvészeti kutatási eredményeken alapuló tananyagot 
nyújt diákoknak és tanároknak.

Az A2+ kötetről

Amint az első kötet megírása során, úgy itt is azt tartottuk szem előtt, hogy olyan eszközöket adjunk a nyelvtanulók 
kezébe, amelyek segítségével mihamarabb kompetens nyelvhasználóvá válhatnak. Ennek érdekében a könyvben 
nagy számban szerepelnek a természetes nyelvhasználatot bemutató és gyakoroltató feladatok. 

 Az olvasásra és hallgatásra szánt szövegek értelemszerűen hosszabbak, mint az első kötetben, és – ahol lehet-
séges – autentikus forrásokra támaszkodnak.

 Külön szeretnénk felhívni a fi gyelmet arra, hogy szövegek kiegészülnek a bennük megjelenő fontos beszéd-
eszközök listájával, amelyek elsajátítása a tanulót már ezen a szinten az anyanyelvi beszélőkéhez hasonló 
megnyilvánulásokra teszi képessé. Hasonló célokat szolgálnak az első kötetből már ismert többvariációs dialógusok 
is, amelyek az A2-es szinten nagyobb komplexitást mutatnak, mint az előző kötetben.

 A spirális szerkezet az A1+ és az A2+ kötetek között is tetten érhető: a második kötet átismétli és bővíti az első 
kötetben bemutatott szókincset és nyelvtani szerkezeteket, ezzel is segítve a tartós bevésést.

 A kötetet, amelyet az Olvasó kezében tart, lazább szerkezet jellemzi, mint a MagyarOK A1+ tankönyvet: a fejezet 
témájának egy-egy aspektusát felvillantó alfejezetek nem épülnek szorosan egymásra, így – idő hiányában – egyes 
részeik átugorhatók.

 Meggyőződésünk, hogy az élvezetes és hatékony nyelvtanulás egyik kulcsa, ha a célnyelvet elsajátításának 
minden fázisában úgy használjuk, mint bármely másik nyelvet: új információ megszerzésére és továbbadására, 
valamint a másokkal való értelmes kommunikációra. A fentiekben leírt, tankönyvcsaládunkra jellemző újítások 
tapasztalataink szerint nagy mértékben növelik a célnyelven folytatott kommunikáció sikerét és az autentikus nyelvi 
anyagok feldolgozásának képességét. 

A MagyarOK tankönyvcsalád
 logikus és áttekinthető felépítésével diákok és tanárok számára is megkönnyíti a tájékozódást;
 erőteljes progresszió mellett olyan hasznos szókincset közvetít, amely rövid idő alatt képessé teszi a tanulót 

a minden napokban való eligazodásra és információcserére;
 a szókincset változatos nyelvi input segítségével dolgozza fel, lehetőleg alaposan.
 A gyakorlatok követik a multimodalitás elvét, vagyis egyszerre több érzékszervet vonnak be a tanulási folyamatba.
 A fejezetek spirális szerkezetűek, vagyis a szókincs és a nyelvtan folyamatosan ismétlődik és bővül.
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mintadialógus 
lehetséges kérdésekkel, 
pozitív és negatív 
válaszokkal

hivatkozás a nyelvtani munkafüzet 
megfelelő oldalára

kiegészítő jellegű, hasznos 
nyelvi információ

a törzsanyagban járunk

hasznos mondatok

rövid reakciók

 A könyvekhez több órányi hanganyag tartozik, amelynek célja a hallás- és beszédértés, illetve a kiejtés fokozott 
fejlesztése.

 A könyv a nyelvtani jelenségeket szituatívan, kontextusba helyezve mutatja be és gyakoroltatja.
 Amellett, hogy a tananyag a magyar kultúráról és mindennapokról közvetít ismereteket, a beszéd- és írásbeli 

gyakorlatok nagy része a tanulók kultúrájának bemutatását és összevetését is lehetővé teszi.

A fejezetek – akárcsak az A1+ tankönyvben – itt is hasonlóan épülnek fel.

A Bevezető oldal képek, tematikus címszavak és példamondatok segítségével ad betekintést a fejezet tematikájába.
 A Törzsanyag tartalmazza a témát feldolgozó szövegeket és feladatokat, illetve röviden bemutatja a kapcsolódó 
nyelvtant. A törzsanyag minden készséget egyenlő mértékben fejleszt, és számtalan lehetőséget nyújt mind a szóbeli, 
mind az írásbeli kommunikációra. A törzsanyag a tájékozódás megkönnyítése érdekében tematikus alfejezetekre 
tagolódik.
 A Nyelvtani összefoglalók és gyakorlatok a törzsanyagban előkerülő nyelvtani jelenségeket mutatják be részlete-
sen, mélyítik el és gyakoroltatják. Az adott nyelvtani jelenséget célszerű a törzsanyagban javasolt helyen feldolgozni.
 A második kötet Kiejtés szekciója néhány problematikus mássalhangzó kiejtésére összpontosít. Ezt a részt beépít-
hetjük a törzsanyagba, vagy tárgyalhatjuk a fejezet záróegységeként.
 A Hasznos mondatok egy oldalon összegyűjtve, tematikusan rendszerezve mutatja be a fejezetben szereplő leg-
fontosabb mondatokat és kifejezéseket. Ez az oldal az ismétlést és a szókincs rendszerezését hivatott megkönnyíteni.
 A Függelékben megtalálható a könyvben előforduló fontos igék vonzat és múlt idő szerinti listája, a gyakori igék 
meg- és el- igekötővel és a hanganyag transzkripciója.

Hétvége otthon 4
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Eldöntendő (igen-nem) kérdés
Azt kérdeztem Barbarától, (hogy) mosogatott-e tegnap.
Azt kérdeztem Joseftől, (hogy) telefonált-e valakinek tegnap.

Kiegészítendő (kérdőszós kérdés)
Azt kérdeztem Franztól, (hogy) kinek telefonált.
Azt kérdeztem Mariától, (hogy) hol vacsorázott tegnap.

 d) Meséljék el egymásnak a szövegek tartalmát!

Tudtad, hogy  …?

Azt olvastam (valahol), hogy …

Én meg azt olvastam, hogy …
Ezt én is olvastam.

 29. Kiejtés és intonáció: a -t és a -tt kiejtése. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! tt! 

Tibor hétvégén kirándult.

Ágota-Marietta gépe tizenkét órát késett.

Sára pénteken elment fagyizni.

Ottó tegnap sokat futott.

Ivett egész nap otthon volt.

Matild hétfőn tíz órát dolgozott.

 30. Mi történt Önökkel a múlt héten?

 a) Beszélgessenek a minta alapján! Használjanak minden igetípust! Segítségül megadtunk néhány igét.

 b) Figyelje meg! Így idézhetjük valaki más szavait:

süt valamit – főz valamit – bevásárol – sportol – zenét hallgat – ír valakinek e-mailt – tanul valamit 
– utazik valahova – megy valahova – eszik valami fi nomat – segít valakinek – ebédel étteremben –  sokat 
dolgozik – későn fekszik le – beszélget valakivel – elkésik valahonnan – találkozik valakivel – …

– Telefonáltál valakinek a múlt héten?
– Telefonált valakinek a múlt héten?

•  Igen, az egyik barátomnak, mert kedden 
volt a születésnapja. És te? | És Ön?

•  Nem. A kollégáimmal beszélgettem, de nem tele-
fonáltam senkinek. És te? | És Ön?

– Én a barátnőmnek telefonáltam.
  Én nem telefonáltam senkinek.

– Én a barátnőmnek telefonáltam.
  Én nem telefonáltam senkinek.

Idézett (indirekt) kérdések  70. oldal

NyelvtanulásNyelvtanu5
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 b) Beszélgessenek kisebb csoportokban a mondatok segítségével!

 c) Beszéljék meg ezeket a kérdéseket is!

Szerintem ez igaz/hamis.      
Ez valószínűleg igaz/hamis.         
Ezt már olvastam valahol.      
Ez biztosan így van. 

NYELVTANULÁS

 22. Szótanulás

 a) Hogyan tanulja a magyar szavakat? Húzza alá, ami igaz Önre!

 23. Az alvás rendet tesz a fejben

 a) Ön szerint igaz vagy hamis az állítás? Jelölje meg! Majd hasonlítsák össze a válaszaikat kisebb csoportokban!

 sokszor leírom a szót    
 sokszor meghallgatom a szót
  sokszor kimondom hangosan 

a szót
  lerajzolom a szót
  asszociációt keresek hozzá
 megpróbálom használni a szót 
  kontextusban tanulom 

a szavakat

  csak kifejezéseket tanulok
  mindennap ismételek
  szókártyákat használok
  próbálom összekapcsolni

az új szavakat az ismertekkel
   szövegeket olvasok az adott 

témában
  szótárral a párnám alatt alszom 
   nincs módszerem 

Nálam jól működik 
(az),  ha ...

Nekem segít 
(az), ha ... Én akkor tanulok 

 leghatékonyabban, ha ...

 Ön mikor a legfrissebb? Mikor tud jól tanulni?
 Van olyan időpont, amikor egyáltalán nem tud koncentrálni?
 Naponta mennyi időt tölt magyartanulással? Mikor tanul?

1. Az alvásnak sok pozitív hatása van. igaz – hamis
2. Az alvás segít a szótanulásban. igaz – hamis
3. Az agy éjszaka sem pihen. igaz – hamis
4. Az agy éjszaka dolgozza fel az új információkat. igaz – hamis
5. Az alvás rendet tesz a fejben.  igaz – hamis

Nekem is ez a tapasztalatom, úgyhogy ez 
 valószínűleg igaz.
Nekem nem ez a tapasztalatom.     
Nekem az a tapasztalatom, hogy … 

úgyhogy (beszélt nyelv) = ezért

mondatintonációs 
gyakorlat

a feladathoz 
a www.magyar-ok.hu 
hon lapról elérhető 
hanganyag tartozik

röövid reakci

Nyelvta5

 b) Beszélge

NYELVTA

 22. Szótanu

 a) Hogyan 

sokszo
sokszo
 sokszo
a szót
lerajz
asszoc
megp
konte
a szav
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A tananyag szerves részét képezi a www.magyar-ok.hu internetes oldal. Itt találja

 a könyvhöz tartozó hanganyagot,
 a könyvhöz tartozó megoldókulcsot
 a nyelvtani magyarázatokat több nyelven
 a kötethez tartozó szójegyzéket és hasznos mondatokat több nyelven
 a fejezetek anyagának részletes áttekintését
 a könyv feldolgozásához módszertani javaslatokat tartalmazó tanári kézikönyvet
 órán használható munkalapokat
 a kivetíthető anyagokat.
 és még sok minden mást  

Sikeres magyartanulást kívánunk!
Szita Szilvia és Pelcz Katalin
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