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Kedves Kollégánk!
Ebben a tanári kézikönyvben a MagyarOK B1+ nyelvkönyv és munkafüzet tanításához talál
módszertani javaslatokat. A javasolt munkamenetben megtalálható több, a MagyarOK első két
kötetének tanári kézikönyvéből már megismert stratégia és módszer, amelyek a nyelvi szint
emelkedésével változnak, színesednek, válnak egyre komplexebbé. A tanári kézikönyv célja, hogy
optimális keretet biztosítson a MagyarOK B1+ felhasználásához, és megkönnyítse az órai felkészülést.
A javasolt munkamenet ismertetése mellett szabadon letölthető és fénymásolható munkalapok is
rendelkezésére állnak. Az egyes munkalapokhoz tartozó leírást a tanári kézikönyv megfelelő helyein
találja.
Mivel a könyv igen erőteljes progresszióval dolgozik, a tanfolyam végére a tanulók nyelvi szintje
meghaladja a Közös Európai Referenciakeret B1-es szintjét, így a B1 és B2 szint elvárásai közötti
szakadék könnyebben áthidalható.
A tananyag 12 fejezete kb. 160-200 óra alatt végezhető el, de mivel a feladatok nagy része önállóan is
feldolgozható, eldönthetjük, hogy a könyv mely gyakorlatait kívánjuk órán megbeszélni és melyeket
adjuk ki otthoni feldolgozásra. Javasoljuk, hogy amennyiben nagyobb kihagyásokra kényszerül, inkább
teljes szekvenciákat (alfejezeteket) ugorjon át, mint egy-egy szekvencia részleteit, hogy az anyag íve,
felépítése ne vesszen el.
A multimodalitás és a kooperativitás mellett ezen a szinten is a modellalapú nyelvoktatást tartjuk
célravezetőnek. Ennek lényege, hogy a diákok a tanulás során minél több autentikus nyelvhasználaton
alapuló mintát (modellt) kapnak, melyeket a tananyag, a kapcsolódó hang- és videós anyagok, a
nyelvtanár és más anyanyelvi beszélők valamint az interneten található források szolgáltatják. Ezeket a
nyelvi mintákat (pl. hasznos kifejezéseket, teljes mondatokat, lehetséges reakciókat,
párbeszédrészleteket, de akár teljes szövegeket is) a diákok -- elemzés után -- saját szükségleteikre
transzformálják, személyes tartalmat rendelnek hozzájuk.
A MagyarOK A1+ kötet a hétköznapi nyelvhasználat alapszituációiból indul ki (bemutatkozás, személyés tárgyleírás, idő és helymeghatározás, a családhoz, munkahelyhez vagy nyelvtanuláshoz kapcsolódó
szituációk stb.), ezekhez rendeli a formai tudnivalókat. Legfontosabb cél az alapozás, a továbblépéshez
feltétlenül szükséges biztos nyelvi alapismertek megszerzése. Az itt elsajátított tudás a következő
szinteken spirálisan visszatér és bővül.
A MagyarOK A2+ kötet esetében szintén megfigyelhető, hogy témából és szituációból indul ki,
ugyanakkor még erőteljesebben összpontosít a használathoz illeszkedő lexika tanítására. A diákok
megismerik a különböző szövegfajták (meghívó, prospektus, tudományos-ismeretterjesztő cikk, baráti
beszélgetés stb.) jellemzőit, s bár aktív nyelvhasználatuk még nem terjed ki minden regiszterre: a Közös

© Szita Szilvia - Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu

2

MagyarOK B1+ Tanári kézikönyv
Európai Referenciakeret előírásainak értelmében az A1-es szinthez hasonlóan továbbra is a szóbeli,
informális kommunikáció áll előtérben.
A MagyarOK B1 kötet még hangsúlyosabban épít a szövegekkel való munkára, újabb szövegfajtákkal
ismertet meg (reklamációs levél, blogbejegyzés, fórumbejegyzés, szépirodalmi szöveg) vagy a már
ismert szövegfajtákat mutatja be komplexebb módon (tudományos-ismeretterjesztő cikkek, hosszabb
riportok), egyúttal folytatja az önálló tanulás képességének fejlesztését.

Hogyan dolgozzuk fel a tankönyvi szövegeket?
A szövegek leghatékonyabb feldolgozási módja az (erre időnként ebben a tanári kézikönyvben újra
emlékeztetünk), ha a diákok a szövegeket otthon olvassák el, hallgatják meg és szótárazzák ki, és a
kapcsolódó tartalmi és szókincsbővítő feladatokat is otthon oldják meg. Így az órán a szöveggel való
ismerkedés helyett a szöveg szókincsének, nyelvi struktúráinak aktív, leginkább szóbeli gyakorlása
kerül előtérbe. Ez a munkamódszer tapasztalataink szerint hatékonyabb, mint a közös, órai
szövegfeldolgozás, amely után a diáknak otthon, egyedül kell elmélyítenie az újonnan tanult szókincset
és nyelvtani jelenséget.
Javasolt munkamenet
1) Játsszuk le a szöveget, a diákok olvassák és hallgatják. Ezzel felfrissítjük fejükben a szöveget, illetve
alkalmat adunk a szöveggel való ismerkedésre azoknak, akiknek otthon nem volt idejük felkészülni.
2) Tisztázzuk a szöveggel és a szöveget feldolgozó feladatokkal kapcsolatban felmerült kérdéseket.
3) Kérjük meg a diákokat, hogy párokban idézzék fel a szöveg tartalmát. Ehhez nézhetik a könyvet,
hiszen a cél nem a diákok kikérdezése, hanem az új szókincs elmélyítése. Kifejezetten kérjük őket arra,
hogy a nehéznek talált kifejezéseket, szavakat használják a beszélgetésben. A szöveg tartalmának
felidézését többféleképpen végezhetjük el, pl.: az egyik diák a szakértő, másik a riporter, majd szerepet
cserélnek, a diákok bekezdésenként elmondják egymásnak a szöveg tartalmát, párbeszéd esetén a
diákok átveszik a szereplők szerepét stb.
4) Miután ezúton felfrissítettük és némileg elmélyítettük az új szókincset, feltehetjük a kérdést a
diákoknak, mit találtak érdekesnek/meglepőnek a szövegben, mi az, amit már tudtak stb. Ismét kérjük
meg őket arra, hogy minél több olyan szót és kifejezést használjanak, amelyeket a szövegből meg
akarnak tanulni.
5) Minden szöveghez kapcsolódik legalább egy olyan feladat, amelynek során a diákok beszélgetést
folytatnak a szöveg tartalmáról vagy annak egy részéről. Utolsó lépésben ezt a feladatot végezzük el
(vita, véleménynyilvánítás, kötetlen beszélgetés, interjú, szerepjáték stb.), hiszen a diákok eddigre
megszerezték azokat a nyelvi ismereteket, amelyek birtokában sikeresen el tudják végezni a feladatot.
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6) A legtöbb szöveghez kapcsolódik egy olyan feladat is, ahol a diákok írásban fogalmazzák meg a
gondolataikat vagy írásbeli összefoglalót készítenek a szövegről. Ezt adjuk fel házi feladatnak, így a
diákoknak otthon újra alkalmuk lesz dolgozni a szöveggel, és ezúttal írásban elmélyíteni a tanultakat.
7) Javítsuk a szövegeket. A következő óra elején kitehetjük őket egy üres asztalra, hogy minden diák
mindenki más szövegét is elolvashassa. Ezzel a diákok újabb kontextusban, a többiek írásain keresztül
tanulmányozhatják a tanult szókincset és nyelvtani jelenségeket. Adjunk lehetőséget rövid
beszélgetésre, reakciókra. A szövegeket internetes plattformon is megoszthatjuk. Az elkészült szövegek
értékes segítséget nyújthatnak a nyelvvizsgára való tematikus felkészülésben.
A fent leírt munkamenetben két otthoni valamint egy hosszabb és egy rövidebb tanórai fázisban
foglalkoztunk ugyanazzal a szöveggel többféle szempontból, jelentősen megnövelve ezzel a tanulás
hatékonyságát. Amellett, hogy az órai hasznos idő ezáltal sokszorosára nő, a diákok rendszerint már az
első néhány óra után felismerik a módszer előnyeit, és egyre inkább hajlandóak időt szánni az otthoni
felkészülésre.

Portfolió készítése
A diákokat sok helyütt kérjük arra, hogy írjanak szöveget, amelyben egy-egy alfejezet (szekvencia)
szókincsét felhasználva írnak önmagukról és/vagy egy számukra releváns témáról.
Azt javasoljuk, hogy a diákok ezeket a szövegeket mindig küldjék el nekünk javításra (kézzel írva
vagy számítógépen), majd kézzel másolják le a helyes szöveget, és fűzzék le a portfoliójukban.
A módszer sokat segít a nyelvvizsgára való felkészülésben, az egyes témák szókincsének
átismétlésében, és nem mellesleg a mindennapi társalgáshoz is hasznos szókincset és struktúrákat ad.

Összefoglaló feladatok
Az összefoglaló feladat a teljes fejezetet áttekinti, de a diák választhatja meg, melyik témával szeretne
bővebben foglalkozni. Mielőtt az írásnak nekiáll, kérjük meg arra, hogy - az órán vagy egyénileg - nézze
át a fejezetet, és jelölje meg azokat a szövegeket és feladatokat, amelyek segíthetnek a fogalmazás
elkészítésében.
Összefoglaló fogalmazást természetesen mi is írhatunk, modellt adva ezzel a diákoknak a feladat egy
lehetséges, helyes megoldására. A modellt nyomtassuk ki, olvassuk fel és adjuk oda a diákoknak,
mielőtt nekikezdenének saját szövegük megírásához.
Ezen a szinten az anyanyelvi beszélőkkel folytatott interakcióknak is egyre nagyobb szerep jut.
Tudatosítsuk a diákokban, hogy a tematikus beszélgetések célja elsősorban az, hogy a fejezetben
tanultakat más kontextusban ismételjék át és bővítsék. A beszélgetésről leiratot is készíthetnek, de a
hasznos kifejezéseket mindenképpen érdemes felírniuk. Kérjük meg őket arra is, hogy röviden a
csoportnak is meséljék el, amit megtudtak.

Kiejtési gyakorlatok
A MagyarOK A1-es és A2-es kötetének Kiejtés szekciójában az egyes hangokra fordítottunk kiemelt
figyelmet. A B1-es kötetben áthelyezzük a hangsúlyt adott kifejezések intonációjának, kiejtésének
gyakorlására. A diákok megfigyelhetik, mely nyelvi egységeket ejtjük egy szóként, hol tartunk szünetet a
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mondatban, hova esnek a fő hangsúlyok. Tapasztalataink szerint ez a fajta tudatos, elemző hallgatás,
majd a mondatok hangos elismétlése együttesen lényegesen javítják a hallásértést.

Hasznos mondatok
A fejeteket záró Hasznos mondatok nem új elem a tankönyvben. Ez az oldal a fejezet fontos szókincsét
foglalja össze. Érdemes az órán is adni néhány percet a diákoknak a mondatok átolvasására, néhány
mondat
kontextusba
helyezésére.
A diákok a mondatokat saját nyelvükre fordítva feltehetik a Memrise-ra, a Quizletre vagy más szótanuló
programra, így önállóan is folyamatosan tudják ismételni őket.

Visszatérő elemek a tanári kézikönyvben
Kiegészítő módszertani megjegyzések: Miért így?
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
felhasználására

és

a

munkafüzet

ismétlődő

feladattípusainak

Hasznos kifejezések
A munkalapon található kártyák segítségével a diákok hasznos/gyakori kifejezéseket alkothatnak.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, a kártyákat felvágjuk. 2-3 ember dolgozik egy csomaggal.
2) A cél, hogy a csoportok minél több kifejezést állítsanak össze a kártyák segítségével. (A
szókapcsolatok elemei dominószerűen is kiegészíthetik egymást.)
3) A diákok összeillesztik a szókapcsolatokat, majd le is írják őket. Járunk körbe, javítsuk az esetleges
hibákat.
4) A kifejezéseket menet közben a táblára írjuk. A(z érzésünk szerint) gyakrabban használt kifejezések
kerüljenek a lista élére.
5) Egy-egy kifejezés tipikus használati lehetőségeiről a Google korpusza adhat felvilágosítást. Kisebb,
(ugyan nem tökéletes) angol fordítást is feltüntető oldal a Hunglish.hu, ezen még egyszerűbb a keresés.
Tegyük fel például, hogy az egyik kifejezés a listán a "kérdést tesz fel". Ennek kontextusba helyezésére
(pl. milyen melléknevek társulhatnak a kérdés főnévhez, mikor használjuk inkább a kérdez/megkérdez
igét és mikor a kérdést tesz fel szókapcsolatot) írjuk a kifejezést a Keresőbe, válasszunk ki 4-5 jól
érthető példamondatot, amelyeket megbeszélünk a diákokkal.
6) Végezzük ezt el 2-3 kifejezéssel.
7) Házi feladatként a diákok 2-3 újabb kifejezést választanak a listáról, és ezek tipikus használatát
térképezik fel a Google adatbázisa vagy a Hunglish alapján.
Az 5-6. lépés célja amellett, hogy a nyelvet működésében, valóban elhangzott/leírt mondatokon
keresztül mutatja be, a diákok autonómiájának elősegítése. Az interneten egy-egy szó használatával
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kapcsolatban nagy számú példán keresztül sok hasznos információra tehetnek szert, ezáltal is
fejlesztve nyelvi kompetenciáikat.
Variáció
Arra is megkérhetjük a diákokat, hogy egy lapra gyűjtsék a kifejezéseket, amelyet továbbadnak egy
másik csoportnak. A csoport végigolvassa és kiegészíti a gyűjteményt.
Vonzatos igék
A munkalap bármikor felhasználhatjuk. Célja a fejezetben előforduló vonzatos igék elmélyítése.
1) Készítsünk kártyákat úgy, hogy a kártya egyik felén a teljes mondat, a másikon a hiányos mondat
szerepeljen.
2) Osszuk szét a kártyákat a diákok között. Lehetőleg mindenki egyenlő számú kártyát kapjon.
3) A diákok először átnézik a kezükben lévő kifejezéseket. Ha van kérdés, tisztázzuk.
4) Majd párban gyakorolnak. Ehhez odaadják a partnernek a saját kártyáikat. A partner a kártyákat a
hiányos felükkel mutatja fel. Akié a 3. lépésben a kártya volt, kiegészíti a mondatokat. (Tehát
mindenkitől a saját kártyáit kérdezzük ki, amelyekkel a 3. lépésben dolgozott). Ha hibázik, a partner
segít. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
5) Ha a párok az összes mondatot megbeszélték, mindegyikük a másik kártyáival megy tovább.
6) Megismételjük a 3–5. lépést.
7) 5-6 kör után fejezzük be a gyakorlatot.
8) Mondjuk végig az igéket (vagy az igék egy részét), a diákok megnevezik a vonzatot.
Variáció
A munkalapot középen félbe is hajthatjuk, az egyik diák a jobb oldalt látja, a másik a bal oldalt. A diákok
párban kiegészítik a mondatokat. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
(A diákok a Quizlet, a Memrise vagy más szótanuló program platformjára is feltehetik az igéket, így
önállóan is tudnak gyakorolni.)
Szórend
A szórend gyakorlása az A1-es és az A2-es könyvben központi helyet foglalt el. Kártyák, feladatok
segítségével párbeszédekben és rövidebb szövegekben gyakoroltuk a szórend egy-egy aspektusát.
A B1-es szinttől egyre nagyobb figyelmet fordítunk a mondatok működésére szövegekben, ahol a
kommunikációs szándék dönti el, a sok helyes szórend közül melyiket választja a beszélő. Ennek
gyakorlására a MagyarOK B1-es tankönyvhöz olyan munkalapok is készültek, amelyeken egy szöveg
adott mondatait vagy tagmondatait kell a diákoknak megalkotniuk. Ez a munkalap az A1-es és az A2-es
kötet utolsó munkalapjainak szórendi feladatát váltja fel.
Javasolt munkamenet
1) Játsszuk le a kiegészítendő szöveget. A diákok a könyvben bejelölhetik, mit hallanak egy egységként,
hol tartanak a beszélők szünetet, mit hangsúlyoznak.
2) Beszéljük meg, hogyan kapcsolódik össze a mondatintonáció és a szórend. Hogyan kapcsolódnak
egymáshoz a mondatok? Hova helyeződik (át) mondatról mondatra a hangsúly?
3) Osszuk ki a munkalapokat, és kérjük meg a diákokat, alkossák meg önállóan a hiányzó mondatokat.
4) Ellenőrizzünk közösen.
5) Játsszuk le újra, konkrét feladat nélkül a hangfelvételt.
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A fenti munkamenet lehetőséget ad a szórend működésének megfigyelésére és aktív gyakorlására.
Néhány tendencia, amire a gyakorlás során felhívhatjuk a diákok figyelmét:
1) A mondat megalkotása előtt nézzük meg az előző mondat utolsó elemére! Legtöbbször ehhez
viszonyul valahogyan a következő mondat első eleme (pl. ez, ettől, de). Ugyanígy nézzük meg a
következő mondat első elemét is. Zárjuk a mondatot azzal az elemmel, amelyik legerősebben
kapcsolódik a következő mondat első eleméhez.
2) Mellérendelő tagmondatból álló mondatokban gyakran megfigyelhető, hogy a tagmondatok
szerkezete, szórendje hasonló, pl.: kinyitom az ablakot, és bejön a friss levegő. 1. állítmány 2. alany.
3) Az időhatározó és az alany legtöbbször valahol a mondat elején áll. (Ehhez ld. MagyarOK A1+ és
MagyarOK A2+ nyelvtani munkafüzet idevágó oldalait)
4) Ügyeljünk az ige és a vonzat sorrendjére. (Ehhez ld. MagyarOK A1+ és MagyarOK+ A2).
Először bizonyára jó néhány diák nehéznek fogja találni a munkalapot. Érdemes azonban a gyakorlást
következetesen végigvinni, mert tapasztalataink szerint ezzel jelentős eredményeket érhetünk el. A
diákok ugyanis egy idő után megtanulják "a helyes kérdéseket feltenni a mondatnak", és a szórendjük
látványosan javulni kezd. (A szövegkohéziós elemek elmélyítése, a tudatos szövegépítés a Magyarok
B2-es kötetében teljesedik majd ki.)
Jó munkát, eredményes tanítást kívánunk!
Szita Szilvia és Pelcz Katalin
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1. FEJEZET
VALAHOL MÁR TALÁLKOZTUNK
Mivel az ismerkedés témája az A2-es kötetben is megjelenik, érdemes megkérni a diákokat, hogy
ismételjék át az A2-es kötet 1. fejezetének 12-19. oldalát és az 5. fejezet 119-125. oldalát. Ezzel
felfrissítik a releváns szókincset. Amennyiben van rá lehetőség, kitehetünk az asztalokra néhány
MagyarOK A2+ kötetet, hogy a vonatkozó fejezeteket óra elején fellapozhassák a diákok.
1. Bemutatkozunk
Az 1. feladat célja, hogy a nyelvi szint emelkedésének megfelelő üdvözlési, bemutatkozási mintát adjon.
A mintákat követve a diákok minél több embernek bemutatkoznak a csoportból. Kis létszámú csoport
esetén az ajánljuk, hogy a diák ugyanazt a mintát gyakorolva mutatkozzon be a többieknek, majd egy
újabb formát ismételve indítsunk újabb kört.
Variáció: Készíthetünk (képes) személyiség-kártyákat kitalált vagy valódi személyekről, ahol a név
mellett megadjuk a kort, a foglalkozást, és további információkat a lakhelyet, hobbit stb. illetően. (Ezeket
az információkat maguk a diákok is megkereshetik az interneten.) Célszerű a diákok érdeklődési körébe
tartozó személyeket választani, legyen az mesehős, a magyar művészeti élet alakja, vagy éppen a
pletykalapok állandó szereplője. Egy-két javaslat, amennyiben magyar entitást választanánk: napjaink
néhány érdekes magyarországi személyisége: Baráti Kristóf, Cseke Eszter és S. Takács András,
Egerszegi Krisztina, Fa Nándor, Kassai Viktor, Miklósa Erika, Polgár Judit, Széll Tamás, Tóth Krisztina;
magyar vagy részben magyar származású híres emberek: Robert Capa, Csíkszentmihályi Mihály,
Calvin Klein, Estée Lauder, Joseph Pulitzer, Paul Simon, Telkes Mária.
2. Ismerkedő beszélgetés
A feladat áttekinti a bemutatkozást követő lehetséges beszédtémákat, a témákban feltehető lehetséges
kérdéseket – ezáltal a kérdőszavakat –, a visszakérdezés néhány formáját, a bemutatás módjait, és
teret enged az udvarias nyelvhasználat gyakorlására.
1) Az a) feladatrészben közösen gyűjtjük a nyolc megadott témára vonatkozó kérdéseket. A kérdéseket
tegező és önöző formában is megfogalmazzuk.
2) A b) feladatrész megkezdése előtt tisztázzuk, hogy milyen környezetben hangozhat el a bekeretezett
párbeszéd (ki kinek ajánlhatja fel a tegeződést). Ezzel az információval a 3. feladat témáját és
szókincsét is bevezetjük. Majd nézzük át együtt a lehetséges mondatkezdeteket és az is funkcióját
visszakérdezésben.
Kultúra és országismeret
A tegeződés-magázódás illemtanában hármon dolgot kell szem előtt tartani: a kort, a nemet és a rangot.
A szabálya pedig az, hogy a nő a férfinak, az idősebb a fiatalabbnak, a magasabb rangú az
alacsonyabb rangúnak ajánlhatja fel a tegezést. A felajánlott tegezést illik elfogadni, visszautasításához
nyomós indokra van szükség. A legtöbb magyarországi munkahelyen bevett szokás, hogy nemre, korra,
beosztásra való tekintet nélkül mindenki tegeződik mindenkivel.
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3) A diákok párokban vagy kisebb csoportokban beszélgetnek. Kiválasztják, milyen kérdéseket
szeretnének feltenni az a) feladat kérdései közül, majd a beszédpanelek segítségével eljátsszák az első
találkozást. Körbejárunk, és segítünk a fogalmazásban. Ügyeljünk arra is, hogy a párok reagáljanak is a
hallott információra. A b) feladat kék mondatai ehhez is segítséget nyújtanak.
4) Újrarendezzük a csoportokat/párokat. A szituáció változatlan, csak arra kérjük a diákokat, hogy
ebben a beszélgetésben új kérdéseket tegyenek fel.
5) A hasznos mondatokat felírjuk a táblára, kiegészítve a b) feladatrész mondatait.
6) A c) és d) feladatot adhatjuk házi feladatnak.
7) A jelen idejű igeragozás és a tárgy típusainak átismétlése történhet az órán vagy házi feladatként, a
csoport igényeinek függvényében.
1. munkalap: Szeretném bemutatni…
Variáció arra az esetre, ha a csoport tagjai nem ismerik egymást
1) A diákok párban dolgoznak, kihúzzák az egyik kártyát, amely meghatározza majd a későbbi
bemutatási helyzetet.
2) A diákok röviden bemutatkoznak egymásnak, mesélnek magukról a társuknak, és kitalálják, honnan
ismerhetik egymást.
Variáció arra az esetre, ha a csoport tagjai már ismerik egymást
1) A diákok fiktív személyt találnak ki, ennek szerepében végzik el a fenti gyakorlatot. Járjunk körbe, és
segítsünk a mondanivaló megformálásában. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
2) A munkalap mintamondatait használva mindenki bemutatja a beszélgetőpartnerét.
3) A többi diákot arra kérjük, hogy reagáljanak is a hallottakra. Ehhez megadhatunk néhány mondatot,
pl.: Nem is gondoltam volna, hogy… / Azt különösen érdekesnek tartom, hogy… / Akkor van, amiben
hasonlítunk, engem is kifejezetten érdekel a… stb.
4) Adjunk alkalmat újabb kérdések feltételére és válaszadásra.
5) Összesítsük a beszélgetések eredményét szóban és/vagy a táblán.
3. Ki kinek mutatkozik be Magyarországon?
1) Közösen elolvassuk, amit a bemutatásról tudni kell. Ha a tegezés-magázás szabályaival
megismertettük a diákokat, felhívjuk rá a figyelmet, hogy ugyanezen szabályok érvényesek a
bemutatkozásra is. Az új információ a kéznyújtás/pusziadás illemszabályai.
2) A munkafüzet segítségével áttekintjük a kölcsönös névmás használati körét (12. oldal), és
belekezdünk a gyakorló feladatokba, amelyeket a tanulók otthon fejeznek be.
3) A hallottak alapján a diákok párban vagy kis csoportban megbeszélik, hogy náluk milyen
illemszabályok vonatkoznak a bemutatkozásra és a bemutatásra. Ehhez használják a b) feladat
mondatait.
4) Járjunk körbe a teremben, és segítsünk a mondanivaló megformálásában. A táblán foglaljuk össze
az elhangzottak információkat.
5) Mondjuk el a táblára írt információkat mi. A diákok kiegészítik őket illetve kérdéseket tehetnek fel
egymásnak a témával kapcsolatban.
2. munkalap: Nyújtson kezet, és mutatkozzon be magyar szokás szerint!
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A munkalap kártyái a szociokulturális viselkedési formák szerinti nyelvi formákat gyakoroltatják, ahol
nemre, korra, foglalkozásra, beosztásra kell figyelni a köszönéskor.
1) Készítsünk kártyákat, mégpedig úgy, hogy az egy sorban található kártyákat nem vágjuk szét.
2) A diákok párokban dolgoznak, minden pár megkapja az öt kártyát, melyeket kihúzva köszöntik
egymást kézfogással.
3) Körbejárunk, javítjuk az esetleges hibákat, kiejtést, mondatintonációt.
4. Kulturális félreértések
A feladat néhány olyan kulturális különbséget dolgoz fel, amelyek kellemetlen félreértésre adhatnak
okot.
1) Tisztázzuk a szavak és kifejezések jelentését.
2) Elmondjuk a diákoknak, hogy három történetet fognak hallani. Lejátsszuk a felvételt, a diákok
közben, ha akarnak, jegyzetelhetnek. Majd - nyitott kérdések segítségével - kisebb csoportokban
megbeszélik, mit értettek meg az első hallgatás után. Írjuk az információkat a táblára.
3) Játsszuk le újra a hangfelvételt. Most arra keressük a választ, hogy ki melyik szokást ismerte illetve
nem ismerte.
4) Olvassuk el a szövegeket, válaszoljunk a diákok esetleges kérdéseire.
5) A c) feladatot kisebb csoportokban is megoldhatják a diákok. Járjunk körbe, javítsuk a mondatokat és
segítsünk a mondanivaló megformálásában.
6) A d) feladat mintamondatainak áttekintését követően hasonló történeteket gyűjtünk. Ezeket a diákok
le is írhatják. A kijavított szövegeket a közösségi platformok egyikén meg is oszthatjuk.
7) Házi feladataként arra kérjük a diákokat, hogy hallás után írják le a három történetet, majd a könyv
segítségével ellenőrizzék a szöveget.
8) Tekintsük át a munkafüzetben a birtokos személyjelek ismétlését és kiegészítését. A feladatokat
adjuk fel otthoni munkára.
Miért így?
A diákok hallottak (1) és olvastak (2) a magyarországi bemutatkozási szokásokról, majd megbeszélték
a saját reflexiójukat (3), végül új, ide kapcsolódó történetet meséltek (4). Négy különböző módon
találkoztak egyazon témával, ami segíti a bevésést, különböző készségeket fejleszt, így nem válik
unalmassá, sematikussá.
5. Nem ismerjük egymást valahonnan?
1) A párbeszéd nem igényel (otthoni) szókincselőkészítést. Három alkalommal hallgatjuk meg a
dialógust, mindahányszor új feladatot végezve el.
2) Az első meghallgatás után az a) feladatban három lehetséges válasz közül kell kiválasztani a
helyeset. Ehhez kiosztunk minden diáknak vagy egy A betűt, vagy egy B betűt, vagy egy C betűt.
3) Felolvassuk a mondatot, akinél a helyes válasz betűjele van, felemeli a papírját.
4) Helytelen megoldás esetén újra meghallgatjuk a vonatkozó szövegrészt.
5) A második meghallgatás alatt a diákok önállóan töltik ki a mondatokat a b) feladatban. A
megoldásokat közösen ellenőrizzük.
6) A következő fázisban párokat alkotnak, és közösen illesztik a hiányzó mondatokat a szövegbe.
Megoldásaikat a dialógus harmadik meghallgatásával ellenőrizzük.
7) Hívjuk fel a figyelmet a csak használatára barátságosabb felszólításokban.
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7) Végül beszéljük meg, mikor kezdték tegezni egymást a szereplők, és miért történt a váltás. A
konklúziót a diákok a d) feladatban írásban rögzítik. (Megoldás: amikor kiderül, hogy egy gimnáziumba
jártak, és Miki Gabi öccsének az osztálytársa volt, tehát amikor rájönnek, hogy a múltjuk egy része
közös.)
6. Ön következik
Ebben a feladatban a diákok az eddig tanultakat saját élethelyzetükre forgathatják vissza.
1) Olvassuk el az a) feladat kérdései, a mintamondatokat és a feladathoz kapcsolódó megjegyzéseket.
2) A diákok kettes-hármas csoportokat alkotnak, és elmesélik egymásnak a régen látott ismerőshöz
kötődő információkat. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
3) Kiválasztanak a történetek közül egyet, amit közösen megformálnak. Ebben a lépésben is segítsünk
a mondanivaló megfogalmazásában.
4) Végül mindegyik csoport elmondja a történetet a társaiknak (vagy, ha fennáll a veszélye, hogy a
diákok nem beszélnek érthetően, sok hibát vétenek, inkább mondjuk el mi a történetet). A diákok
kérdéseket tesznek fel a hallottakkal kapcsolatban. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
Variáció
Ha a 3. lépés házi feladat is, és a szövegeket óra előtt javítjuk, a 4. lépés könnyebben és kevesebb
hibával megoldható.
7. Mi történhet a középiskola utáni tíz-tizenöt évben? Gyűjtsön szavakat!
Egy komplex párbeszéd feldolgozásának szekvenciáját kezdjük. A szekvencia a 13. feladattal zárul.
1) Arról beszélgetünk a diákokkal, hogy mi történhet egy emberrel 18 és 30 éves kora között. A diákok
kisebb csopportokban dolgoznak, majd összesítjük a kifejezéseket a táblán.
2) A cselekvéseket, történéseket általános alannyal formáljuk meg: a mondatokat Az ember…
kifejezéssel kezdjük. Hívjuk fel a szerkezetre a figyelmet (általános, mindenkire igaz állítást
fogalmazunk meg vagy önmagunkról beszélünk általánosításba burkolózva), majd nézzük meg a
munkafüzet 15. oldalát.
3) A munkafüzet 15. oldalának feladata házi feladat.
8. A két volt osztálytárs, Bence és Miklós találkozik
A feladat során három fázisban dolgozzuk fel Bence és Miklós beszélgetésének szövegét. A munka
során számos alkalommal támaszkodunk a halláskészségre.
1) Először elolvassuk az a) feladat mondatait, majd az első meghallgatás után a diákok egyénileg
eldöntik, hogy igazak, vagy hamisak az állítások. Párokban ellenőrzik a megoldásukat. Ehhez írjunk fel
néhány beszédpanelt a táblára: Szerintem ... / Én úgy értettem, hogy ... / Szerintem Miklós azt mondta,
hogy ... / Ezt nem hallottam/értettem. stb.
2) Játsszuk le újra a szöveget, hogy a diákok azokat a helyeket, ahol a megoldásuk nem egyezett, újra
ellenőrizhessék.
3) Majd ellenőrizzük közösen a feladatot.
4) A második szöveghallgatás előtt a diákok párban dolgoznak tovább. Az egyik tanuló megtippeli, mi
lehet a Miklósról szóló képek sorrendje, a másik pedig Bence történetének képeit teszi sorrendbe.
5) Mindkét diák memorizálja, mit tudott meg a b) és c) feladat mondataiból, és elmondja a
beszélgetőpartnerének: Miklós/Bence minden vizsgán megbukott. Programtervező informatikusként
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végzett. Van egy együttese, dzsesszt játszanak. Tavaly megnősült. Anna, a felesége gyerekorvos. stb.
Ehhez az a diák, aki beszél, letakarja a szöveget, a másik diák ellenőrzi a mondatokat és segít.
6) Újra meghallgatjuk a dialógust, és ellenőrizzük a képek számozását.
7) A diákok párban megoldják a d) feladatot. Ha a csoportdinamika igényli, rendezzük újra a párokat.
8) Az első fejezet a jelen idejű igeragozás mellett a múlt idejű ragozást is átismétli. A következő
lépésben megkérhetjük a diákok, hogy rendszerezzék a szövegben előforduló igéket típusuk szerint.
Ehhez adjuk meg a táblán a csoportokat és ismételjük át az alapszabályokat.
9) Ellenőrizzük a megoldásokat.
10) Majd nézzük meg a munkafüzet táblázatát, a feladatokat adjuk fel házi feladatnak.
Miért
így?
Az 5. lépésben a diákok egymást segítik a szókincstanulásban. Kevesebb stresszel jár, amikor a diákok
párban dolgozva egymást javítják, mint amikor mi javítunk a csoport előtt. Minden olyan feladat esetén,
amelyet írásban már megoldottak a diákok, beiktathatunk egy olyan lépést, amelyben a diákok a fent
leírt módon segítenek egymásnak az adott szókincs bevésésében.
9. Egészítse ki a szöveget!
A feladatban a párbeszéd teljes szövege szerepel, az a) feladatban az igék, a b) feladatban a főnevek
hiányoznak.
A feladat lehet házi feladat, de órán is megoldhatjuk. A megoldásokat a hangfelvétel segítségével
ellenőrizzük. Ha órán megoldottuk a feladatot, akkor is kérjük meg a diákokat arra, hogy otthon
hallgassák meg újra a felvételt, ismételjék a monatokat és a 17-18. oldal képeinek segítségével
próbálják meg a teljes szöveget elmondani. Nagyon sok hasznos fordulatot memorizálhatnak ezzel.
Variáció
Az a) és a b) feladatrész párbeszédét kitöltjük és felvágjuk.
1) A diákok párban dolgozva állítják össze a mondatok sorrendjét.
2) A megoldást a hangfelvétel segítségével ellenőrizzük.
3) Majd kérjük meg a diákokat, hogy az egyik beszélő mondatait fordítsák meg (tehát ne lássák a
mondatokat), és így próbálják meg őket rekonstruálni.
10. Hogy mondja ezt Bence vagy Miklós?
A feladat célja, hogy rámutasson arra, hogy azonos tartalmakat más-más formában is át lehet adni.
1) A diákok párban megoldják a feladatot.
2) Ellenőrizzünk közösen.
3) Majd kérjük meg a párokat, takarják le a megoldásokat. A szinonim mondatokat emlékezetből
próbálják megalkotni. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést.
Variáció
1) Készítsünk kártyákat, melyeken a 2x9 mondat szerepel (tehát a feladat megoldásait képező
mondatokat is adjuk meg). Hat-nyolc főnél nagyobb csoport esetén érdemes két sorozatot készíteni.
2) A diákoknak kiosztjuk a kártyákat, akik a teremben körbejárva megkeresik az összeillő mondatokat,
majd kirakják egy asztalra.
3) Végigolvassák a mondatokat, majd párban megoldják a feladatot.
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4) Kérjük meg a diákokat, fordítsák meg a szinonim mondatpárok egyikét, és próbálják emlékezetből
megalkotni (szóban vagy írásban).
11. Mit mesél Bence és Miklós?
1) Az a) feladatban értelmezzük a táblázat tartalmát, és tudatosítjuk az igeidők használatát. (Az igeidők
egyeztetése, amit a magyar nyelv az idézett mondatok esetében nem ismer, több más nyelvre
jellemző.)
2) A b) feladatot feladjuk otthoni munkára. Kérjük meg a diákokat, hogy lehetőleg a párbeszéd összes
mondatát alakítsák át, mert ezzel a múlt idő képzését és a párbeszéd szókincsét is gyakorolhatják.
12. Rövid reakciók
A feladat a mindennapi beszélgetések néhány gyakori mondatát gyakorolja. Ezek elsődleges célja a
kommunikáció fenntartása és továbblendítése, ami idegenajkúaknak gyakran gondot okoz.
1) A diákok önállóan vagy párban megoldják a feladatot.
2) Majd a tanulócsoportban gyakorolják a kifejezéseket. Ehhez egyik diák választ egy mondatot,
kimondja, és az reagál, akire ránéz. Javítsuk a kiejtést és a mondatintonációt.
3) Motivált csoportok folytathatják is a beszélgetést. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
Variáció
A párosításhoz készíthetünk kártyákat a mondatokból. Ezeket a diákok memóriakártyaként
összepárosíthatják vagy rögzítjük őket a táblán, és a diákok valamilyen íróeszközzel összehúzzák a
párokat. Ügyeljünk arra, hogy a kártyák egyforma nagyságúak legyenek (ez a memóriajáték esetén
lényeges), de a mondatpárok tagjait két különböző színű lapra írjuk.
13. Ön következik
A feladat összefoglalja és a diákok élethelyzetére adaptálja a tanultakat.
1) Megkérjük a diákokat, hogy írjanak magukról a mintamondatok alapján egy szöveget, de ne adják
meg benne a nevüket. Mi is írhatunk magunkról szöveget. (Ezt a lépést célszerű otthon elkészíteni, házi
feladatnak előzőleg kiadni.)
2) Figyelmeztetjük a diákokat, hogy csak olyan információkat adjanak meg, amelyeket szívesen
közölnek magukról.
3) Javítsuk ki a szövegeket. Ha van időnk, írjunk magunkról hasonló szöveget.
4) Az összes szöveget kitesszük egy szabad asztalra vagy feltesszük a falra. Mindenki mindegyiket
végigolvassa. Ha valaki valamit nem ért, a szöveg írójától vagy tőlünk kérhet segítséget.
5) Miután mindenki elolvasta a szövegeket, adjunk időt kérdésekre, reakciókra a szövegekkel
kapcsolatban. Reagáljunk mi is.
Variáció a 3. lépés után
1) A kijavított szövegeket kiosztjuk a csoportban úgy, hogy senki ne a sajátját kapja.
2) A diákok elolvassák a szöveget, és megpróbálják megkeresni a tulajdonosát, akként, hogy odalépnek
egy társukhoz, és eldöntendő kérdést tesznek fel a szöveg alapján. Te érettségi után rögtön elkezdtél
dolgozni? Szerettél egyetemre járni? stb. Használják az új nyelvi struktúrákat, emelik a nyelvi szintet.
3) A feladatnak akkor van vége, ha mindenki megtalálta a szövegét.
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Miért így?
Ha a diákok egymás javított szövegeit végigolvassák, nemcsak egymásról tudnak meg többet, hanem
ugyanazokat a szerkezeteket is többször látják, ami segíti a bevésést.
3. munkalap: Mikor?
Az időhatározókat gyakoroltató munkalap jól használható a 13. összefoglaló feladatot követően.
1) Kártyákat készítünk, egy-egy sorozattal két-három diák dolgozik.
2) A kártyákból szókapcsolatokat raknak ki a csoportok: tavaly télen, múlt télen, ebben az évben stb.
(Sok jó megoldás létezik.) Kérjük meg a csoportokat, hogy a kirakott szókapcsolatokat másolják is a
füzetükbe. Körbejárunk, ellenőrizzük a megoldásokat, a szókapcsolatot írjuk a táblára is.
3) A következő körben a diákok párban kérdéseket írnak, amelyekre a táblán szereplő kifejezések
egyike lehet a válasz. (Ebben a lépésben tehát kontextusba helyezik az időhatározókat és a magyar
igeidők használatát is átismétlik.) Biztassuk őket, hogy a fejezet eddig átvett részéből minél több új
szókincset használjanak. Járjunk körbe, segítsünk a kérdések megfogalmazásában, javítsuk a hibákat.
4) A diákok egymásnak teszik fel a kérdéseiket. A kérdezett személy a táblára írt kifejezések egyikével
válaszol.
14. Neked fontos a pontosság? Önnek fontos a pontosság?
A fejezet utolsó szekvenciája egy kulturálisan determinált, élesen eltérő módon értelmezett kérdést
tárgyal, ami bosszúságot vagy meg nem értést okozhat nemzetközi közegben.
1) A feladat kérdésén elgondolkoznak a diákok, és memorizálják a megadott mondatok közül
véleményüket leíró mondatot.
2) Körbejárnak, és minél több diáktársuknak felteszik a kérdést és elmondják a saját válaszukat. Járjunk
körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
3) A beszélgetések eredményét a b) feladatban le is írják.
4) Végül kézfeltartásos szavazással eldönthetjük, melyik mondattal azonosul a legtöbb ember.
15. Melyik országban mit jelent pontosnak lenni?
1) A kulcskifejezések jelentésének tisztázása itt szinonim kifejezésekkel történik. A szókincs ezen
elemeit szókártya segítségével is megoldhatjuk, például akként, hogy a két eltérő színű lapra felírt
kifejezések papírlapjait elosztjuk a diákok között, akiknek meg kell keresni, kinél van a kifejezésük párja.
2) A diákok önállóan elolvassák a négy szöveget, és megtippelik, melyik országra vonatkoznak a
leírások.
3) Elsőként azt beszéljük meg, mire alapozva döntöttek. Itt a szövegből kiemelhető információk mellett
várhatóan saját interkulturális tapasztalatuk vagy másodkézből kapott információk is elő fognak kerülni.
Vigyázzunk arra, hogy a gyakorlás egyetlen fázisában se mondjunk más kultúrákról sértő dolgokat, még
akkor sem, ha az adott kultúra képviselői közül éppen senki sem ül a csoportban, hiszen a gyakorlat
alapvetően az interkulturális megértést célozza.
4) A megoldást a hangfelvétel lejátszásával ellenőrizzük.
5) A pontosságra vonatkozó kifejezéseket, szavakat a d) feladatban a diákok párban gyűjtik ki, majd
közösen ellenőrizzük, javítjuk. Ha az idő engedi, szánjuk néhány percet arra, hogy a diákok ezeket a
kifejezéseket meg is tanulják.
Variáció az 1. lépésre
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Ugyanúgy alkalmazható a 12. feladatnál ismertetett memóriakártyás, vagy táblán párosítós technika is.
4. munkalap: Mit jelent a pontosság?
A munkalap a 15. feladat szövegeit dolgozza fel.
1) A munkalap kiosztása után hallgassuk meg újra a felvételt.
2) A diákok a hallott szöveg alapján kiegészítik a toldalékokat.
3) Megoldásaikat párban ellenőrzik úgy, hogy felolvassák egymásnak a mondatokat. (Kérdéses esetben
segít a tankönyvi szöveg.) Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést.
4) Mindenki egy adott ország/kontinens szakértője. A diákok csoportokat alkotnak úgy, hogy minden
csoportban minden országgal/kontinenssel kapcsolatosan legalább egy szakértő legyen. Kérdéseket
tesznek fel egymásnak, ismertetik a szövegben található információkat. Bátorítsuk őket arra, hogy minél
több elemet használjanak a szövegből, különös tekintettel az új szókincsre. Járjunk körbe, javítsuk a
hibákat és a kiejtést. A felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára.
16. A pontosság illemszabályai Magyarországon
1) Az a) feladat mondatai a magyar viselkedési normákat mutatja be a pontossággal kapcsolatban. A
diákok elolvassák, és végiggondolják, igazak-e az állítások az ő országukra is.
2) A gondolataikat kis csoportban megosztják egymással a b) feladat mintamondatainak segítségével.
3) Végül megkérdezhetjük, saját tapasztalataikra gondolva egyetértenek-e a Magyarországról az a)
feladatban leírtakkal.
Variáció
Olyan csoportban, ahol több országból származó tanulók dolgoznak együtt, vizualizálhatjuk is a
tapasztalatokat.
1) Az a) feladat mondatait felírjuk a táblára.
2) A diákok nemzetiségének megfelelően nyolc megegyező és nyolc ellentétes véleményt
megfogalmazó kártyát készítünk, pl.: Ez Hollandiában is így van. Hollandiában ez nem fontos. Nálunk,
Hollandiában erre nem figyelnek stb. Célszerű nemzetiségek szerint más színű kártyára írni ezeket a
mondatokat.
3) A diákok a kártyáikat a mondatok mellé teszik, majd a táblakép alapján, a b) feladat mondatait
használva megbeszélik az információkat.
Kultúra és országismeret
Érdemes tudatosítani a diákokban, hogy késés esetén a magyar kommunikációs normák szerint
valamilyen indokot is hozzáteszünk az elnézéskérés után. Ez nem minden kultúrkörben szokás.
17. Mindenki késik
1) Elolvassuk a kilenc állítást, majd meghallgatjuk a hangfelvételt.
2) Az első hallgatás közben a diákok már próbálkozhatnak a megoldással, majd a szomszédjukkal
megbeszélik, ki milyen nevet írt az állítások után.
3) Játsszuk le újra a hangfelvételt, a diákok javítják és kiegészítik megoldásaikat.
4) Ellenőrizzünk közösen, és kérdezzük meg a diákokat, mit értettek még. A felmerülő mondatokat,
kifejezéseket íjruk a táblára (ezek ugyanis segíthetnek a b) feladat megoldásában).
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5) A következő meghallgatással a diákok beírják a b) feladatba a kifejezéseket, majd megbeszélik a
párjukkal a megoldást. A szövegek között szünetet tartunk. Csak akkor megyünk tovább, ha a diákok
megbeszélték, hogy mivel egészítették ki a szöveget.
6) A megoldásokat közösen ellenőrizzük. (Ehhez a megoldókulcsot is kivetíthetjük.)
7) A diákokat két csoportra osztjuk, az egyik csoport a c) feladat első pontja szerint az elnézéskérés
formuláit emeli ki a szövegből, a másik csoport pedig azokat az információkat, hogy mennyit késik a
telefonáló.
8) Kiválasztunk a szövegekből mondatokat, a két csoportba tartozók mellett olyan mondatokat is,
amelyek nem tartoznak a kategóriákba.
9) Felolvassuk a mondatokat. A csoportoknak jelezni kell, ha megjelölték a mondatot.
8) A dialógusok lehetséges folytatásait válogatjuk ki a d) feladatrészben. A b) feladat szövegeit és a d)
feladat mondatait kártyákra is írhatjuk. A három szöveget rögzítjük a falon vagy kitesszük őket egy
szabad asztalra. A mondatokat szétosztjuk a diákok között, akik a megfelelő szöveg alá ragasztják
ezeket.
9) Miután ellenőriztük a megoldást, a diákok leírják a mondatokat a d) feladatban.
Lehetséges folytatás
Kérjük meg a diákokat, párokban játsszák el egyik párbeszédet, mintha telefonbeszélgetés lenne.
Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
5. munkalap: Torpedó
A munkalap az igeragozást gyakoroltatja a fejezet néhány szókapcsolatának segítségével. Beszéljük
meg az esetleges kérdéseket.
1) Ragozzuk végig a munkalapon található igéket a megadott igeidőben.
2) A diákok párban játsszák a torpedó játékot. Ennek menete: mindenki bejelöl a saját rácshálóján
valamilyen színnel egy 5 elemből, két 4 elemből, három 3, egy 2 és egy 1 elemből álló hajót. Másik színt
vesz a kezébe.
3) A partner megpróbálja eltalálni az ellenség hajóit. Ehhez a megfelelően ragozott igei szerkezetet
mondja ki. A cél a másik hajóinak „elsüllyesztése”.
18. A főnévi igenév: ragozott alakok
1) Mivel a fenti kommunikációs helyzetben gyakran használjuk a főnévi igenevet ragozott formában,
ezért megfigyeljük a főnévi igenév ragozott alakját az a) feladat táblázatában egyes szám első
személyben.
2) Oldjuk meg közösen a b) feladatot.
3) Mielőtt a munkafüzet 18. oldalán áttekintenénk a ragozási sort, kérjük meg a diákokat, próbálják
összeállítani a paradigmát. Segítségül mondjuk el, hogy a toldalékok a birtokos személyjelekkel erős
hasonlóságot mutatnak. (Ezzel ismét nyilvánvalóvá tesszük a magyar nyelvnek azt a sajátosságát, hogy
egyazon toldalék különféle szófajú szóhoz kapcsolódhat.)
4) A nyelvtani anyag áttekintése során kiemelt figyelmet szentelünk a munkafüzet 19. oldalán a szórendi
kérdéseknek és a hasonló szerkezeteknek.
5) Belekezdünk néhány feladat megoldásába.
6) A gyakoroltató feladatokat a diákok otthon megoldják, a megoldókulcs segítségével ellenőrzik.
Kérdéseiket a következő órán feltehetik.
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6. munkalap: Párbeszéd
A munkalap a 18. feladat egyik szituációját viszi tovább.
1) Kivágjuk a munkalap dialógusának mondatait.
2) Két diák kap egy-egy sorozatot, amelyet közösen rendeznek sorrendbe.
3) Ellenőrzésképpen egy pár felolvassa a párbeszédet.
4) A párok az egyik szereplő mondatait (vagyis minden második mondatot) az asztal felé fordítanak és
emlékezetből alkotják meg őket. Járjuk körbe, javítsuk a kiejtést.
5) Majd a másik szereplő mondatait fordítják meg és alkotják meg emlékezetből.
19. Ön is késik
1) Olvassuk el a három szituációt. Beszéljük meg azt is, tegező vagy magázó viszonyban vannak-e a
beszédpartnerek.
2) A diákok párban dolgoznak. Kiválasztják valamelyik szituációt, összegyűjtik az előző feladatok
mintáiból, ami számukra használható, és megírják a szituáció dialógusát. Körbejárjunk a teremben,
segítünk a megformálásban és javítunk.
3) Néhány pár a csoport előtt is előadja az új dialógust.
20. Összefoglalás: változások az Ön életében és környezetében
1) Először modellezzük a feladatot, vagyis meséljünk és írjunk magunkról hasonló szöveget. A szöveget
osszuk is ki a diákoknak, hogy mintaként használhatják majd saját fogalmazásukhoz.
2) A diákok házi feladatként saját magukról írnak szöveget.
3) Javítsuk a szövegeket óra előtt.
4) A szövegeket kifüggeszthetjük az osztályban, vagy feltehetjük a közös internetes platformra.
5) A diákok tegyék fel valamelyik kérdést egy magyar anyanyelvűnek, és rögzítsék a választ.
6) A rögzített anyag alapján foglalják össze a társaiknak (szóban vagy írásban), hogy mit tudtak meg.
7) Mintaként adjunk meg néhány mondatot, ahogy bevezethetik az összefoglalást: Az egyik ismerősöm
azt mesélte, hogy…, Beszéltem egy kedves barátommal, akitől megtudtam, hogy…
Miért így?
Az előző kötetek összefoglaló feladataihoz képest B1-es szinten újdonságot jelent, hogy arra kérjük a
tanulókat, hogy anyanyelvi beszélőket is vonjanak be „mintaadóként”, aki a fejezetben tárgyalt témával
kapcsolatosan mondja el a tapasztalatait és/vagy a véleményét.
Az anyanyelvi beszélők szóbeli produktumainak megértése komoly feladat, amelyből rengeteg ismeret
szerezhető. A diák autentikus, használható megnyilvánulási mintát kap (várhatólag a saját
korosztályából való embert fog megkérdezni). Fontos, hogy az anyanyelvi beszélő is megértse a
feladatot: vegye komolyan a diák kérését, próbálja szem előtt tartani annak nyelvi szintjét, szorítkozzon
a témára. Ez főként az első időkben fontos, hiszen diáknak, anyanyelvi beszélőnek egyaránt hozzá kell
szoknia a helyzethez. A diák pedig nyugodtan kérdezzen vissza, ha valamit nem ért, jegyzeteljen, vegye
fel a beszélgetést.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a Bevezető
3-5 oldalát.
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2. FEJEZET
A KONCENTRÁCIÓ ÉS A TELJESÍTMÉNY SEGÍTŐI
A mottó
Nézzük meg a fejezet mottóját, amely Erdős Pál matematikustól származik. A mottót a kávé szó
kihagyásával a táblára is írhatjuk, a diákok feladata, hogy megtalálják a hiányzó szót. Ha a diákok nem
vennék észre, hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a mottó humoros. (A nyelvi humor értelmezése idegen
nyelven talán az egyik legnehezebb feladat.)
Kultúra és országismeret
Erdős Pál (Budapest, 1913 – Varsó, 1996), a 20. század egyik legkiemelkedőbb matematikusa, az MTA
tagja. Elsősorban számelmélettel (ezen belül főleg elemi számelmélettel) és kombinatorikával,
halmazelmélettel, analízissel és valószínűségszámítással foglalkozott, de a matematika szinte minden
ágában alkotott. Sajátos, ironikus nyelvezetét az őt ismerők sokáig emlegették.
A matematika történetében csak egy termékenyebb alkotó volt nála: a svájci Leonhard Euler.
A különböző serkentőszereknek (főleg a kávénak) köszönhetően Erdős napi 19 órát tudott dolgozni. Ez
magyarázza a fejezet mottóját is.
1. Mi segíthet koncentrálni?
A koncentrációs képesség az élet számos területén fontos. Az első feladta erre a témára hangol rá.
1) Az a) feladatban a diákok kisebb csoportokban vagy az egész csoport közösen asszociációkat gyűjt
a témával kapcsolatban. Írjuk a táblára a kifejezéseket. Ha a diákok maguktól nem tennék, adjuk meg
mi azokat a kifejezéseket, amelyek a 2. feladatban előkerülnek (friss levegő, legalább 6 óra alvás, evés,
zenehallgatás, rendszeres sport stb.). Így már a 2. feladat elvégzése előtt bevezetjük a releváns
szókincset.
2) Térjünk át a b) feladatra. A diákok kisebb csoportokban dolgoznak és az a) feladatban összegyűjtött
kifejezések és a b) és a c) feladat mondatai segítségével állításokat mondanak magukról. Járjunk körbe,
javítsuk a kiejtést és a hibákat. Mindig figyelmeztessük a diákokat, hogy reagáljanak is a hallottakra
(ebben segít a c) feladat szókincse).
3) Felírjuk a következő három kérdést a táblára: Neked mi segít a legjobban koncentrálni? Mikor nem
tudsz koncentrálni? Mi az, ami (téged) kifejezetten zavar?
4) A diákok memorizálják a b) feladatban azokat a mondatokat, amelyek igazak rájuk.
5) A következő fázisban a diákok felállna és több partnerrel is megbeszélik a táblára írt kérdéseket. Ha
elfelejtettek egy mondatot, természetesen megnézhetik a könyvben, hiszen a cél nem a diákok
tesztelése, hanem a szókincs hatékony bevésése. A c) feladat mondatait használva reagálnak a
válaszokra. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. A diákok le is jegyezhetik a megtudott információkat.
6) A diákok kisebb csoportokban összesítik az információkat. Ehhez megadhatunk néhány mondatot,
pl.: Karentól megtudtam, hogy ... / Pierre azt mondta, hogy ... / Érdekes, hogy Ana ... Néhány érdekes
információt írjunk a táblára. Ügyeljünk arra, hogy senkit ne felejtsünk ki, mindenkiről kerüljön legalább
egy mondat a táblára.
2. Kinek mi segít koncentrálni?

© Szita Szilvia - Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu

18

MagyarOK B1+ Tanári kézikönyv
A feladat (legalább) négy meghallgatáson keresztül, minden szöveghallgatáshoz más típusú feladatot
rendelve tanít meg új nyelvi kifejezőeszközöket, és fejleszti a halláskészséget.
1) Csukott könyv mellett felírjuk a táblára az öt nevet és megkérjük a diákokat, próbálják meg kihallani a
hangfelvételből, kinek mi segít koncentrálni.
2) Játsszuk le a hangfelvételt.
3) A diákok párban ellenőriznek.
4) Kinyitjuk a könyvet, újra meghallgatjuk a hangfelvételt, és összepárosítjuk a neveket a főnevekkel. A
táblán mi írjuk a nevek mellé a főneveket.
5) A b) feladat egy transzformációs gyakorlat, amelyet közösen vagy párban oldhatnak meg a diákok.
6) Csukott könyv mellett olvassuk fel a c) feladat mondatait, a diákok elismétlik őket.
7) Majd kinyitjuk a könyvet, és a diákok kisebb csoportokban megbeszélik, melyik mondat hangzott el a
szövegben. Adjuk meg a hasznos kifejezéseket, pl.: Úgy emlékszem, ez a mondat nem szerepelt a
szövegben. Szerintem ez a mondat benne volt a szövegben. Erre nem emlékszem. stb.
8) A megoldásokat a szöveg újbóli meghallgatásával ellenőrizzük.
9) A d) feladat megoldása előtt áttekintjük a munkafüzet 24. oldalán, amit az előre- és visszautalásról
tudni kell. Közösen belekezdünk néhány feladatba, amelyeket a diákok otthon fejeznek be.
10) A d) feladatot a diákok önállóan oldják meg, majd megoldásaikat párban megbeszélik.
11) Játsszuk le újra a hangfevételt, a diákok ellenőrzik a megoldásaikat. Tudatosítsuk, hogy az
utalószók legtöbbször a hangsúlytalan szavak, egy szónak halljuk őket az őket követő szóval, ami
megnehezítheti a megértést, ezért a gyakorlat.
11) A diákok továbbra is párban dolgoznak. Mindenki kiválaszt 2 szöveget, amivel a legjobban egyetért,
memorizálja az információkat, és csukott könyv mellett elmondja a partnerének, amit megjegyzett. Azt is
elmondhatják, miért tudnak ezzel azonosulni a leginkább, pl.: Engem is kifejezetten zavar a zene. Én is
jobban tudok figyelni háttérzaj mellett. Nekem is sok kávé kell. stb. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a
kiejtést. A felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára.
1. munkalap: Mi segít koncentrálni?
A munkalap a 2. feladat szókincsét segít elmélyíteni.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, és kártyákat készítünk. 2-3 ember dolgozik egy csomaggal.
2) A koncentrációt segítő szavakat tartalmazó kártyákat lefele fordítjuk, a mondatmintákat szétterítjük a
párok előtt az asztalon.
3) A diákok párokban dolgoznak, felváltva húznak a lefele fordított kártyákból, és a mintamondatok
valamelyikének segítségével kijelentést alkotnak. Körbejárunk, javítjuk az esetleges hibákat, kiejtést,
mondatintonációt.
3. Mi segítheti a koncentrációt? Foglalja össze a 2. feladat alapján írásban és szóban!
A feladatot otthoni feladatként oldják meg a diákok, és elküldik nekünk, hogy a következő óráig ki tudjuk
javítani.
Miért így?
Ha előkerülnek tipikus hibák, akkor érdemes az órán visszatérni azok magyarázatára, javítására.
Ilyenkor a tipikus hibákat csokorba gyűjtjük, felírjuk a táblára és ott javítjuk, vagy „Hol a hiba?” típusú
munkalapot készítünk belőle.
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4. A felszólító mód funkciói: tanácsot adunk
1) Adunk egy kevés időt a diákoknak, hogy átismételjék az egyes szám második személyű, felszólító
módú alakokat.
2) A b) feladatot a diákok továbbra is párban dolgoznak, és szóban adnak egymásnak tanácsokat. A
feladat kiegészítése otthoni feladat.
3) A további gyakorlásra gyűjthetünk rövid szókapcsolatokat az első fejezetből, amelyeket a diákok
felszólítássá tudnak alakítani, pl.: Jelentkeztem az egyetemre. Megnősültem. Férjhez mentem. Tartom a
kapcsolatot Hannával. Bemutatkoztam Hannának. Abbahagytam a zenélést. Letettem a vizsgát. stb.
2. munkalap: Életvezetési tanácsok
1) Mindenkinek nyomtatunk egy munkalapot, amit otthon kitölt.
2) A diákok a következő órán párokban, hármas csoportokban megbeszélik megoldásaikat a megadott
mondatok segítségével.
3) Közösen ellenőrizzünk.
4) A csoportok kiválasztják a számukra legfontosabb (legérdekesebb/legmeglepőbb/legellenszenvesebb
stb.) öt tanácsot.
5) Végül beszélgetünk arról, hogy miért éppen azt az öt tanácsot választották.
5. Segíteni akar Norbinak, Evelinnek, Tamásnak, Líviusznak és Máriának
A feladat a felszólító mód első személyű tipikus használatát mutatja be ismert szókinccsel.
1) A diákok elolvassák a mondatokat. Magyarázzuk el, mi a funkciója az első személyű felszólításnak
(segítséget ajánlunk fel).
2) A diákok önállóan vagy párban kiegészítik a minidialógusokat.
3) Kérjük meg a párokat, hogy a feladat öt helyzetmondatát írják fel egy-egy kártyára.
4) A diákok néhány percben memorizálják a feladatban szereplő válaszokat.
5) Felváltva húznak kártyát. Aki húz, felolvassa a helyzetmondatot, a társa reagál rá. Akinél éppen nincs
kártya, segít a társának és javítja őt.
6. A felszólító mód funkciói: segítséget ajánlunk fel
1) Nézzük meg együtt az a) feladat táblázatát, amely az első személyű felszólító mód használatát
mutatja be. (Az A2-es könyv 8. fejezetében már foglalkoztunk a felszólító móddal, de az első személy
funkcióját nem tárgyaltuk.)
2) A diákok párban megoldják a b) feladatot, majd kiválasztanak egy szituációt, amit memorizálnak és
előadnak a csoport számára.
3) A diákok kisebb (3-4 fős) csoportokat alkotnak, és a c) feladat instrukciója szerint a szituációk
második mondatának helyére új megoldást találnak ki, illetve az eső lépésben összegyűjtött mondatokat
szituációba ágyazzák. Járjunk körbe, segítsünk a mondanivaló megformálásában, javítsuk a kiejtést.
4) A csoportok kiválasztanak egy-egy szituációt, és előadják a csoportnak.
5) A további gyakorlás érdekésben gyűjtsünk otthoni, egyetemi, munkahelyi feladatokat pl.: Megveszem
a mozijegyet. Bevásárolok. Megírom a házi feladatot stb.). A feladatok listáját írjuk a táblára.
6) A diákok párokban kérdésekké alkotják a mondatokat, pl: Megvegyem a mozijegyet? Bevásároljak?
stb. Járjunk körbe, javítsuk a megoldásokat.
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7) A diákok párbeszédben is gyakorolják a mondatokat. Egyikük felteszi a kérdést, a partner pozitívan
vagy negatívan reagál. Ehhez adjunk meg néhány mondatot, pl.: Kösz, nem kell. Igen, légy szíves! Jaj,
nagyon kedves vagy, köszönöm. Tényleg megtennéd? stb.
8) A mondatok igéit és a b) feladat igéit képzési forma szerint kategorizáljuk.
3. munkalap: Segítsek?
A 6. feladathoz tartozó első fázist, a mondatok gyűjtését helyettesíthetjük ezzel a munkalappal.
1) Minden párnak készítünk egy sorozatot a kártyákból.
2) A kártyákat lefele fordítjuk, a pár felváltva húz lapot, és alakítja át a szószerkezetet. Körbejárunk,
javítjuk az esetleges hibákat, kiejtést, mondatintonációt.
3) Végül a diákok szövegkörnyezetet találnak ki a szókapcsolat köré.
7. A zenehallgatás és a koncentráció
1) Az a) faladat csoportosítását elvégezhetjük a táblánál. Felrajzoljuk a három fejet a táblára, majd
három diáknak adunk íróeszközt azzal az instrukcióval, hogy írjanak fel egy pozitív, egy negatív, illetve
egy semleges kifejezést. Könyvet nem vihetnek magukkal, választaniuk kell egy szókapcsolatot, s azt
felírni a táblára. Többször megtehetik az utat a könyv és a tábla között.
2) Ha felírták a választott mondatot, továbbadják az íróeszközt.
3) Közben ellenőrizzük a helyesírást és a megoldást.
4) A tanulók lemásolják a táblára írottakat, majd ellenőrzik a helyesírást. (Ha a diákok között eddigre
bizalmi viszony alakult ki, ki is cserélhetik egymás között a könyvet, hogy egymás mondatait javítsák.)
5) A b) feladat szituációba helyezi a mondatokat: a diákok hipotéziseket alkotnak a zene lehetséges
hatásáról. Ezzel sok hasznos kifejezést gyakorolnak valamint motivációt kapnak a szöveg elolvasására,
hiszen a feltételezéseiket csak így ellenőrizhetik.
8. A zenehallgatás csökkenti a teljesítményt
1) Elolvassuk az a) feladat mondatait, majd becsukjuk a könyvet.
2) A tanterem két egymással szemben lévő falára kiragasztjuk a piros pöttyel és a sárga pöttyel jelölt
mondatokat.
3) Hármas csoportokat alkotunk, akiknek össze kell párosítani a szinonim mondatokat. A csoportok
maximum egy tagja lehet mozgásban, és egyszerre csak egy kártyát vehet le a falról, ennyi a szabály.
4) A csapatok megbeszélhetnek valamilyen taktikát. Figyelem, ezt is csak magyarul egyeztethetik.
Segítségül megadhatunk néhány mintát, pl.: Amíg én ..., addig te/ti ... Én ..., ti pedig ... Csináljuk úgy,
hogy ... stb.
5) A játéknak akkor van vége, ha mindenki megtalálta az összetartozó kifejezéseket.
6) A cikk feldolgozása házi feladat. A diákok otthon elolvassák, meghallgatják és kiszótárazzák a cikket,
és megoldják a c) és d) feladatot. A következő órán a 9. feladattal folytassuk tovább a gyakorlást.
7) Megnézzük a munkafüzet 32. oldalát, és megbeszéljük a vonatkozói mellékmondatokkal kapcsolatos
tudnivalókat. Belekezdünk a feladatok elvégzésébe, amit a diákok otthon fejeznek be.
4. munkalap: A zenehallgatás és a koncentráció
A munkalap a 8. b) feladat parafrázisa, ennek szókincsét és szerkezeteit mélyíti el.
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1) A diákok párban dolgoznak. A páros egyik tagja az A, a másik a B munkalapot kapja. Az A és B
munkalap hiányzó toldalékai kiegészítik egymást. Az A feladatlapon az igeragok, a B feladatlapon pedig
a névszóragok egy része hiányzik.
2) A diákok két nagy csoportot alkotnak: egyikben azok ülnek, akik az A munkalapot kapták, a másikban
pedig azok, akik a B munkalapot. Közösen kitöltik a feladatlapot.
3) A diákok visszatérnek a párjukhoz, és a mondatokat hangosan felolvasva ellenőriznek. Járjunk körbe,
javítsuk a kiejtést és az intonációt.
9. A kifejezések segítségével mesélje el, miről szól a szöveg!
A diákok a feladat kifejezéseinek segítségével elmondják egymásnak a cikk tartalmát. Körbejárunk,
javítunk.
10. A melléknévi igenevek: -ó/-ő
A táblázat a folyamatos melléknévi igeneveket mutatja be a cikk alapján.
1) Értelmezzük a táblázatot, tisztázzuk a folyamatos melléknévi igenév funkcióját.
2) A b) feladatot oldjuk meg közösen.
3) Nézzük meg a munkafüzet 33. oldalát, a gyakorlás lehet házi feladat.
11. Ön következik
A feladatot szerepjátékként is elvégezhetjük: egy diák a kísérletvezető professzor, két vagy több diák
részt vett a kísérletben. A diákok először ismét áttanulmányozzák a 9. feladat kifejezéseit, majd
megkezdjük a "sajtókonferenciát", ahol bárki felteheti kérdéseit a professzornak és a kísérleti
alanyoknak. Bátorítsuk a hallgatóságot, hogy minél több kérdést tegyen fel, pl.: És nem izgultak? Milyen
érzés volt rockzene mellett tanulni? Ezt az eredményt várta? stb.
Variáció
A diákok egy baráti társaság tagjai, akik mindannyian részt vettek a kísérletben, és közösen beszélik
meg a tapasztalataikat. Néhány kérdéssel segíthetjük a beszélgetés megindulását. A felmerülő hasznos
kifejezéseket írjuk a táblára.
12. Mit tegyek a fáradtság ellen?
Újabb szekvenciát kezdünk. Ebben a személyes témafelvetéstől egy ismeretterjesztő cikk
információinak bevonásával érkezünk vissza a téma önmagunkra vonatkoztatásához.
1) Felírjuk a közérzetre vonatkozó legáltalánosabb panaszokat a táblára: éhes vagyok, fáradt vagyok,
szomjas vagyok, fáj a fejem stb.
2) A diákokat arra kérjük, hogy tegyék sorrendbe, melyik érzet szokott náluk a leggyakrabban
előfordulni. Az emberek általában a fáradtságot helyezik az első helyre, reméljük, ez a mi
tanítványainknál is így lesz J.
3) Elolvassuk Balázs fórumbejegyzését az a) feladatban.
4) A diákok a fejezetben eddig tanultakat felhasználva megválaszolják a b) feladatot. Közben ügyelünk
arra, hogy alkalmazzák a kék színnel jelölt mintamondatokat.
5) Csukott könyv mellett meghallgatjuk a c) feladat bejegyzéseit. A bejegyzések között szünetet tartunk,
összefoglaljuk a jótanács tartalmát, majd újra meghallgatjuk azt. A diákok jegyzetelik a fontos
információkat.
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6) A diákok a c) feladat szövegeivel ellenőrzik a jegyzeteiket.
13. Ki mit javasol?
1) A diákok az a) feladat mondatait párban egészítik ki, majd újabb párokat alkotva javítják.
2) A b) feladat a bejegyzésekben szereplő beszélt nyelvi elemeket mutatja be. Olvassuk el és beszéljük
meg őket közösen. Utaljunk a jó + negatív melléknév köznyelvi használatára (sárga cetli)
3) Majd oldjuk meg a c) feladatot. A szinonim kifejezések segítségével tudatosítsuk a diákokban a nyelvi
regiszterek közötti különbséget.
4) A c) feladat lehet házi feladat. Ha valamilyen téma szókincsét szeretnénk gyakoroltatni, érdemes a
témát is megadni.
5) A bejegyzéseket javítjuk.
6) Tegyük egy szabad asztalra vagy a táblára az összes párbeszédet, hogy a diákok átolvashassák
őket.
7) Kérjük meg a diákokat, hogy egy-egy szöveget olvassanak fel egymásnak hangosan vagy
(párbeszéd esetén) játsszák el. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést.
8) Az e) feladat szövegét mindenki önállóan kiegészíti, majd a hangfelvétel segítségével közösen
ellenőrizzük. A feladat házi feladatként is megoldható.
14. Ön következik
A feladat a tanultakat a diákok élethelyzetére forgatja vissza.
1) Az a) feladatban a diákok szóban, kisebb csoportokban hasonlóságokat és különbségeket gyűjtenek
a fórumtagok véleményével kapcsolatban.
2) A b) feladat fórumbejegyzése lehet házi feladat, amelyet a következő óra előtt javítunk. Órán arra
kérjük meg a diákokat, hogy a tanult szókincs segítségével szóban fogalmazzák meg a véleményüket,
és reagáljanak egymás gondolataira. Járjunk körbe, segítsünk a mondanivaló megformálásában,
javítsuk a hibákat és a kiejtést.
4) A fórumbejegyzés szövegének elkészítése a d) feladatban házi feladat.
15. Milyen testhelyzetben szokott gondolkodni?
Sok olyan információ, gondolat, megoldandó helyzet vesz bennünket körül, amire nemcsak figyelni
érdemes, hanem érdemes elgondolkodni is rajtuk. De vajon gondoltak már arra a diákok, hogy hogyan
szoktak gondolkodni? Mikor, milyen helyzetben jönnek a legjobb gondolataink?
1) A diákok az a) feladat megoldásához beszélgethetnek párban vagy a csoport minél több tagjától
megkérdezhetik, milyen helyzetben szokott gondolkodni. A határozói igenév már ebben a lépésben
előkerül, de mielőtt a paradigma bemutatására sor kerülne, a diákok (a tankönyv koncepciójának
megfelelően) megtanulják használni a szerkezetet.
2) A b) feladat a határozói igenév egyidejű cselekvéseket kifejező funkcióját mutatja be. Tisztázzuk a
képző jelentését és nézzük meg a munkafüzet 34. oldalán a képzési szabályokat. A feladatok
megoldása lehet házi feladat.
5. munkalap: Hogyan?
A munkalap célja, hogy a határozói igenév egyidejű cselekvéseket kifejező funkcióját és ennek
szórendjét.
1) Minden diáknak nyomtatunk egy munkalapot.
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2) Egy mondatot megoldunk közösen, elmondjuk, mire kell figyelni a megoldás során.
3) A munkalap mondatait párokban vagy otthon alakítják át a diákok.
4) Bármelyik megoldást választottuk is a 3. lépésben, kérjük meg a diákokat, hogy szóban is oldják meg
újra a feladatot. Ehhez csak a megadott mondatot látják, a másikat emlékezetből kell képezniük.
16. Gondolkodjunk fekve!
A feladat egy érdekes kísérlet eredményéről számol be, és a tudományos-ismeretterjesztő cikkek
alapszókincsét mutatja be. A feladat teljes egészében feladható otthoni munkára, az órai időt ebben az
esetben használjuk a szöveg tartalmának szóbeli összefoglalására, ezzel az új szókincs gyakorlására,
valamint a véleménynyilvánításra. Ha a feladatot az órán dolgozzuk fel, következőképpen járhatunk el:
1) Tisztázzuk a kulcskifejezéseket.
2) Játsszuk le a szöveget egyszer, a diákok jegyzetelnek.
3) A diákok párban összevetik a jegyzeteiket. Hallgassunk bele a beszélgetésekbe, és írjuk az
elhangzott kulcsinformációkat a táblára. (A diákok így az összes információt látják, nem csak azt, amit
ők gyűjtöttek.)
4) Játsszuk le újra a hangfelvételt. A diákok választhatnak: vagy csak hallgatják vag hallgatják és
olvassák a szöveget.
5) Tisztázzuk a kérdéseket.
6) A c) és a d) feladat lehet házi feladat.
Miért így?
A könyv szövegeit úgy dolgozhatjuk fel a leghatékonyabban, hogy a diákok előre kiszótárazzák őket, és
a kapcsolódó feladatokat is megoldják. Így a tanóra értékes idejét nem kell arra használniunk, hogy
szavakat magyarázunk, szótárazunk (ráadásul ebben az esetben várhatóan csak a diákok egy része
fogja tökéletesen megérteni a szöveget). Ha a diákok otthon, stresszmentes környezetben készülnek
fel, és óra kérdések feltevésére és az új szókincs gyakorlására ad alkalmat, a tanulás hatékonysága
sokszorosára nő, és minden diák részt tud venni a munkában (nem csak a "legjobbak", akik rögtön
megértették a szöveget), és mindenkinek megvan az esélye a fejlődésre, gyakorlásra.
6. munkalap: Egyetértek. Nem értek egyet.
A munkalap segítségével a diákok két ismert témán keresztül az érveléshez tartozó egyszerűbb
kifejezőeszközöket gyakorolhatják.
1) Minden diák kap egy munkalapot.
2) Mindenki önállóan összegyűjti az érveit az első és a második kijelentéshez. Ehhez nyugodtan
használhatják a fejezet szövegeit, hiszen az egyik cél az új szókincs begyakorlása. Járjunk körbe,
segítsünk a mondanivaló megfogalmazásában, javítsuk a hibákat.
3) A diákok kisebb csoportban, a véleményeket bevezető mondatok segítségével elmondják egymásnak
az érveiket. Ha olyan érvet hallanak, ami a lapjukon nem szerepel, felírják. Járjunk körbe,
hallgatózzunk, az érveket írjuk a táblára. Forgassunk vissza minél többet a feladat szóanyagából.
4) Nézzük végig közösen a táblán látható érveket.
5) Majd tegyünk ki két széket a csoport elé, egymással szemben. Az egyik széken ülő diák azt a nézetet
képviseli, hogy nem lehet fekve gondolkodni, a másik széken helyet foglaló pedig azt, hogy úgy lehet a
legjobban.
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6) A diákok érvelni kezdenek. Egy-egy érv elhangzása után ültessünk új diákot a székre, aki folytatja a
vitát.
7) 5-10 perc után térjünk át a második témára.
17. Összefoglalás: A koncentráció segítői
Az irányított fogalmazás összefoglalja a fejezetben tanultakat. A feladathoz érdemes átnézni az egész
fejezetet, tehát otthoni előkészítést igényel. A végtermék lehet írott szöveg vagy videófelvétel.
1) Írjunk mi is egy szöveget, amelyben a fejezet szókincséből minél többet felhasználunk. Ezt a
szöveget a diákok modellként használhatják saját szövegük elkészítéséhez. Videófelvételt is
készíthetünk (amelyben pl. bemutathatjuk azokat a helyeket, ahol a legjobban tudunk koncentrálni stb.).
2) A diákok otthon elkészítik a szöveget, amelyet javítunk.
3) Amelyik diáknak van kedve és ideje, a javított szöveg felhasználásával videófelvételt is készíthet,
amelyet a következő órán bemutat.
4) Ha a diákok fel tudják tenni a kérdéseket egy magyar ismerősnek, kérjük meg őket, készítenek teljes
vagy rövidített leiratot, és mondják el a legfontosabb információkat az órán.
5) Tegyük a diákok szövegeit és a leiratokat egy szabad asztalra, hogy mindenki átolvashassa őket.
Adjunk lehetőséget kérdések feltevésére, rövid beszélgetésre.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a Bevezető
3-5 oldalát.
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3. FEJEZET
MINDENÜTT JÓ, DE LEGJOBB ÚTKÖZBEN
Mivel az utazás témája az A2-es kötetben is megjelenik, érdemes megkérni a diákokat, hogy ismételjék
át az A2-es kötet 7. fejezetét. Ezzel felfrissítik a releváns szókincset. Amennyiben van rá lehetőség,
kitehetünk az asztalokra néhány MagyarOK A2+ kötetet, hogy a vonatkozó részeket óra elején
fellapozhassák a diákok.
Előzetes feladat
A 2. fejezet lezárása után kérjük meg a diákokat, hogy kisebb csoportban nézzenek utána a 3. fejezet
első feladata helyszíneinek (Tisza-tó, Hortobágy, Bakony, Szeged). Ehhez használják az internetet
(Wikipédia, képkereső, a hely honlapja stb.), és gyűjtsenek össze néhány információt, amelyet a
következő órán prezentálnak a csoportnak.
Fontos megjegyezni, hogy manapság a fordítóprogramok látványosan fejlődnek, így a diákok a
bonyolultabb szövegeket is viszonylag könnyen tudnak értelmezni. Tudatosítsuk bennük, hogy még ha
használnak is fordítóprogramokat, a prezentációba azokat a kifejezéseket építsék be, amelyek
hasznosak és amelyeket meg akarnak tanítani a többieknek. Ezeket a prezentáció előtt gyűjtsék is
össze, és a prezentáció után külön is mutassák be.
Miért így?
A prezentáció alatt a diákok a mi szerepünket veszik át, hiszen egymásnak tanítanak új kifejezéseket,
szavakat és adnak át információkat. Ha a diákokat rászoktatjuk az ilyen típusú feladatokra,
figyelmesebben és kritikusabban fogják feldolgozni a szövegeket, és -- mivel ők veszik át a tanár
szerepét -- alaposabban utána is néznek a kifejezések használatának, jelentésének, vagyis
hatékonyabban rögzítik a szókincset, mint amikor "csak" annyi a feladatuk, hogy készítsenek
prezentációt, de nem kérjük meg őket arra, hogy mutassák be a hasznos szókincset a többieknek.
Bevezető feladat
1) Írjuk a fejezet címét a táblára, és kérjük meg a diákokat, hogy fejezzék be a mondatot: Mindenütt jó,
de legjobb ....
2) Gyűjtsük a javaslatokat a táblára. Kérjük meg a diákokat, hogy röviden indokolják is a véleményüket.
1. Mit csinálunk, amikor szabadságon vagyunk?
1) A feladat szógyűjtését képekkel is stimulálhatjuk. A képkeresőben a nyaralás, pihenés,
kikapcsolódás, utazás kulcsszavakkal készíthetünk megfelelő montázst a téma bevezetéséhez.
2) Figyeljünk arra, hogy a fejezetben használt kifejezések közül is megjelenjen néhány a szógyűjtés
során, pl.: szép helyeken kirándulunk, lazítunk, aktívan pihenünk, új helyeket fedezünk fel stb.
2. Karolina és Zoli a nyarukról beszélgetnek
1) Megbeszéljük, melyik kép alá melyik hely neve kerül. Ha a diákok elvégezték az előzetes feladatot,
kérjük meg őket, hogy segítsenek egymásnak. A képkeresőben további fotükat is kereshetünk a
helyekről.
2) A tankönyv térképén megkeressük az említett helyeket (borítóoldal).
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3) Ha az előzetes feladatot elvégeztük: a diákok bemutatják a helyszíneket, a többiek jegyzetelnek. Ha
nem végeztük el, mondjunk mi néhány szót a helyekről. A hasznos kifejezéseket mindkét esetben írjuk
a táblára.
4) Vezessük fel a párbeszédet, mondjuk el a szituációt (két ember a nyaralásról beszélget). Az első
feladat globális hallgatást igényel: a diákoknak csak azt kell kihallaniuk a szövegből, ki hol járt.
5) Ellenőrizzük a feladatot közösen.
6) Térjünk át a c) feladatra. Olvassuk fel hangosan a mondatokat, a diákok (nyitott vagy csukott könyv
mellett) ismételnek. (Ez a fázis segít a mondatok felismerésében.)
7) Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok kitöltik a c) feladatot.
8) Ellenőrizzük a megoldásokat közösen.
9) A d) feladatot feladhatjuk házi feladatnak. Kérjük meg a diákokat, hogy a mondatokat otthon
ismételjék is el hangosan, ügyelve az intonációra. A következő órán csoportosítsuk az igéket a múlt idő
jele szerint. Azt is elemezzük, hogy határozatlan vagy határozott ragozásúak az igék. (Ezt a két dolgot
sosem árt átismételni.). Ha a feladatot az órán oldjuk meg, a diákok párban vagy önállóan is
megoldhatják a feladatot, majd ellenőrizzünk a hangfelvétellel. Mindkét esetben (ha házi feladat volt a
kiegészítés vagy órán oldottuk meg) kérjük meg a diákokat, hogy párban olvassák is fel a szöveget.
Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
Miért így?
Az utolsó lépésben a diákok felolvassák a párbeszédet. Ennek a feladatnak a mondatintonáció
gyakorlása a lényege. A gyakorlás eredményesebb, ha a diákok a feladatot otthon egészítik ki,
elismétlik a mondatokat és bejelölik az intonációt illetve hogy mely szavakat hallanak egy egységként. A
feladat lényegesen javítja a hallásértést és a kiejtést, hiszen a diákok anyanyelvi beszélőket figyelnek
meg és imitálnak.
Vegyük észre azt is, hogy a diákokat nem ismeretlen szöveg felolvasására kérjük. A diákok már ismerik
és értik a tartalmat, hallották a helyes kiejtést és intonációt, ezáltal sikeresebben oldják meg a feladatot,
mintha ismeretlen szöveggel konfrontálódnának, és a kiejtés is hatékonyabban iskolázható.
1. munkalap: A nyaralásról
A munkalap a 2. feladat párbeszédének hasznos kifejezéseit dolgozza fel.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, kártyákat készítünk, melyeket két kupacban – a két oszlopot
szétválasztva – osztunk ki a diákoknak.
2) A diákok párban dolgoznak, feladtuk, hogy összepárosítsák a két kupac kártyáit.
3) Körbejárunk, javítjuk az esetleges hibákat, kiejtést, mondatintonációt.
4) Felolvassuk a megoldásokat.
5) A munkalap alapján újra áttekintjük a párbeszéd hasznos kifejezéseit.
6) Végül kérjük meg a diákokat, hogy a hasznos kifejezések segítségével próbálják meg a 2. feladat
dialógusát teljes egészében újraalkotni. Ehhez időnként belenézhetnek a könyvbe. Járjunk körbe,
segítsünk, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
3. Kedvelt üdülőhelyek
1) Kérjük meg a diákokat, tartsák meg a prezentációikat, és mutassák be a hasznos szókincset. Adjunk
lehetőséget kérdések feltevésére. Ha valaki járt már ezeken a helyeken, kérjük meg, röviden mondja el,
mit csinált, mit látott. Mi magunk is meséljünk!
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4. Ön hova menne szívesen?
1) Az a) feladatban arról beszélgetünk (közösen vagy kisebb csoportokban), hogy kinek mi keltette fel
az érdeklődését, hova látogatna el szívesen és miért. Ez jó lehetőség az új szókincs aktív használatára,
bátorítsuk a diákokat, hogy minél több új szót és kifejezést használjanak.
2) Ideális esetekben olyan kisebb csoportokat alkotunk, amelyben mind a négy helyszínt bemutató
tanuló megtalálható. Ha ez nem lehetséges, akkor a diákok prezentációk alatt a táblára írt mondatok,
kifejezések alapján oldják meg a feladatot. Először nézzük meg közösen a beszédpaneleket. Majd a
csoportok ezek segítségével állítanak össze programot egy képnapos kirándulásra. Járjunk körbe,
segítsünk a mondanivaló megformálásban és javítsuk az esetleges hibákat, kiejtést, mondatintonációt.
4) A csoportok elmondják egymásnak a tervezett programot.
5. Élménybeszámoló
1) A feladatot otthoni munkára adjuk fel. A szövegeket a következő óra előtt javítsuk.
2) Tegyük a szövegeket egy szabad asztalra, hogy mindenki elolvashassa őket. Adjunk lehetőséget
kérdések felvetésére.
Variáció
1) Kérjük meg a diákokat, képzeljék el, hogy a tanterem a világ térképe. Definiáljuk, merre van észak,
dél, kelet és nyugat és kb. hol van Magyarország. Majd kérjük meg a diákokat, hogy szövegükkel a
kezükben álljanak arra a helyre, ahol a szabadságukat töltötték. Ehhez adjunk meg beszédeszközöket,
pl.: Te melyik országban vagy? Jó, akkor én ideállok. Akkor én nem jó helyen állok. Akkor nekem oda
kell állnom stb.
2) A diákok a megfelelő helyre állnak a teremben, majd elmondják a csoportnak egy mondatban, hol
töltötték az utolsó szabadságukat.
3) Minden diák választ egy partnert, akivel szívesen beszélgetne a nyaralásáról vagy az egymáshoz
legközelebb álló partnerek beszélgetnek egymással. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt. A
beszélgetések alatt minden diákról írjunk egy-egy mondatot a táblára (lehetőleg olyat, ami érdekes,
érdeklődést kelt a többiekben).
4) A beszélgetést a felírt mondatok alapján közösen folytathatjuk.
6. Jártál már Budapesten? Járt már Budapesten?
A következő szekvenciában budapesti nevezetességekkel fogunk megismerkedni. A turista
szemüvegén keresztül ismerkedünk történelemmel, építészettel, közlekedéssel stb.
1) Bevezető lépésként feltérképezzük, hogy milyen személyes tapasztalatokra építhetünk. Ehhez a
diákok megválaszolják a feladat kérdéseit.
2) Ha nincsenek személyes tapasztalataink, akkor megkérdezzük, hallott/olvasott-e olyan dolgot a
fővárosról, amit megosztana a többiekkel.
3) Összesítsük az információkat a táblán. Igyekezzünk bevezetni néhány olyan fontos kifejezést, amely
a 7. feladatban előkerül.
7. Néhány budapesti nevezetesség
A diákok a szövegek szókincset otthon is feldolgozhatják és megoldhatják a 7-8. feladatot. Az óra
ebben az esetben az új szókincs elmélyítésére szolgál, amelyet beszélgetés, prezentáció stb. keretében
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valósíthatunk meg. Ha a szövegeket a diákok nem készítetteék elő otthon, következőképpen járhatunk
el:
1) Az a) feladat a globális megértést gyakoroltatja: az ismertetők elolvasása és meghallgatása után a
diákok a képek alá írják a látványosságok nevét. Gyűjtsük össze közösen azokat a szavakat és
kifejezéseket, amelyek segítettek a nevezetességek azonosításában.
2) Oldjuk meg a b) feladatot is: a Keleti pályaudvarról nem találunk képet.
3) Meséljünk a fővárosról: mutassuk be Budapest néhány kerületét, meséljünk a honfoglaló vezérekről,
mondjuk el, hol van Erdély, mi az InterCity, mi az Országos Széchényi Könyvtár jelentősége.
Mesélhetünk röviden a török korról, Széchenyi István életpályájáról, a Szent Jobb történetéről.
(Magyarország történelme a 12. fejezetben még előkerül.)
Variáció
Ha a diákok otthon nem készítették elő a szöveget, az írott szövegek meghallgatása és elolvasása előtt
mondjuk el mi, egyszerűbb szókinccsel, sok ismétléssel, melyik hely miről nevezetes. Így a diákok a
következő fázisban már ismerik a legfontosabb információkat, és ezek írásbeli megformálásának
módjára tudnak figyelni.
Kultúra és országismeret
A rendelkezésre álló időtől függően e témában kifogyhatatlan érdekességet mesélhetünk a diákoknak.
A leghatásosabb, ha fényképekkel illusztrálható érdekességeket gyűjtünk csokorba:
Érdekességek a Hősök teréről
• Az emlékmű félkörének közepén, az oszlopon Gábriel arkangyal áll koronával és kereszttel a
kezében. Azért ő, mert a legenda szerint megjelent Szent István álmában, és ő kérte, hogy
koronáztassa meg magát.
• Kezdetben a térnek nem volt burkolata, eredetileg ugyanis parkként működött. A városligethez
hasonlóan fák, bokrok, virágágyások, szökőkutak és sétányok borították a teret. A tér 1938ban kapott díszburkolatot.
• A Habsburg uralkodók (I. Ferdinánd, III. Károly, Mária Terézia, II. Lipót, és I. Ferenc József)
szobrait 1919-ben eltávolították, a helyükön ma Bocskai, Bethlen, Thököly, II. Rákóczi és
Kossuth szobrát láthatjuk.
• Mind a 14 szobor alatt van egy történelmi dombormű, ám csak az egyik alatt nem olvasható
felirat. Mikor a Habsburg szobrokat és az alattuk lévő domborműveket lecserélték, szóba került
a Károly Róbert szobra alatt álló 1278-as morvamezei csata levétele is. Ez az esemény
ugyanis nem esik egybe a fölötte álló király uralkodásának idejével. A dombormű végül
maradt, de a többitől eltérően feliratot nem vésték alá. Valószínűleg ezzel akarták leplezni az
évszámok eltérését. Igaz, ennél jobban fel sem hívhatták volna rá a figyelmet.
Érdekességek a Parlamentről
• Az építésnél fontos szempont volt, hogy kizárólag magyar építőanyagokat használjanak fel. Ez
alól csak a főlépcső mellett található 6 méter magas márványoszlopok kivételek. A nyolc
oszlop Svédországból származik.
• A parlament megépítésére 19 pályázat is érkezett, köztük jobbnál jobb munkák. A tervek közül
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végül nemcsak egy készült el, hanem három. A két másik is a Kossuth téren áll: az
Országházzal szemben lévő Néprajzi Múzeum épülete, és a Földművelési Minisztérium
épülete.
• A ház fűtési- és szellőzőrendszere építésekor az egyik legmodernebbnek számított
Európában. A fűtést egy közeli épületben elhelyezett kazán biztosítja, ami nem vizet, hanem
forró gőzt áramoltat. A hűtést a korábban a téren álló szökőkúton keresztül beáramló hideg
levegő biztosította. Miután a szökőkutakat elbontották, a klímát az 1930-as évektől egészen
1994-ig föld alatt raktározott jégtömbök biztosították.
Forrás: www.szeretlekmagyarorszag.hu
3) Újra meghallgatjuk a szöveget, és arra kérjük a diákokat, hogy jelöljék meg a többes számú
főneveket (beleértve a birtoktöbbesítővel ellátottakat is). Kérjük meg őket, adják meg az egyes számot.
A szavakat írjuk a táblára.
4) Megnézzük a munkafüzet 41-42. oldalát, áttekintjük a rendhagyó főnevek többes számát, tárgyesetét
és birtokos személyjellel való ellátását.
5) A feladatok egy részét szóban elvégezzük, majd a diákok házi feladatként írásban is megoldják őket.
2. munkalap: Budapest nevezetességei
A munkalap a 7. feladat képeit és szövegét tartalmazza. Ha a diákok otthon előkészítették a
szövegeket, ezzel a gyakorlattal át tudjuk ismételni azok tartalmát.
1) A képeket és a szövegkártyákat kinyomtatjuk, majd a terem három részén felragasztjuk (1) a
képeket, (2) a látnivalók neveit és (3) az ismertetők összekevert kártyáit.
2) A diákok feladata, hogy a megfelelő nevezetesség alá rendezzék annak nevét és leírását.
3) Ellenőrizzünk közösen.
4) A következő lépésben a diákok kiválasztanak a falon levő szövegek közül egyet. A feladatuk, hogy
leírják a szöveget a füzetükbe. Ehhez odamennek a választott szöveghez, megjegyzik egy részét, majd
visszamennek az asztalukhoz, és leírják a megjegyzett szövegrészt. Annyiszor mennek a falhoz
elolvasni az ismertetőt, ahányszor akarnak. (Leírás helyett magukban is elmondhatják a szövegrészt.)
5) Amikor készen vannak, felolvassuk a szövegeket, így még egyszer ellenőrizhetik, amit írtak. Végül
összevetik azt a tankönyv szövegével.
6) A diákok párban dolgoznak, és megpróbálják emlékezetből elmondani a társuknak, amit az általuk
választott nevezetességről tudni kell, mintha ők lennének az idegenvezető. Járjunk körbe, segítsünk a
megfogalmazásban, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
8. Melyik nevezetesség ez?
A feladatot otthoni munkára adjuk fel, hiszen a 7. feladatban tanultakat ismétli át.
Szintén házi feladatként arra is megkérhetjük a diákokat, hogy a saját országukban/egy általuk
választott más országban található parlamentről, hídról, múzeumról vagy jelentős vasútállomásról
keressenek néhány adatot, lehetőleg magyarul. A következő óra előtt javítsuk a szövegeket.
9. Mi ez?
A feladat a birtokos szerkezetek képzését és felismerését gyakoroltatja.
1) A diákok párban vagy önállóan megoldják a feladatot.
2) Majd a megoldókulcs segítségével ellenőriznek.
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3) Kérjük meg őket, olvassák át újra a kifejezéseket, majd egyikük letakarja a megoldásokat, és szóban
újra megoldja a feladatot. A párja segít és ellenőriz. Majd szerepet cserélnek.
4) Megnézzük a munkafüzet 43-45. oldalán az összehasonlítás és a melléknévfokozás formai jellemzőit
(ismétlés).
5) Ha a diákok házi feladatként írtak valamilyen nevezetességről (ld. 8.), akkor kérjük meg őket,
mondják el, amit megtudtak. Az információkat írjuk a táblára, majd -- ha a diákok kiejtése, egymás
megértése még problémákat okoz -- ismételjük el az információkat, hogy helyes kiejtéssel is hallják
őket.
10. Az idegenvezető ismerteti a hétvégi programot
A szöveg a városvezetés, programismertetés szókincsét mutatja be és gyakoroltatja.
1) Mondjuk el röviden, mi a szituáció, majd játsszuk le a hangfelvételt. Az első szöveghallgatás, mint
már többször, a globális értést célozza: a diákok kiszűrik, melyik nevezetességeket nézik meg a
turisták, és összehasonlítják egymással a megoldásaikat.
2) A második szöveghallgatás előtt adjunk időt a diákoknak, hogy végigolvassák a b) feladatban a
szöveget. Majd kérjük meg őket, írják be a hiányzó igéket.
3) Ellenőrizzünk a hangfelvétellel és/vagy a megoldókulccsal.
4) A feladat szókincsét érdemes szóban gyakorolni. Ehhez osszuk fel a nevezetességeket, minden diák
egy nevezetességet mutat be, mintha ő lenne az idegenvezető. Kérjük meg őket, hogy az információk
nagy részét próbálják emlékezetből mondani, de természetesen belenézhetnek a könyvbe, ha valamit
elfelejtenek.
5) A következő lépésben megvizsgálhatunk két elemet a szövegben: a városnézés során gyakran
használt kifejezéseket illetve a birtokos szerkezeteket.
4) Két csoportot alkotunk, a csoport egyik fele a kifejezéseket gyűjti, a másik a birtokos szerkezeteket: a
diákok aláhúzzák a szövegben a keresett elemeket.
5) A diákok párban dolgoznak tovább, az első és a második csoport egy-egy diákja párt alkot, és két
oszlopba listázzák, amit gyűjtöttek. Mi közben a táblára írjuk (javítva) a két oszlopot.
Miért így?
Egy-egy szöveg nagyon sokféle szempontból feldolgozható. Az elemzésre mindig érdemes időt és
figyelmet fordítani, mert növeli a nyelvi tudatosságot.
3. munkalap: Torpedó
A munkalap a 10. feladat szövegéből kiválogatott kifejezések segítségével gyakoroltatja az igeragozást.
A feladatot célszerű az első szöveghallgatás után elvégezni, mivel így a további feldolgozás előtt
rögzülnek a hasznos kifejezések.
1) Ragozzuk végig az összes igét együtt a megfelelő igeidőben, hogy a diákok tisztában legyenek a
helyes alakokkal.
2) A diákok párban játsszák a torpedójátékot. Ennek menete: mindenki bejelöl a saját rácshálóján
valamilyen színnel, egy 5 elemből, kettő 4 elemből, három 3, 2 és 1 elemből álló hajót. Másik színt vesz
a kezébe.
3) A partner megpróbálja eltalálni az ellenség hajóit. Ehhez a megfelelően ragozott igei szerkezetet
mondja ki. A cél a másik hajóinak „elsüllyesztése”.
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11. Az idegenvezető segít
A feladat néhány, a városnézés során felmerülő tipikus szituációt mutat be.
1) A diákok párban dolgozva sorrendbe állítják az a) b) és c) dialógusok mondatait.
2) Ellenőrizzünk a hangfelvétellel.
3) Játsszuk le újra a hangfelvételt, kérjük meg a diákokat, jelöljék meg a hangsúlyos szótagokat, az egy
egységként hallott kifejezéseket és a szüneteket.
4) Majd kérjük meg őket, olvassák fel párban a párbeszédeket. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az
intonációt.
5) A szövegek alapján tovább gyarapíthatjuk a 10. feladatban gyűjtött hasznos kifejezések számát.
6) A d) feladatban kérjük meg a diákokat, hogy formálják át a párbeszédet: magyar turista érkezik a
városba, ahol a diák segít neki az ajándékvásárlásban és ad közlekedési információkat. Adjunk néhány
percet a felkészülésre. A turista szerepét mi is átvehetjük.
12. Ön az idegenvezető
Ebben a feladatban a diák egy egynapos városnézést állít össze. A feladatot akkor is érdemes
elvégezni, ha minden diák ugyanabból a városból jött, hiszen a programok akkor is mások lesznek, és
az 5. lépésben élénkebb reakciókra számíthatunk.
1) A diákok az internetet használva, lehetőleg magyar nyelvű oldalak felhasználásűval kijegyzetelik,
amit a városuk főbb látnivalóiról el akarnak mondani. Képeket is gyűjthetnek.
2) Az ismertetőket a prezentáció előtt kijavítjuk.
3) Az idegenvezető szereperében a feladat mintamondatainak felhasználásával és a keresett képek
illusztrálása mellett ismertetik a programot.
4) A prezentációt végighallgatjuk, a hasznos kifejezéseket a táblára írjuk.
5) A többi diák a b) feladat mondatainak segítségével reagál a programra. Mi is reagáljunk.
6) Hívjuk fel a figyelmet az Azt javaslom, hogy kezdetű mondatra (barna beszédbuborék), és kérdezzük
meg a diákokat, milyen igemódban van a második tagmondat igéje. Miután felismerték a felszólító
módot, nézzük meg a munkafüzet 45. oldalát, és végezzük el a gyakorlatokat.
13. Járt már a Balatonnál?
A következő szekvencia hasonló módon kezdődik, mint a budapesti séta, feldolgozása is lehet hasonló.
1) Bevezető lépésként a megadott kérdések segítségével feltérképezzük, milyen személyes
tapasztalatokkal rendelkeznek a diákok. Meséljünk mi is a tapasztalatainkról. Ha van a teremben
internet, fotókat is mutathatunk.
2) Ha nincsenek személyes tapasztalataink, akkor kérdezzük meg, hallottak/olvastak-e olyan dolgot,
amit megosztanának a többiekkel. A beszélgetés alatt a táblán összesítjük az információkat.
14. Sportolási lehetőségek a Balatonnál
A Balaton a magyarok egyik kedvelt úti célja. A tó és környéke bővelkedik természeti és kulturális
látnivalókban. A szekvencia a sportolási lehetőségeket mutatja be, de a kitekintésnek is bőven ad teret.
A szövegek feldolgozását és a b-d) feladatot célszerű otthoni munkára kiadni, így a diákok már
felkészülten érkeznek az órára, ahol a szókincset aktívan tudjuk gyakorolni, pl.: a diákok szóban
összegzik a szövegeket tartalmát, a c) feladatot újra megoldják szóban, kérdéseket tesznek fel
egymásnak, elmondják, milyen új/meglepő információkat találtak a szövegekben, majd megoldják a 15.
feladatot. Ha mégis órán dolgozzuk fel a a szövegeket, a következőképpen járhatunk el:
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1) Nézzük meg a kulcskifejezéseket az a) feladatban. A kifejezéseket körülírhatjuk, de le is fordíthatjuk,
ha van közös nyelv.
2) Térjünk át a b) feladatra: először csak a címeket olvassuk el, és kérdezzük meg a diákokat, ismerik-e
valamelyik rendezvényt.
3) A következő lépésben meghallgatjuk a szövegeket. (A hallott szövegben az értelmi egységek a
szüneteknek, az értelmi hangsúlyozásnak köszönhetően világosabban elkülönülnek, mint az írott
szövegben, ami segíti a megértést.)
4) Ha a csoport egynyelvű vagy van közös nyelvük, a diákok párban vagy önállóan kiszótárazzák egyegy esemény leírását, és elmagyarázzák/lefordítják a többieknek az ismeretlen szavakat, kifejezéseket.
5) A c) feladat lehet házi feladat, de órán (párban vagy önállóan) is megoldhatják a diákok.
6) Ellenőrizzünk közösen, majd a diákok a gyakorlatot szóban is megoldják: a pár egyik tagja csak a
meghatározásokat látja, ő nevezi meg a megfelelő sporteseményt, a párja javít. Majd szerepet
cserélnek.
7) Ha a szókincset még tovább szeretnénk gyakorolotatni, kérjük meg a diákokat, hogy csukják be a
könyvet és a c) feladatban szereplő információkból minél többet írjanak fel emlékezetből. (Ezzel a
szókincs vizuális bevésését segítjük és a nyelvi pontosságra is ráirányítjuk a figyelmet.) A diákok a
könyv segítségével ellenőrzik a kifejezéseket, javítják a helyesírást.
5) Térjünk át a d) feladatra, ahol a diákok párokban (vagy otthon, házi feladatként) minden lehetséges
szókapcsolatot megalkotnak.
6) A megoldásokat közösen ellenőrizzük.
Miért így?
A 4. lépésben a diákok egymásnak segítenek a szövegek megértésében. Ennek egyik előnye, hogy a
szövegeket rövidebb idő alatt fel lehet dolgozni, mintha közösen beszélnénk meg őket. A diákok azzal,
hogy egymásnak magyarázzák/fordítják le a szavakat, jobban meg is jegyzik őket.
Variáció a d) feladatra (5. lépés)
A d) feladat szavaival kártyákat is készíthetünk. Az egyik színnel az igéket írjuk fel, a másikkal a
toldalékolt főneveket. A főneveket több sorozatban elkészítjük, hogy minden lehetséges variációra
legyen elég kártya. Ennek értelmében a kirándulóhelyet két kártyán szerepel, a Balaton állatvilágát
egyszer, a 200 kilométeres távolságot háromszor, egy versenyt egyszer, az erdőben egyszer, a
Balaton-átúszáson egyszer, a Tihanyi-félszigeten egyszer, Balatonfüredre egyszer, a hegyekben
egyszer, a tavat háromszor, a környéket kétszer, a kiindulópontra egyszer, a Balatont háromszor, a
biciklitúrán egyszer, az utat a szállásig egyszer, a kempingbe egyszer, egy sporteseményt pedig
egyszer. A diákok párokban minden lehetséges szókapcsolatot megalkotnak, majd a többi csoport
kártyáit végignézve összehasonlítják megoldásaikat.
4. munkalap: Balatoni rendezvények
A munkalap a 14. feladat szókincsét dolgozza fel.
1) A munkalapot kinyomtatjuk. Mindenki kap egyet.
2) A diákok önállóan fejezik be a mondatokat. Ehhez használhatják a könyvet is, hiszen a cél az új
szókincs elmélyítése. A teremben körbejárva javítjuk a megoldásokat.
3) A diákok megbeszélik a mintamondatok segítségével, amit írtak. Körbejárunk, javítjuk az esetleges
hibákat, kiejtést, mondatintonációt.
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15. Ön következik
A szekvencia befejező feladatában a diákok önmagukra forgatják vissza a tanultakat.
1) Beszéljük meg közösen vagy kisebb csoportokban, kit mi érdekel a legjobban.
2) Mindenki kiválaszt a végén egy sporteseményt, és írásban is megindokolja, miért azt választaná.
3) A papírokat összeszedjük, és a következő órán, a házi feladat értékelésekor újra elővesszük.
4) A diákok a hazájuk (vagy már ország) jeles sporteseményéről írnak ismertetőt. Javítsuk az
ismertetőket a következő óra előtt.
5) A következő órán a diákok megosztják társaikkal, mit írtak a választott sporteseményről. A fontos
kifejezéseket írjuk a táblára. A többieknek az a feladata, hogy két-három kérdést tegyenek fel a
bemutatást követően. Javítsuk az esetleges hibákat, kiejtést, mondatintonációt. Ha a diák nem tud
választ adni az adott kérdésre, megkérhetjük, nézzen utána a következő órára. Ha van a teremben
internet, azonnal utánanézhetünk közösen.
16. Turisták egy balatoni apartmanban
A következő egység első feladatában egy olyan beszélgetést hallgatunk meg, amely gyakori ismerkedő
kérdéseket tartalmaz.
1) A diákok egyénileg vagy párokban megalkotják az a) feladat kérdéseire adandó válaszokat.
2) A b) feladat hangfelvételének segítségével ellenőrzünk.
3) A c) feladatban a diákok párokban dolgoznak: saját élethelyzetükre adaptálják a párbeszédet.
Ügyeljünk rá, hogy minden diák beszéljen szállásadóként és turistaként is. Járjunk körbe, segítsünk a
mondanivaló megformálásában, javítsuk a kiejtést.
5. munkalap: Mi lehet az első mondat?
A munkalap a 16. feladathoz hasonlóan a rövid beszélgetéseket gyakoroltatja.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, minden pár kap egyet.
2) Közösen megalkotják a kérdéseket. Arra is megkérhetjük őket, hogy mindenhova legalább két
kérdést írjanak. Körbejárunk, javítjuk az esetleges hibákat, kiejtést, mondatintonációt.
3) A diákok felolvassák a kérdéseiket, mindegyik kérdésre válaszol valaki a csoportból.
17. A házigazda megmutatja az apartmant
1) A szöveg első meghallgatásakor az a) feladat segítségével feltérképezzük, milyen témákról beszél a
szállásadó.
2) Kérjük meg a diákokat, beszéljék meg párokban, mit értettek még. Összesítsük az információkat a
táblán.
3) A második meghallgatás előtt elolvassuk a b) feladat mondatait. Olvassuk fel a mondatokat a
hangosan is, a diákok (nyitott vagy csukott könyv mellett) elismétlik őket. Tudatosítsuk, mit hallunk egy
egységként, hol van(nak) a hangsúly(ok) a mondatban.
4) A diákok egyénileg eldöntik, igazak-e az állítások.
5) Majd társukhoz fordulva ellenőrzik a megoldásaikat. Ehhez a lépéshez adjunk beszédpaneleket, pl.:
Szerintem ez azért igaz, mert ... / Úgy értettem, azt mondta, hogy ... / Szerintem nem ezt mondta. /
Egyetértek. / Lehet, hogy igazad van.
6) Végül ellenőrizzünk közösen.
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18. Szabad, lehet, kell?
A feladat a hangfelvétel rövidített változatát tartalmazza.
1) A diákok önállóan vagy párokban egészítik ki a szöveget, és a megoldókulccsal ellenőriznek.
2) Játsszuk le újra a hangfelvételt és vessük össze a rövidített szöveggel: nézzük meg, mi maradt ki a
rövidített szövegből. Ennek megbeszéléséhez is adhatunk paneleket: Nem szerepel a szövegben az,
hogy ... / Az is kimaradt, hogy ... / Az sem szerepel a szövegben, hogy ... / A házigazda arról is beszél,
hogy ... stb.
19. Udvariassági formák: önözés
Az Ön, maga megszólítás problematikájába időnként anyanyelvi beszélőként is beleütközünk. A feladat
minden formát bemutat, de a diákoknak azt a javaslatot adja, hogy inkább az Ön, Önök alakot
használják.
1) Az a) feladatban megfigyeljük a formákat. Tudatosítsuk a diákokban, hogy a maga megszólítást
kerüljék, és inkább az Ön, Önök alakot használják.
2) a b) feladat szövege a megszólítási formák rövid történetét, használati módját mutatja be. Olvassuk
el együtt, tisztázzuk az esetlegesen felmerülő kérdéseket.
20. Mutassa be saját lakását úgy, mintha kiadná vendégeknek!
1) A diákok otthon szöveget készítenek a saját lakásukról, amelyet a következő óra előtt kijavítunk.
2) A diákok párokat képeznek, és elmondják a partnerüknek, mire kell figyelni a lakásukban. Kérdéseket
is feltehetnek egymásnak. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést.
Variáció
1) Kártyákra írunk neveket és városneveket, pl.: 1. kártya: Olimpia Krétáról Annával cserél lakást. / 2.
kártya: Anna Balatonfüredről Olimpiával cserél lakást. A városok egyik fele lehet magyar, a másik fele
külföldi város. Az első lépésben a diákok megkeresik a párjukat, vagyis akivel lakást cserélnek. (A
kártyákra felírhatunk további adatokat, amik befolyásolhatják a beszélgetést. Egyrészt a
beszélgetőpartnerek korát (megszólítási formák gyakorlása végett), másrészt további információval
vagy képpel is pontosíthatjuk a bemutatandó házat, lakást.)
2) A párok külföldi tagjai magyarul tanulnak, ezért cserélnek lakást, a magyarok pedig külföldön tanulják
az adott nyelvet.
3) Mindenki végiggondolja, milyen lakásban lakik, és arról mit akar elmondani. Körbejárunk, segítünk a
megfogalmazásban. A szöveg megalkotása házi feladat is lehet, amelyet a következő óra előtt javítunk.
4) A diákok a szövegük alapján bemutatják a lakásokat, megválaszolják a partner kérdéseit.
21. Szituációk a nyaralás során: kínálás
A következő feladat a vendég kínálásának helyzetére ad néhány mintát, amelyek alapján a diák
biztonságosan tudja kezelni ezt a szociokulturálisan meghatározott helyzetet.
1) Nyitott könyv mellett meghallgatjuk a beszélgetést.
2) Aláhúzzuk azokat a beszédelemeket, amelyek használandók a vendég számára. (A visszautasítás
előtt mindig használjuk a „köszönöm” szót. Általában a beleegyezés után is megköszönjük a felkínált
italt.)
3) A b) feladatban megvizsgáljuk a vendéglátó beszédelemeit. Hívjuk fel a figyelmet a tetszik igére,
amelynek használatát a 22. feladat tárgyalja bővebben.
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22. Udvariassági formák: kínálás
1) Olvassuk el a példákat az a) feladatban, tudatosítsuk, hogy a tetszik szót elég megérteni, de
használatát jobb kerülni. (Sok magyar is feszengve használja.)
2) Elolvassuk a használati köréről írottakat a b) feladatban.
3) Röviden beszélgethetünk arról, van-e a diákok nyelvében olyan nyelvi elem (megszólítás,
udvariassági forma), amelynek használata problematikus és/vagy az utóbbi időkben sokat változott.
4) Megnézzük a munkafüzet 59. oldalát, ahol további példákat, szórendi tudnivalókat és feladatokat
találunk a jelenség gyakoroltatásához.
23. Ön a házigazdával beszélget
A feladat a vendég és a házigazda között lezajló rövid párbeszédeket mutat be.
1) A feladatot a diákok otthon is megoldják és a megoldókulccsal ellenőrizhetik.
2) Az órán párokban gyakorolják a szituációkat: ehhez először átolvassák a párbeszédeket, majd
egyikük (aki a vendéget játssza) letakarja a választ, és emlékezetből mondja. A partnere segít és javít.
Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
24. Reklamáció egy utazási irodánál
A pihenést kellemetlenség is beárnyékolhatja, amit szóvá kell tennie a vendégnek. Az itt kezdődő
szekvencia a reklamációt, a panaszlevél megfogalmazásának mikéntjét tanítja.
1) Elolvassuk az a) feladatban a reklamáló levelet, és megbeszéljük, milyen részekből áll: a helyzet
leírása, a panasz kifejtése, a kompenzáció megfogalmazása, búcsúzás.
2) Elolvassuk a b) feladatban a válaszlevelet. Gyűjtsük ki a hasznos kifejezéseket (Nagyon sajnáljuk,
hogy... / Reméljük, a jövőben is velünk utazik stb.).
3) A diákok kiválasztanak a c) feladat szituációi közül egyet, amely alapján az a) és b) feladat
beszédeszközeit és a mintamondatokat használva reklamáló levelet fogalmaznak meg.
4) A leveleket összegyűjtjük, javítjuk.
5) A következő órán minden diák kap egy levelet, amelyre írásban válaszol.
25. Amit mindenkinek látni kell
A világot érdemes megismerni J. A feladat néhány híres nevezetességet mutat be.
1) Írjuk a feladat címét a táblára, és kérjük meg a diákokat, gyűjtsenek olyan helyeket a világban,
amelyeket szerintük feltétlenül látni kell. Írjuk a helyneveket a táblára.
2) Nézzük meg a könyvben szereplő helyek listáját, hasonlítsuk össze a táblán levő listával. Adjunk
alkalmat reakciókra, és ehhez adjunk meg néhány mondatot, pl.: Szerintem a ... (egy, a könyvben nem
szereplő hely) sokkal jobb hely, mint a Colosseum. Nem értem, hogy a ... miért nem szerepel a listán.
stb.
3) Csak ezek után olvassuk el a leírásokat. (Ez lehet házi feladat is.)
4) Kiderítjük, járt-e már valamelyik tanuló valamelyik helyen. Ha járt, akkor kifaggatjuk, hogy mit látott,
milyen volt a szállás, mi volt a legérdekesebb stb. Próbáljunk minél többet visszaforgatni a fejezetben
tanult szókincsből.
5) Házi feladatként mindenki kiegészítheti a látnivaló listáját egy továbbival, amelyről néhány mondatot
ír. Javítsuk a szövegeket, majd a következő óra elején olvassuk fel őket vagy kérjük meg a diákokat,
hogy ők olvassák fel őket.
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26. Összefoglalás: Mit mutatna meg az országában egy külföldinek?
1) Az összefoglaló feladatot a diákok kisebb csoportokban, párokban vagy önállóan is megoldhatják.
Engedjük, hogy minden diák eldönthesse, hogyan dolgozik legszívesebben/leghatékonyabban.
2) Mindenki/minden csoport eldönti, kinek állít össze programot. Ehhez a 6. munkalapot is
felhasználhatják.
3) Állítsunk össze mi is valakinek programot egy választott helyen.
4) Javítsuk a diákok szövegeit.
5) A következő óra elején tegyük a szövegeket egy szabad asztalra vagy rögzítsük őket a táblán, hogy
mindenki végigolvashassa őket. Adjunk lehetőséget rövid beszélgetésre, kérdésekre.
6) Amennyiben valamelyik hallgató készített felvételt magyar ismerősével arról, hogy mit érdemes látni
Magyarországon, játsszuk le órán. Kérjük meg a diákokat, jegyzeteljék ki a program fontosabb elemeit.
7) Emeljünk ki néhány hasznos kifejezést, és írjuk őket a táblára.
8) Játsszuk le újra a hangfelvételt. A diákoknak nincs más dolguk, mint hogy újra végighallgassák a
szöveget.
Miért így?
A 8. lépésben a diákok "csak" meghallgatják a szöveget, nem csinálnak vele semmit. Ez megfelel annak
a módnak, ahogy általában szövegeket hallgatunk: nem koncentrálunk különösebben semmire, az
érdekesebb információkra figyelünk inkább, ezeket jegyezzük meg.
Ez a fajta "stresszmentes" hallgatás egyébként igen sokat segít a szókincs és az intonáció
bevésésében.
6. munkalap: A hely, amelyet Ön ajánl egy hosszú hétvégére
A munkalap az összefoglaló feladat elvégzéséhez nyújt variációs lehetőséget.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, 2-3 ember dolgozik együtt.
2) A diákok megbeszélik, kinek állítanak össze programot, majd mindenki keres nevezetességeket,
helyeket, amelyeket ismertetni szeretne.
3) A kérdéseket közösen válaszolják meg, az internetest kutatást a nevezetességekkel kapcsolatban
mindenki egyénileg végzi.
4) Ha a munkalappal órán dolgozunk, járjunk körbe, javítsuk az esetleges hibákat és a kiejtést,
mondatintonációt. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
5) A diákok – lehetőleg képekkel illusztrálva – bemutatják a hétvégi programtervet. A többi csoport
reagál, kérdez.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a Bevezető
3-5 oldalát.
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4. FEJEZET
MIBEN SEGÍTHETEK?
Mivel a foglalkozások témája az A2-es kötetben is megjelenik, érdemes megkérni a diákokat, hogy
ismételjék át az A2-es kötet 6. fejezetének 144-145. és 149-152. oldalát. Ezzel felfrissítik a releváns
szókincset. Amennyiben van rá lehetőség, kitehetünk az asztalokra néhány MagyarOK A2+ kötetet,
hogy a vonatkozó részeket óra elején fellapozhassák a diákok.
1. Foglalkozások és tevékenységek
A feladatsor olyan helyzeteket mutat be, amelyekben mások szaktudására, különféle szolgáltatásokra
van szükségünk.
1) Az a) feladatban, a téma bevezetéseként néhány fontos foglalkozás nevét ismételjük át.
2) A b) feladat segítségével meghatározzuk, hogy ki milyen feladatot lát el. A diákok a feladatot önállóan
vagy párokban oldják meg.
3) Ellenőrizésképpen olvassuk fel mi a mondatokat. A diákok javítják a megoldásaikat és elismétlik a
mondatokat.
4) A diákok párokban gyakorolják a szókincset, például a következőképpen: az egyik diák felteszi a
kérdést: Ki az a fodrász? Nem értem ezt a szót. A másik diák válaszol: Tudod, az az ember, aki hajat
vág. Az első diák reagál: Ja, tudom/értem. Majd szerepet cserélnek.
5) Érdeklődés esetén (pl. ha Magyarországon élő külföldi felnőttekkel dolgozunk) bővíthetjük is a
tevékenységek leírását, pl.: lefesti az ablakkereteket, kicseréli a kazánt, befesti a hajamat stb., ezeket a
táblára írjuk.
2. Mit csinál a fodrász? Mit csináltatok én a fodrásszal?
1) Megfigyeljük az a) feladatrészben, hogyan képezzük a műveltető szerkezetet. Ha van más közös
nyelv a csoportban, célszerű kontrasztív példát is bevonni a magyarázatba.
2) A b) feladat táblázata segítségével megbeszéljük a képzési formát, amelyet részletesebben a
munkafüzet 52. oldala alapján tekinthetünk át. A munkafüzet feladatait otthoni feldolgozásra adjuk.
3) A c) feladatot a diákok párban töltik ki, majd szóban gyakorolják: Az egyik diák az első mondatot
mondja (A fodrász levágja a hajamat.), a másik (csukott könyv mellett) a másodikat (Levágatom a
hajamat).
Miért így?
Az első lépésben utalunk a közös nyelv használatára bátorítunk. Ha egy szerkezet funkciója
megegyezik az általa biztonsággal beszélt nyelven és magyarul, érdemes kontrasztív
magyarázatokkal megerősíteni a megértést, a befogadást.
3. Ön következik
A feladat kérdései a szolgáltatások témáját járják körül.
1) Elolvassuk a kérdéseket és a válaszban használandó kifejezéseket.
2) A diákok a kérdéseket vagy az órán vagy házi feladatként válaszolják meg. Járjunk körbe, segítsük a
mondanivaló megfogalmazását, javítsuk a kiejtést és a hibákat.
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3) A munkafüzet 56. oldalán megnézzük a fontosabb időhatározókat, azok képzését és használati körét
(56. oldal). Belekezdünk a gyakorló feladatokba, amelyeket a diákok otthon fejeznek be.
Variáció
1) A feladat kérdéseit annyi papírra írjuk fel, ahány diákunk van. (Ha tehát nyolcan tanulnak a
csoportban, akkor három papíron szerepel az első kérdés, három papíron a második és két papíron a
harmadik.)
3) A diákok húznak egy kérdést, amire írásban válaszolnak. Járjunk körbe, segítsünk a mondanivaló
megformálásában.
4) A diákok körbejárnak a csoportban, és másoknak is felteszik a kérdést.
5) A válaszokat leírják. Járjunk körbe, segítsünk a mondanivaló megformálásában, javítsuk a kiejtést és
a hibákat. Írjunk néhány információt a táblára. Igyekezzünk minden diákról valamit felírni.
6) Nézzük meg a jegyzeteket a táblán, adjunk időt kérdések feltevésére, reakciókra, egyéb információk
közlésére.
4. Kérjünk időpontot!
A feladat négy telefonbeszélgetést dolgoz fel.
1) A hallgatás különösebb előkészítést nem igényel. Az első lejátszás alkalmával a diákok válaszolnak
az a) feladat három kérdésére.
2) A diákok párban ellenőriznek, ehhez adjunk beszédeszközöket, pl.: Valószínűleg igazad van.
Szerintem ötre kért időpontot. Erre nem emlékszem. Te mit írtál? Te értetted ezt? stb.
3) Játsszuk le újra a hangfelvételt, a diákok ellenőrzik, javítják a megoldásaikat.
4) A megoldókulcs segítségével ellenőrzünk.
5) Majd elolvassuk a b) feladat mondatait. Az újabb hallgatás alatt a diákok bejelölik, melyik
párbeszédben hallják a mondatokat.
1. munkalap: Négy telefonhívás
A munkalap a négy beszélgetés szókincsét gyakoroltatja.
1) A munkalapból kártyákat készítünk, egy csomaggal 2-3 ember dolgozik.
2) A diákok kiválogatják, melyik kártya melyik beszélgetéshez tartozik. Majd sorrendbe állítják a
mondatokat.
3) Kérjük meg a diákokat, olvassák is fel a párbeszédeket láncban.
5. Egészítse ki a párbeszédeket!
A feladat a telefonbeszélgetések teljes szövegével dolgozik.
1) A diákok párokban kiegészítik a hiányzó időhatározókat, főneveket és toldalékokat.
2) A hangfelvétellel ellenőrizzük a megoldásokat.
3) Mielőtt a 4. lépést elvégezzük, lejátszhatjuk újra a hangfelvételt és megkérhetjük a diákokat, hogy
jelöljék be, amit egy egységnek hallanak, a szüneteket és a hangsúlyt.
4) A diákok az e) feladatban kiválasztanak két párbeszédet, memorizálják, majd egymásnak hátat
fordítva előadják őket. A tankönyvbe természetesen belenézhetnek, de bátorítsuk őket arra, hogy minél
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több mondatot mondjanak emlékezetből. Egymásnak hátat fordítva át fogják érezni, milyen az, amikor
az ember nem kap vizuális inputot.
6. Játsszanak dialógusokat párban!
1) A diákok párban dolgoznak, kiválasztanak egy helyzetet vagy újat találnak ki.
2) Párban kidolgozzák a dialógust, lehetőleg úgy, hogy a többiek ne hallják, mi a téma. Körbejárunk,
segítünk a mondanivaló megformálásában, javítjuk a hibákat.
3) A dialógust úgy adják elő, hogy csak az egyik telefonálót halljuk. (Amennyiben nem bánják a
telefonköltséget, akár ki is mehet az egyik beszélő, és valóban felhívhatja a társát; ezért is volt szükség
két példányban a beszélgetés szövegére.)
4) A többi diák kitalálja, kik, hol, milyen témában beszélnek, és feljegyzi a fontos információkat.
Megpróbálják kitalálni, mit mondhatott a másik beszélő. A pár, aki előadta a dialógust, javít. A felmerülő
hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
5) Majd a következő párt hallgatjuk meg.
7. Használati eszközök, gépek
Körülvesznek bennünket a használati tárgyak, de csak ha valamilyen oknál fogva nem tudjuk őket
használni, jövünk rá, hogy mennyire hozzászoktunk a munkájukhoz. A következő szekvencia ezekről a
tárgyakról szól.
1) Olvassuk fel a szavakat, a diákok ismétlik őket. Beszéljük meg a szavak jelentését.
2) A diákok párokban csoportosítják a szavakat. Kérjük meg őket, hogy mondjanak is ki újra minden
egyes szót.
3) A szavakat közösen is gyakorolhatjuk: az egyik diák mond egy szót, a következő diák megnevezi a
hozzá tartozó kategóriát, majd ő is mond egy szót, most a mellette ülő nevezi meg a kategóriát, és így
folytatódik a sor.
4) A felsorolást bővíthetjük is.
Miért így?
Többször tanúi voltunk – főleg multikulturális csoportoknál –, hogy a 4. lépésben olyan használati
tárgyat mutattak be a diákok, amilyeneket a tanáruk vagy a csoporttársaik nem ismertek vagy
használtak. A 14. feladatban vissza tudjuk forgatni ezeket az információkat.
8. Melyik használati eszközről nem tudna lemondani?
1) Becsukjuk a könyvet, és meghallgatjuk a három szöveget arról, melyik használati tárgyhoz
ragaszkodnak a beszélők. Írjuk fel a három ember nevét a táblára.
2) Még mindig csukott könyv mellett eldöntendő kérdésként tesszük fel az a) feladat felsorolását:
Beszélt valaki a mosógépről? (Igen, Edina néni beszélt róla.) Beszélt valaki a fénymásolóról? (Nem,
senki nem beszélt róla.) Beszélt valaki a mosogatógépről? (Nem, senki nem beszélt róla.) Beszélt valaki
az okostelefonról? (Igen, Richárd beszélt róla.) stb.
3) A diákok válaszolnak, majd bejelölik az a) feladatban a hallott tárgyak nevét.
4) Alkossunk hármas csoportokat. A csoport minden tagja a b) feladat egy-egy szövegét egészíti ki.
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5) Az azonos szövegen dolgozó diákok összegyűlnek, összevetik megoldásaikat. Körbejárunk, javítunk,
segítünk.
6) A diákok a hármas csoportokban felolvasásk a megoldásokat, a másik két partner kiegészíti a
szöveget. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt. A megoldókulccsal ellenőrizzünk.
7) Játsszuk le ismét a hangfelvételt, a diákok dolga annyi, hogy figyelnek.
2. munkalap: Hogy mondjuk pontosan?
A munkalap a 8. feladat négy véleményével dolgozik.
1) A munkalapokat kinyomtatjuk, páronként kiosztjuk. A pár egyik tagja kapja az A munkalapot, a másik
a B-t. Az A és B munkalap hiányzó szavai kiegészítik egymást.
2) A diákok először kisebb csoportokban dolgoznak: 2-3 diák, aki ugyanazt a munkalapot kapta, együtt
dolgozva kiegészítik a szövegeket.
3) A diákok visszatérnek a párjukhoz, és felolvassák egymásnak, amit írtak illetve leellenőrzik a
helyesírást. Körbejárunk, javítjuk a kiejtést és a mondatintonációt.
9. Melyik háztartási gépről tudna lemondani?
1) Elolvassuk a mintamondatokat, majd a diákok röviden kigondolják a választ és az indoklást. Ha van
kérdés, segítsünk.
2) Körbejárnak, felteszik egymásnak a kérdést. Kérjük meg a diákokat, reagáljanak is a hallottakra. Mi is
körbejárunk, a táblánál összesítjük az elhangzott válaszokat. Saját véleményünket is írjuk fel.
3) Nézzük meg újra a mintamondatokat, kérjük meg a diákokat, húzzák alá a kötőszókat.
4) Majd megnézzük a munkafüzet 57-58. oldalán, amit a kötőszókról tudni kell. Belekezdünk a gyakorló
feladatokba, amelyeket a tanulók otthon fejeznek be.
5) A diákok házi feladatként írásban is megfogalmazzák a gondolataikat. Ehhez segítséget nyújtanak a
8. feladat szövegei, a 9. feladat mintamondatai és a beszélgetés tapasztalatai.
10. Apróhirdetések
Számos olyan vállalkozás működik, ahol tárgyakat adhatunk-vehetünk.
1) Elolvassuk az igényeket és a hirdetéseket. Tisztázzuk az ismeretlen szavakat.
2) A diákok kisebb csoportokban megkeresik, melyik igényre melyik hirdetés adhat megoldást.
3) A csoportok kiválasztanak egy szituációt az a) feladatból, és eljátsszák a jelenetet. Az előkészítő
fázisában minél többet memorizálnak a b) feladat mintamondataból. Járjunk körbe, javítsunk, segítsünk
a mondanivaló megfogalmazásában. A felmerülő hasznos kifejezéseket és mondatokat írjuk a táblára.
4) Néhány telefonbeszélgetést a párok a csoportnak is előadhatnak.
5) Végül térjünk vissza az apróhirdetésekre, és hívjuk fel a figyelmet néhány nyelvi sajátosságra: a
hirdetések tömör szövegében sok a jelző, az igenév és a főnévi szerkezet, helyenként hiányzik ige.
3. munkalap: Majdnem megtaláltam! Apróhirdetés kis hibával
A munkalap a 10. feladathoz hasonló gyakorlási lehetőséget kínál.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, a kártyákat felvágjuk. 2-3 ember dolgozik egy csomaggal.
2) A diákok megkeresik, melyik igényre melyik hirdetés lehet a válasz.
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3) Viszont a kereslet-kínálat nem fedi egymást teljesen: mindenhol van egy elem, ami nem illik össze. A
diákok közösen megkeresik ezt az elemet. Körbejárunk, javítjuk az esetleges hibákat, kiejtést,
mondatintonációt, és segítünk a megfogalmazásban.
4) A diákok megfogalmazzák a felmerülő problémát.
5) Az egyik hirdetéshez párban telefonbeszélgetést is írnak (ebben eldönthetik, kötnek-e egymással
üzletet). Javítsuk a mondatokat, válaszoljunk a felmerülő kérdésre.
6) A párok előadják a beszélgetést a csoportnak.
11. Mi okozhat gondot a műszaki berendezések használatakor?
Sok embernek kihívást jelent egy új technikai berendezés beüzemelése. Vajon így van ez a diákokkal
is?
1) Hangosan felolvassuk a b) feladat mondatait, megbeszéljük a felmerülő kérdéseket.
3) A diákok végiggondolják, kinek mi okoz kihívást, és bejelölik a válaszaikat.
4) Kérjük meg a diákokat, hogy tanulják meg a rájuk vonatkozó mondato(ka)t.
5) Majd kisebb csoportokban, a b) feladat mintamondatai segítségével megbeszélik, kit mi zavar.
6) Megnézzük a munkafüzet 59-60. oldalán a személyes névmás ragozott alakjait. A gyakorlást adjuk
házi feladatnak.
12. Használati utasítások
A használati utasítások apró lépésekben mutatják be a tárgyak működését. Erre látunk két példát.
1) A csoport fele a mosógép használati utasítását állítja sorrendbe, a másik a mosogatógépét (a) és b)
feladat).
2) A megoldásokat hangfelvétellel ellenőrizzük.
3) Közösen megnézzük a szöveg grammatikai megformáltságát, a felszólító mód használatát, a rövid
tőmondatokat, a kis lépésekre koncentráló, aprólékos leírást.
4) A c) feladatban a felszólító mondatokat a kell + főnévi igenév formájú mondatokká alakítjuk.
5) A d) feladatban a diákok kiválasztanak egy számukra releváns tárgyat, amelyhez rövid használati
utasítást írnak. Ehhez használhatják az interneten található magyar nyelvű használati utasításokat.
6) Javítsuk a szövegeket.
7) A diákok felolvassák a leírásokat, a többiek kitalálják, melyik használati tárgy leírását hallották.
Variáció az 5. lépéstől
1) A feladatot úgy is feldolgozhatjuk, hogy a kártyákra használati tárgyak nevét írjuk, amelyből a diákok
húznak egyet (pl. számítógép, vasaló, hajszárító, turmixgép).
2) A diákok párban mutatják be a használati tárgyakat, ehhez használhatják az internetet. Körbejárunk,
segítjük a mondanivaló megformálását, javítjuk a hibákat.
3) A diákok felolvassák a leírásokat, a többiek kitalálják, melyik használati tárgy leírását hallották.
4. munkalap: Minek a használati utasítása?
A munkalap a használati utasítások nyelvezetét mélyíti el.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, a kártyákat felvágjuk. 2-3 ember dolgozik egy csomaggal.
2) A diákok párba állítják a használati tárgyat és a használati utasítást.
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3) Körbejárunk, javítjuk az esetleges hibákat.
4) A diákok „előadják” a használati utasítást úgy, hogy egyikük felolvassa a használati utasítást, míg a
másik (a légikísérőkhöz vagy a pantomimművészekhez hasonlóan) elmutogatja, amit hall.
5) A feladatot még egy lépéssel bővíthetjük: megbeszélhetjük, hogyan mondanánk ezeket az
instrukciókat a mindennapokban, pl.: Csatlakozzon a hálózati áramforráshoz. / Dugd a kábelt a
konnektorba. A felső rekesz alkalmas friss élelmiszerek fagyasztására. / Ha fagyasztani akarsz valamit,
(akkor) a felső rekeszbe tedd.
13. Jellegzetes magyar használati tárgyak
1) Megnézzük a képeket. Kérdezzük meg a diákokat, ismerik-e a tárgyak nevét. Majd írjuk közösen a
képek alá a nokedliszaggató, az ételhordó és a fregoli szavakat.
2) Kérdezzük meg a diákokat, tudják-e, mire valók ezek a tárgyak. Hagyjunk időt találgatásra. A
felmerülő hasznos kifejezéseket és azokat, amelyek a hallott szövegben is előfordulnak, írjuk a táblára.
3) Végül hallgassuk meg a hangfelvételt, a diákok önállóan kiegészítik a szövegeket. (A feladat lehet
házi feladat is.)
14. Ön következik
1) Visszagondolunk a 7. feladatnál megemlített tárgyakra. A diákok házi feladata, hogy bemutassák a
jellegzetes használati tárgyat.
2) Javítsuk a szövegeket.
3) A diákok a következő órán a szöveg és (ha van internetkapcsolatunk) néhány kép segítségével
bemutatják a tárgyat. Adjunk lehetőséget kérdésekre, rövid beszélgetésre.
15. Az internetes vásárlás
Az internetes vásárlás terjedése folyamatosnak látszik, nagy valószínűséggel a diákjaink is használják a
webáruházakat. A feladat az internetes vásárlás előnyeit és hátrányait veszi számba.
1) Olvassuk fel hangosan az a) feladat szavait, a diákok ismételnek.
2) Minden diák megjelöli, amit már vett online, majd memorizálja a szavakat.
3) Nézzük meg a b) feladat mintamondatait. Kérjük meg a diákokat, hogy először írjanak 2-3 mondatot a
megadott mondatkezdetek segítségével, az a) feladat tárgyainak nevét használva.
4) A csoportban körbejárva a diákok egymást kérdezgetik. Minden diák a 3. lépésben felírt mondatokkal
válaszol. (A válaszokat a diákok le is jegyezhetik, ezzel is gyakorolják a tárgyak nevét és a helyesírást).
5) A c) feladat szövegét olvassuk fel a diákoknak. Beszéljük meg az esetlegesen felmerülő kérdéseket.
7) Végül összevetjük a magyar vásárlási szokásokat és a csoport vásárlási szokásait. Ehhez
megadhatunk néhány kötőszót és mondatkezdetet, pl.: Míg a legtöbb magyar ..., addig én/mi ... A
magyar vásárlóktól eltérően én/mi ... A magyarokhoz hasonlóan én/mi is...
16. Miért vásárolunk az interneten?
A feladat egy diagrammal és annak leírásával válaszol a kérdésre.
1) A diákok tanulmányozzák a diagramot, beszéljük meg a felmerülő kérdéseket.
2) A b) feladatot a diákok párban egészítik ki.
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3) Ellenőrizzünk közösen. Ennek során hívjuk fel a figyelmet a diagramok, statisztikák leírásához
használható szavakra, kifejezésekre, pl.: a megkérdezettek fele / több mint egyharmada stb.
4) A diákok a c) feladat beszédpaneleinek segítségével megválaszolják a Mit szoktál vásárolni? kérdést.
Járjunk körbe, javítsuk a mondatokat.
5) A diákok körbejárnak, és a kérdést a társaiknak is felteszik. A válaszokat lejegyzik.
6) Kisebb csoportokban, a d) feladat mintamondatainak segítségével összesítik a hallottakat. Járjunk
körbe, segítsünk a mondanivaló megformálásában, javítsuk a kiejtést és a hibákat.
7) A diákok ismertetik az eredményeket. Adjunk lehetőséget rövid beszélgetésre, ha igénylik.
5. munkalap: Egyetértek, nem értek egyet
1) A diákok két nagyobb csoportban dolgoznak. Minden diák kap egy munkalapot.
2) A két nagyobb csoport eldönti, melyikük fog az internetes vásárlás mellett, melyikük ez ellen érvelni.
3) A csoportok a választott mondathoz érveket gyűjtenek. (Ehhez használhatják a tankönyvet, hiszen
legfőbb célunk a szókincs és a szerkezetek elmélyítése.)
4) A két csoport "megmérkőzik" egymással: először ismertetik a fontosabb érveket, majd vitatkoznak,
kérdéseket tesznek fel egymásnak. A beszélgetést mi vagy egy diák vezeti. A felmerülő hasznos
kifejezéseket írjuk a táblára.
5) Végül kérjünk meg mindenkit, mondja el röviden a saját véleményét a témával kapcsolatban.
17. Gondok, gondok
A feladat témája a használati tárgyak meghibásodása, megrongálódása.
1) Olvassuk el a mondatokat. Majd a diákok önállóan vagy párban eldöntik, melyik vonalra melyik
mondat kerül.
2) Ha a diákok maguktól nem teszik fel a kérdést, hívjuk fel őket a határozói igenév és a létige kombinált
használatára a mondatokban. A szerkezet állapotot fejez ki.
3) Majd nézzük meg a munkafüzet 60. oldalán az állapot kifejezését. Kezdjünk bele a gyakorló
feladatokba, amelyeket a diákok otthon fejeznek be.
4) A b) feladat továbbviszi a témát: olyan beszédeszközöket tanít, amellyel a diákok elmondhatják,
kinek milyen negatív tapasztalatai voltak az internetes vásárlással kapcsolatban. Nézzük át közösen a
mondatokat.
5) A diákok néhány perc felkészülési idő után elmesélik a történetüket. Ha nincs ilyen irányú
tapasztalatuk, kérjük meg őket, képzeljenek el egy helyzetet.
6. munkalap: Mi a helyzet?
A munkalapon a határozói igenév állapot kifejezését jelölő funkcióját gyakorolhatják a diákok.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, félbevágjuk. Mindenki egy „fél” munkalapot kap. Akik az első feladatot
kapták, egy vagy több kisebb csoportot képeznek. Akik a második feladatot kapták, szintén egy vagy
több kisebb csoportot képeznek.
2) A diákok átalakítják a mondatokat. Körbejárunk, javítjuk a hibákat.
3) Egy-egy, az első és a második feladatot megoldó diák párba áll. Felolvassák egymásnak az eredeti
mondatokat, a társuk szóban átalakítja őket. Az első diák javít. Majd szerepet cserélnek. Körbejárunk,
javítjuk a kiejtést és a mondatintonációt.
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18. Vélemények egy fórumon
A két hosszabb szöveg egy sikeres és egy sikertelen vásárlás történetét mondja el. A szövegek néhol
humorosak.
1) Lejátsszuk a hangfelvételt, a diákok beírják az a) feladatba, melyik volt a pozitív, melyik a negatív
példa.
2) Játsszuk le újra a felvételt, a diákok a b) feladatban jegyzetelnek. Mindent leírnak, amit megértettek,
legyen az szó, kifejezés vagy egész mondat.
3) A jegyzeteiket a c) feladatban kisebb csoportokban összehasonlítják. Járjunk körbe, javítsuk a
kiejtést és az intonációt.
4) A d) feladat a két hangfelvétel teljes szövegét közli, a diákoknak vonatkozó névmásokat és
kötőszókat kell kiegészíteniük. Az első szövegben van némi irónia, amelyre külön is felhívhatjuk a
figyelmet.
5) A feladat elvégzése után beszéljük meg a vonatkozó névmások és kötőszók jelentését.
6) Az e) feladat lehet írásbeli házi feladat.
7) Javítsuk a szövegeket.
8) A következő órán a diákok elmesélik a történetüket. Bátorítsuk őket arra, hogy felolvasás helyett
emlékezetből mondják a szöveget. Ez egyrészt a szókincs és a mondatszerkezet bevésésében segít,
másrészt a hallgatók is jobban fogják érteni a szöveget, ha a diák nem „bújik” a papír mögé.
Miért így?
A diákok gyakran érzik úgy, hogy alig értettek valamit a hallott szövegből. Különösen igaz ez akkor,
ha már első hallgatáskor konkrét kérdésekre várunk tőlük választ, hiszen ha a diákok éppen a kívánt
információt nem értik, az az érzésük támad, hogy "nem értettek semmit". Ha tágan fogalmazzuk meg
a kérdést (Mit értettek a szövegből?), minden információ (szó, kifejezés) értékes, mindet érdemes a
táblán gyűjteni. Érdekes, hogy a táblán ilyenkor általában szinte minden információ szerepel, vagyis a
csoport egésze fel tudja térképezni a szöveg teljes vagy közel teljes tartalmát.
Ha először következetesen egy efféle tág, általános kérdést teszünk fel a hallott szöveghez, diákok
egy idő után jobban mernek „hinni a fülüknek”.
19. Talált tárgyak
Számunkra értékes tárgyak nemcsak megsérülhetnek, hanem el is tűnhetnek. Ha megtörténik, segít a
magyar fejlesztésű detektív-app.
1) Az a) feladat három kérdését párokban vagy közösen megbeszéljük. A felmerülő hasznos
kifejezéseket írjuk a táblára.
2) Megnézzük a grafikát, a diákok megfogalmaznak néhány feltételezést arról, hogy mit tud az app.
3) Elolvassuk az ismertető szöveget, és írásban megválaszoljuk a c) feladat kérdéseit.
4) Majd a diákok szóban is gyakorolnak: egyikük felteszi a kérdéseket, a másik válaszol.
5) Keressük meg a szövegben a jelzős szerkezeteket, irányítsuk a diákok figyelmét a befejezett
melléknévi igenevekre.
5) Nézzük meg a munkafüzet 62. oldalán a befejezett melléknévi igenév funkcióját és képzését.
Kezdjünk bele a gyakorló feladatokba, amelyeket a tanulók otthon fejeznek be.
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7) Jó bornak is kell a cégér, tartja a mondás. A szlogen és a plakát elkészítésével a diákok egy újabb
szövegfajta elkészítésével ismerkednek meg. Előtte interneten tájékozódhatnak, megnézhetnek néhány
magyar plakátot, esetleg néhány reklámot a YouTube-on.
Variáció a negyedik lépésre
A negyedik lépésből alkothatunk szerepjátékot, mégpedig egy sajtótájékoztatót. Egy diák kiül középre, ő
az app fejlesztője. A többiek kérdéseket tesznek fel neki az appel kapcsolatban. Javasoljuk a
diákoknak, hogy olyan kérdéseket is tegyenek fel, amelyekre nincs válasz a szövegben. Egy-két kérdés
után cseréljük a szerepeket, és egy másik diák alakítja az app-fejlesztőjét.
Kultúra és országismeret
Számos magyar fejlesztésű, jól használható app létezik, amely akár forrásnyelvi környezetben is
teremthet „anyanyelvi környezetet”. Lássunk néhányat:
- Ha a diákokat érdeklik a madarak, közel a segítség, madárhatározó a telefonon. Itt található a
madárhatározó mellett lexikon, madárhang gyűjtemény, játék, sőt, még a megfigyeléseket is lehet
rögzíteni.
- Konditermi segítséget nyújt a súlyzós edzésekhez a MoveRite.
- Ha nem az áruházláncokban szeretnél vásárolni, hanem közvetlenül a termelőktől, ha a helyi
kézműves élelmiszereket részesíti valaki előnyben, akkor töltse le a 30km nevű alkalmazást.
- A Zsebnővér szól, hogy mikor kell bevenni a gyógyszereket.
21. Összefoglalás: Válasszon ki egy magyar vagy külföldi terméket!
Az összefoglaló feladat projektmunka vagy egyéni munka keretében is elvégezhető. Adjuk meg a
diákoknak a választási lehetőséget, hogy a számukra hatékonyabb forma mellett dönthessenek.
1) A diákok kiválasztanak egy tárgyat, lehetőleg olyat, amelyet az országukban sokan használnak, de
pl. Magyarországon nem annyira ismert. (Választhatnak tipikus márkát, jellegzetes dizájnt stb. is.)
2) A diákok elkészítik a termék leírását. A kreatívabbak prospektust is készíthetnek, pl. a Word
prospektuskészítő sémájával, de az egyszerű szöveg is elég. Készítsünk mi is prospektust vagy
bemutató szöveget.
3) Javítsuk ki óra előtt a szövegeket.
4) A szövegeket tegyük egy szabad asztalra, ahol mindenki mindegyiket végigolvashatja. Adjunk
lehetőséget kérdések feltevésére, reakciókra.
5) A b) feladatban érdemes megkérni a diákokat, hogy a magyar ismerősüket olyan használati tárgyról
kérdezzék ki, amelyhez a kapcsolódó szókincset is lényegesnek ítélik. A tárgy választásánál tehát a
szókincs relevanciája adja a vezérfonalat, ne a tárgy ritkasága vagy gyakorisága. A beszélgetésről
leiratot is készíthetnek vagy felírhatják a kulcsszavakat, amelyeket a következő órán bemutatnak a
többieknek.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a Bevezető
3-5 oldalát.
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5. FEJEZET
AMIT ROSSZUL IS ÉRDEMES TUDNI
Mivel a nyelvtanulás és a tanulás témája az A2-es kötetben is megjelenik, érdemes megkérni a
diákokat, hogy ismételjék át az A2-es kötet 5. fejezetének 112-118. és 128-130. oldalát. Ezzel felfrissítik
a releváns szókincset. Amennyiben van rá lehetőség, kitehetünk az asztalokra néhány MagyarOK A2+
kötetet, hogy a vonatkozó részeket óra elején fellapozhassák a diákok.
1. A hatékony nyelvtanulás
A nyelvtanuló és a nyelvtanár is folyamatosan keresi azokat a módszereket, amelyekkel hatékonyan
lehet tanulni, tanítani. A feladat erre a témára hangol rá.
1) Szóbokrot készítünk. A diákok dolgozhatnak párban vagy kisebb csoportban, és használhatják a
MagyarOK A1-es és A2-es köteteinek megfelelő fejezeteit.
2) A gyűjtés eredményét felírjuk a táblára, és „spontán” kiegészítjük néhány, a fejezetben szereplő
kulcskifejezéssel, pl.: anyanyelvi környezet, anyanyelvi beszélő, jegyzetelés, meghallgathatom a
szöveget, kártyák segítségével tanulok stb.
3) A különböző tényezőkről a b) feladat mintamondatainak felhasználásával beszélgetünk.
2. Igazságok?
A feladat a szókincset továbbépítve a nyelvtanuláshoz kötődő gyakori kijelentésekről indít beszélgetést.
1) Felolvassuk a mondatokat, a diákok elismétlik őket.
2) A diákok önállóan bejelölik, egyetértenek-e a kijelentésekkel vagy sem.
3) A diákok kisebb csoportban megbeszélik a véleményüket. Járjunk körbe, segítsünk a
megfogalmazásban, a felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
4) Beszéljük meg a fontosabb információkat közösen. Ebben a fázisban nagy valószínűséggel elő fog
kerülni a birtokos névmás (Ez nem az én véleményem, hanem az övé / Danáé. Az én tanárom
anyanyelvi beszélő. Az enyém is/nem. stb.)
5) Miután felhívtuk a figyelmet a beszélgetés során használt birtokos névmásokra, nézzük meg a
munkafüzet 71. oldalán a teljes paradigmát. Néhány feladatot megkezdünk a 72. oldalon, amit a diákok
házi feladatként fejeznek be.
Variáció a 3. lépésre az 1. munkalappal
1. munkalap: Mi a véleményed?
A munkalap a véleménynyilvánítás eszközeit tartalmazza a 2. feladatból.
Az első papíron a pozitív válaszok állnak. (Szerintem ez igaz. Teljesen egyetértek. Ezt én is így
gondolom. Ez így van.)
A második papír a semleges válaszokat tartalmazza. (Fogalmam sincs. Nincs véleményem. Talán így
van. Lehet.)
A harmadik papíron a negatív válaszok szerepelnek. (Szerintem ez nem igaz. Nem értek egyet. Én ezt
nem így gondolom. Micsodaaa?)
A három lapot elhelyezzük a terem különböző pontjain.
4) Felolvassuk a feladatban szereplő mondatokat. A diákok ahhoz a laphoz lépnek, amelyik a
véleményüket tartalmazza.
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5) Az azonos csoportba tartozók elmondják egymásnak a véleményüket. Járjunk körbe, segítsünk a
megfogalmazásban, a felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
6) Minden kérdéssel ugyanígy járunk el.
7) A diákok visszamennek a helyükre és a mellettük ülővel párban dolgoznak. Közösen megbeszélik a
válaszaikat, azokat az érveket és mondatokat is beépítve, amelyeket a 6. lépésben másoktól hallottak.
Most is járjunk körbe, segítsünk a megfogalmazásban, a felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
3. Ön milyen tanulótípus?
1) Elolvassuk a mondatokat, tisztázzuk a jelentést.
2) A diákok önállóan megjelölik, melyik állítások igazak rájuk.
3) A tanulók hármas-négyes csoportokban összevetik a válaszaikat.
4) Elmondjuk, hogy ha az 1-3. mondat közül legalább kettő igaz valakire, akkor az auditív tanulótípus,
ha a 4-6. állítás közül kettő, akkor haptikus-motorikus, ha a 7-9. közül, akkor imitatív, ha a 10-12. közül
kettő, akkor vizuális, ha pedig a 13-15. közül kettő, akkor kognitív tanulótípus. Közben kiragasztjuk az 1.
munkalap kártyáit a terem öt pontjára.
5) Következő lépésként lejátsszuk a tanulótípusokat bemutató hangfelvételt a b) feladatban. A diákok a
szöveget a tankönyvben követik.
6) Elolvassuk a c) feladat mintamondatait, amelyek alapján írásban mindenki megfogalmaz néhány
gondolatot önmagáról. Járjunk körbe, segítsünk a megfogalmazásban.
7) Általában mindenki több tanulótípushoz tartozik, mi most mégis azt kérjük a diákoktól, hogy
válasszák ki a rájuk legjellemzőbbet.
8) Mindenki elmondja, miért ezt érzi a legjellemzőbbnek.
9) Végül nézzük meg a munkafüzet 68. oldalán a mégis, mégsem kötőszavak funkcióját. A vonatkozó
gyakorlatot a diákok otthon oldják meg, és a megoldókulcs segítségével ellenőrzik.
9) A d) feladat irányított fogalmazásának elkészítése szintén házi feladat.
10) A következő óra előtt javítsuk a szövegeket.
11) Kérjük meg a diákokat, cseréljenek szöveget a mellettük ülővel. Olvassák el a partner szövegét, ha
valamit nem értenek, kérjék a partner segítségét. Majd kérdéseket tesznek fel egymásnak a szöveggel
kapcsolatban. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a kiejtést és a hibákat.
12) Kérjük meg a diákokat, hogy az érdekesebb információkat a többiekkel is ismertessék.
2. munkalap: Tanulótípusok
A munkalap az öt tanulótípust szemlélteti és a 7. lépéstől variációt kínál a fent leírt munkafolyamatra.
1) Kinyomtatjuk egy példányban a munkalapot, és kártyákat készítünk. Mindegyik kártyán egy
tanulótípus neve szerepel.
2) A kártyákat a terem különböző részeiben helyezzük el, egymástól lehetőleg távol.
3) Az egyes leírások mellett álló diákok közösen megbeszélik, miért érzik, hogy ehhez a típushoz
tartoznak. Ehhez természetesen használhatják a könyv szövegét és a 6. lépésben megfogalmazott
gondolatokat, hiszen fő célunk a szókincs elmélyítése. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést. A felmerülő
hasznos mondatokat írjuk a táblára.
4. Ki miért tanul magyarul?
A szekvenciában négy magyarul tanuló motivációjáról, céljairól tudunk meg részleteket.
1) Olvassuk el együtt a mondatokat.
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2) Az első szöveghallgatás alatt a diákok kiegészítik az a) feladatot, beírják, kire igaz az állítás.
3) Kérjük meg őket, ellenőrizzenek kisebb csoportokban. Ha nem értenek mindenben egyet, játsszuk le
újra a kérdéses szövegeket.
4) A b) feladatot a diákok egyénileg vagy párban oldják meg, és a hangfelvétellel ellenőrzik.
5) Kérdezzük meg a diákoktól, nekik milyen kérdéseket szoktak feltenni a magyartanulással
kapcsolatban. Mi érdekelné őket, ha valaki az ő nyelvüket tanulná? A felmerülő kérdéseket írjuk a
táblára, ezekkel később még dolgozni fogunk.
6) Minden diák megszemélyesít egy szereplőt, és nagyjából megtanulja annak szövegét.
7) A diákok kisebb csoportokat alkotnak, és az adott személy nevében mesélnek egymásnak a
motivációjukról. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és a hibákat.
8) Majd vonjuk be a gyakorlásba az 5. feladatban felírt kérdéseket is, amelyeket a diákok a csoportban
egy választott személynek tesznek fel. (A személy még mindig a feladatban szereplő ember nevében
válaszol.)
9) Végül a diákok a táblára írt kérdésekből legalább hármat saját nevükben is megválaszolnak.
Miért így?
Javasoljuk, hogy ennél részletesebben még ne beszélgessünk arról, hogy a diákok közül ki miért
tanul magyarul. A következőkben olyan nyelvi eszközöket nyújtunk a diákoknak, amelyekkel sokkal
pontosabban meg tudják fogalmazni az ezzel kapcsolatos mondanivalójukat.
5. Célhatározói mellékmondatok: Azért, hogy …
1) Az a) feladat táblázata segítségével összehasonlítjuk a szövegekből vett mondat igemódját és
funkcióját.
2) A b) feladat egy transzformációs gyakorlat, amelyet oldjunk meg közösen, hogy a jelenség mindenki
számára világos legyen.
3) Nézzük meg a munkafüzet 67. oldalát. Tekintsük át a szórendi kérdéseket is. (Az igekötő ezekben a
mondatokban nem válik el, mint a felszólító mód más funkciójában.) A munkafüzet feladatait elkezdjük,
a diákok házi feladatként fejezik be őket.
4) Térjünk vissza a b) feladat mondataira. Kérjük meg a diákokat, hogy alakítsanak át hármat a saját
élethelyzetükre, és ezeket írják is le. Járjunk körbe, segítsünk a mondanivaló megfogalmazásában,
javítsuk a hibákat. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
6. Hogyan és miért tanulunk nyelvet?
1) Az a) feladat mondatait a diákok párban csoportosítják.
2) Ellenőrizzünk közösen.
3) A b) feladat fogalmazását a tanulók otthon írják meg, melyhez a 4. feladat szövegei, az 5. feladat
saját magára adaptált mondatai, és a 6. a) feladat adja a mintát.
4) Javítsuk a szövegeket.
5) A következő órán a diákok párban elmondják/felolvassák egymásnak a szövegeiket. Társuk a c)
feladat mintamondatainak segítségével reagál.
Variáció
A feladat mondataiból kártyákat is készíthetünk, amelyek segítségével a diákok két-három asztalnál
közösen el tudják végezni a feladatot.
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7. Nyelvtanulás a rendszerváltástól 2010-ig Magyarországon
1) Az első lépésben mindenki önállóan tanulmányozza a diagramot és értelmezi az adatokat.
2) Felolvassuk a b) feladat mintamondatait.
3) Majd arra kérjük a diákokat, hogy a diagram adatai alapján töltsék meg ezeket tartalommal. A
mondatokat írják is le (egyénileg vagy párban).
3) Párban dolgozva megbeszélik a mondatokat. Ehhez a beszédbuborékokban található
beszédpaneleket használják.
4) A c) feladatban a diákok megfogalmazzák, hogy az ő országukban milyen információkat tartalmazna
egy hasonló diagram. Nem baj, ha nincs pontos tudásuk, hiszen gyakori helyzet, amikor valamiről csak
megközelítőleges tudásunk van. Nyelvileg ez azért érdekes, mert a feltételezés, véleménynyilvánítás
mondatait is gyakorolhatjuk pl.: Úgy gondolom.../ Szerintem... / Azt mondanám, hogy ... / Nem vagyok
benne biztos, de én úgy érzem/látom... / Nálunk is tendencia, hogy ...
5) A diákok beszélgetnek a témáról, majd írásban mindenki összefoglalja a saját országával
kapcsolatos információkat.
6) Javítsuk a szövegeket.
7) Ha a diákok szövegei a 4. lépésben el nem hangzott információkat tartalmaznak (pl. a diákok
interneten utánanéztek a nyelvtanulási tendenciáknak), kérjük meg őket, mondják el a többieknek, amit
megtudtak.
8. „A nyelv az egyetlen dolog, amit rosszul is érdemes tudni.”
A feladatban idézett mondás Lomb Katótól származik. Ha a diákok nem reagálnak a mondatra, tegyünk
fel célzott kérdéseket, pl.: Van-e olyan helyzet, amelyben ez a mondás nem igaz / mindig igaz? Van-e
más dolog, amit rosszul is érdemes tudni? Segít-e a perfekcionizmus a nyelvtanulásban? stb.
9. Lomb Kató, a nyelvzseni, tolmács és fordító
1) Az új szekvencia bevezetéseként könyvborítók, könyvcímek segítségével indítunk ráhangoló
beszélgetést. Az a) feladat mintamondatai alapján a diákok megfogalmazzák feltételezéseiket arról,
hogy ki is volt Lomb Kató. Megkérdezhetjük arról is őket, hogy a könyvborítók arculatából mire
következtetnek, mikor jelenthettek meg ezek az írások. (A feltételezések ellenőrzését hagyjuk a 9.
feladat utánra, amikor feldolgoztuk a szöveget.)
3) A b) feladatban szinonim kifejezések segítségével tisztázzuk a kulcskifejezések jelentését.
4) Majd olvassuk el a c) feladat mondatait. Tisztázzuk a felmerülő kérdéseket. Hívjuk fel a figyelmet
arra, hogy a 10. mondatban a Fontosnak tartotta, hogy mondatkezdet után a mellékmondatban
felszólító módot alkalmazunk.
5) A szöveg meghallgatása alatt a diákok megjelölik, melyik információkat hallották.
6) A megoldásokat párban ellenőrzik. Ehhez megadhatunk néhány mondatot, pl.: Te melyik mondatot
hallottad? Szerinted ezt mondták? Te erre emlékszel? stb.
7) Szükség esetén játsszuk le újra a hangfelvételt.
8) A d) feladat kérdéseire a diákok párban vagy önállóan válaszolnak.
9) Most kanyarodunk vissza a szekvencia elején a táblán összegyűjtött feltételezésekhez, és
összehasonlítjuk őket a szöveg tartalmával.
10) Az e) feladatot otthoni megoldásra javasoljuk.
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11) Nézzük meg a munkafüzet 66. oldalát, ahol a felszólító módú igealak használatának újabb
(mellékmondati) funkciójával ismerkedünk meg (Fontosnak tartotta, hogy ...).
3. munkalap: Ki volt Lomb Kató?
A munkalap a 9. e) feladat parafrázisa.
1) A csoport fele az A, a másik fele a B munkalapot kapja. Az A és B munkalap hiányzó elemei
kiegészítik egymást.
2) Az azonos munkalappal dolgozók kisebb csoportokat képeznek és közösen kitöltik a hiányzó
részeket.
3) A megoldásokat A és B párokban ellenőrzik felolvasással. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az
intonációt.
10. Időhatározók: Mikor?
1) A diákok (otthon vagy az órán) kigyűjtik a szövegben használt időhatározókat.
2) Figyeljük meg a diákokkal, hogyan alkothatunk időhatározókat (raggal, névutóval, mindkettővel együtt
stb.).
2) Nézzük meg a munkafüzet 69-71. oldalán a névutóval alkotott időhatározók összefoglaló táblázatát
és a vonatkozó gyakorlatokat. Ezek egy része lehet házi feladat.
11. Ön következik
1) Bizonyára a legtöbbünknek van olyan ismerőse, aki több nyelven is megtanult magas szinten. A
feladat mintamondatai, a Lomb Katóról olvasott szöveg, valamint a 10. feladat időhatározóinak
felhasználásával a diákok szöveget alkotnak az ismerősükről.
2) Javítsuk a szövegeket.
3) A diákok a következő órán bemutatják az ismerősüket a csoportnak. Adjunk lehetőséget
beszélgetésre, kérdések feltevésére.
Variáció a 3. lépésre
A diákok bemutatják az ismerősüket, mi pedig villámkérdéseket teszünk fel az elhangzottakkal
kapcsolatban a csoportnak.
12. Lomb Kató tanácsai nyelvtanulóknak
1) Az a) feladatban a diákok a nyelvtanulással kapcsolatos tanácsokat alkotnak. Ezekben a felszólító
módot kell használni. A feladatot a diákok egyénileg és párban is megoldhatják.
2) Ellenőrizzünk közösen.
3) Kérjük meg a diákokat, olvassák át újra a tanácsokat.
4) A diákok párban dolgoznak: egyikük letakarja a megalkotott mondatokat, és a társához fordulva újra
megalkotja őket. A társa a könyvet nézve javít és segít. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést.
5) A c) feladatot a diákok házi feladatként oldják meg. Ehhez internetes fórumokon is olvashatnak a
témáról, és az ott felmerülő tanácsokat is beépíthetik a szövegükbe.
6) Javítsuk a szövegeket.
Variáció az 5. lépésre
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A diákok a javaslataikról kisebb csoportokban posztert is készíthetnek és/vagy javaslataikat internetes
plattformokon is megoszthatják. Például leírhatják a véleményüket egy magyar fórumba. Az utóbbi egyik
nyilvánvaló előnye az, hogy a diákok egy valós kommunikációs helyzetben vesznek részt, ahol
anyanyelvi beszélőkkel lépnek interakcióba.
13. A modern tolmács: a fordítóprogram
A feladat egy újabb témát, a fordítóprogramok használatának és hatékonyságának kérdését veti fel.
1) Beszélgessünk a témáról, meséljünk saját tapasztalatainkról is. Ezzel -- azon túl, hogy az információk
érdekelni fogják a diákokat -- modellt is adunk a feladat megoldására.
2) A témáról a diákok otthon szöveget is írhatnak, amelyet kijavítunk.
14. Interjú egy lelkes nyelvtanulóval
A híres nyelvtanuló után a témát egy interjúval folytatjuk, ahol két mai nyelvtanuló mesél a
tapasztalatairól. A diákok ideális esetben a 14. feladat a) és b) részét otthon dolgozzák fel. A
hangfelvétel szövege és az írott interjú némileg eltér egymástól, amely a szóbeli és az írásbeli
szövegalkotás különbségeire irányítja a figyelmet. Ezek a különbségek sokkal plasztikusabban
megragadhatók és gyakoroltathatók abban az esetben, ha a megértés fázisa a tanórán kívül kerül. A
hangzó szöveg leirata a Függelékben található. Ha erre mégsincs alkalmunk, a következőképpen
járhatunk el:
1) Ismertessük a témát, olvassuk el az a) feladat mondatait
2) Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok bejelölik, igaz vagy hamis-e az adott állítás.
3) Egy partnerrel egyeztetnek, majd szükség esetén újra lejátsszuk a hangfelvételt.
4) Ellenőrizzünk közösen. Kérdezzük meg a diákokat, mit értettek még, és ezeket az információkat írjuk
a táblára. (Sok tipp, tanács, nyelvtanulási ok visszaköszön itt az előző szekvenciákból.)
5) A b) feladatban az újságíró kérdései hiányoznak. Kérjük meg a diákokat, hogy a válaszok alapján
próbálják megalkotni őket (egyedül vagy párban).
6) Játsszuk le újra a hangfelvételt. Állítsuk meg minden kérdés után, hogy a diákok le tudják írni őket.
7) Ellenőrizzünk közösen. Tisztázzuk a szöveggel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket is.
8) A c) feladatban a diákok a beszélt nyelv néhány jellegzetességét térképezhetik fel az interjú teljes
szövege alapján. A feladatot oldjuk meg közösen, hiszen ilyen jellegű feladattal a diákok eddig nem
találkoztak.
9) Olvassuk el a d) feladat kérdéseit. A diákok még a hallgatás előtt beírhatják, amire emlékeznek.
10) Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok ellenőrzik és kiegészítik a válaszaikat.
11) A válaszokat kisebb csoportokban összehasonlítják.
10) Keressük meg a szövegben a visszaható névmás (magam) előfordulásait, magyarázzuk el a
jelentését.
11) Végül nézzük meg a munkafüzet 73-74. oldalán a visszaható névmás funkcióit, formáját és a
felsorolt gyakori kifejezéseket. A gyakorlás házi feladat.
12) Az interjú kérdéseit a b) feladatból a diákok egymásnak és nekünk is feltehetik. A felmerülő hasznos
mondatokat, kifejezéseket írjuk a táblára.
4. munkalap: Mondatok
A munkalap az interjú hasznos mondatait gyakoroltatja, amelyekkel a diákok saját nyelvtudásukról is
beszélhetnek.
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1) A munkalapot kinyomtatjuk, kártyákat készítünk. 2-3 ember dolgozik egy csomaggal.
2) A kártyákon hosszabb mondatok eleje és vége található.
3) A diákok összeillesztik a tagmondatokat, és fel is olvassák őket. Körbejárunk, javítjuk az esetleges
hibákat, kiejtést, mondatintonációt.
4) Kérjük meg a csoportokat, olvassák át újra figyelmesen a mondatokat, majd takarják le a
mondatkezdeteket. A csoportok megpróbálják újraalkotni a mondatokat. Járjunk körbe, javítsuk most is
a kiejtést és a mondatintonációt.
5) Az utolsó lépésben a mondatok végét takarjuk le, ezt kell a diákoknak megalkotniuk.
15. Egy másik lelkes nyelvtanuló: Alex Rawlings
Alex Rawlings olyan, sok nyelvet beszélő nyelvtanuló, aki tudja, hogyan tanul a leghatékonyabban, és
erre minden lehetőséget meg is ragad.
1) Elképzeljük, milyen kérdéseket tennénk fel neki a nyelvtanulásról. A kérdéseket az a) feladat
mondatkezdeteit is felhasználva alkotjuk meg. A kérdéseket felírjuk a táblára.
2) Elolvassuk az Alex Rawlingsről szóló rövid bemutatkozást a b) feladatban, majd a diákok egyénileg
vagy párokban kiegészítik a mondatokat.
3) A diákok önállóan elolvassák, hogy mit mesélt Alex a nyelvtanulási tapasztalatairól, és jegyzetet
készítenek.
4) Majd csukott könyv mellett, a jegyzeteik alapján mondják el, mit mesélt Alex.
5) A d) feladatban a diákok a megadott mondatkezdetek segítségével kisebb csoportokban vagy
közösen elmondják a véleményüket Alex módszereiről.
5. munkalap: Mi a véleményed?
A munkalap a véleménynyilvánítás nyelvi eszközeit tekinti át. A nyelvi eszközök listája a feladat
megoldása után bármilyen helyzetben felhasználható, amikor a diákok véleményéről érdeklődünk.
1) Osszuk ki a munkalapot, ismertessük a feladatot. Ismételjük át az ez, az mutató névmások funkcióját
(előre- és visszautalás).
2) A diákok önállóan töltik ki a feladatlapot.
3) Kisebb csoportokban ellenőriznek.
4) Beszéljük meg a felmerülő kérdéseket.
16. Veszélyeztetett nyelvek
1) Az a) feladat beszélgetését bevezethetjük az alábbi információkkal:
2) Beszélgessünk a témáról közösen. Közben igyekezzünk a b) és c) feladatrészből minél több fontos
szót és kifejezést bevezetni, pl.: kihal egy nyelv, ... ember tekinti anyanyelvének, a nyelvet csak részben
ismerik, erősen veszélyeztetett nyelv stb. Érdemes térképen megmutatni, hol találhatók veszélyeztetett
nyelvek. (Az interneten találhatók ilyen jellegű térképek, bár a legtöbb angol nyelvű.)
3) Lejátsszuk a felvételt. A diákok vagy már az első meghallgatáskor elkezdik kiegészíteni a b)
feladatrészt vagy csak figyelnek a szövegre.
4) Beszéljünk meg néhány információt a szövegből. Tisztázzuk a felmerülő kérdéseket.
5) Játsszuk le újra a hangfelvételt. A diákok kitöltik az adatokat.
6) Ellenőrizzünk közösen vagy a megoldókulcs segítségével kisebb csoportokban.
7) A c) feladatrészt hasonló módon oldhatjuk meg (3-6. lépés).
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Kultúra és országismeret
Nem tudjuk megmondani, hogy hány nyelv is van pontosan a világon. A legtöbb szakember 4-5 ezer
körülire tippeli ezt a számot. A legtöbben (egymilliárdnál is több ember) kínaiul beszél; a kínait az arab
és a hindi követi a dobogón, melyet szorosan követ a spanyol és az angol. A magyar a beszélők számát
tekintve körülbelül a 62., az európai listán pedig a 14.
A legnagyobb idegen nyelv az angol, több mint 1,5 milliárdan tanulnak angolul, 82 millió ember tanul
franciául, 30 millió kínaiul és 14 és fél millióan németül illetve spanyolul.
Azért nem lehet tudni pontosan, hány nyelvet beszélnek a világon, mert a mai napig vannak olyan
területek, amelyek rejthetnek elszigetelt népcsoportokat, ugyanakkor már feltárt nyelveket beszélő
közösségek viszont eltűnhetnek. Az is érdekes kérdés, mi számít különálló nyelvnek és mi számít
nyelvjárásnak. Ebbe a kérdésbe gyakran beleszól az aktuálpolitika. A flamand és a holland, a horvát és
a szerb, a kínai nyelv 8 fő csoportja különálló nyelvnek számít?
(Érdeklődő csoport esetén a finnugor nyelvcsaládról további érdekességeket oszthatunk meg pl. innen:
Hegedűs József: Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. Bp.
2003)
6. munkalap: Keressük azt a nyelvtanulót, aki…
1) A munkalapot kinyomtatjuk, minden diák kap egyet.
2) A felhőkben található kifejezéseket a diákok (írásban vagy szóban) kérdéssé alakítják, pl.: Te is olyan
nyelvtanuló vagy, aki ...?
3) A csoportban körbejárva minél több diáktársuknak felteszik azokat a kérdéseket, amelyekre
szeretnék tudni a választ. Körbejárunk, javítjuk az esetleges hibákat, kiejtést, mondatintonációt. Írjunk a
táblára mindenkiről legaláb egy mondatot.
4) Nézzük meg a táblára került mondatokat, adjunk alkalmat beszélgetésre.
17. Ön következik
A diákok egy őket érdeklő nyelvről a megadott kérdések alapján hasonló szöveget alkotnak.
18. Összefoglalás: nyelvtanulási tapasztalatok
1) Az összefoglaló feladatban a diákok a nyelvtanulási tapasztalataikról írnak szöveget. Mielőtt a diákok
a feladatot megoldják, segítsük őket azzal, hogy modellt adunk: meséljünk a saját tapasztalatainkról,
illetve írjunk mi is szöveget. Használjunk minél többet a fejezet szókincséből.
2) A diákok megírják azt az összefoglalást és elküldik nekünk.
3) Javítjuk a szövegeket, és minden szöveghez előkészítünk 2-3 kiegészítendő kérdést.
3) A szövegeket kiosztjuk a diákoknak akként, hogy senki nem a saját írását kapja meg.
4) Adunk néhány percet, hogy elolvassák az írásokat, előkészüljenek a hangos olvasáshoz.
5) Az első diák felolvassa a nála levő fogalmazást. A diákok figyelnek, jegyzetelnek.
6) Feltesszük a kérdéseket, a diákok válaszolnak.
7) Végül mindenki visszakapja a saját szövegét, és magában újra elolvassa, ezzel is rögzítve a
szókincset és a szerkezeteket.
8) A szövegekben található hasznos kifejezéseket és a 2. lépésben észlelt típushibákat beszéljük meg
közösen.
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9) Ha a diákok anyanyelvi beszélőnek is feltették a kérdéseket, kérjük meg őket, hogy mondják el a
fontosabb információkat a többieknek is. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
Miért így?
A diákok fogalmazásait érdemes elektronikus úton javítani. Ehhez pl. kérjük Wordben a szövegeket,
töltsük le a gépünkre, majd ugyanabban a dokumentumban hagyjuk meg az eredeti szöveget, majd alá
másoljuk le újra. A másolatot javítsuk, ahol szükséges, magyarázzuk meg a hibákat. Így a diák
összehasonlíthatja saját szövegét és a javított szöveget.
A 3. lépésben csak akkor adjuk oda minden diáknak másvalaki szövegét, ha a javított szöveget ki tudjuk
nyomtatni. Senkinek sem kellemes, ha a papíron javított, piros jelölésekkel teli szövegét mások is látják,
arról nem is beszélve, hogy a kézzel végzett javítás olykor nem egyértelmű, félreérthető.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a Bevezető
3-5 oldalát.
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6. FEJEZET
KAPCSOLATOK A VALÓS ÉS A VIRTUÁLIS TÉRBEN
1. Nincs wi-fi. Beszélgessetek!
1) Napjainkban a kapcsolattartás szóbeli formája mellett mindinkább előtérbe kerül az online interakció.
Az a) feladatban egy kép segítségével erről a témáról kérdezzük a diákok véleményét. A felmerülő
hasznos kifejezéseket írjuk a táblára. Saját meglátásainkat próbáljuk úgy megfogalmazni, hogy minél
több kifejezés előkerüljön a b) feladat szövegeiből.
2) A b) feladatban lejátsszuk a hangfelvételt. A diákoknak most még csak annyit kell eldönteniük, kinek
a véleménye negatív, kié pozitív.
3) Beszéljük meg a megoldásokat közösen.
4) Mielőtt áttérnénk a c) feladatra, tegyünk fel néhány kérdést, amely a szöveg tartalmának részleteire
irányul, pl.: Mi történt a múltkor Ákossal? Mire gondolt Ákos, mikor látta a két lányt? Mit gondol erről
Zsuzsi? Szükség esetén játsszuk le újra a hangfelvételt.
3) A c) feladatban
4) A diákok a d) feladatban megadott kék mondatok segítségével megfogalmazzák a véleményüket. Ez
történhet kisebb csoportokban és közösen is. Kérjük meg a diákokat, hogy a b) feladatban tanult új
szókincsből minél többet forgassanak be a véleményünkre. Mi is vegyünk részt a beszélgetésben.
5) A tanulók a véleményüket házi feladatként írásban is megfogalmazzák.
6) Nézzük meg a feltételes mód mellékmondati használatát a munkafüzet 80. oldalán. Kezdjünk el
néhány gyakorlatot, amelyeket a diákok otthon fejeznek be.
1. munkalap: Egyetértek. Nem értek egyet.
A munkalap célja, hogy a diákok érveket gyűjtsenek és ezek bevezetésére szolgáló mintamondatokat
tanuljanak.
1) A 102. oldal 1. feladata segítségével a diákok párban érveket gyűjtenek a kérdésekhez, amelyeket le
is írnak. Kérjük meg őket, hogy a saját tapasztalataikat is vonják be, meséljenek a saját országukról,
hogy az érvelésük meggyőzőbb legyen. Járjunk körbe, segítsünk a mondanivaló megfogalmazásában,
és javítsunk.
2) Közösen megnézzük az érveket be- és átvezető mondatokat.
3) Mielőtt az első témát megbeszélnénk, mindenki eldönti, aktív részese szeretne-e lenni a vitának,
vagy kérdéseket feltevő hallgatóság.
4) Aki aktív résztvevő, két nagyobb csoportot alkot aszerint, hogy egyetért vagy ellenzi-e a véleményt.
5) A diákok vitatkoznak, a hallgatóság kérdést tesz fel nekik. Jegyzeteljük az érveket, majd foglaljuk
őket össze. A hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
6) Ismételjük meg a munkamenetet a 2. kérdéssel is.
2. A személyes kapcsolattartás
1) Az a) feladatban a programjavaslathoz szükséges nyelvi eszközök tárházát bővítjük főnévi igeneves
szerkezetekkel.
2) Nézzük meg a munkafüzet 84. oldalát, kezdjünk el néhány feladatot, amelyeket a diákok otthon
fejeznek be.
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3) A b) feladatrészben a programmegbeszélés néhány nyelvi elemét ismételjük át újra.
4) A diákok párban, az a) és a b) feladat mondatai segítségével megbeszélnek egy programot. Járjunk
körbe a teremben, javítsuk a hibákat és a kiejtést. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
5) A párok elmondják a csoportnak, milyen programot beszéltek meg.
3. Kapcsolataink számokban
A következők feladatokban (3-6.) egy tudományos-ismeretterjesztő szöveget dolgozunk fel a témában.
Így a diákok a személyes narratívák után egy másik szövegtípus jellegzetességeit is megfigyelhetik,
miközben új szókincset is elsajátítanak.
1) Az a) feladatban először tisztázzuk a kérdések és a kék mintamondatok jelentését.
2) A diákok 2-3 társuktól megkérdezik az a) feladat kérdéseit. A válaszokat papíron rögzítik.
3) A számadatokat ismertetik a többiekkel. Rögzítsük a számokat a táblán.
4) Tisztázzuk a b) feladat kifejezéseit. (Nagy részük már az a) feladatban megjelent.)
5) Elolvassuk a szöveget a c) feladatrészben, és megpróbáljuk megtippelni a hiányzó számokat.
6) Lejátsszuk a hangfelvételt. A diákok beírják a hiányzó adatokat. A megoldásokat összehasonlítjuk a
tippekkel és a 3. lépésben a táblára írt számokkal.
7) A d) feladat mondatkezdő tagmondatainak segítségével mindenki kiemel egy-egy számára érdekes
gondolatot, amit megoszt a csoporttal. Kérjük a többieket, reagáljanak is a kijelentésekre. A felmerülő
hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
8) Ha a 7. lépésben erre még nem került sor, térjünk ki a meglepetést kifejező mondatok nyelvi
elemzésére: a legtöbb mondat múlt idejű feltételes módban van, erre utal a volna segédige.
9) Nézzük meg a munkafüzet 78. oldalán a feltételes múltat. A gyakorlást a diákok otthon végzik el.
2. munkalap: Hogy mondjuk pontosan?
A munkalap 3. feladat szövegét dolgozza fel lyukas szövegként, célja a kifejezések, szókapcsolatok
gyakorlása, bevésése.
1) A munkalap két részből áll. A diákok kitölthetik órán párban, vagy otthon egyénileg, a hangfelvétel
segítségével.
2) Ha az órai feldolgozás mellett döntünk, kérjük meg a diákokat, hogy miután párban kitöltötték, amire
emlékeznek, menjenek oda egy másik csoporthoz, és hasonlítsák össze a szövegüket. Ha még mindig
vannak benne hiányzó részek, menjenek oda egy újabb csoporthoz. Cél, hogy a diákok tanári segítség
nélkül megalkossák a teljes szövegeket.
3) Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok ellenőriznek.
4. A mágikus százötven
Újabb tudományos-ismeretterjesztő szöveg következik. Ha a diákok a szöveget nem otthon olvasták el,
a következőképpen dolgozhatjuk fel:
1) Tegyük fel a címben szereplő kérdést (Miért 150 a felső határ?), majd játsszuk le a hangfelvételt. A
diákok feladata, hogy érveket keressenek az állításra. Jegyzetelhetnek is hallgatás közben.
2) Kisebb csoportokban összehasonlítják a jegyzeteiket.
3) Játsszuk le újra a hangfelvételt. A diákok ellenőrzik, jól értették-e a szöveget és újabb érveket írnak
fel.
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4) Írjuk a táblára az érveket, lehetőleg a szövegben használt fordulatokkal (így könnyebben fel tudjuk
dolgozni a következő lépésben a szöveget).
5) Olvassuk el a szöveget.
6) Kérjük meg a diákokat, reagáljanak az olvasottakra. Ehhez néhány beszédeszközt a táblára is
felírhatunk: Nem is tudtam, ... Nem is gondoltam volna, hogy... Meglep, hogy... Nem értem, miért... stb.
7) A b) és a c) feladat, valamint az 5. feladat lehet házi feladat.
5. Egészítse ki a mondatokat a hiányzó igével!
Ezt a szókincset elmélyítő rövid feladatot otthon oldják meg a diákok.
6. Kérdések és válaszok
A feladat az 5. feladat szövegét egy újabb szövegtípusra (interjú) alakítja át.
1) Az a) feladatban a válaszok alapján a diákok párban fogalmazzák meg a kérdéseiket.
2) A lehetséges kérdéseket közösen ellenőrizzük.
3) Meghallgatjuk az interjút. A második meghallgatás előtt arra kérjük a diákokat, hogy jegyezzék le a
kérdéseket, amelyeket a felvéltelen hallanak.
4) A diákok párban eljátsszák az interjút. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
5) Egy önként jelentkező páros könyv nélkül is előadhatja a csoportnak a párbeszédet.
7. Milyen messze van egymástól bármelyik két ember?
Új szekvenciát kezdünk, amelynek témája, hány lépésre is vagyunk egymástól.
1) Nézzük meg közösen a szekvencia nyitógondolatát az a) feladatban, és kezdeményezzünk rövid
beszélgetést a témáról (b) feladat).
2) A c) feladat két szövege két olyan magyar hírességet mutat be, akik -- egyikük játékos, a másik
tudományos formában -- foglalkoztak az a) feladatban felvetett kérdéssel. Írjuk fel a két nevet a táblára,
kérdezzük meg a diákokat, ismerik-e őket. A kérdés megválaszolására néhány mondatot a táblára
írhatunk, pl.: Nem vagyunk benne biztos, de szerintem... / Úgy rémlik, hogy... / Csak annyit tudok róla,
hogy... / Egész biztosan ... stb.
3) Majd olvassuk el és hallgassuk meg a szövegeket, tisztázzuk az esetleges kérdéseket.
4) A szövegeket újra lejátszhatjuk úgy, hogy a kiejtésre és az intonációra összpontosítunk. A diákok a
szövegek meghallgatása közben jelölik, melyik szavakat hallják egy egységként, hol tart a beszélő
szünetet. Az eredményeket megbeszéljük.
5) A diákok párban felolvassák egymásnak a két szöveget. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az
intonációt.
6) Végül kipróbáljuk a játékot. Kiválasztunk néhány híres embert. Akár a diákok is mondhatnak
hírességeket, akiket röviden bemutatnak, majd megpróbáljuk megalkotni a láncot. A lépéseket a táblán
rögzítjük. (Elképzelhető, hogy a diákoknak már itt is szükségük lesz többszörös birtokos szerkezetekre.
Segítsünk ezek megformálásában, és utaljunk arra, hogy a 10. feladatban és a munkafüzetben erre
részletesen kitérünk.)
Kultúra és országismeret
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Barabási Albert László a mai Románia területén található Karcfalván született 1967-ben.
Csíkszeredán járt gimnáziumba, egyetemi tanulmányait Bukarestben kezdte fizika és mérnök szakon,
majd Budapesten, az ELTÉ-n fejezte be fizika szakon. A PhD fokozatot a Bostoni Egyetemen szerezte
meg. Jelenleg is Bostonban dolgozik, a Northeastern Egyetemen és a Harvardon tanít. Szakterülete a
komplex hálózatok dinamikája. Több, laikusoknak szóló, magyar nyelvű előadása is megtalálható a
YouTube-on.
8-9. Karinthy Frigyes: Láncszemek
1) Tisztázzuk a kifejezések jelentését a 8. a) feladatrészben. Elmagyarázhatjuk őket szinonim
mondatokkal, de le is fordíthatjuk őket.
2) A kifejezések felhasználásával meséljük el röviden, miről szól a b) feladat novellarészlete.
3) A diákok otthon elolvassák, meghallgatják és kiszótárazzák a szöveget, és megoldják a 9.
(szövegértési) feladatot.
4) Beszéljük meg órán a szöveg tartalmát. Ezt a diákok párban egymásnak is elmesélhetik, vagy az
egész csoport láncban. Bármelyik megoldást választjuk is, kérjük meg a diákokat, hogy használjanak
minél többet a szöveg új szókincséből. Ehhez természetesen nézhetik a könyvet. Kezdhetik pl. így:
Olvastam egy Karinthy-novellát. Arról szólt, hogy ...
5) Nézzük meg a munkafüzet 85. oldalán a határozatlan és általános névmások ismertetését. A
gyakorlást a diákok otthon is elvégezhetik.
Miért így?
Jelentősen segít a megértésben, ha egy szöveget a meghallgatás és elolvasás előtt egyszerűsítve
elmondunk a diákoknak. A diákok reakcióihoz igazíthatjuk az elbeszélés tempóját, az ismétléseket, a
szöveg nyelvezetét. Így az írott szöveg már nem lesz teljesen ismeretlen, a diákok bátrabban vágnak
neki az otthoni feldolgozásnak.
Kultúra és országismeret
Karinthy Frigyes. A 20. század elejének meghatározó irodalmi alakja, aki a saját bevallása szerint is
minden műfajban alkotott maradandót. Igen termékeny irodalmár volt, 5000-nál i több cikk, novellák,
versek, regények (köztük sci-fiket is), számos fordítás, színdarabok alkotják életművét. Agyműtétére –
melyről regényt is írt – egész Európa kíváncsi volt. Vibráló személyiségének emlékét számos városi
legenda és történet őrzi.
Kultúra és országismeret
Kehrling Béla (1891-1937) számos sportban nyújtott kiemelkedő teljesítményt. 34-szeres magyar
teniszbajnok, asztaliteniszezőként világbajnok lett, válogatott focista és jéglabdázó is volt, illetve
bobozott is.
Kultúra és országismeret
V. Gusztáv. 1907 és 1950 között – a svéd történlemben a leghosszabb időn keresztül - svéd király.
Nyugodt, következetes politikai pályafutása alatt az első világháborúban meg tudta őrizni Svédország
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függetlenségét, a második világháborúban a szövegségesek fontos támogatója lett az ország. Szintén
az ő uralkodásának idején lett az államforma királyság helyett alkotmányos monarchia.
Kultúra és országismeret
Selma Lagerlöf (1858-1940), svéd írónő, akit a világ elsősorban Nils Holgersson csodálatos utazása
Svédországon át c. gyermekregénye okán ismer. Ezt a művet az írónő eredetileg földrajz tankönyvnek
szánta. A regényt több mint 40 nyelvre fordították le. Ő volt az első nő, aki irodalmi Nobel-díjat kapott.
(Forrás: Wikipédia)
Variáció a 9. feladat megoldására
1) Az a) feladat mondataiból kártyákat készítünk. Minden pár kap egy sorozatot.
2) A diákok összepárosítják a mondatok elejét és végét.
3) Ellenőrizzünk közösen.
4) Kérjük meg a diákokat, olvassák el újra a mondatokat.
5) A diákok a mondat elejét lefordítják (tehát ennek a kártyának a szöveges felét nem látják), és a
mondat másik felét nézve megpróbálják megalkotni.
6) Majd a mondatok második felét tartalmazó kártyákat fordítják szöveges felükkel lefelé, és ezt
próbálják megalkotni.
7) Ha a diákok a szöveget otthon feldolgozták, a tartalom elmesélésére itt kérjük meg őket, hiszen a 9.
feladattal néhány fontos kifejezést begyakoroltunk.
3. munkalap: Fejezze be a szöveg alapján!
A munkalap célja, hogy a 107. oldal szövegét értelmezve fejezzék be a tanulók a megkezdett
mondatokat.
1) A diákok párban vagy önállóan befejezik a mondatokat a novella alapján. (A szöveget nézhetik, de
kérjük meg őket, hogy ne másolják le szó szerint.) Járjunk körbe, segítsünk és javítsunk.
2) A diákok összehasonlítják, hogyan fejezték be a mondatokat. A feladat elvégzéséhez a 2. feladat ad
nyelvi mintát.
3) Utolsó lépésben arra is megkérhetjük a diákokat, hogy most másként fejezzék be a mondatokat, ne a
szöveg tartalmának megfelelően.
10. Ki kit ismer?
1) Az a) feladat a többszörös birtokos szerkezeteket mutatja be. Gyakran használjuk ezt a szerkezetet,
amikor valakit le akarunk írni. Tanulmányozzuk a szerkezetek képzését.
2) A diákok a b) feladatban tovább gyakorolják a szerkezetek alkotását. A feladatot párokban oldják
meg.
3) Ellenőrizzünk először hallás után. Mi olvassuk fel a szerkezeteket, a diákok javítanak.
Bizonytalanságok esetén a diákok a megoldókulccsal még egyszer ellenőrizhetik, amit írtak.
3) A c) feladatban a diákok olyan hírességekről mesélnek, akiket személyesen is ismernek. Ezzel
helyezzük érdekes, valós kommunikációs szituációba helyezzük a szerkezetet. Tudatosítsuk, hogy nem
baj, ha az adott személy csak pl. egy falun vagy egy intézményen belül híres. A lényeg, hogy le tudják
írni a hozzá való viszonyukat, és tudjanak róla néhány mondatot mondani. Meséljünk mi is valakiről.
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4) Nézzük meg a munkafüzet 87. oldalát. A feladatok megoldása házi feladat.
Miért így?
A harmadik lépésben azt javasoljuk, hogy a diákok hallás után ellenőrizzenek. Ez azért hasznos
gyakorlat, mert a diákok a szavak toldalékait csak nehezen hallják ki, mivel a magyar szavak vége soha
nem kap hangsúlyt. Ez a fajta ellenőrzés lehetőséget ad arra is, hogy a diákok a halláskészségüket is
javítsák.

4. munkalap: többszörös birtokos szerkezetek
A munkalap a többszörös birtokos szerkezetek elmélyítését szolgálja.
1) A munkalapot kiosztjuk, a diákok feladata, hogy minden szóval képezzenek egy többszörös birtokos
szerkezetet. Ehhez a munkalapon található többi szót használják. A szerkezeteket birtokos
személyjelekkel is kiegészíthetik, hiszen legtöbbször így használjuk őket (pl. a barátnőm
nagymamájának a kulcsa).
2) A diákok párban alkotnak birtokos szerkezeteket, és ezeket le is írják. Járjunk körbe, segítsünk és
javítsunk.
3) Egy munkalapból kártyákat készítünk. Mindenki húz egy kártyát, és szavadon alkot vele egy birtokos
szerkezetet. (Természetesen nem baj, ha a 2. lépésben megalkotott szerkezetek egyikét mondja.)
Variáció
1) Kártyákat készítünk, minden 2-3 fős csoport kap egy csomagot. Feladatuk itt is az, hogy minél több
többszörös birtokos szerkezetet alkossanak.
2) A diákok a kártyák sorbarakásával alkotják meg a szerkezeteket, amelyeket le is írnak. Magyarázzuk
el, hogy a vizuális bevésést nagyban segíti, ha a szavak, névelők és toldalékok sorrendjét a kártyákkal
is megalkotják. Miközben a diákok a feladatot végzik, járjunk körbe, segítsünk és javítsunk.
3) Majd elvégezhetjük a fenti 3. lépést: Mindenki húz egy kártyát, és szavadon alkot vele egy birtokos
szerkezetet.
11. Kapcsolattartás
1) Visszalapozunk a 103. oldalra, és adunk néhány percet a diákoknak, hogy önállóan átismételjék a
szókincset.
2) Az a) feladat kérdései alapján megbeszéljük, hogyan szoktunk kapcsolatot tartani. Ehhez akár egész
mondatokat is megadhatunk segítségül, pl.: Én például nagyon nem szeretek sms-t írni vagy csetelni.
Így csak rövid, a napi programra vonatozó üzeneteket szoktam hagyni a barátaimnak. Ha tehetem,
inkább telefonon/videón (Facetime-on, Skype-on stb.) beszélgetek inkább velük stb. Válaszoljunk a
kérdésekre először mi, mert ezzel modellt adunk a mondanivaló lehetséges megformálására.
3) A diákok kisebb csoportokban vagy közösen mesélnek kapcsolattartási szokásaikról.
4) A b) feladatrészben a diákok rögzíthetik az érdekes információkat és a felmerülő hasznos
kifejezéseket.
12. Milyen típusú oldalakat látogat az interneten?
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A feladatban a diákok megadott panelek segítségével a közösségi és más internetes oldalak
használatáról beszélgetnek.
1) Olvassuk végig az a) feladat táblázatának mondatait, tisztázzuk az esetleges kérdéseket. (A könyv
első kiadásába hiba csúszott: a beszédpaneleket tartalmazó táblázat az a) feladathoz tartozik. A b)
feladat kérdése és a megadott szavak ezt követik.)
2) A diákok egy vagy több emberrel beszélgetnek a témáról. A hallottakat fel is jegyezhetik. Járjunk
körbe, segítsünk a mondanivaló megformálásában, javítsuk a hibákat és a kiejtést. A felmerülő hasznos
kifejezéseket írjuk a táblára.
3) Majd térjünk át a b) feladatra, és olvassuk el az internetes oldalakat kategorizáló felsorolást. A
kategóriákat a táblára is írjuk fel.
4) A diákok minél több emberrel megbeszélik, ki milyen oldalakat szokott olvasni. Erről jegyzetet is
készítenek. Járjunk körbe, javítsunk és hallgatózzunk. A konkrét weboldalak címét és/vagy jellegét
felírjuk a kategórák alá.
5) Összesítsük az eredményeket. Adjunk alkalmat rövid beszélgetésre a weboldalakról.
6) A c) feladat az a) és a b) feladat beszélgetéseit foglalja össze. A diákok a jegyzeteik alapján
megfogalmaznak néhány mondatot írásban. Járjunk körbe, segítsünk és javítsunk, ha szükséges.
7) Adjunk egy kis időt arra, hogy a diákok a leírt és javított mondatokat memorizálják.
8) A diákok a csoportnak is elmondják (lehetőleg emlékezetből), amit leírtak. Adjunk lehetőséget
reakciókra, kérdésekre.
13. Közösségi oldalak: áldás vagy átok?
A feladatban több ember mondja el a véleményét a közösségi oldalakról.
1) Elmondjuk, hogy miről fog szólni a szöveg. (Most négy rövid interjút foguk arról hallani, hogy kinek mi
a véleménye a közösségi oldalakról, miben látja az előnyüket és a hátrányaikat, ki milyen gyakran
használja ezeket az oldalakat.)
2) Tisztázzuk, mit jelentenek az a) feladatban felsorolt kulcskifejezések.
3) Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok megoldják a b) feladatot.
4) Párokban összehasonlítják a megoldásaikat.
5) Játsszuk le még egyszer a hangfelvételt, és ellenőrizzünk közösen. Kérjük meg a diákokat, hogy a
válaszukat indokolják is meg. Ehhez megadhatunk néhány mondatkezdetet, pl.: Aliz azt mondja,
hogy ... Barnabás azért nem használja a közösségi oldalakat, mert szerinte .... Csillának az a
véleménye, hogy ... stb.
6) Olvassuk el a c) feladat mondatait. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket.
7) A c) feladatot a diákok -- párban vagy önállóan -- emlékezetből oldják meg, és a megoldókulccsal
ellenőriznek. Ehhez eldönthetik, meg akarják-e harmadszor is hallgatni a szöveget.
8) A d) feladat házi feladat, amelyet a diákok a megoldókulccsal ellenőriznek. További házi feladatként
arra is kérjük meg őket, hogy -- a kiejtés és intonáció javítása, a szókincs és a szerkezetek hatékony
bevésése érdekében -- a hangfelvételeket otthon újra hallgassák meg és ismételjék a mondatokat.
9) A következő órán a d) feladat mondatait a diákok párokban visszatranszformálják egyes szám első
személybe (pl.: Aliz: Nagyon szeretem a közösségi oldalakat, ...). Járjunk körbe, segítsünk, ha
szükséges.
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Variáció a 3. lépéstől
1) Az a) és a c) feladat kifejezéseit kártyákra írjuk. Minden diák kap 2-3 kártyát. (Egy-egy kifejezést több
kártyára is felírhatunk, vagy további kifejezéseket emelhetünk ki a szövegből.)
2) A meghallgatás alkalmával a diákok arra figyelnek, hogy a náluk levő kifejezések melyik interjúban
hangzanak el.
3) A második meghallgatást követően a diákok kimennek a táblához, és a megfelelő helyre rögzítik a
kártyákat.
14. Ki áll Önhöz legközelebb a négy ember közül?
Itt az előző feladat tartalmát transzformáljuk a diákok tapasztakaihoz.
1) A mondatkezdetek segítségével mindenki megfogalmazza, kivel tud leginkább azonosulni és ki áll
tőle a legtávolabb.
2) Körbejárunk, javítjuk a leírtakat.
3) A diákok a csoportnak is elmondják a véleményüket. Adjunk lehetőséget kérdések feltevésére,
spontán beszélgetés kialakulására.
15. Mire használhatjuk a közösségi oldalakat?
1) Olvassuk fel a mondatokat, tisztázzuk a felmerülő kérdéseket.
2) Mindenki megjelöli, melyik mondatok igazak rá. Ezeket a mondatokat megtanulják.
3) A partnerükhöz fordulnak, és emlékezetből elmondják a rájuk igaz mondatokat. Kérjük meg őket,
hogy reagáljanak is az elhangzottakra, mert ettől lesz természetes a beszélgetés. Ehhez használhatják
a b) feladatban megadott mondatkezdeteket.
3) Nézzük meg a munkafüzet 82-83. oldalán a felszólító mód újabb funkcióját (tulajdonképpen az Azért,
hogy... szerkezethez hasonlóan itt is célt fogalmazunk meg). A gyakorlás lehet házi feladat.
16. Fel szoktál / szokott tölteni fotókat az internetre?
1) A minidialógus azt mutatja, hogyan adhatunk hosszabb-rövidebb válaszokat igekötős igékkel.
Olvassuk el a mondatokat. (Az eldöntendő kérdések a 10. fejezetben ismét előtérbe kerülnek, ezért az
utalás a 135. oldalra.)
2) A b) feladatot a diákok önállóan oldják meg. (A feladat házi feladat is lehet)
3) Ellenőrizzünk közösen.
4) A feladat megoldása után a diákok párban szóban is gyakorolnak: egyik diák felteszi a b) feladat
egyik kérdését, a másik (könyv nélkül) válaszol. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
5) A c) feladatban a diákok röviden összegzik, amit megtudtak. Járjunk körbe, javítsunk és segítsünk.
5. munkalap: Mi lehet a kérdés?
A munkalap célja, hogy gyakoroljuk a kérdésfeltevést. A 11-16. feladatok összefoglalásaként,
ismétléseként is felhasználható.
1) Osszuk ki a munkalapot, minden diák kap egyet.
2) A diákok párban vagy kisebb csoportban megalkotják a kérdéseket. Járjunk körbe, segítsünk a
megfogalmazásban és javítsunk, ha szükséges.
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3) A diákok felteszik egymásnak a kérdéseket. A kérdezett személy feladata, hogy megtalálja a
munkalapon a kérdéshez illő választ. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
Variáció a 2. lépésre
A feladatlapból kártyákat is készíthetünk, és minden diák húz egyet, és megalkot egy lehetséges
kérdést. segítsünk a megfogalmazásban és javítsunk, ha szükséges.
17. A közösségi oldalak és a jó (?) közérzet
A következő szekvencia a közösségi oldalak közérzetre gyakorolt hatását tárgyalja.
1) Írjuk fel a szekvencia címét a táblára: Mindenki boldog, csak én nem.
2) Olvassuk fel az a) feladat kifejezéseit. A diákok elismétlik őket.
3) Kérjük meg a diákokat, hogy a fotók és a kifejezések segítségével fogalmazzák meg, vajon miért ez a
szekvencia címe.
4) A diákok gondolatait írjuk a táblára. Igyekezzünk minél többet bevezetni a szöveg szókincséből.
5) Játsszuk le a hangfelvételt.
6) A diákok a c) feladat mondatkezdeteinek segítségével kisebb csoportokban megbeszélik, mit értettek
a szövegből. Járjunk körbe, és írjuk az információkat a táblára.
7) Nézzük meg közösen a táblára írt információkat, és szükség esetén egészítsük ki.
8) Játsszuk le ismét a hangfelvételt, a diákok a Függelékben található leirat segítségével ellenőrzik a
táblán levő információkat.
9) Ha a 6. lépésben hibás információ is a táblára került, azt a diákok javítják.
18. Újságcikk a közösségi oldalak szerepéről
1) Első lépésben játsszuk le a beszélgetésből készült cikket. A diákok választhatnak, hogy csak
meghallgatják vagy meghallgatják és el is olvassák.
2) Kérjük meg a diákokat, egészítsék ki az a) feladat szövegét.
3) Ellenőrizzünk a hangfelvétellel.
4) A b) feladatot a diákok otthon oldják meg.
6. munkalap: A közösségi oldalak hatásáról
A munkalap a 18. feladat szövegét dolgozza fel lyukas szövegként.
1) A diákok egyénileg oldják meg az a) feladatot.
2) Majd összehasonlítják megoldásaikat egy partnerrel. Ehhez a b) feladat mondatait használhatják.
3) A hangfelvétel segítségével ellenőrzünk.
4) Az utolsó feladatban a diákoknak párban, emlékezetből kell megalkotniuk a szöveget. Járjunk körbe,
javítsuk a kiejtést, válaszoljunk a felmerülő kérdésekre.
5) Egy pár a csoportnak is összefoglalhatja a szöveg tartalmát.
19. Összefoglalás: Internetes kommunikáció vagy személyes találkozások?
A fogalmazás a fejezet teljes tartalmát foglalja össze.
1) Olvassuk el közösen Piroska szövegét.
2) A tanórán adjunk modellt a feladat megoldására: mondjuk el, mi mit válaszolnánk Piroskának.
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Véleményünk indoklására használjunk minél többet a fejezet szókincséből, témáiból. A diákok
jegyzetelhetnek, mialatt beszélünk.
3) A diákok megírják a válaszukat. Ha anyanyelvi beszélővel is beszélgettek, kérjük meg őket, hogy az
ő véleményükből is építsék a szövegükbe azokat az érveket, amelyekkel egyetértenek.
4) Javítsuk a szövegeket.
5) Tegyük a javított szövegeket egy szabad asztalra, hogy a diákok elolvashassák őket.
6) Kérjük meg őket, csoportosítsák a véleményeket aszerint, hogy pozitívak vagy negatívak.
7) Alkossunk két nagy csoportot. Az egyik csoport a pozitív, a másik a negatív véleményekkel fog
dolgozni.
8) A következő lépésben mondjuk el, hogy vitát rendezünk a témáról. Ehhez kérjük meg az egyik nagy
csoportot, hogy a szövegek alapján az internetes kommunikációval kapcsolatos pozitív érveket gyűjtse
össze. A másik csoport a negatív érveket gyűjti össze.
9) A vitában vállaljuk fel a moderátor szerepét. Adjunk mindkét csoportnak két-három percet, hogy a
legfontosabb érveit ismertesse. A másik csoport közben jegyzetelhet.
10) A vita fázisában a két csoport a jegyzetei alapján kérdéseket tesz fel egymásnak és ellenérveket
hoz fel.
11) A vita akkor ér véget, amikor a csoportok kifogytak az érvekből. Ekkor foglaljuk össze a
legfontosabb érveket. A felmerülő hasznos kifejezéseket (pl. egyrészt, másrészt stb.) írjuk a táblára.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a Bevezető
3-5 oldalát.
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7. FEJEZET
A JÓ KÖZÉRZET TITKA
1. Szoktál vitaminokat szedni? Szokott vitaminokat szedni?
1) A téma bevezetéseként levetíthetünk egy youtube videót, melynek címe: Az egészséges táplálkozás
alapjai - a vitaminok és ásványi anyagok. https://www.youtube.com/watch?v=kmZzL7syvCI)
2) Előkészítés nélkül lejátsszuk a videót, és felteszünk néhány olyan kérdést, amit tárgyalni fog a
fejezet. Például: Milyen vitaminokat említenek a filmben? Miben segítenek ezek a vitaminok? Milyen
ételekben találhatóak meg ezek a vitaminok?
3) A kérdések sorát az a) feladat kérdéseivel folytatjuk. A diákok spontán, röviden válaszolnak.
4) Nyissuk ki a könyvet, kérjük meg a diákokat, olvassák el a mondatokat, és memorizálják azokat,
amelyek rájuk illenek.
5) A diákok pároat alkotnak, és újra válaszolnak a kérdésekre – beépítve a válaszukba a
mintamondatokat. Körbejárunk, javítunk és segítünk a megfogalmazásban. A felmerülő hasznos
mondatokat írjuk a táblára.
Miért így?
Minél több videóval, látható és hallható nyelvi mintával találkozik a diák, annál jobban fejlődik a
halláskészsége. Ezek a rövid videók számos nyelvi információt, hasznos kifejezést tartalmaznak, de
nem kell feltétlenül az órán a teljes nyelvi anyagot feldolgozni. Néhány információ és gyakran használt
szókapcsolat kiragadása elegendő. A motiváltabb diákoknak készíthetünk az anyagot feldolgozó
munkalapot, amit a forrás felhasználásával önállóan meg tudnak oldani.
2. Egy magyar felfedezés
A továbbvezető kvízt közösen vagy párokban oldjuk meg. Ellenőrzés után lépünk a következő
feladathoz.
3. Szent-Györgyi Albert élete és munkássága
A feladat a hírességek biográfiájának alapszókincsét mutatja be, illetve egy híres magyar tudós életével
ismertet meg.
1) Tisztázzuk az a) feladatban található szavak és kifejezések jelentését.
2) Felírjuk táblára Szent-Györgyi Albert nevét, születési és halálozási évszámát, a c) feladat évszámait.
Az évszámokhoz hozzárendeljük az országok és városok nevét is.
3) Megkérdezzük a diákokat, hogy szerintük mi történhetett az adott évben az adott helyen. A diákok
feltételezéseit a táblára írjuk.
4) Kinyitjuk a tankönyvet a 119. oldalon: meghallgatjuk és elolvassuk a szöveget.
5) Ellenőrizzük a diákok feltételezéseit a 3. lépésből. A javításokat a táblára írjuk.
6) A diákok önállóan kitöltik a c) feladatot.
7) Közösen ellenőrzünk.
8) A táblára írott adatok segítségével a diákok rekonstruálják az életrajzot. Járjunk körbe, javítsuk a
hibákat és a kiejtést.
9) Áttekintjük a munkafüzetben az időhatározók rendszerét a 92. oldalon. A gyakorlatok lehetnek házi
feladat.
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1. munkalap: Szent-Györgyi Albert önéletrajza
Szent-Györgyi Albert biztosan nem készített Europass önéletrajzot. Érdekes transzformáció a 3. feladat
információi alapján kitölteni a munkalapot.
1) Minden diáknak adunk egy munkalapot, amelyen kitölti azokat az információkat, amelyeket ki tud
szűrni a szövegből.
2) Párban folytatják a munkát, ellenőrizve és kiegészítve az eddig beírtakat. Ehhez adjunk meg hasznos
mondatokat, pl.: Te mit írtál abba a sorba, hogy…; Megtaláltad, hogy mikor született? stb.
3) A munkalap kitöltésének következő fázisa házi feladat: a diákok otthon megkeresik interneten a
hiányzó információkat.
4) A következő órán ellenőrizzük a munkalapot.
4. Idézetek, aforizmák Szent-Györgyi Alberttől
1) Felolvassuk az idézeteket, tisztázzuk a jelentést, ahol szükséges.
2) A diákok kisebb csoportokban megbeszélik, mely idézetek tetszenek nekik. Ha a diákokban
gondolatokat indítanak az idézetek, adjunk időt ezek megbeszélésére, és mondjunk mi is véleményt. A
felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára.
Variáció
1) Az előző órán feladjuk házi feladatnak az idézetek elolvasását, szótározását.
2) A diákok megjelölik, melyik idézet nyerte el a tetszésüket, felolvassák a velük párban dolgozónak, aki
reagál a hallottakra a b) feladat mintamondatai alapján.
2. munkalap: Idézetek
A munkalap híres magyarok aforizmáit tartalmazza, és ezeken keresztül tanít hasznos kifejezéseket.
1) Osszuk ki a munkalapot, és tisztázzuk a kifejezések jelentését.
2) A diákok otthon vagy órán kiszótározzák az idézeteket, és megoldják a feladatot.
3) Ellenőrizzünk közösen.
4) Kérjük meg őket, válasszanak ki egy idézetet, amelyet érdekesnek / különösen igaznak / hozzájuk
szólónak éreznek, és írják le röviden, miért az adott idézetet választották.
5) A javítás után az idézetek és kommentárjaik felkerülhetnek a terem falára. (Ha több diák választja
ugyanazt az idézetet, a kommentárokat az idézet körül rögzíthetjük.)
5. Melyik szó nem illik a sorba?
1) A diákok egyénileg oldják meg a feladatot, majd párban ellenőriznek.
2) Gyakoroljuk, hogy az értelmileg összetartozó lexikai egységeket szinte egy szónak halljuk. Ehhez
olvassunk fel néhány példát a feladatban szereplő kifejezések közül.
3) A diákok kisebb csoportokban felolvassák egymásnak a kifejezéseket. Járjuk körbe, javítsuk a
kiejtést és az intonációt.
4) Adjuk meg a táblán az igéket. A diákok párokban, emlékezetből leírják a hozzájuk tartozó főneveket.
5) Ellenőrizzünk a tankönyvvel.
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6. Ön következik
1) A feladat otthoni előkészítést igényel: Szent-Györgyi Albert életrajza, a feladatban található
mintamondatok és az internet magyar nyelvű oldalainak – például Wikipédia – segítségével a diákok
rövid szövegeket írnak a választott tudósról.
2) A szöveget javítjuk.
3) A diákok előadják a szöveget csoporttársaiknak. Ha van internetes hozzáférésünk a teremben, a
diákok képeket is mutathatnak.
Variáció
A szövegekből látványos poszter is készíthető, ha a bemutatókat a tudósok fotóival egészítik ki a
tanulók.
7. Melyik vitamin mire jó?
Ebben a feladatban a diákok a vitaminok egészségvédő szerepével kapcsolatosan sajátíthatnak el
néhány alapkifejezést.
1) A diákok kisebb csoportokban tanulmányozzák a táblázatot. Segítsünk az esetleges ismeretlen
szavak magyarázatában.
2) A csoportok kigyűjtik a vitaminok hatását leíró szerkezeteket (jó valaminek, jó hatással van valamire,
jótékony hatással van valamire, segít valamit, valamihez nélkülözhetetlen stb.). A szerkezeteket a
diákok diktálják, mi felírjuk a táblára.
3) A b) feladat mintamondatainak felhasználásával megbeszélik, ki melyik ételt szereti, s annak milyen
pozitív hatása van az egészségre. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
4) A csoportok a c) feladatot is megoldják, majd pedig új csoportokat alkotunk úgy, hogy lehetőleg
mindenki másik csoportba kerüljön, mint ahol eddig volt. (Tehát 9 diák esetén három csoportot
alkottunk: 1-1-1; 2-2-2; 3-3-3. Az újra elrendezett csoportok pedig ekként fognak felállni: 1-2-3; 1-2-3; 12-3).
5) A diákok megbeszélik, melyik csoport hogyan oldotta meg a b) és a c) feladatot. Járjunk körbe,
javítsuk a hibákat és a kiejtést.
7) Szükség esetén áttekintjük a határozói igenevek és a módhatározók képzését és ezzel az ételek
elkészítési módját (sütve, párolva, főzve, grillezve, nyersen, kicsit csípősen elkészítve stb).
8) A d) feladat kérdésére a választ a diákok ismét kisebb csoportokban beszélgetve, a b) feladat
mondatait bővítve adják meg.
3. munkalap: Vitaminok
A munkalap célja, hogy átismételje, új kontextusba helyezze és fejlessze a vonatkozó szókincset.
1) A munkalap párban vagy egyénileg is megoldható. A diákok egy internetes keresőfelületen is
rákereshetnek a lehetséges szókapcsolatokra és összetett szavakra.
2) Ellenőrizzünk közösen.
3) A második feladat kontextusba helyezi a kifejezéseket, mondatai a tudományos-ismeretterjesztő
szövegek néhány nyelvi elemét gyakoroltatják.
4) Ellenőrizzünk közösen.
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5) A mondatok kiegészítését követően, téma iránt érdeklődő csoportnál javasoljuk a hasznos
kifejezések kigyűjtését (gyulladáshoz vezet, emésztési zavarok, emésztési zavarokhoz vezet, egyoldalú
táplálkozás stb.) és szókártyán való megjelenítését.
Megoldás: 1. vitaminhiány 2. vitamin-túladagolás 3. felszívódását és beépülését 4. zsírban oldódó
6) A 3. feladat a 7. feladat szókincsét gyakoroltatja. A diákok a feladatot egyénileg vagy párban is
megoldhatják.
8. Szent-Györgyi Albert a konyhában
1) Meghallgatjuk, elolvassuk a rövid gasztronómiai ismertetőt, majd a diákok elkészítik a receptet. J
2) A b) feladatot a diákok otthon végzik el.
3) Javítjuk a szövegeket, amelyeket a diákok a következő órán prezentálnak. Ezzel zárjuk a
szekvenciát.
Kultúra és országismeret
A szöveg több kulturális reáliát tartalmaz, melyek elmagyarázása képek segítségével a legegyszerűbb.
Az internet segítségével könnyen mutathatunk képeket a lillafüredi Palotaszállóról (itt mesélhetünk a
’20-as és ’30-as évek filmgyártásáról vagy akár József Attiláról), de az is lehetséges, hogy a Star Trek
és Sisko kapitány lesz új reália. A magyar specialitások is könnyebben elmagyarázhatók képek
segítségével.
9. A váróteremben
1) A feladat a betegségek, tünetek témakörének bővítésével kezdődik. Olvassuk fel hangosan a
mondatokat, a diákok hallás után elismétlik őket. Majd egyénileg a vonalakra írják a panaszokat.
2) Párban ellenőrzik a megoldásokat.
3) Olvassuk fel a kifejezéseket, tudatosítsuk, hogy szinte egy szónak halljuk őket. A diákok elismétlik
őket.
4) A diákok párban gyakorolnak: egyikük rámutat az egyik betegre, a másik megnevezi a panaszát.
10. Birtokos szerkezetek: -nak/-nek
1) Megfigyeljük a rövid és hosszú birtokos szerkezetek felépítését a tankönyv táblázatában.
2) A b) feladatot a diákok először egyénileg, írásban oldják meg.
3) Ellenőrizzünk közösen, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
4) A munkafüzet 93. oldalának táblázatát közösen átnézzük. A 3-4. feladatot a diákok otthon oldják
meg.
5) Az átalakítást szóban is gyakorolhatjuk: ehhez a diákok párban felolvassák egymásnak az első
mondatot, a partner elmondja az átalakított mondatot.
11. Tamás az orvosnál
1) Felírjuk az a) feladat három mondatkezdési variációját.
2) Lejátsszuk a felvételt. A diákok párban megbeszélik, mit értettek. A táblán összegyűjtjük az
információkat.
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3) A b) feladatrészt párban töltik ki a diákok, a második meghallgatás előtt. Adjunk a feladat
megoldásához szükséges mondatokat, pl.: Szerintem Tamás azt mondta, hogy ... / Lehet, hogy igazad
van. / Biztos stb.
4) Játsszuk le másodszor is a dialógust, a diákok ellenőriznek. Majd a megoldókulccsal a helyesírást is
ellenőrzik.
5) A tanulók önállóan egészítik ki a c) feladatot. A megoldókulccsal ellenőriznek.
6) Játsszuk le újra a párbeszédet, kérjük meg a diákokat, hogy jelöljék meg a szüneteket, hangsúlyokat
és az egy egységként hallott kifejezéseket.
7) A diákok párokban felolvassák a párbeszédet. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
4. munkalap: Tünetek
A munkalap célja, hogy átismételje, új kontextusba helyezze és fejlessze az egészséges életmódhoz és
az orvostudományhoz kapcsolódó szókincset.
1) A munkalapon sok új szó, kifejezés szerepel, ezért érdemes előre kiadni, hogy a diákok otthon
utánanézhessenek az ismeretlen szavaknak, kifejezéseknek.
2) Készítsünk kártyákat a munkalap 1. és 2. feladatából.
3) A kártyákat szöveges felükkel lefelé helyezzük el az asztalon, két kupacban. Az első diák az első
kupacból húz egy kártyát, és felolvassa, ami rajta áll. (Javítsuk a kiejtést, vagy olvassuk először mi fel a
szöveget.)
3) A vitaminok ismertetőit egymás mellé kitűzzük a falra vagy kitesszük őket egy szabad asztalra.
4) Majd a diákok a második feladat kérdéseiből húznak, és az 1. feladat kártyáin kikeresik a választ.
5) Párokat alkotnak, kiválasztanak egy vitamint / egészségügyi problémát, és azt beépítik a harmadik
feladat dialógusába. Járjunk körbe, segítsünk a megfogalmazásban, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
6) Önként jelentkező párok egy-egy párbeszédet a csoportnak is bemutatnak.
12. Hanna felhívja Tamást
1) Az a) feladatban a diákok kettes-hármas csoportokban dolgoznak. Elolvassák a telefonbeszélgetés
szövegét, és kiegészítik azt.
2) A csoportok – lehetőleg minden csoport – felolvassa a teljes, kiegészített dialógust. Javítjuk a kiejtést,
valamint szükség esetén a szöveget.
3) Meghallgatjuk a párbeszédet, amelyet kiejtési gyakorlatként megszólalásról-megszólalásra egy-egy
diák elismétel (b) feladat).
4) Megnézzük, volt-e különbség a hangfelvétel szövegében, és a diákok által kiegészített szövegben.
5) A diákok néhány percben memorizálják a dialógust.
6) Ha az első lépésben kettes csoportban dolgoztak a diák, akkor a c) feladatban egyikük Hanna/Tamás
szövegét emlékezetből mondja, a partnere nézheti a könyvet. Majd cserélnek. Ha hármas csoportban
dolgoztak, akkor a dialógust fejből eljátszó két diáknak segít a harmadik.
13. Rövid párbeszédek
A feadat a betegség témakörében folytatott minidialógusokat mutat be. Mivel hasonló dialógusokkal a
hétköznapi kommunikációban gyakran találkozunk, ebben a feladatban begyakorolhatunk néhány
tipikus párbeszédet.
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1) A diákok önállóan kiegészítik az öt rövid párbeszédet.
2) Lejátsszuk a hangfelvételt, mindenki ellenőrzik a megoldást.
3) A diákok felállnak, egy perc alatt memorizálják az első dialógust.
4) Három beszélgetőpartnerrel eljátsszák. Kérjük meg őket, váltogassák a szerepeket. Járjunk körbe,
javítsuk a kiejtést.
5) Majd a következő dialógust tanulják meg és játsszák el három partnerrel.
6) Ugyanígy járunk el az összes minidialógussal.
14. Hogyan gyógyítják a torokgyulladást a világ különböző részein?
A gyógynövények használata minden kultúrában bevett. Ennek az összehasonlításához ad keretet a
feladat.
1) A diákok beírják az a) feladatba, mely növényeket ismerték fel.
2) A fel nem ismert növények nevét megkérdezik a többiektől vagy tőlünk. Ehhez is megadhatunk
néhány mondatot, pl.: Ismered a második képen a növényt? Nem tudod véletlenül, hogy hívják ezt a
növényt? Szerinted ez micsoda? stb.
3) Közösen ellenőrizzük a megoldást.
4) Beszélgetünk arról, hogy hallottak-e ezekről a növényekről, és ha hallottak, mit tudnak róluk.
5) Elolvassuk a négy teakészítési módot, a diákok megtippelik, melyik országra lehet jellemző.
6) A hangfelvétel lejátszása lesz az ellenőrzés.
7) A d) feladatot adjuk fel házi feladatként.
15. Wellness
Napjainkban virágkorukat élik a különböző pihenést, egészségmegőrzést és felfrissülést ígérő wellnessprogramok. De biztos, hogy ez a szabadidős tevékenység a mai kor találmánya? A következő
szekvencia ebben a témában szolgál tartalmi és nyelvi érdekességekkel.
1) Beszélgetünk arról, mit jelent a wellness, milyen tevékenységek kapcsolódnak hozzá. Néhány
vonatkozó tevékenységet sorol fel az a) feladat.
2) A b) feladatban a diákok ezekkel a szavakkal alkotnak egyénileg mondatokat.
3) Ellenőrizzünk párban, majd a megoldókulccsal.
Kultúra és országismeret
A wellness a jó közérzet (wellbeing) és a jó kondíció (fitness) szavak összegyúrásából született. A
wellness célkitűzése az egészségmegőrzés, a testi és szellemi prevenció, a betegségek kialakulásának
megelőzése úgy, hogy közben még jól is érezzük magunkat.
16. Beszélgessenek kisebb csoportokban a kérdések alapján!
1) A beszélgetés folytatása előtt a diákok önállóan elolvassák a kérdéseket és a kék mintamondatokat.
2) A kérdéseket a diákok kisebb csoportokban válaszolják meg. Körbejárunk, javítunk és szükség
esetén segítünk a mondanivaló megfogalmazásában.
4) A csoport egy-egy tagja összefoglalja a többieknek, milyen válaszokat adott a csoportja a
kérdésekre.
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Kultúra és országismeret
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867-1918 között fennálló dualista államszövetség, melynek
államformája alkotmányos monarchia.
Oroszország után Európa második legnagyobb állama (621,5 ezer négyzetkilométer), népességét
tekintve pedig a harmadik (51 millió fő). (Népesebb államok: az Orosz Birodalom és a Német
Császárság.)
A főváros Bécs és Budapest, a hivatalos nyelv a német és a magyar, az államfő az osztrák császár és a
magyar király (aki ugyanaz a személy).
A két állam közösen irányította a külügyeket, a hadügyeket és a pénzügyeket, a többi minisztérium
önálló volt.
17. Wellness a 19. században: az Osztrák–Magyar Monarchia népszerű üdülőhelyei
1) Tanulmányozzuk az a) feladat térképet, értelmezzük az itt található nemzetiségi adatokat.
Összehasonlíthatjuk, mely mai országok területén helyezkedett el a Monarchia.
2) A kulcsszavak tisztázása során definiáljuk a szavakat. Néhány fogalomról mesélhetünk is, ld. az
alábbi Kultúra és országismeret c. részt.
3) A diákok 2-3 fős csoportokban dolgoznak. Az első meghallgatás után arra kérjük őket, hogy a
térképen jelöljék be, melyik üdülőhely hol található. (Ehhez használhatják az internetet.) A térképet
közösen ellenőrizzük.
4) A második meghallgatás után a csoportok kitöltik a d) feladatot, melyet szintén közösen ellenőrzük.
5) Kivetítünk vagy a táblára írunk néhány szövegértést ellenőrző kérdést, amelyekre közösen, írásban
válaszolnak. Például: Hol épültek Bártfafürdő szállodái? Kik üdültek itt? Kik működtették a 19.
században a füredi üdülőhelyet? Kik látogatták Füredet? Milyen betegségben szenvedőknek segítettek
a „büdösbarlangok”?
6) A csoportok kicserélik egymás között a válaszokat, és kijavítják a kapott válaszokat. Közben mi is
körbejárunk, javítunk.
7) Majd visszaadják a lapot a válaszadóknak.
8) A csoportok kigyűjtenek a szövegekből három-három hasznos kifejezést, amelyeket a táblán
összesítünk.
Kultúra és országismeret
Szerzetes: minden nagy világvallásnak vannak szerzetesei. A magyar történelemben fontos szerepet a
keresztény szerzetesrendek játszottak. A katolikus egyház szabályai, ún. regulái szerint egy
közösségben – általában kolostorban – éltek a szerzetesek. Sok nemzetközi katolikus szerzetesrend
létezik (például ferencesek, bencések, jezsuiták, premontreiek, karmeliták.) Az egyetlen magyar
alapítású szerzetesrend a Pálosok rendje, melyet 1250-ben alapítottak.
Polgár: a fogalom tartalma a történelem során többször változott. A magyar történelemben ez a
társadalmi osztály a 18-19. századtól játszik jelentősebb szerepet. A fogalom egy város teljes jogú, adót
fizető lakosát jelenti. Napjainkban az állampolgár szinonimájaként is használjuk, ekkor egy államhoz
tartozó, ott adót fizető embert értjük alatta.
Arisztokrata: egy olyan kiváltságos társadalmi réteg, ami Magyarországon a főnemesi és a köznemesi
csoportokból állt. A rangot és jogokat a királytól kapták a nemesek, valamilyen szolgálat fejében. A 19.
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századig a politikai és gazdasági hatalom birtokosai. A nemesi címek viselését 1947-ben megtiltották
Magyarországon.
Székely : magyar népcsoport, akik a 15. századtól Erdélyben különálló rendi nemzetnek minősültek. Ma
a legtöbb magyarul beszélő romániai állampolgár székelynek vallja magát.
A bencés szerzetesrend: az első keresztény szerzetesrend. Szent Benedek a 6. században, Itáliában,
egy barlangban írta meg a rend szabályait, azaz reguláit. A rend meghatározó volt a középkori
Európában. Az első bencések 996-ban jöttek Magyarországra, 1001-ben alapították meg a
Pannonhalmi apátságot, ahol a mai napig egyházi iskolát is működtetnek.
A vasút kiépítése: a magyarországi vasútvonalak kiépítése a 19. század közepén indult meg. (Az első
vasútvonal Pest és Vác között épült és 1846-ban adták át.) A vasút sok tekintetben átalakította az
ország életét, hatott a gazdaságra, az ipar kialakulására, a kereskedelemre, s a turizmust is életre hívta.
18. Bővített igeneves szerkezetek
A bővített igeneves szerkezetek a leírások, ismeretterjesztő szövegek jellemző nyelvi eszköze, melyek
tanítása fontos feladat.
1) Megfigyeljük az a) feladatban a jelzős szerkezetek bővítését. Tudatosítsuk a diákokban, hogy
általában balra bővítünk.
2) Közösen megoldjuk a b) feladatot. Tisztázzuk az esetleges kérdéseket.
3) Nézzük meg a munkafüzet 94-95. oldalát. A gyakorlatokat adjuk fel házi feladatként.
19. Ön következik
A tanulók otthon - egyedül vagy kisebb csoportban - szöveget írnak a tanultak, a mintamondatok és az
internet segítségével.
5. munkalap: Kriszta a Csorba-tónál kirándult
A munkalap lehetővé teszi, hogy még a tankönyv kinyitása előtt, képi input segítségével elvégezhessük
(a) a 20. feladat szövegének előkészítését, (b) néhány információ és kifejezés összegyűjtését.
1) A képeket kitesszük az asztalra. A diákok köré gyűlnek, és meghallgatják a 20. feladat hangfelvételét,
majd a történetet követő sorrendben helyezik a képeket.
2) Újra meghallgatjuk a szöveget, a diákok pedig felírják, mit értettek meg belőle. A jegyzeteket
összesítjük, javítjuk, majd a kulcsszavakat és kifejezéseket a megfelelő kép alá rögzítjük.
3) A tankönyv feladatának megoldását követően vissza is térhetünk a jegyzetekhez, és újabb hallgatás
alkalmával kiegészíthetjük őket.
4) A jegyzetek és a képek segítségével a diákok párokban elmesélik egymásnak a történetet, mintha ők
lennének Attila vagy Kriszta. Ehhez természetesen használhatják a tankönyv szövegét, de kérjük meg
őket, hogy amit lehet, emlékezetből meséljék el, nyelvi bizonytalanságok esetén viszont mindenképp
nézzék meg a helyes alakot a könyvben. Járjunk körbe, segítsünk a megfogalmazásban, javítsuk a
kiejtést és a hibákat.
20. Kriszta a Csorba-tónál kirándult
A fejezet utolsó szekvenciája a személyes történetmesélés nyelvi eszköztárát fejleszti.
1) A szöveg első meghallgatásakor beszámozzuk a képeket a történetnek megfelelő sorrendben.
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2) A második meghallgatás alkalmával a diákok követik is a szöveget a b) feladatban.
3) Emlékezetből eldöntik, melyik kijelentés igaz, melyik hamis.
4) A c) feladatot szomszédjukkal közösen ellenőrzik.
5) A d) feladatot párban oldják meg, majd közösen ellenőrizzük.
6. munkalap: Kriszta a Csorba-tónál kirándult
A munkalap a 20. feladat szövegét tartalmazza két variációban: az A és a B munkalap mondataiban
felváltva hiányoznak a toldalékok.
1) A diákok párban dolgoznak. Az egyik diák az A, a másik a B munkalapot kapja.
2) A diákok először önállóan töltik ki saját munkalapjukat.
3) Majd hangosan olvassák egymásnak a szöveget, mondatról mondatra. Mindenki azokat a
mondatokat olvassa, amelyekből a munkalapján nem hiányzik semmi. A partner ellenőrzi a megoldásait.
Járjunk körbe a teremben, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
5) Záró feladatként a diákok megpróbálhatják emlékezetből rekonstruálni a szöveget.
21. Kriszta a nyaralásról posztol a közösségi oldalon
A feladatban a közösségi oldalakra jellemző rövid interakciókat, reakciókat gyakorolhatjuk.
1) Első lépésben elképzeljük, hogy Kriszta három képet oszt meg a közösségi oldalon, és ehhez fűzi
hozzá a három mondatot. A diákok a felsorolt reakciókat a megfelelő oszlopba írják.
2) A munkát párban folytatják, ellenőrzik a megoldásukat, majd további lehetséges reakciókkal egészítik
ki az oszlopokat.
3) Felolvassuk a reakciókat, és minősítjük őket, például: vicces, dicsérő, együttérző, örök igazság,
rosszindulatú, kedves stb.
22. Mit mesél Attila?
1) A diákok házi feladatként megírják a szöveg transzformációját, vagyis ahogy Attila mesélné el a
történetet.
2) Javítsuk a szöveget.
3) Néhány különösen jól sikerült szöveget olvassunk fel a csoportnak is.
23. Mesélje el az utazást Kriszta vagy Attila szemszögéből!
Ha tehetjük, a következő órán zárjuk a szekvenciát, amikor a diákok vagy a tankönyv szövegét, vagy a
házi feladatként megírt, kijavított szöveget alapul véve elmesélik valamelyik társuknak a történetet. A
beszélgetőtárs feladata, hogy legalább öt-hat alkalommal fűzzön közbe megjegyzést, reakciót. Ebben
segítenek a beszédbuborékok. Járjunk körbe, segítsünk a megfogalmazásban, javítsuk a hibákat és a
kiejtést. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
24. Üdülőhelyek az Ön országában
1) A szekvenciában tanultak összegzéseképpen fogalmazást írnak a tanulók.
2) Az a) feladatban mindenki kiválasztja a számára fontos elemeket, és ezeket is beépíti a
fogalmazásba.
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3) Motivált tanulók, (azonos nemzetiségű) tanulói csoportok közösen a fogalmazás mellé a tanteremben
kifüggeszthető posztert is készíthetnek.
24. Összefoglalás: üdülőhelyek, gyógyhelyek
1) A fejezetben tanultak összegzéseképpen fogalmazást írnak a tanulók.
2) Az a) feladat kérdései segítik a szöveg megírását, ugyanakkor további kérdésekkel is kiegészíthető a
kérdések sora.
3) Ha a diákok anyanyelvi beszélővel is beszélgettek, kérjük meg őket, összegezzék a csoportnak is a
beszélgetést, és írjanak a táblára néhány hasznos kifejezést, amelyet az anyanyelvi beszélőtől
hallottak. Leiratot is készíthetnek.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a
Bevezetőt.

© Szita Szilvia - Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu

75

MagyarOK B1+ Tanári kézikönyv

8. FEJEZET
KELL EGY CSAPAT!
1. Milyen tárgyak lehetnek egy irodában, egy dolgozószobában?
A feladat néhány használati tárgy nevét és a helyhatározók használatát ismétli át.
1) A diákok párban vagy kis csoportban, a képi input segítségével szavakat gyűjtenek. Adjunk néhány
modellmondatot, pl.: Hogy is hívják ezt a tárgyat? Várj, megnézem a nevét a szótárban. Tudom, hogy
ismerem ezt a szót, de nem jut eszembe. Ezt a szót már írtuk. Leírtunk mindent, nem? stb. Járjunk
körbe, javítsuk a helyesírást, a kiejtést és az intonációt.
2) A gyűjtés eredményét felírjuk a táblára.
3) Megválaszoljuk a Mi hol van? kérdést a b) feladatban, ezzel átismételjük a felmerülő
helyhatározóragokat és a névutókat.
Továbbvezető feladat
Különböző munkahelyek, területek szókincsét is bevonhatjuk a gyűjtésbe, a diákok érdeklődési területe,
foglalkozása szerint.
2. Rend vagy káosz?
1) A diákok önállóan csoportosítják a kifejezéseket.
2) Egy társukhoz fordulva ellenőrzik a megoldást.
3) Kiosztunk minden diáknak egy lapot, és megkérjük őket, írják fel a rájuk legjellemzőbb mondatot.
4) A terem két pontján kitesszük a REND és a KÁOSZ szavakat, a diákok pedig a megfelelő helyre
ragasztják a saját jellemző mondatukat. (Természetesen egy mondat többször is szerepelni fog.)
5) A b) feladatban a diákok két csoportban megbeszélik a véleményüket: egyik csoportba a
rendszerető, másikba a káoszt kedvelő diákok kerülnek. Ehhez az a) feladat mondatait használják, de
ezeket természetesen bővíthetik is. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a hibákat és a
kiejtést. A felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára.
6) A következő fázisban egy rendszerető diák beszélget egy kaotikus diákkal. Összehasonlítják a
véleményüket. Cél az a) feladat szókincsének minél teljesebb körű használata. Most is járjunk körbe,
segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
7) A c) feladatban az 1. feladatot, a b) feladat mondatait és a kék mintamondatokat felhasználva a
diákok bemutatják (szóban és/vagy írásban) a saját irodájukat, dolgozószobájukat, vagy azt a helyet,
ahol dolgozni, tanulni szoktak.
1. munkalap: Rend, rend, rend
A munkalap célja, hogy átismételje, új kontextusba helyezze és tovább bővítse a szókincset.
1) Közösen áttekintjük a szóbokor szavait, tisztázzuk a jelentésüket. Hívjuk fel a figyelmet az összetett
és a képzett szavakra. Tudatosítsuk a már ismert képzők (-s, -ó/-ő stb.) használatát.
2) A diákok párban vagy egyénileg (akár házi feladatként) mondatba helyezik a szavakat a munkalap 2.
feladatában.
3) Ellenőrizzünk közösen.
3. Távmunka
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Előkészítés: az előző órán arra kérjük a diákokat, hogy gyűjtsenek a neten adatot arra vonatkozóan,
hogy az ő országukban mennyire elterjedt a távmunka.
1) A kék mintamondatok segítségével a diákok röviden bemutatják, hogy náluk kik mely területeken
dolgozhatnak távmunkában.
2) Az elhangzó információkat írjuk a táblára. Ha módunk van rá, a jegyzetek közé „csempésszünk”
néhány, a 4. feladatban előforduló kifejezést.
3) A jegyzetek segítségével összegezzük az elhangzottakat. Ezt végezzük mi, hogy a diákok helyes
mondatokat halljanak.
4) Szükség esetén tekintsük át az összehasonlító szerkezeteket.
Kultúra és országismeret
A távmunka Magyarországon gyerekcipőben jár. Egy nemzetközi kutatás szerint a világon a
munkavállalók egyötöde távmunkában dolgozik (Ipsos felmérés), és a távmunka leginkább a gyorsan
fejlődő területekre jellemző. Például Indiában a foglalkozatottak 56%-a, Afrikában 27%-a távmunkás.
Európában átlagosan a munkavállalók 9%-a dolgozik otthonról, ebben a tekintetben Írország vezet, itt
dolgoznak a legtöbben távmunkásként. Magyarország sereghajtó, itt 3% körül mozog a
távfoglalkoztatottak száma.
Forrás: profession.hu; hvg.hu
4. Négy vélemény a távmunkáról
A feladat a véleménynyilvánítás lehetséges módjait gyakorolja a fejezet témájában.
1) A négy vélemény első meghallgatását követően a diákok önállóan eldöntik, kinek volt kedvező és
kinek kedvezőtlen a véleménye.
2) Kisebb csoportokban ellenőriznek. Ehhez megadhatunk néhány mondatot, pl.: Azért gondolom, hogy
kedvezőtlen/negatív a véleménye, mert ... / Azt mondta, hogy ..., úgyhogy/ezért szerintem kedvező a
véleménye stb.
3) A b) feladatot a diákok a második meghallgatás alkalmával, egyénileg töltik ki.
4) A feladatot a következőképpen ellenőrzik párban a tanulók: az egyikük felolvassa a mondatot:
Nagyon jók a tapasztalataim. A másik diák válaszol: Szerintem ezt Hajni mondta. Mire az első diák
reagál: Szerintem is./Én is így gondolom./Egyetértek.
5) A c) feladatot a diákok házi feladatként oldják meg, megoldásaikat a hangfelvétellel ellenőrzik.
6) A d) feladatot szintén otthon készítik elő, és a következő órát ennek a prezentálásával kezdjük.
Helyezzük kontextusba a bemutatást: Megkérdeztem egy régi barátomat, Leventét, hogy mi a
véleménye a távmunkáról. Leventétől azt tudtam meg, hogy.../Levente azt gondolja, hogy... stb.
Variáció az 1. lépés után
Minden egyes hangfelvétel lejátszása után közösen is megbeszélhetjük, mely kifejezések/információk
alapján soroljuk egyik vagy másik csoportba az adott személyt.
2. munkalap: Főnevek és melléknevek
A munkalap célja egy-egy melléknév jelentéstartományának és kapcsolódó főneveinek a felgyűjtése.
1) Kártyákat készítünk a munkalapból.
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2) Minden csoport egy teljes kártyszettet kap. A diákok feladata, hogy mindegyik főnévhez a megadott
melléknevek közül legalább egyet hozzárendeljenek. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy találkozni fognak
átvitt értelmű szókapcsolatokkal is.
3) A diákok csoportokban dolgoznak, a megoldásaikat le is írják. Ehhez adjunk meg modellmondatokat,
pl.: Várj, megnézem a neten, hogy lehet-e ezt mondani. Szerintem ez nem helyes. Szerintem nincs
olyan, hogy ... (kényelmes csapat) stb.
4) Ellenőrizzük a megoldásokat, adjunk meg minden lehetséges szókapcsolatot.
5) A diákok egy néhány mondatos szöveget írnak, amelyben minél több szószerkezeteket
felhasználnak. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban.
6) A csoportok felolvassák a szövegeket. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
3. munkalap: Mi a véleménye a távmunkáról?
A munkalap a 4. feladat szövegét tartalmazza két variációban: az A és a B munkalap mondataiból
felváltva hiányoznak a toldalékok.
1) A diákok párban dolgoznak. Az egyik diák az A, a másik a B munkalapot kapja.
2) A diákok először önállóan töltik ki saját munkalapjukat.
3) Majd hangosan olvassák egymásnak a szöveget, mondatról mondatra. Mindenki azokat a
mondatokat olvassa, amelyekből a munkalapján nem hiányzik semmi. A partner ellenőrzi a megoldásait.
Járjunk körbe a teremben, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
5) Záró feladatként a diákok megpróbálhatják emlékezetből rekonstruálni valamelyik/az összes
szöveget.
5. Ön következik
1) A mintamondatok és a 4. feladat segítségével a diákok az a) feladatban megfogalmazzák
véleményüket a távmunkáról. Járjunk körbe, szükség esetén segítsünk a mondatok
megfogalmazásában.
2) A diákok kisebb csoportokban megbeszélik a véleményüket. Ehhez néhány kérdést a táblára
írhatunk, pl.: Te dolgoztál már otthonról? Ha otthonról dolgoznál, neked hiányozna a személyes
kapcsolat a kollégákkal? Téged motiválna a távmunka? Járjunk körbe, segítsünk a mondatok
megfogalmazásában, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
3) A b) feladatban valaki mindegyik csoportból összefoglalja a többieknek, amit megtudott.
4) Az összefoglalót felírjuk a táblára, ahonnan a diákok lemásolhatják.
6. A „Home Office” és a technológia
1) A feladat első része a cégek nézőpontjából mérlegeli a távmunka előnyeit és hátrányait. Elolvassuk a
pro és kontra érveket.
2) A 4. c) feladatban felsorolt érveket a diákok párban csoportosítják.
3) Az indokokat közösen ellenőrizzük, javítjuk.
4) A diákok átolvassák az a) és b) feladat mondatatait, memorizálják a c) feladatrész mintamondatait.
5) A c) feladatban a pár egyik tagja a szakértő, aki a távmunka előnyeit és hátrányait ismerteti a
partnerének. A "szakértő" nem nézi a könyvet, hanem emlékezetből mesél. A "hallgatója" nézheti és
segíthet a mondatok megformálásában. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
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Variáció a 4. lépés után
1) Két széket helyezünk el a csoporttal szemben. Az egyik széken ülő diák az otthoni munkavégzés
előnyei mellett érvel, a másik pedig a hátrányai mellett.
2) Egy-két érv ismertetése után állítsuk fel az egyik érvelő diákot, és ültessünk a helyébe valaki mást.
(Olyan variáció is lehetséges, hogy azt a diák, aki éppen a távmunka mellett érvelt, átültetjük a
szemközti székbe, ahonnan saját érveivel kell vitába szállnia...) Majd állítsuk fel a másik diákot is, és
ültessünk az ő helyébe is valaki mást. Folyamatosan váltogassuk a vitapartnereket, amíg el nem
fogynak az érvek vagy a diákok figyelme nem lankad.
3) Házi feladatként a diákok összefoglalják az érveket.
7. Kell egy csapat!
1) Az új szekvencia bevezetését beszélgetés adja. Az a) feladat kérdései segítségével a diákok kisebb
csoportokban megbeszélik, ki volt már csapatépítő tréningen. Járjunk körbe, segítsünk a
megfogalmazásban, ahol szükséges. A hallott információkat írjuk a táblára.
2) Összesítsük szóban is a táblára került információkat. Adjunk időt a diákoknak, hogy ezeket a
füzetükbe is leírhassák.
3) A b) feladatot a diákok önállóan odják meg. (A feladat lehet házi feladat is.)
4) Ellenőrzés után olvassuk fel mi a szövegeket. A diákok bejelölik a hangsúlyokat, a szüneteket és az
egy szóként hallott értelmi egységeket. (Ehhez lemásolhatjuk mindenkinek az összes szöveget, de
dolgozhat mindenki csak a saját szövegével is.)
5) Majd kérjük meg a diákokat, hogy olvassák fel egymásnak a szövegeiket. Járjunk körbe, javítsuk a
kiejtést és az intonációt.
6) A c) feladatot párban oldják meg a tanulók. A feladat megoldásához adjunk mintamondatokat, pl.:
Szerinted ez hova illik? Nem értem ezt a mondatot. Igazad van. Ja, jó. stb.
7) A d) feladatban mindenki önállóan fogalmazza meg a véleményét. (Ez a feladat is lehet házi feladat.)
Ha órán oldjuk meg, járjunk körbe, segítsünk a megfogalmazásban. Ha a feladat házi feladat, javítsuk ki
a következő lépés előtt.
8) A diákok felolvassák véleményüket. Hagyjunk időt rövid beszélgetésre.
Variáció a 2-3. lépésre
A fórumbejegyzésekből készíthetünk kártyákat, melyet a diákok párban két csoportba rendeznek: Akik
hasznosnak tartják a csapatépítő tréninget / Akik nem tartják hasznosnak a csapatépítő tréninget.
Felolvassuk az egyik illetve a mások csoportba rendezett bejegyzések szövegét, egy-egy diák elismétli
a szöveget.
8. Közösségépítő tréningek
Előkészítés: a diákok otthon elolvassák és kiszótárazzák a négy tréninget bemutató szöveget.
1) A négy csapatépítő tréning leírását elhelyezzük a falon, egymástól távol.
2) A diákok kiválasztják a számukra legvonzóbb tréninget, és a bemutatáshoz állnak. Közösen
megbeszélik, miért választották ezt a tréninget. Ehhez használhatják az adott szöveg mondatait és a b)
feladat mondatait is. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést. A felmerülő hasznos kifejezéseket
írjuk a táblára.
3) A csoportok a többieknek is megfogalmazzák, miért választották azt a tréninget.
4) A c) feladatot önállóan – otthon vagy a tanórán – oldják meg a tanulók.
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Lehetséges továbbvezető feladat
Ha a diákokat érdekli a téma, vitát is szervezhetünk, ahol mindegyik csapat a saját tréningje mellett
érvel.
1) A vitát a csoportok kb. 10 percben előkészítik. Járjunk körbe, és segítsünk a megfogalmazásban.
2) A csoportok ütközteti álláspontjukat. Akit egy másik csoport érvelése meggyőzött, átállhat hozzájuk.
4. munkalap: Meghívás csapatépítő tréningre
A munkalap az írásbeli, formális meghívóra adható válaszokat gyakoroltatja.
1) Osszuk ki a munkalapot, és olvassuk el az igazgató meghívóját.
2) A diákok egyénileg vagy párban megírják a két levelet.
3) Majd telefonbeszélgetés formájában is eljátsszák, mintha kollégák lennének, akik közül egyikük el tud
menni a tréningre, a másik nem. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a hibákat és a
kiejtést.
4) Egy önként jelentkező pár a csoportnak is előadhatja a párbeszédét.
Variáció
Ha a csoport kedveli a szerepjátékokat, a gyakorlatot következőképpen is lebonyolíthatjuk:
1) Minden csoportnak nyomtatunk egy munkalapot, melyet négy részre vágunk: egy darabon az
igazgató meghívója, egy-egy részen a két válaszlevelek, és egy részen a mintamondatok. (A
mintamondatokat bővíthetjük a karaktereknek megfelelően, l. következő lépés.)
2) Karaktereket találunk ki, néhány jellemvonást írunk egy-egy papírra, pl.: idegesítően tudálékos
kolléga vagy; reménytelenül szerelmes vagy az igazgatóba; legjobban az érdekel, hogy milyen étel lesz
a csapatépítő tréningen stb. Minden diák egy karakterleírást kap. Néhány percet hagyunk, hogy a
diákok beleéljék magukat a szerepbe.
3) A diákok a jellemrajznak megfelelően írják meg válaszukat.
4) A leveleket felolvassuk, a csoporttagok megpróbálják kitalálni, milyen tulajdonságokkal rendelkező
kolléga írta a választ.
9. Rebeka és Boldizsár a csapatépítésről beszélgetnek
Ebben a feladatban egy jó és egy rossz csapatépítésről beszélget két ember. A feladat elvégzése
közben a mindennapi történetmesélés néhány eszközével is megismerkedünk.
1) Az a) feladat megoldásához a diákok párokat alkotnak.
2) Közösen megbeszéljük, mi történhetett az egyik és a másik tréningen. A hasznos kifejezéseket írjuk
a táblára, ezzel is előrevetítve a hallásértés szövegét.
3) Olvassuk el a b) feladat mondatait, majd játsszuk le a hangfelvételt.
4) A diákok egyénileg megoldják a feladatot, majd közösen ellenőrzünk.
5) Térjünk át a c) feladatra. A diákok jegyzetelnek, majd összehasonlítják egymással a jegyzeteiket.
Amíg beszélgetnek, a tőlük hallott információkat írjuk a táblára.
6) Összesítsük a táblakép segítségével, amit a csoport megértett.
7) Térjünk át a d) feladatra. A diákok párban vagy egyénlieg egészítik ki a szöveget. (Ez házi feladat is
lehet.)
8) A hangfelvétel újabb lejátszásával ellenőrizzük a megoldásokat.
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9) A munkafüzet 106-108. oldalán áttekintjük a hangsúlykérő és a hangsúlykerülő igék jellemzőit.
Kezdjünk el közösen néhány gyakorlatot, amelyeket a diákok otthon fejeznek be.
Lehetséges továbbvezető feladatok
1. feladat: A diákokat két csoportra osztjuk, az egyik csoport az első képről a másik a másodikról ír
ajánlót, a 8. feladat szövegeit használva modellként.
2. feladat: A diákok a párbeszédet emlékezetből játsszák el. Ehhez csak a dőlt betűvel megadott
fordulatokat nézhetik a d) feladat elején. Ha hármas csoportokat alkotunk, egy ember nézheti a
könyvet, és segíthet a csoport másik két tagjának. Majd szerepet cserélnek.
10. Tartson élménybeszámolót!
1) A szekvencia összefoglalójaként tekintsük át a 7-9. feladatok szókincsét és a 10. feladat
mintamondatait.
2) Mindenki elmeséli az egyik tréninget a partnerének, mintha részt vett volna rajta.
3) A diákok házi feladatként írnak egy átélt közösségépítő programról. Ha ilyenben még nem volt
részük, írhatnak Rebeka vagy Boldizsár csapatépítő tréningjéről is.
4) Javítsuk a szövegeket.
5) A következő óra elején a diákok felolvassák a szövegeiket. Adjunk lehetőséget beszélgetésre,
kérdések feltevésére. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
11. Milyen továbbképzésen, tréningen vett már részt?
1) A diákok végiggondolják, milyen tanfolyamon vagy tréningen vettek már részt (nyelvtanfolyam,
önismereti tréning, menedzsment-tanfolyam stb.).
2) A megadott mondatkezdetek segítségével röviden leírják a választott tanfolyamot.
3) Kérjük meg az éppen mesélő diák mellett ülő tanulót, tegyen fel legalább egy kérdést a tanfolyammal
kapcsolatban. (Természetesen a többiek is kérdezhetnek.)
12. Tanfolyamok: kit mi érdekel?
1) Olvassuk el az a) feladat mondatait.
2) Hallgassuk meg a felvételt. A diákok bejelölik, milyen sorrendben hallották a megszólalókat.
3) Ellenőrizzünk közösen.
4) A diákok önállóan elolvassák a b) feladat hirdetéseit és társítják őket az a) feladat megszólalóihoz.
5) Ellenőrzésképpen olvassuk fel a hirdetést, mire a diák megmondja, kinek ajánlja: Ezt a tanfolyamot
Krisztának ajánlom. / Ez a tanfolyam Juditot érdekelheti. / Ez a tanfolyam Péternek lenne ideális.
6) Közösen szemezünk a szövegek hasznos szószerkezetei közül, pl.: egynapos képzés / az egynapos
képzés résztvevői, megismerkedik az alapokkal / megismerkedik az aromaterápia alapjaival, az illóolaj
hatása / a húsz legfontosabb illóolaj hatása stb.
7) Az indoklással ellátott ajánlatokat a b) feladat végén a diákok önállóan írják a tankönyvbe.
8) Közösen olvassuk el a c) feladat kifejezéseit.
9) A diákok párban dolgozva kiegészítik a szöveget.
10) A hangfelvétellel ellenőrzünk.
11) A diákok csak a dőlt betűs hasznos kifejezéseket látva rekonstruálják a szövegeket. Egyikük nézheti
a szöveget, a másik nem. Aki látja a szöveget, segít a társának. Majd szerepet cserélnek.
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5. munkalap: Tanfolyamok
A munkalap célja, hogy átismételje, új kontextusba helyezze és fejlessze a szókincset.
1) A munkalap kártyáiból egy sorozatot készítünk.
2) A kék kártyákat írással lefelé az asztalra terítjük, a tanfolyamok ismertetőit elhelyezzük az asztalokon
vagy a táblán/falon, egymástól olyan távolságra, hogy a diákok ne zavarják egymást olvasás közben.
3) Minden diák elolvas egy ismertetőt, és közben jegyzetet készít két külön papírra. Az egyik papírra az
írja fel, amit megértett, a másikra pedig az új/hasznos szavakat, kifejezéseket. (Nagyobb létszámú
csoport esetén a diákok kisebb csoportokban is dolgozhatnak.)
4) A diákok a jegyzeteik illetve az ismertető szövege alapján bemutatják azt a többieknek, mint a
program marketingmenedzsere. A többiek kérdéseket is feltehetnek.
5) Közösen átnézzük a 3. lépésben felírt új/hasznos szavakat és kifejezéseket.
13. Ön melyik tanfolyamra iratkozna be?
1) Az a) feladatban a diákok megfogalmazzák, melyik tanfolyam érdekelné őket. Járjunk körbe,
segítsünk a fogalmazásban.
2) Olvassuk el közösen a b) feladat mintalevelét.
3) A levelet mindenki önállóan írja meg. Járjunk körbe, javítsuk a szövegeket.
4) A levelet mindenki átadja egy társának.
4) A c) feladat mintáját felhasználva minden diák válaszol a kapott érdeklődő levélre. Járjunk körbe,
javítsuk a szövegeket.
5) Olvassuk el a d) feladatban szereplő kifejezéseket.
6) A diákok egyénileg vagy párban csoportosítják őket.
7) A kijavított b) és c) feladatok segítségével az információkérést az e) feladatban telefonbeszélgetés
formájában gyakoroljuk újra. (Érdekesebbé és élethűbbé teszi a gyakorlást, ha a telefonáló felek hátat
fordítanak egymásnak, hiszen telefonálás közben sem látják egymást.) Járjunk körbe, segítsünk a
megfogalmazásban, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
8) Egy-két pár a dialógust a csoportnak is előadhatja.
Variáció a 3-4. lépésre
Életszerűbb, ha az érdeklődő levelet a diákok e-mailben küldik el diáktársuknak, aki szintén e-mailben
válaszol. Mi másolatot kapunk, amelyet javítunk.
14. Kriszta beiratkozott a masszázstanfolyamra
1) Hallgassuk meg az a) feladat hangfelvételét, és egészítsük ki a mondatokat.
2) Figyeljük meg a b) és c) feladatban, miként tehetünk szemrehányást, és miként reagálhatunk a
szemrehányásra.
3) A d) feladatot a diákok egyénileg vagy párban oldják meg.
4) Ellenőrzésképpen játsszuk le a hangfelvételt. Beszéljük meg, hol voltak eltérések. (Lehet, hogy a
diákok által írt változat ugyanúgy helyes, mint a hangfelvételen hallott.)
5) A feladatot a diákok szóban is megoldják. Felállnak, mindenki keres egy partnert, akinek
felolvassa/elmondja a d) feladat egyik mondatát. A partner reagál. Majd újabb párokat alkotnak.
6) A diákok az e) feladatban írnak egy új szituációt. Járjunk körbe, segítsünk a megformálásban.
7) A szituációt a párok a csoportnak is előadják.
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Variáció az 1. lépésre
A kiegészített szöveget egy papírra másoljuk, és mondatonként szétvágjuk. Egyszer lejátsszuk a
hangfelvételt, majd a diákok sorrendbe teszik a dialógust. A következő meghallgatás alkalmával
ellenőrzik a megoldást, és bemásolják a tankönyv szövegébe a hiányzó kifejezéseket.
15. Tanfolyamot szervezünk
1) A diákok - ha lehet, legalább háromfős - csoportban dolgoznak. Az a) feladat kérdései mentén
közösen kitalálják, milyen tanfolyamot szerveznek.
2) Majd a kérdésekre a csoport minden tagja felír egy-egy javaslatot. Járjunk körbe, segítsünk a
fogalmazásban, javítsuk a hibákat.
2) Mielőtt a javaslatok megbeszélésére kerülne sor, olvassuk el közösen a b) példamondatait, majd a
diákok megoldják a c) feladatot.
3) Ellenőrizzünk közösen.
4) A d) feladatban a beszédbuborékokban található beszédeszközök segítségével a csoporttagok
megbeszélik a javaslataikat. Ehhez adaptálhatják a c) feladat mondatait, valamint használhatják az első
feladatban leírt mondataikat is. Kérjük meg őket, addig beszélgessenek egy-egy kérdésről, amíg nem
jutnak kompromisszumra.
5) Mindegyik csoport ismerteti a többieknek a továbbképzése tervét.
16. Határidők
1) Közösen figyeljük meg az a) feladatban a Mikorra? kérdésre felelő időhatározókat.
2) A diákok a b) feladatban újra kisebb csoportokban dolgoznak, és tisztázzák a (fiktív)
továbbképzésükkel kapcsolatos határidők kérdését. Körbejárunk, segítünk a fogalmazásban, javítjuk a
hibákat, a kiejtést.
3) Mindegyik csoport ismerteti a többieknek a határidőket.
4) Nézzük meg a munkafüzet 110. oldalán az időhatározókat. A gyakorlás házi feladat.
6. munkalap: Határidők
A munkalap célja, hogy átismételje, új kontextusba helyezze és fejlessze a hivatalos nyelvhasználat
szókincsét.
1) Közösen áttekintjük a szókapcsolatokat, tisztázzuk a jelentésüket.
2) A diákok párban vagy egyénileg – akár házi feladatként – mondatba helyezik a szavakat a munkalap
2. feladatában.
17. A feladatok listája
1) A feladatok listáját újra áttekintjük. Tudatosítsuk a diákokban, hogy a tárgyas szóösszetételekben a
tárgy -t ragja elmarad.
2) A diákok egyénileg oldják meg a feladatot.
3) Ellenőrizzünk közösen.
4) Amennyiben korábban. a 16. feladat kapcsán további tennivalókat gyűjtöttünk, ezekből a
kifejezésekből is alkossunk szóösszetételeket.
4) Nézzük meg a tárgyas szószerkezeteket a munkafüzet 111. oldalán. Kezdjük el a feladatokat,
befejezésüket adjuk házi feladatnak.
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18. Írjon egy rövid e-mailt a kollégáinak
A 15-17. feladatok áttekintését követően a feladatot a diákok a csoportjukkal közösen vagy otthon,
önállóan oldják meg. Javítsuk az e-maileket, és a következő óra elején adjunk lehetőséget arra, hogy
mindenki átolvashassa az összes e-mailt, ezzel is segítve a szókincs és a fordulatok bevésését.
19. Összefoglalás: prezentáció
Az összefoglaló feladat ideális projektmunka. Ha a tanulói létszám engedi, a három témát más-más
csoport dolgozza ki, és prezentálja. Ha viszont van olyan, aki szívesebben dolgozik egyedül, ne
erőltessük, hogy csoportban dolgozzon.
1) A diákok csoportban dolgoznak, kiválasztják az őket leginkább érdeklő témát.
2) A csoport tagjai közösen megtervezik a prezentációt.
3) Javítsuk a prezentációt.
4) A csoportok bemutatják a prezentációt.
4) A magyar anyanyelvi ismerőstől szerzett információkat a diákok írásban foglalják össze, vagy már a
prezentációba is beépíthetik.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a
Bevezetőt.
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9. FEJEZET
HA NEM LENNE, KI KELLENE TALÁLNI
1. Hogyan választunk terméket?
Előkészítés: megkérjük a diákokat, hogy a c) szöveget az órát megelőzően, otthon dolgozzák fel.
1) A téma megkezdéseként kezdeményezzünk általános beszélgetést a vásárlási szokásainkról, pl.: Mit
vásárolunk a legtöbbet? Ki hol szokott vásárolni? Milyen gyakorisággal? Kinek okoz örömöt a vásárlás,
a válogatás, a nézegetés? Ki utálja? Vannak-e valamiért különösen fontos/érdekes boltok az
életünkben? stb.
2) Olvassuk fel az a) feladat mondatait, a diákok pedig megjelölik, amelyek igazak rájuk.
3) Tekintsük át a b) feladat mintadialógusait.
4) A tanulók a megadott beszédeszközök segítségével párban összehasonlítják, kire melyik állítás igaz.
5) A diákok párt váltanak, és még egy tanulótársukkal összehasonlítsák a válaszokat. (Megkérhetjük
őket, hogy ebben a lépésben próbáljanak meg valamivel gyorsabban beszélni, mint a 4. lépésben.)
6) Keressünk eltérő szokásokat! Például: Susanne mindig ugyanazt a márkát veszi, Péter viszont
szívesen kipróbálja az újdonságokat stb.
7) Hallgassuk meg és olvassuk el a c) feladat szövegét.
8) Tegyünk fel néhány kifejtendő, a szövegértést ellenőrző kérdést a szöveggel kapcsolatban, pl.: Mi
alapján döntünk vásárláskor? Mire építenek a reklámszakemberek? stb.
9) A munkafüzet 116. oldala az -e kérdőszó használatát ismétli át. Nézzük meg közösen, kezdjünk el
órán néhány feladatot, a befejezést adjuk fel házi feladatnak.
10) A c) feladat szövege alapján a diákok önállóan egészítik ki a d) feladatot.
11) A feladatot a szöveg újbóli meghallgatásával ellenőrizzük.
Lehetséges továbbvezető feladat
Szerepjáték: egyik diák a reklámszakértő, a többiek a szövegben található információkkal kapcsolatban
kérdéseket tesznek fel neki.
2. A színek hatalma
Előkészítés: Keresünk olyan színes képeket, ahol (1) a citromsárga, (2) a piros, (3) a kék, (4) a zöld,
(5) a narancssárga, (6) a rózsaszín, (7) a fekete, (8 a bordó, (9) a fehér, (10) az ezüst szín dominál.
1) Írjuk fel a táblára a szövegben előforduló, a színeket jellemző mellékneveket és szókapcsolatokat, pl.:
energikus, dinamikus, a bizalom színe stb. A diákok könyve csukva van.
2) Egymás után felmutatjuk a tíz képet, és arra kérjük a diákokat, hogy írják le, milyen érzetet vált ki
belőlük a felmutatott képek színvilága. Ehhez használhatják az első lépésben a táblára írt szavakat.
3) A diákok kisebb csoportokban összesítik, ki mit írt az adott színről.
4) A táblára írt melléknevek, kifejezések mellé írjuk a színek nevét.
5) Kinyitjuk a tankönyvet, és összevetjük a reklámpszichológia által is megfigyelt hatásokat az általunk
gyűjtöttekkel.
6) A d) feladatban a diákok párban gyűjtenek termékneveket, majd az egész csoport összesít. Járjunk
körbe, segítsünk a megfogalmazásban.
7) Házi feladatként megkérhetjük a diákokat, hogy gyűjtsenek egy-egy színhez köthető magyar
terméket. Ehhez használhatják az internet valamelyik képkereső programját.
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8) A c) feladatot a diákok egyénileg oldják meg, majd a megoldókulcs segítségével ellenőriznek.
9) A diákok párban gyakorolják a szavakat: egyikük - akinek nyitva van a könyve - mondja a
melléknevet, a társa - akinek csukva van a könyve - megadja a főnevet. Majd szerepet cserélnek.
10. A d) feladat megoldásához vetítsük ki néhány termék csomagolását (vagy hozzunk magunkkal
néhány terméket, pl. élelmiszert, kozmetikumot). A diákok kisebb csoportokban beszélgetnek egy-egy
termékről, és elemzik a színválasztást.
1. munkalap: Színek és jelentések
A munkalap a színek hatásait ismerteti. Alkalmas az új melléknevek és mellékneves szerkezetek
bevésésére.
A 2. feladat elvégzése előtt:
1) A munkalapot kártyákra vágjuk, kiosztunk egy teljes sorozatot minden kisebb csoportnak.
2) A csoportok megpróbálják kitalálni, melyik színhez melyik ismertető illik. Ehhez először az összes
szöveget végigolvassák, majd megbeszélik a döntésüket. Ehhez megadhatunk néhány modellmondatot,
pl.: Szerintem ez a leírás a ... (piros) színhez illik. / Ez talán ide passzol. / Szerintem a ...-re/-ra (zöldre)
igaz, hogy nyugtató hatású szín stb.
A 2. feladat elvégzése után:
1. Variáció
1) Minden diák kap egy színt és egy leírást.
2) Elolvassák a leírásokat, tisztázzuk a jelentést. A hosszabb szavakat írjuk a táblára, olvassuk fel őket,
a diákok elismétlik őket utánunk.
3) A diákok körbejárnak, és megkeresik a náluk levő kártyák párját. Ehhez felolvassák egymásnak a
szöveget. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
2. Variáció
1) A színek leírását kitesszük a falra/letesszük az asztalokra.
2) A diákok húznak egy színt, és megkeresik a hozzáillő leírást.
3. Ön következik
1) A diákok a feladat mintamondatai alapján leírást készítenek egy termékről.
2) Javítjuk a szövegeket.
3) A diákok a javított szöveg segítségével egy kisebb csoportnak bemutatják a terméket. Amikor a
csoport minden tagja bemutatta a termékeit, újabb csoportot alkotnak, és még egyszer bemutatják a
választott terméket. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést.
Miért így?
A diákok a 3. lépésben kétszer-háromszor is elmondják ugyanazt a prezentációt. Ez azért hasznos,
mert a diákok egyre folyékonyabban és magabiztosabban fognak prezentálni, iletve alkalmuk van
azokat a mondatokat is újra gyakorolni, amelyek kiejtését egy előző prezentáció alatt kijavítottuk.
4. Szinonim mondatok: kellemes a formája / kellemes formája van
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1) Figyeljük meg közösen a hasonló jelentésű birtokos szerkezeteket.
2) Közösen megoldjuk a b) feladat 1-2 és 8-9. feladatát, a többi lehet házi feladat.
3) Ismét gyakoroltathatunk párban: egyik diák előtt nyitva van a könyv, ő mondja a rövidebb kifejezést, a
társa pedig a hosszabbat. Aki előtt nyitva a könyv, szükség esetén javít.
5. Magyar termékek
1) Az a) feladatot a diákok 2-3 fős csoportokban, a modellmondatok alkalmazásával oldják meg. (Talán
a 2. d) feladat megoldásakor néhány termékkel már találkoztak, ha a boltok polcain nem is.)
2) A b) feladatnál felidézhetjük a 2. d) feladat rövid prezentációit és további információkat is kereshetünk
az interneten.
3) A c) feladat termékeiről a diákok párban alkotnak véleményt. A beszélgetést segíthetjük
modellmondatokkal vagy irányított kérdésekkel. Például: Nekem a/z …. csomagolása tetszik a
leginkább, mert feltűnő színeivel felhívja magára a figyelmet. Szerintem a/z … csomagolása igazán illik
a termékhez, mert egyszerű és diszkrét. Vagy. Milyen színek határozzák meg a csomagolást? Mire utal
a termék formája? Hogy tetszik a felirat? stb. Körbejárunk, segítünk a megfogalmazásban, javítjuk a
hibákat, a kiejtést.
6. Tervezői díjak
1) Minden diák felírja egy papírra, hogy szerinte mire lehet használni a négy tárgyat.
2) A tippeket összehasonlítja egy partnerrel.
3) Ezt követően megbeszélik, mi alapján gondolták az adott funkciót az adott termékhez párosítani (b)
feladat).
4) Következő lépésként – továbbra is párban dolgozva – kitöltik a c) feladatot.
5) Ellenőrzésként játsszuk le a hangfelvételt.
Kultúra és országismeret
A Piros pont dizájndíj (Red Dot Design Award) a világ egyik legfontosabb dizájn elismerése.
Németországban alapították, története 1955-ig nyúlik vissza. A díjra három kategóriában lehet pályázni:
termékdizájn, kommunikációs dizájn és dizájn-koncepció kategóriákban. A díjazottak alkotásait három
Red dot múzeum is bemutatja, egy Essenben, egy Szingapúrban egy pedig Taipeiiben.
Forrás: Wikipédia
7. Két ismerős a termékekről beszélget
A feladat rövid dialógusokban néhány mindennapi kifejezést gyakoroltat.
1) Új párokat alkotunk.
2) Hallgassuk meg az a) feladat párbeszédeit úgy, hogy közöttük megállítjuk a hangfelvételt.
3) A párok egymás segítve egészítik ki a dialógusokat.
4) Minden dialógus után tegyünk fel egy-egy rövid, a szövegértést ellenőrző kérdést.
5) A b) feladat instrukcióját követve kigyűjtjük a visszakérdezést szolgáló nyelvi eszközöket.
6) Játsszuk le újra a hangfelvételt, kérjük meg a diákokat, jelöljék be a mondatintonációt, a szüneteket
és a hangsúlyokat.
7) A párok két párbeszédet memorizálnak és gyakorolnak. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az
intonációt.
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Lehetséges továbbvezető feladat
Megkérhetjük a diákokat, hozzanak magukkal valamilyen "furcsa" tárgyat, amelyről első látásra nem
egyértelmű, mire használjuk. A többiek kitalálják, mire való a tárgy. Akié a tárgy, röviden mesél róla (pl.
elmondhatja, honnan szerezte, miért szereti stb.).
8. Sikeres termékek
A termékek ismerete erősen kultúrafüggő. Előfordulhat, hogy a diákok egyáltalán nem hallottak még az
itt ismertetett termékről. Ebben az esetben mutassunk fényképeket, illetve mutassák be a diákok is,
hogy számukra mik az ismert termékek, tárgyak az adott kategóriában.
1) A diákok 2-3 fős csoportokban beszélgetve megtippelik, mely márkák lehetnek a legsikeresebbek a
felsorolt kategóriákban. Ehhez megadhatunk néhány mondatot, pl.: Szerintem ... / Hát, ez jó kérdés. /
Fogalmam sincs. / Nem szoktam játékkonszolokkal játszani. / Szerintem ez egyértelmű. Ez csak a ...
lehet stb.
2) Tisztázzuk a kulcskifejezések jelentését.
3) A diákok memorizálják a kifejezéseket.
4) Játsszuk le a c) feladat felvételét. Ellenőrzésül írjuk fel az adott termék nevét a táblára.
5) A d) és e) feladatot a diákok párban oldják meg.
6) Kérjük meg a diákokat, mondjanak egy olyan információt, ami meglepő/új volt számukra a
szövegekben. Ehhez adjunk modellt, pl.: Érdekes, hogy .... / Nem gondoltam volna, hogy ... / Meglepett,
hogy ... / Nem is tudtam, hogy ...
9. Vonatkozó névmások: ami, amelyik, amely
1) Közösen figyeljük meg az a) feladat modellmondataiban a vonatkozó névmás használatát, majd a
munkafüzet 121. oldalára lapozva tekintsük át a formákat, funkciókat és a ragozási tudnivalókat.
2) Oldjuk meg közösen vagy párban a munkafüzet 6. feladatát a 121-122. oldalon, ami egyben a
következő szekvencia szókincsét is előkészíti.
3) A munkafüzet 122. oldal 7. feladatát a diákok otthon töltik ki, és ellenőrzik a hangfelvétel
segítségével.
4) Térjünk vissza a tankönyv feladatsorához, a munkát a b) feladattal folytatva. A PlayStation
jellemzését mutassuk be példaként, ahol a vonatkozó névmások már benne vannak a szövegben.
5) A b) feladat termékismertetőit a diákok egyénileg töltik ki.
6) Ha egy termék leírását kiegészítették, a társukhoz fordulnak, és összevetik a megoldást.
7) A közös ellenőrzés fázisát összekötjük a kiejtés, olvasás iskolázásával. Olvassuk ki a termék
jellemzését, a diákok bejelölik, hol tartottunk szünetet, majd (legalább két diák) újraolvassa a jellemzést.
8) A munkafüzet 123-124. oldalán áttekintjük a -ható/-hető és a -hatatlan/ hetetlen képzők funkcióit,
formáját. A kapcsolódó feladatokat a diák megkapják házi feladatként.
10. Ön következik
A szekvenciát záró, összefoglaló feladatot a diákok önállóan vagy csoportban is megoldhatják,
fogalmazás vagy prezentáció formájában.
11. Külföldi márkanevek
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Előkészítés: Az itt tárgyalt márkanevek ismerete ismét interkulturálisan meghatározott ismeret.
Amennyiben a diákjaink számára ismeretlen lehetnek a Swatch / Milka / Tchibo / Lego / Ikea / Nivea
nevek, akkor adjuk ki a diákoknak a márkaneveket előzőleg, hogy utána tudjanak nézni, melyik
márkanév milyen terméket takar.
1) Kérjük meg a diákokat, takarják le a c) feladatot, mert abban szerepel a legtöbb kitalálandó
márkanevet. Így olvassuk végig az a) feladatot. Tisztázzuk az esetleges ismeretlen szavakat.
2) A diákok kisebb csoportokban beszélgetve kitalálják, hogy mi lehet a keresett márkanév.
3) A b) feladat lehet házi feladat, hiszen internetes keresést igényel. Kérjük meg a diákokat, hogy a
külföldi termékek nevéről is lehetőleg magyarul keressenek információkat. Ez segít a helyes és
természetes szóhasználat megfigyelésében, elsajátításában.
4) A c) feladatot a diákok egyénileg vagy párban oldják meg, és a megoldókulccsal ellenőriznek.
Variáció
1) Kártyákat készítünk. A kártyák egyik csoportján a márkanevek szerepelnek (Swatch / Milka / Tchibo /
Lego / Ikea / Nivea), a másik csoporton az a) feladat mondatai külön-külön kártyára írva.
2) A csoportok párosítják a márkaneveket és az egy-egy termékhez kapcsolódó szövegeket.
2. munkalap: Van-e kérdés?
A munkalap célja, hogy új szituációbkan gyakoroltassa az -e kérdőszócskával megalkotott kérdéseket,
átismételve az utolsó két fejezet tartalmának egy részét.
1) A diákok párban dolgoznak. A munkalapot kártyákra vágjuk, kiosztunk egy teljes sorozatot mindegyik
párnak.
2) Húznak egy kártyát, és az ott található kifejezéssel feltesznek egy kérdést a partnerüknek az utolsó
két fejezet tartalmára vonatkozóan. Írjunk a táblára néhány bevezető mondatot, pl.: Azt szeretném
kérdezni, hogy ... / Azt szeretném tudni, hogy ... / Arra vagyok/lennék kíváncsi, hogy ... stb.
3) A partner válaszol a kérdésre. Majd szerepet cserélnek. Körbejárunk, és segítünk a fogalmazásban,
javítjuk a hibákat, a kiejtést, közben néhány kérdést a táblára is felírunk.
4) A táblán található kérdéseket közösen is megválaszoljuk.
12. Fontos találmányok
1) A szekvenciát bevezető beszélgetésben felvethetjük a találmányok hasznosságának kérdését,
melyet az Edison idézet is előhoz.
2) A diákok a feladat minden részét párban oldják meg. Tekintsük át a feladat munkamenetét, külön
kiemelve a b) feladat öt modellmondatát, amelyek a feltalálás időpontjának megtippelésében segítenek.
A párok beszélgetését bármelyik fázisban segíthetjük további mondatok megadásával.
3) A párok a képek alá írják, hogy melyik mit ábrázol.
4) A b) feladatban a mintamondatok segítségével megtippelik, melyiket mikor találták fel, illetve, hogy
melyiket találhatta fel női feltaláló. (Ez utóbbi kérdésre a helyes válasz a mosogatógép, mint az a
későbbiekben ki fog derülni.)
Kultúra és országismeret
A legtöbb esetben egyértelműen nem köthetők a találmányok évszámokhoz, mivel több szabadalom
ötvözése révén jött létre a legtöbb használati eszköz. Az évszámok egy-egy, a tárgy kialakulásának
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fontos pillanatát ragadják meg. Ennek szellemében a használati egyközök az alábbi dátumokhoz
köthetők:
1852 → lift
1893 → mosogatógép
1927 → televízió
1929 → mélyhűtő
1941 → számítógép
1973 → mobiltelefon
13. Feltalálónők
1) Tisztázzuk a szavak jelentését, például azzal a módszerrel, hogy három-három szituációban,
szövegkörnyezetben mutatjuk meg a kifejezéseket. (A kifejezések használatára a Google-on
kereshetünk példákat.)
2) Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok a tárgyak, gépek nevét a feltaláló neve mellé írják.
3) Párban dolgozva kiegészítik a hiányzó szavakat a szövegben.
4) Mi motiválta a hölgyeket? Keressük meg a szövegek alapgondolatait, és húzzuk alá.
5) A diákok önállóan kiegészítik a d) feladat szókapcsolatait, majd párban ellenőriznek.
6) A párok az e) feladatban két feltalálót megtestesítve készítenek rövid riportot. Felváltva kérdeznek és
válaszolnak. Járjunk körbe, segítsünk a megfogalmazásban, javítsuk a hibákat, a kiejtést.
7) A csoport meghallgat néhány interjút.
3. munkalap: Feltalálónők (1.)
A feladat a szöveget összetartó elemek, a tagmondatok közötti viszonyok tanulmányozására nyújt
lehetőséget.
1) Készítsünk kártyákat. A legtöbb kártyán egy-egy tagmondat szerepel.
2) A diákok párokban vagy kisebb csoportokban dolgoznak, minden csoport legalább két szöveget kap.
3) A diákok összeállítják a szövegeket. Ehhez felírhatunk néhány modellmondatot a táblára, pl.:
Szerintem ez a folytatás. Szerintem ez a mondat inkább ide illik. Ez így nem lesz jó. Igazad van stb.
4) Ellenőrizzünk közösen a hangfelvétellel.
5) Figyeljük meg a szövegkohéziós elemeket (kötőszókat, utalószókat stb.) és a tagmondatok közötti
logikai viszonyokat (ellentét, kiegészítés stb.).
6) Majd kérjük meg a párokat, hogy (ha lehet, emlékezetből) mondják el a szövegek tartalmát. Egyikük
előtt mindig nyitva lehet a könyv, ő segít a partnerének. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az
intonációt.
Variáció
A feladatból olvasási gyakorlatot is készíthetünk.
1) Osszuk szét a kártyákat úgy, hogy mindenki közel egyenlő számú kártyát kapjon.
2) A diákok először színek szerint elrendezik a mondataikat.
3) Akinél az első szöveg első mondata van (ez lehetünk mi), kezdi a felolvasást. Majd az a diák olvas
tovább, akinél a folytatás van. Cél, hogy minél pergőbb ütemben, lehetőleg megszakítás nélkül
következzenek egymás után a tagmondatok, mintha egy ember olvasná a teljes szöveget.
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4. munkalap: Feltalálónők (2.)
A munkalapok a 13. feladat szövegét tartalmazzák két változatban: az A és a B munkalapon felváltva
hiányoznak a toldalékok.
1) A diákok párban dolgoznak. A pár egyik tagja az A, a másik a B munkalapot kapja.
2) A diákok egyénileg töltik ki a munkalapot.
3) Egymás segítségével javítanak: az a diák, akinek a bekezdésében/mondatában nem hiányzik semmi,
felolvassa az adott szövegrészt, a társa javít. Körbejárunk a teremben, javítjuk a kiejtést és az
intonációt.
14. Néhány magyar találmány
1) Közösen a megfelelő helyre írjuk a találmányok nevét.
2) A b) feladatot órán csak szóban végezzük el, a diákok házi feladatként oldják meg írásban.
3) Meséljünk a feltalálókról vagy a találmányokról néhány érdekességet, majd kérdezzük meg a
diákokat, van-e, aki szívesen olvasna valamelyik találmányról/feltalálóról (c) feladat), majd az
olvasottakat elmondaná a társainak. Ha van önként jelentkező, adjunk néhány internetes elérhetőséget,
ahol a wikipédián felül találhatnak érdekes olvasmányokat. (Például: mek.oszk.hu/05200/05230/;
sulinat.hu; magyarelme.blogspot.hu/p/hires-magyar-talalmanyok-es-feltalalok.html; www.fokusz.info)
4) Az olvasott érdekességeket a diákok a következő órán elmondják a csoportnak.
Kultúra és országismeret
Érdekes lehet megemlíteni, hogy
… több nyelven a golyóstoll neve: biro.
***
… Irinyinek nem volt pénze a biztonságos és hangtalan gyufa gyártásának megkezdésére, ezért
találmányát eladta egy bécsi gyógyszerésznek, és a 60 forintot a tanulmányaira fordította. Később ő is
gyufagyárat alapított Budapesten.
***
… A transzformátor az villamosipar egyik legfontosabb találmánya, amely forradalmasította az egész
villamosipart.
***
… Kandó Kálmán Franciaországban, a Compagnie de Fives-Lille gyárban kezdett dolgozni. A
tehetséges, akkor 25 éves mérnöknek a budapesti Ganz gyár egy külön elektromos osztályt alapított, és
hazahívta dolgozni.
***
… A holográf elméletét Gábor Dénes 1946-51 között dolgozta ki, de a megvalósításra csak 20 évvel
később, a lézer felfedezése után kerülhetett sor.
***
… -Tudod, hogy feltaláltam a szódavizet?
… - Tudom, Ányos. (vicc J)
15. Egy futurisztikus magyar találmány: az üvegbeton
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1) Napjaink találmányáról, az üvegbetonról beszélgetve kérdezzük meg a diákokat, hogy szerintük mi
lehet ez az anyag, milyen funkciókban tudják elképezni ennek az anyagnak a használatát. (A b) feladat
melletti kép segít.) Párban tippeljék meg a diákok, melyik állítások igazak az a) feladatban. Figyelem!
Van, ahol mindkét állítás igaz.
2) Közösen ellenőrizzük a megoldásokat a b) feladat szövegének elolvasásával.
3) A szövegből olvasási gyakorlatot formálunk: a szöveget felolvassuk, a diákok bejelölik a
hangsúlyokat, majd felolvassák a szöveget. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
4) Hallgassuk meg a c) feladat párbeszédét. A diákok jegyzetelnek.
5) A jegyzeteket a táblán összesítjük. (A párbeszéd leiratát megtaláljuk a tankönyv Függelékében.)
6) Kérjük meg a diákokat, hogy úgy készítsenek jegyzeteket a következő szöveg felolvasása közben,
hogy a táblán olvasható információkat egészítsék ki.
7) Felolvassuk a d) feladat szövegét.
8) A diákok diktálása alapján kiegészítjük a táblán látható információkat.
9) Kérjünk meg egy diákot, foglalja össze, amit a feltalálóról és az üvegbetonról megtudtunk.
16. Nézze meg az országimázs-filmet az interneten! Milyen jellegzetességeket mutat be a film?
Írja le!
Ajánljuk a Hungarian Inventions – Magyar találmányok 1. és/vagy 2. országimázs filmeket, mivel ezek
kapcsolódnak a fejezetben tárgyaltakhoz (https://www.youtube.com/watch?v=Nhsq1FFW_K0;
https://www.youtube.com/watch?v=jklnEISofBE )
Előkészítés: Kategóriákat, csoportokat határozunk meg a választott imázsfilm tartalmának megfelelően,
például: technikai találmányok, ételek, látnivalók, közlekedési eszközök, feltalálók stb. Ezeket felírjuk a
táblára.
1) A csoporttal közösen megnézzük a választott filmet. A diákok jegyzeteket készítenek.
2) A diákok 2-3 fős csoportban dolgoznak tovább. Megbeszélik, ki mit írt fel, és közös jegyzetet
készítenek. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban.
3) Végül a táblán, a kategóriák neve mellett összesítjük a feljegyzett információkat.
Variáció
1) A diákok otthon, házi feladatként nézik meg a filmet és oldják meg a 16. feladatot.
2) Órán összesítünk.
5. munkalap: További találmányok
Számos további innováció kapcsolódik magyar feltalálóhoz. A munkalap azon diákoknak ad további
ismereteket, akiket érdekel a téma.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, szétvágjuk. (Kereshetünk a találmányokhoz fotókat is, amiket a falra
rögzítünk.)
2) A diák kap egy vagy két szöveget, amit magában elolvas (esetleg házi feladatként), a
kulcskifejezéseket aláhúzza. Körbejárunk, ellenőrizzük, hogy sikerült-e a lényeg kiemelése.
3) A diákok ismertetik a többiekkel a szöveg tartalmát.
17. Interjú Áronnal
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1) A tanulók házi feladatként válaszolnak az a) feladat kérdéseire.
2) Óra előtt javítsuk ki a munkákat.
3) A tanórán párban dolgozva kétszer mondják el a dialógust, egyszer az egyik diák, másszor a másik
diák kérdez.
4) Újra meghallgatjuk a beszélgetést, melyet a Függelékben követhetünk is.
6. munkalap: Interjú Losonczi Áronnal
A munkalap a 17. feladat interjúját dolgozza fel, amelynek szövege a Függelékben található.
1) Osszuk ki a munkalapokat, és mondjuk el, hogy arról az interjúban elhangzó hasznos mindennapi
kifejezések, reakciók hiányoznak.
2) A diákok végigolvassák a szöveget, és - ahol tudják - már hallgatás előtt kiegészítik a szöveget.
(Hasznos lehet ezeket a megoldásokat később összevetni a valóban elhangzó mondatokkal.)
3) Játsszuk le egyszer vagy kétszer a hangfelvételt, miközben a diákok kiegészítik a szöveget.
4) Ellenőrizzünk a Függelékben található szöveggel.
5) A 2. feladatban a diákokat arra kérjük, hogy párban új kontextusban használják a kifejezéseket, és
írjanak mondatokat vagy rövid párbeszédeket. Mindenki írhat minden kifejezéssel, de fel is oszthatjuk a
kifejezéseket a párok között. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a hibákat.
6) A diákok néhány rövid szöveget a csoportnak is felolvasnak.
18. Híres tévedések találmányokkal kapcsolatban
1) A diákok önállóan elolvassák a szövegeket.
2) Arra kérjük őket, válasszák ki, melyiket találták a legérdekesebbnek, legmulattatóbbnak.
3) A minták alapján párban, majd az egész csoport közösen megbeszéli, ki mit tartott a
legérdekesebbnek.
19. Összefoglalás: találmányok, eszközök leírása
1) Áttekintjük a fejezetben tanultakat.
2) Minden diák kiválasztja, melyik témáról szeretne fogalmazást írni.
3) Közösen feltérképezzük, hogy a választott témákhoz mely nyelvi elemek, szövegek szolgálhatnak
mintául.
3) A b) feladat modellmondatai és az összegyűjtött anyag segítségével a diákok fogalmazást írnak.
4) A c) feladat lényege nem az anyanyelvi beszélő tárgyi tudásának feltérképezése, inkább a
találmányokkal, fontos használati tárgyakkal kapcsolatos szókincs elmélyítése. Ennek megfelelően
javasolhatjuk, hogy a diákok azt a kérdést tegyék fel az anyanyelvi beszélőnek, hogy szerinte melyik a
legfontosabb találmány vagy magyarázza el, hogyan működik pl. a mosógép stb.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a
Bevezetőt.
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10. FEJEZET
TÁPLÁLÉK A TESTNEK ÉS A LÉLEKNEK
1. Kávéházak, teaházak
1) A tanulókat arra kérjük, hogy az a) feladat három kérdését írják fel a füzetükbe.
2) A kérdéseket a diákok a teremben körbejárva minden társuknak felteszik. Válaszadáskor
használhatják a b) feladat mondatait. Az információkat le is jegyzik. (Ezért volt érdemes a kérdéseket a
füzetbe másolni.)
3) Minden diák megoszt a társaival néhány érdekességet, amit a kérdések mentén megtudott.
4) Budapesten sok különleges hangulatú kávéházat találunk, amelyek megidézik a századforduló
hangulatát, ezekből látunk néhányat a c) feladat fotóin. Tegyük fel a c) feladat kérdését a diákoknak. Ha
a diákok nem jártak ezeken a helyeken, akkor meséljünk mi a tapasztalatainkról.
Kultúra és országismeret
A kávéház szavunk születése dokumentálható, 1738-ban Mikes Kelemen használta először. A 19.
században és a 20. század első felében a polgárság találkozóhelye, a társadalmi és az irodalmi élet
fontos – ha nem a legfontosabb – színtere. A régi kávéházak többsége ma is működik, ugyan a
társadalmi élet központi találkozótereként napjainkban már nem olyan jelentős, de ma is kedvelt
találkozóhely; sokan szívesen és gyakran ülnek le barátaikkal, ismerőseikkel beszélgetni egy kávé
és/vagy egy sütemény mellé.
Forrás: sulinet.hu
1. munkalap: Kávéházi hangulat a 19-20. század fordulóján
A munkalap célja, hogy az 1. c) feladat folytatásaként felidézze a századfordulós hangulatot, némi
kultúrtörténeti kiegészítéssel szolgáljon.
1) Minden diáknak nyomtatunk egy munkalapot.
2) A diákok önállóan elolvassák az információkat, majd párokban vagy egyénileg összeállítanak egy
szöveget, amelyben minden információ szerepel. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és segítsünk a
megfogalmazásban.
3) A szövegeket a diákok a csoportnak is felolvassák.
Variáció
1) A munkalapot kinyomtatjuk, de még nem adjuk oda a diákoknak.
2) Az információk mentén rövid prezentációt tartunk a diákoknak, amit ők jegyzetelnek.
3) Kiosztjuk a munkalapot, az itt található címszavakat a tanulók összevetik saját jegyzetükkel.
Lehetséges továbbvezető feladat
A) A diákok internetes keresés után összevetik a magyar kávéházi kultúrát saját országuk kávé- vagy
teaházi kultúrájával.
B) A diákok internetes keresés után bemutatják saját országuk kultúráját a 20. század fordulóján.
2. Budapesti kávéházak és irodalmi lapok
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1) Tovább gördítjük az 1. c) feladatban megkezdett beszélgetést az a) feladat kérdésével és
mondatkezdeteivel.
2) Nézzük meg közösen a b) feladat mondatait. Ha a diákok már hallottak a Nyugat folyóiratról, már a
szöveg elolvasása előtt megtippelhetik, melyik állítás igaz és melyik hamis.
3) Lejátsszuk a hangfelvételt. Majd a diákok párban, a c) feladat mintamondatai segítségével
megbeszélik, melyik mondat igaz és melyik hamis.
4) A diákok a d) feladat szövege segítségével ellenőrzik megoldásaikat. A szöveget, mivel nincs
hangfelvétele, olvassuk fel mi.
5) Az e) feladatot a diákok önállóan oldják meg, és párban ellenőrzik.
Variáció
Előkészítés: a b) feladat mondataiból kártyákat készítünk, amiből két diák kap egy sorozatot.
1) Kiosztjuk a kártyákat, átnézzük a c) feladat modellmondatait. A diákok párban megbeszélik, melyik
mondat igaz és melyik hamis.
2) Ennek megfelelően két csoportba rendezik a kártyákat.
3) Lejátsszuk a hangfelvételt (kétszer vagy háromszor a diákok igényei szerint).
4) Felolvassuk a b) feladat mondatait helyesen csoportosítva. A tanulók ellenőrzik, jó helyre
csoportosították-e a mondatokat.
3. Ismert folyóiratok az Ön országából
1) Elolvassuk közösen a modellmondatokat.
2) A diákok házi feladatként előkészítik a saját országuk folyóiratának bemutatását.
3) A szöveget javítjuk.
4) A diákok a javított szöveg alapján bemutatják a választott folyóiratot (az egész csoportnak vagy egy
partnernek). Amennyiben párokban dolgoztatunk, járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
5) A prezentációt két-három embernek előadják.
6) A prezentációkat követően tegyünk fel néhány szövegértést ellenőrző kérdést a csoportnak. Aki az
adott szöveget hallotta, válaszol.
4. Olvasási szokások
1) Az a) feladatot a diákok párban oldják meg. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a
hibákat és a kiejtést.
2) A diákok az érdekesebb információkat a többieknek is elmondják.
3) Elolvassuk a b) feladatban az olvasási szokásokat bemutató modellmondatokat.
4) Minden diák ír néhány mondatot a saját olvasási szokásairól. Járjunk körbe, javítsuk a szövegeket.
5) Mindenki egy vagy több társának is felolvassa a szövegét. A diákok ebben a lépésben kereshetnek
pl. különbségeket és hasonlóságokat is.
6) Nézzük meg a munkafüzet 134. oldalán a mindig hangsúlyos módosítószók táblázatát. A 7-8.
feladatot feladjuk házi feladatnak.
5. Híres könyvek és művészeti folyóratok
1) Elolvassuk a feladat modellmondatait.
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2) Nézzük meg a munkafüzet 130. oldalán a negatív bevezető mondatok után álló feltételes módú
igealakok funkcióit. Megoldjuk közösen az 1. feladatot, belekezdünk a 2. feladatba, majd a fennmaradó
mondatokat feladjuk házi feladatnak.
3) A diákok néhány mondatban írásban bemutatják a választott könyvet vagy folyóiratot.
5) Az ismertetőket kijavítjuk, visszaadjuk a szerzőnek, hogy írja le hibátlanul, név nélkül egy külön lapra.
6) Összegyűjtjük, megszámozzuk, és véletlenszerűen kiosztjuk a diákoknak a papírokat (nem baj, ha
valaki a saját lapját kapja meg).
7) A diákok elolvassák az összes írást (továbbadja, amelyiket elolvasta), és felírják, ki írhatta az
ismertetőt.
8) Amikor az összes írás visszakerül hozzánk, felolvassuk őket. A diákok pedig elmondják, melyiket ki
írhatta, és mire alapozzák a véleményüket. Ehhez is megadhatunk modellmondatokat: Tudom, hogy
Pierre-t nagyon/mennyire érdekli a ... / Ezt biztosan Anna írta, mert ... / Meglepne, ha ezt nem Brigitte
írta volna. Mindenki tudja, hogy ... stb.
Miért így?
Mindig érdemes megkérni a diákokat, hogy az általunk kijavított szöveget hibátlanul írják le újra. A
haptikus, vagyis mozgással is járó tanulás bizonyítottan hatékony, arról nem is beszélve, hogy a diák
enélkül a fázis nélkül egyedül a hibás szöveget írná le, a helyeset nem.
6. Két ember, aki sokat olvas
A továbbiakban is az olvasási szokásokat járjuk körül, ezúttal interjúk formájában.
1) Tisztázzuk a kulcskifejezéseket. Ehhez a 2. munkalapot is használhatjuk.
2) A diákok elolvassák a válaszokat, és a füzetükbe írják a lehetséges kérdést. Járjunk körbe, segítsünk
a megfogalmazásban, javítsuk a hibákat.
3) Beszéljük meg közösen, ki milyen kérdéssel egészítette ki a szöveget.
4) Elolvassuk a c) feladat kérdéseit, ezeket összehasonlítjuk a füzetbe írt kérdésekkel.
5) A diákok párban kiegészítik a feladatban a kérdéseket.
6) Ellenőrzésképpen meghallgatjuk a hangfelvételt.
7) Nézzük meg a munkafüzet 132. oldalán a nem tagadószó funkcióit tagadásban, kérdésben és
visszakérdezésben. Kezdjünk bele a feladatba, a gyakorlást a diákok otthon fejezik be.
2. munkalap: Kér ember, aki sokat olvas
A munkalapon található kártyák a 6. a) feladat kifejezéseinek jelentését tárgyalják.
1) Osszuk szét úgy a kártyákat, hogy mindenkinek kb. egyenlő számú kártya jusson. Nagyobb csoport
esetén készítsünk több kártyaszettet.
2) A diákok elolvassák a kártyájukon levő kifejezést (kövérrel szedett kifejezés) és a magyarázatot a
hátoldalon (normál betűs kifejezések). Tisztázzuk a felmerülő kérdéseket.
3) A diákok odamennek valakihez, és megkérdezik tőle, ismeri-e az adott kifejezést. Például akinél a
böngészek a könyvesboltban kifejezés, azt kérdezheti: Tudod, mit jelent az a kifejezés / Ismered azt a
kifejezést, hogy böngészek a könyvesboltban? A partner válaszol. Ha nem tudja, akkor a kérdező diák
a kártya hátoldalán levő szinonimák segítségével elmagyarázza a kifejezés jelentését.
4) Majd a második diák kérdezi az elsőt egy nála levő kifejezés jelentéséről.
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5) Amikor az összes kifejezés jelentését elmagyarázták egymásnak, kártyákat cserélnek, és új
partnert keresnek. 5-6 kör után abbahagyhatjuk a gyakorlást. (Addigra mindenki látta a kifejezések
többségét.)
6) Térjünk rá a 6. b) feladatra.
7. Figyelje meg a kifejezések használatát a szövegekben!
1) A diákok elolvassák a modellmondatokat, amelyek a szövegben olvasható, nem témaspecifikus
hasznos kifejezésekre hívják fel a figyelmet.
2) Újra meghallgatjuk a hangfelvételt, közben a diákok megkeresik és aláhúzzák a szövegekben a
kifejezéseket.
3) A diákok párokban újrajátsszák a két interjút. Mindig az a diák kérdez, aki előtt nyitva van a könyv, a
válaszadó emlékezetből válaszol. Az első diák természetesen segít a másodiknak, ha az elakad vagy
hibázik a válaszban. Majd szerepet cserélnek. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
8. Az Ön olvasási szokásai
1) A diákok az a) feladatot önállóan oldják meg, majd a megoldókulccsal ellenőrzik.
2) A b) és c) feladatot a könyvben vagy a 3. munkalappal is megoldhatjuk. Járjunk körbe, segítsünk a
megfogalmazásban, javítsuk a hibákat és a kiejtést. Az érdekesebb információkat írjuk a táblára.
3) A táblára írottak segítségével összegezzük a beszélgetéseket. Adjunk lehetőséget kérdések
feltevésére, spontán beszélgetésre.
3. munkalap: Olvasási szokások
A munkalap 6. b) szövegek interjúkérdéseit dolgozza fel, melyek segítségével a diákoknak két
„adatközlőnek” kell feltenni ezeket a kérdéseket, illetve saját maguk is megválaszolják azokat.
1) Mindenkinek nyomtatunk egy munkalapot.
2) A diákok először megválaszolják a kérdéseket. Javítjuk a megoldást.
3) Majd párban felteszik egymásnak a kérdéseket. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk
a hibákat és a kiejtést.
4) A diákok még egy embert megkérdeznek.
5) A diákok néhány érdekesebb információt a csoportnak is elmondanak.
Variáció
A diákok a kérdéseket egy anyanyelvi beszélőnek is feltehetik, és a következő órán beszámolhatnak a
beszélgetésről.
9. Néhány magyar irodalmi mű
1) Megnézzük a hat mű borítóját. A diákok választanak – párban vagy kisebb csoportban – egy-egy
könyvborítót, amiről megfogalmazzák a véleményüket.
2) Tisztázzuk az a) feladatban a kulcskifejezéseket.
3) A diákok a b) feladatban elolvassák annak a könyvnek a bemutatását, amelynek a borítójáról
beszélgettek.
4) A könyv tartalmát ismertetik a csoportnak.
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5) Meghallgatjuk a hangfelvételt.
6) A diákok megkeresik azokat a szövegrészeket, ahol az a) feladat kucskifejezései megtalálhatók.
7) A d) rész házi feladat.
8) Az e) feladatban a diákok párban megbeszélik, ki melyik könyvet olvasná el szívesen. Járjunk körbe,
segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
9) Végül mindenki röviden - lehetőleg könyv nélkül - elmondja a csoportnak is, melyik könyvet olvasná
el.
10. Ön következik
1) A feladatot házi feladatként oldják meg a diákok: rövid ismertetőt írnak a választott könyvről.
2) A szövegeket kijavítjuk.
3) Megkeressük interneten a bemutatott könyvek borítóját. (Órára kinyomtatjuk vagy megnyitjuk a
dokumentumokat a számítógépen.)
4) A 9. feladat munkamenetéhez hasonlóan a diákok elmondják, mi a véleményük a borítóról,
megpróbálják kitalálni, mi lehet a könyv témája, milyen a hangulata. Aki a prezentációt készítette, reagál
a feltevésekre, majd bemutatja a könyvet.
Lehetséges továbbvezető feladat
A magyar és a külföldi könyvek borítóiból és leírásából posztert is készíthetünk a tanterem falára.
11. Híres magyarok kedvenc ételei
Az ételek, receptek tanulása alkalmával ne mulasszuk el, hogy vigyünk valami ennivalót az órára. Igen
kellemetlen a finomságokról éhesen tanulni, beszélni J
Előkészítés: Minden diák felkészül arra, hogy az órán bemutatja az egyik képen látható híres embert.
1) Megnézzük a fotókat és a modelldialógusokat. A diákok párban ennek segítségével felidézik, amit a
képen látható emberekről tudnak.
2) A diák, aki az adott hírességről olvasott, ezen a ponton elmondja, mit érdemes tudni az adott híres
emberről. A többiek jegyzetelnek.
3) Megbeszéljük, ki miért fontos a magyar kultúrtörténetben, röviden mesélünk az adott korról, emberről,
kiegészítve az elhangzottakat. A diákok továbbra is jegyzetelnek, majd kisebb csoportokban összevetik
a jegyzeteiket.
4) Egy-egy A4-es papírra felírjuk Jókai, Kossuth, Széchenyi, Krúdy, Karinthy és Kosztolányi nevét, és
körbeadjuk a csoportoknak, akik a jegyzeteiket összesítik a papírokon. Javítsuk a hibákat.
5) Majd meghallgatjuk meg a c) feladat szövegeit, és a diákok kiegészítik a jegyzeteiket a híres ember
kedvenc ételének nevével.
6) Mindegyik csoport felolvassa az összesített információkat.
7) Nyitott könyv mellett újra lejátsszuk a c) feladat hangfelvételét.
8) A d) feladat modellmondatainak áttekintése után a diákok csoportban megbeszélik, ki melyik ételt
kóstolná meg szívesen, melyik áll közel az ízléséhez. Körbejárunk, javítjuk a hibákat, segítsük a
megfogalmazást.
Kultúra és országismeret
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Számos, kultúrtörténetileg fontos emberről tudjuk, mit szeretett és mit nem szeretett enni. Mátyás király
kedvenc húsa a kacsa, kedvenc gyümölcse a füge volt. Az étkezési szokások kultúránként már ekkor is
erősen különböztek, erre ékes bizonyíték, hogy Mátyás felesége, Aragóniai Beatrix külön konyhát
működtetett a magyar udvarban, ahol nápolyi receptek alapján főztek a számára.
Petőfi Sándor kedvence a túrós csusza és a gulyás volt, ez utóbbit gyakran rendelte reggelire is.
Jókai Mór felesége, Laborfalvi Róza, nemcsak híres színésznő, hanem híres háziasszony is volt. Házuk
kedvelt desszertje volt a jéghideg dinnye rummal és tejszínhabbal.
Forrás: korkep.sk
4. munkalap: Receptek (1.)
A munkalap alkalmazását azokban a csoportokban ajánljuk, ahol a diákok érdeklődnek a főzés iránt. A
munkalap három recept hozzávalóit mutatja be, kettő a tankönyv 11. feladatában bemutatott – Kossuthkifli és Jókai-bableves – recept mellett a kevésbé ismert a Mikszáth-leves receptjét is bemutatja.
1) A diákok kisebb csoportokat alkotnak. Kiosztjuk a munkalapot.
2) A diákok a hozzávalókhoz rendelik az ételek neveit.
12. A receptek szókincse
1) A diákok párban oldják meg az a) feladatot.
2) Közösen ellenőrzünk.
3) Elolvassuk a b) feladatot. (Amennyiben dolgoztunk az ötös munkalappal, akkor most megtudtuk,
melyik bablevesnek mi a receptje.)
4) A diákok egyénileg egészítik ki a hiányzó ragokat.
5) Ellenőrzésként mi olvassuk fel a mondatokat.
6) A diákok egymásnak is felolvassák a mondatokat. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést.
5. munkalap: Receptek (2.)
Ezt a munkalapot is azokban a csoportokban ajánljuk, ahol a diákok érdeklődnek a főzés iránt. Célja,
hogy gyakoroltassa és fejlessze az ezzel kapcsolatos szókincset.
1) Minden diáknak nyomtatunk egy munkalapot.
2) A diákok párban beszélgetve kiegészítik a recepteket.
3) Majd párcserét követően összevetik a társukkal a megoldást. Járjunk körbe, segítsünk mi is az
ellenőrzésben.
Lehetséges továbbvezető feladat
1) A párok elő is adhatják a recept elkészítését, mintha főzőműsort készítenének. Ehhez
felhasználhatják a korábban tárgyalt kultúrtörténeti információkat, pl.: Ez volt ... (Jókai) kedvenc étele /
Ki is volt ... (Jókai)? stb.
2) Telefonnal/kamerával felvesszük a műsort. Ha jól sikerül „az adás”, a felvételt akár meg is oszthatjuk
egy közösségi oldalon.
13. Ön következik
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1) A diákok otthon megkeresik és leírják kedvenc receptjüket.
2) A szövegeket javítjuk, a diákok egy A4-es lapra másolják a javított receptet. Arra is megkérhetjük
őket, hogy képekkel illusztrálják a receptet. Egy képet mellékeljenek az ételről és egyet saját magukról.
3) Mi is leírjuk ebben a formában a kedvenc receptünket.
4) Minden diákról írunk néhány (vicces) sort, mintha híres ember lenne.
5) A rövid, diákokat bemutató leírásokat ráragasztjuk a receptek hátoldalára, majd receptfüzetnek
összefűzzük a csoport „szakácskönyvét”.
14. Külföldi művészek szokásai, hóbortjai
1) Hallgassuk meg kétszer a hangfelvételt. A tanulók kiegészítik a hiányzó információkat.
2) Közösen ellenőrizzük a megoldást. Ehhez a diákok olvassák fel a szövegeket. Javítsuk a kiejtést.
15. Hogyan tanultál meg főzni? Hogyan tanult meg főzni?
1) Felolvassuk a mondatokat. A diákok először a hangsúlyos szótagokat és egy egységként hallott
szókapcsolatokat jelölik be. Második körben azt is megjelölik, mi igaz rájuk.
2) A b) feladatban párokban összehasonlítják, mit jelöltek be. Ehhez felolvassák a mondatokat. Járjunk
körbe, javítsuk a kiejtést.
3) Az eredményt egy-két mondatban összefoglalják, pl.: Egyikünk sem / Mindketten / Csak én/nekem…
Csak Anna/Annának… / Abban hasonlítunk egymásra, hogy stb.
4) Olvassuk el a c) feladatban a két kérdést, amelyekre választ keresünk.
5) Hallgassuk meg a hangfelvételt, a diákok leírják a válaszokat. Ellenőrizzünk közösen.
6) Újra meghallgatjuk a beszélgetést. A diákok a d) feladatot önállóan oldják meg.
7) A megoldásokat párban, majd közösen ellenőrizzük. Itt is ügyeljünk a helyes kiejtésre, szünetekre.
8) Elolvassuk az e) feladat hiányos szövegét, és a következő meghallgatással (vagy emlékezetből, a
meghallgatás után) kiegészítjük.
9) Nézzük meg az f) feladatban kiemelt beszédelemeket, és kérjük meg a diákokat, írjanak velük
minidialógusokat. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a hibákat.
10) A diákok felolvassák minidialógusaikat.
11) Elolvassuk a munkafüzet 131. oldalán a kezdőmondatokat, és áttekintjük a szórendi kérdéseket.
Kezdjük el megoldani a feladatokat, amelyeket a diákok otthon fejeznek be.
12) Megkérhetjük a diákokat, hogy a 131. oldal táblázatában szereplő mondatokat új kontextusban
használják, pl.: A jó főnök/Az ideális kolléga/A legjobb barátom... stb.
6. munkalap: Hogyan tanult meg főzni?
A munkalap a 15. feladat szövegét dolgozza fel lyukas szövegként.
1) A diákokat párba rendezzük: a pár egyik tagja az A, a másik a B munkalapot kapja.
2) A diákok egyénileg kiegészítik a szövegeket, majd közösen ellenőriznek. Ehhez mindig az a diák
olvassa fel a bekezdést, akinél a teljes szöveg megvan. A társa javít. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést
és az intonációt.
3) A diákok megírják saját történetüket. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a hibákat.
4) A diákok saját történetüket előadják a párjuknak. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
5) A csoportnak összegezzük mi a történeteket. Akiről éppen beszélünk, kiegészítheti, amit mondunk.
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16. Ön következik
1) A beszélgetés megkezdése előtt nézzük meg a munkafüzet 135. oldalát, és tekintsük át a kérdésekre
adható rövid válaszok táblázatát. Oldjunk meg néhány feladatot. A gyakorlást a diákok otthon fejezik be.
2) Térjünk vissza a tankönyvi feladathoz. A diákok kisebb csoportban beszélgetnek: felteszik
egymásnak a feladat kérdéseit, és mindenki röviden megválaszolja azokat. Járjunk körbe, segítsünk a
fogalmazásban, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
3) Az érdekesebb információkat mi vagy a csoportok egy-egy tagja a többieknek is elmondja.
17. Gasztroblogok
1) Olvassuk fel a kérdéseket. A csoport minden tagja igennel vagy nemmel válaszol rájuk.
2) A válaszok alapján alkossunk kisebb csoportokat. Ha lehet, mindegyik csoportban legyen legalább
egy ember, a) aki szokott recepteket keresni b) akinek az országában népszerűek a gasztroblogok c)
aki szokott gasztroblogot olvasni/ írni.
3) Közösen áttekintjük a modellmondatokat.
4) A diákok kisebb csoportokban beszélgetnek a kérdésekről. Ebben a részben - a 16. feladattal
ellentétben - törekedjünk a hosszabb válaszadásra. Az internet segítségével be is mutathatják a kedvelt
oldalakat. Körbejárunk, javítjuk a hibákat, segítjük a fogalmazást.
18. Népszerű szakácskönyvek, gasztroblogok
Előkészítés:
• Ha módunkban áll, vigyük magunkkal az órára a tárgyalandó szakácskönyveket.
• Egy szöveget másoljunk le egy lapra úgy, hogy mindent kisbetűvel, egybeírunk. Válasszunk
legalább 1,5 sortávot és nagyobb betűméretet.
1) A diákok három csoportot alkotnak. Mindhárom szöveget meg fogják meghallgatni, és minden
alkalommal más lesz a feladatuk: (1) Az első szöveget diktálás alapján kell leírniuk, (2) a másodikat
szegmentálják (ezt készítettük elő), (3) a harmadik szövegnél pedig jegyzetelnek.
2) Olvassuk fel a szövegeket. A diktálás a következőképpen vezethető le: (1) Először normál tempóban
olvassuk fel a teljes szöveget, (2) majd normál tempóban olvassuk fel a mondatokat, (3) végül értelmi
egységenként tagolva, többször olvassuk fel a mondat részeit.
3) A diákok az a) feladat segítségével ellenőrzik a szövegeiket.
4) Ha van nálunk szakácskönyv, arról is kezdeményezhetünk beszélgetést, melyik a diákok számára a
legrokonszenvesebb, és miért.
Kultúra és országismeret
Néhány ajánlott gasztroblog: limarapeksege.hu, hazisafrany.blog.hu, 5hozzavalo.blog.hu,
fuszereslelek.nlcafe.hu
Ne mulassuk el ellenőrizni, valóban léteznek-e még, mielőtt ajánljuk őket a diákoknak.
19. Matematikai képlet a tökéletes palacsintáról
A palacsintát sok nemzet tekinti saját találmányának, de – a többiekhez hasonlóan – mi is meg vagyunk
győződve, hogy igazából ez egy tipikus magyar étel. A következő (mókás) szöveg egyik haszna, hogy a
matematika területéről néhány szóval is megismerteti a tanulókat.
1) Kezdeményezzünk beszélgetést arról, hogy ki, milyen palacsintákat ismer és szeret. Ki tud
palacsintát készteni? Hogyan készíti? Milyen a jó palacsinta?
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2) Hallgassuk meg és olvassuk el a szöveget. A diákok aláhúzzák a kulcskifejezéseket. A szöveg
tartalmához kapcsolódóan valószínűleg hallunk majd ironikus megjegyzéseket a diákoktól. Adjunk rá
példát, hogyan reagálhatunk egy ilyen cikkre magyarul (némi iróniával), pl.: Végre egy hasznos képlet!
Eddig nem tudtam, miért tanulunk matematikát! Végre valaki megoldotta ezt a fontos kérdést! Eddig
nem értettem, mivel foglalkoznak a matematikusok, de most már tudom stb.
3) A c) feladatot, amely néhány kérdőszót ismétel át, párban oldják meg a diákok, majd közösen
ellenőrizzük.
Kultúra és országismeret
A palacsinták világszerte: Ausztrália: pikelet / Ausztria: Palatschinken / Franciaország: crêpe / India: ahl
Lengyelország: naleśniki / Marokkó: ataif / Németország: Pfannkuchen, Eierkuchen / Oroszország: blini
/ USA: pancake
20. Összefoglalás: kedvencek
1) A diákok kiválasztják, melyik témáról szeretnének írni.
2) Átismétlik a fejezetben tanultakat, illetve rá is kereshetnek néhány gasztroblogra, és megkérdezhetik
a témában magyar ismerőseiket.
3) Összegyűjtik, kijegyzetelik mindazokat a hasznos kifejezéseket, mondatokat, szövegrészeket, amit
be tudnak építeni a választott témáról szóló fogalmazásba.
4) Elkészítik a fogalmazást, amit javítunk.
5) A javított írásművet (kézzel) lemásolják, és prezentálják a következő órán.
6) Ha anyanyelvi beszélővel is beszélgettek, az ő gondolatait is elmondhatják, és a tőle tanult új
kifejezéseket is ismertethetik.
A 7-9. munkalap használatához ld. a Bevezetőt.
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11. FEJEZET
MIT ÍR AZ ÚJSÁG?
Bevezető megjegyzés
A fejezet feldolgozása alatt készült fogalmazások (3, 6, 8, 10.b), 15, 20. feladat) már kisebb csoport
esetén is elég írásművet adnak ahhoz, hogy összefűzve (online vagy nyomtatott) újságot készíthessünk
belőlük. Ha újságot szeretnénk készíteni, ügyeljünk arra, milyen formában kérjük a diákoktól a
beadandó szövegeket.
1. Hogyan tájékozódhatunk arról, ami a világban történik?
1) Olvassuk fel a mondatokat. A diákok bejelölik a hangsúlyokat, szüneteket, egy egységként hallott
elemeket, majd azt is, mi igaz rájuk.
2) A társukhoz fordulnak, majd összehasonlítják, mi igaz rájuk. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az
intonációt.
3) Az eredményt néhány mondatban összefoglalják, pl.: Egyikünk sem …, Mindketten, Csak
én/engem… Csak Anna/Annát… stb.
Variáció
A 2. lépésben a diákokat arra is megkérhetjük, hogy memorizálják a rájuk igaz kifejezéseket, és
emlékezetből mondják el a társuknak. A társuk, aki előtt nyitva van a könyv, segít. Majd cserélnek.
2. Ki hogyan tájékozódik arról, mi történik a világban?
1) Elmondjuk, hogy a hangfelvételen Nóra és Dániel beszélgetnek arról, hogyan tájékozódnak.
2) Elolvassuk az a) feladat mondatait.
3) Lejátsszuk a hangfelvételt, a diákok önállóan kitöltik az a) feladatot.
4) Párban összehasonlítják a megoldásaikat.
5) Játsszuk le újra a hangfelvételt, a diákok a b) feladatban jegyzetelik, amit még értettek.
6) A táblán összegyűjtjük az információkat.
7) Végül még egyszer lejátsszuk a felvételt, a diákok kiegészítik a c) feladat szövegét. (Ez lehet házi
feladat is.)
3. Ön hogyan tájékozódik?
1) Házi feladatnak adjuk a rövid szöveg megírását, amelyhez a tanulók az 1. és a 2. feladat modelljeit is
fel tudják használni.
2) Javítsuk a szövegeket.
3) A diákok felolvassák a szövegeiket. Adjunk lehetőséget beszélgetésre, kérdések feltételére.
1. munkalap: Honnan tájékozódhatunk?
A munkalap célja, hogy a diákok közösen összegyűjtsék azokat a médiumokat, amelyeket
olvashatnak/nézhetnek magyarul.
1) A munkalapot kinyomtatjuk (minden diák számára két példányban), mindenki kap egyet.
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2) A munkalapot a diákok otthon töltik ki. Ha van magyar ismerősük, őt is megkérdezhetik, mely
médiumokat ajánlja és miért. Az információkat a diákok a megadott modellmondatok segítségével
és/vagy az interneten talált mondatok segítségével prezentálják. Nem szükséges minden rovatot
kitölteniük, elég, ha azokról a médiumokról írnak, amelyeket valóban jól ismernek.
4) A munkalapokat javítjuk, majd a diákok a második munkalapra átmásolják a javított szöveget.
5) Felvágjuk a munkalapokat, és az azonos kategóriákhoz tartozó szövegeket egy papírra ragasztjuk.
(Egy médium bemutatását elég egyszer felragasztani.)
6) A diákok kisebb csoportokban dolgozva bemutatják a médiumokat.
7) A plakátokat kitesszük a tanteremben.
4. Mióta vannak újságok?
1) Felolvassuk az a) feladat szövegét. Írjunk fel néhány kulcsszót, amelyek segítségével a diákok
párokban rekonstruálják a szöveg tartalmát.
2) Ellenőrzésül újra elolvassák a szöveget.
3) A diákok a b) feladatban magyar nyelvű oldalakon keresnek információkat az újságokról. (Ez lehet
házi feladat is.)
4) A c) és d) feladatot a diákok párban oldják meg.
5) Közösen ellenőrzünk.
Variáció
Megkérhetjük a diákokat, hogy a 2. lépésben gyűjtött információk alapján készítsenek néhány kérdésből
álló kvízt a többieknek, pl.: Melyik országban adják ki az újságot? Mióta létezik? Milyen nyelven jelenik
meg? Vajon milyen példányszámban jelenik meg? stb. A kvízeket nyelvileg nézzük át, mielőtt a csoport
megkapja őket.
5. Mióta vannak újságok Magyarországon?
1) Felolvassuk az a) feladat szövegét. A diákok aláhúzással kiemelik a lényeget.
2) A párok megalkotják a b) feladat kérdéseit és válaszait, majd a megoldókulccsal ellenőriznek.
3) Egyikük a szakértő, a partner a riporter. Mindketten nézhetik a kérdéseket és a rövid válaszokat, de a
szakértő feladata, hogy a szövegből (emlékezetből) további információkat adjon. A riporter segíthet.
Majd szerepet cserélnek. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
2. munkalap: Mióta vannak újságok?
A munkalap a helyesírást iskolázza, és (ismét) tudatosítja, hogy léteznek egy szóként hallott lexikai
egységek.
1) Osszuk ki a munkalapot.
2) Olvassuk fel az első szöveget, mintha diktálnánk. A diákok kiteszik a hiányzó ékezeteket.
3) A tankönyv segítségével ellenőrzik megoldásukat.
4) Térjünk át a második szövegre. A diákok itt a szóhatárokat jelölik be. Olvassuk fel a szöveget újra, és
kérjük meg a diákokat, jelöljék meg erősebb vonallal azokat a helyeket, ahol egyértelműen szünetet
tartunk.
5) A tankönyv segítségével ellenőrzik megoldásukat.
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6) A diákok felolvassák egymásnak a szöveget, ügyelve a szünetekre és az egy szóként ejtett lexikai
egységekre.
Kultúra és országismeret
Fennmaradt két korábbi ún. újságlevél: (1) az 1587-ből származó Neue Zeitung aus Ungarn (Új
magyarországi újság ezt Mogyorókeréken nyomtatták) és (2) az 1634-ben, Lőcsén nyomtatott magyar
nyelvű újságlevél. A rendszeres, több alkalommal megjelenő első sajtótermék a tankönyvben
bemutatott Magyar Merkúr, melyet szintén a lőcsei Brewer nyomdában készítettek.
Forrás: Kókay-Buzinkay-Murányi: A magyar sajtó története
6. Ön következik
1) A diákok a feladatot önállóan, házi feladatként oldják meg: a választott újságról fogalmazást írnak az
előző feladatok szövegeinek mintája alapján. Kérjük meg őket, hogy a kereséshez magyar nyelvű
internetes oldalakat használjanak, ne idegen nyelvből fordítsanak, mert az árt a nyelvi minőségnek.
2) Kérjük meg a diákokat, hogy minden kérdésre válaszoljanak. Lehetőség szerint illusztrálják is a
fogalmazásukat.
3) Javítjuk az írásokat.
4) A diákok lemásolják a javított műveket, és előadják őket a csoportnak.
5) Az illusztrációkból és bemutatókból tablót készítünk.
7. Néhány magyar napilap és folyóirat
Előkészítés: Arra kérjük a diákokat, hogy otthon olvassák el és hallgassák meg a b) feladat ismertetőit,
és gyűjtsék ki a hasznos kifejezéseket. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy a Népszabadság 2016-ban
megszűnt.
1) Közösen elolvassuk az a) feladat modellmondatait.
2) A diákok a modellmondatok segítségével 2-3 fős csoportokban megbeszélik, milyen magyar
sajtótermékeket ismernek. Körbejárunk, javítjuk az esetleges hibákat, kiejtést és intonációt, segítünk a
megfogalmazásban. (Amennyiben dolgoztunk az 1. munkalappal, a modellmondatok mellett az ott
gyűjtött információkat és beszédeszközöket is felhasználhatjuk.)
3) Meghallgatjuk a b) feladat hangfelvételét.
4) A táblán összesítjük a diákok által kigyűjtött hasznos kifejezéseket, megbeszéljük az esetleges
kérdéseket.
5) A diákok párt cserélnek, majd megoldják a c) feladatot.
6) A d) feladat az írott és a beszélt nyelv közötti néhány fontos különbséget gyakoroltatja: az írott nyelv
tömörebb, igeneves szerkezetéből az inkább a beszélt nyelvre jellemző vonatkozói mellékmondatokat
alkotunk. A diákok önállóan oldják meg a feladatot.
7) Közösen ellenőrzünk.
3. munkalap: Néhány magyar sajtótermék
A munkalap a 7. feladat négy ismertetőjét tartalmazza nagy formátumban, és ezek szókincsét
gyakoroltatja.
1) Kinyomtatjuk a négy ismertetőt, és a terem falán, egymástól távol elhelyezzük.
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2) A diákok párban dolgoznak. Feladatuk, hogy leírjanak egy-egy ismertetőt. Ehhez a pár egyik tagja
elsétál a falhoz, megjegyez valamennyit a szövegből, majd visszamegy a társához, és lediktálja neki az
olvasottakat. Annyiszor megy a falhoz, és jön vissza, ahányszor csak akar.
3) Amint kész az egyik szöveg, szerepet cserélnek: aki eddig írt, az most diktál.
4) A gyorsaság és a pontosság együttesen adja ki, melyik csapat dolgozott a legjobban.
8. Mindegyik lapnak van honlapja, amelyen további információkat talál
Fakultatív házi feladatként biztassuk arra a tanulókat, hogy böngésszenek az egyik újság honlapján. A
további információkat és/vagy egy érdekesebb hírt a következő órán a többiekkel is megoszthatják.
Ha előre megbeszéljük, ki melyik újságot választja, a következő órára vihetünk magunkkal a választott
újságokból egy példányt (vagy nyomtathatunk néhány oldalt az internetes felületről).
9. Ön következik
1) Az a) feladatban a diákok kisebb csoportokban megbeszélik, melyik lapok érdeklik őket. A
beszélgetésben a 8. feladat mondatait is felhasználhatják. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban,
javítsuk a hibákat és a kiejtést. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
2) A b) feladatban a diákok egy általuk kedvelt újságot mutatnak be. Ehhez először nézzük meg
közösen a mintamondatokat.
3) A diákok néhány perc felkészülés alatt összeállítanak egy rövid bemutatót, amelyet - lehetőleg
emlékezetből - megtartanak egy társuknak vagy egy kisebb csoportnak. Kérjük a csoport tagjait,
tegyenek fel kérdéseket illetve reagáljanak a hallottakra. Ehhez megadhatunk néhány mintamondatot,
pl.: Ezt az újságot én is ismerem/szoktam olvasni. / Érdekes, én eddig azt hittem, hogy ... (ezt az
újságot Portugáliában adják ki / ez egy baloldali újság). / Nem ismerem, de rá fogok keresni az
interneten, mert érdekel stb.
10. Díjak művészeti alkotásokért, újságírásért
Előkészítés:
• Arra az esetre, ha a bevezető beszélgetés nem indulna gördülékenyen, gondoljuk végig, milyen
díjakat ismerünk, mely díjak lehetnek ismertek a diákok számára.
• Adjuk ki előzőleg feladatként, hogy a diákok nézzenek utána az interneten, hogy az ő
országukban milyen fontos díjakat adnak művészeknek, tudósoknak, a közösségekért
dolgozónak.
• Egy diák annak is utánanézhet, milyen teljesítményekért jár a Pulitzer-díj.
1) Az a) feladatban kérdezzük meg a diákokat, milyen jelentős nemzetközi díjakat ismernek. A díjak
nevét írjuk a táblára.
2) Olvassuk el a feladat modellmondatait, amelynek mintájára a diákok megfogalmazzák, hogy a táblán
látható díjakkal kiket jutalmaznak.
3) A b) feladatban a diákok azt mondják el a csoportnak, milyen díjak, elismerések adományozhatók az
ő országukban a kiemelkedő teljesítményért.
4) Összesíthetjük az információkat a táblán.
5) A c) feladatban a Pulitzer-díjjal kapcsolatos információkat gyűjtjük össze. Ha valaki felkészült a
témából, őt hallgatjuk meg, ha nem, meséljünk mi. Ha van a teremben internet, közösen is
megnézhetjük pl. a Wikipédia kapcsolódó oldalát.
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Kultúra és országismeret
A Pulitzer-díj az Amerikai Egyesült Államok legrangosabb újságírói kitüntetése, ami csakis az amerikai
napilapok és hetilapok újságíróinak adható az USA-beli újságok vagy hírügynökségek által
megjelentetett fényképekért, jelentésekért és cikkekért. Az irodalom, dráma és zene területén is
osztanak Pulitzer-díjakat, ezek pedig csak amerikai állampolgároknak adhatóak. Az első Pulitzer-díjat
1917. június 4-én adták át, mostanában minden év áprilisában jelentik be a nyerteseket. A nyerteseket
egy független bizottság választja, amelyet a Columbia Egyetem Újságírói Kara (Columbia University
Graduate School of Journalism) igazgat.
Forrás: Wikipédia
A különböző művészeti, tudományos területek bővelkednek elismerésekben. A példák felkutatásában
segíthet néhány összefoglaló linkgyűjtemény, mint például a dij.lap.hu.
A művészeti és tudományos díjak mellett jelentősek még az állami elismerések, mint például a Francia
Köztársaság Becsületrendje, melyet többek között megkapott Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály,
Kosztolányi Dezső, Czifra György vagy Victor Vasarely; vagy a Felkelő Nap Érdemrend, melyeit 1875ben alapított Medzsi japán császár. Magyar díjazottjai többek között Hidas Judit vagy Martonyi János.
11. Makótól Dél-Karolináig: Joseph Pulitzer, a sajtómágnás
1) Elolvassuk az a) feladatban a kulcskifejezéseket.
2) Kérjük meg a diákokat, hogy a kulcskifejezések segítségével fogalmazzanak meg néhány lehetséges
mondatot Pulitzer életéről.
2) A b) feladatban a diákok párokban véleményt nyilvánítanak Pulitzer életével kapcsolatban.
3) Meghallgatjuk a hangfelvételt, majd elolvassuk a c) feladat modellmondatait.
4) A párok folytatják a megkezdett beszélgetést, és újabb információkkal egészítik ki jegyzeteiket.
Körbejárunk, javítjuk az esetleges hibákat, kiejtést, segítjük a megfogalmazást.
5) Néhány mondatot, véleményt felírunk a táblára. Igény szerint adjunk lehetőséget rövid beszélgetésre.
Variáció az 1-2. lépésre
Feltételezések megfogalmazása helyett a kulcskifejezések segítségével meséljük el mi magunk a
történetet. Egyszerűsítsünk a tankönyvi szöveghez képest, és álljunk meg, ha a diákok nem értenek
valamit.
Miért így?
Ha leegyszerűsítve elmondjuk a diákoknak egy-egy szöveg tartalmát, akkor a legtöbb információt a
hallgatás idejére már ismerni fogják. Ezáltal csökken a hallgatáshoz kapcsolódó stressz, és a diákok
jobban tudnak összpontosítani a nyelvi megformálásra.
12. Pulitzer élete dióhéjban
1) Mindenki önállóan elolvassa az a) feladat mondatait.
2) A diákok kisebb csoportokban megbeszélik, ki mire emlékszik, majd összekötik az egybetartozó
elemeket.
3) Ellenőrizzük közösen a megoldásokat.
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4) Olvassuk el közösen a b) feladat mondatkezdeteit.
5) Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok jegyzetelnek, kiegészítik a mondatokat. Ha segítségre van
szükségük, a Függelékben fellapozhatják az interjú szövegét, és kikereshetik a megoldást. Járjunk
körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a hibákat.
6) Ellenőrizzünk közösen.
7) A c) feladatot a diákok otthon oldják meg. Arra is megkérhetjük őket, hogy a szövegben szüneteket,
hangsúlyokat és egy egységként hallott szókapcsolatokat is jelöljék meg.
8) A következő órán olvasási gyakorlatot készítünk a szövegből. Játsszuk le a hangfelvételt, a diákok
ellenőrzik a jelöléseiket. Majd felolvassák egymásnak a szöveget.
Kultúra és országismeret
A sajtótörténet három korszakra osztható:
1) Referáló sajtó (1600-1780), ahol cikkek számoltak be az aktuális történésekről.
2) A véleménysajtó (1780-1860) az eseményeket kommentálta, arról véleményt mondott. A cikkek
mellett megjelennek a recenziók, kritikák, tárcák.
3) Napjainkban a tömegsajtó korszakát éljük.
Forrás: Kókay-Buzinkay-Murányi: A magyar sajtó története
13. Az újságok szókincse
1) A diákok egyénileg oldják meg a feladatot.
2) Majd egy partnerrel egyeztetnek.
3) Olvassuk fel a megoldásokat, a diákok javítanak.
4) Párban gyakorolják a kifejezéseket: ehhez egyikük, aki előtt nyitva van a könyv, mondja a főnevet, a
társa pedig az igét.
5) Végül egy lapra az összes ige-főnév kapcsolatot felírják emlékezetből. Ha egy kifejezést elfelejtettek,
megnézik a könyvben, és kimásolják onnan. Cél a kifejezések memorizálása.
Variáció
1) A behelyettesítendő igéket és a kapcsolódó főneveket egy-egy kártyákra írjuk, és kiosztjuk a
diákoknak.
2) A diákok megkeresik az összeillő kifejezéseket, és a táblán rögzítik vagy egy szabad asztalra
helyezik.
3) Ezután töltik ki a tankönyv feladatát, lehetőleg emlékezetből (a dőlt betűvel megadott igéket
letakarva).
14. Nóra és Dániel is hallották a rádióműsort, de nem emlékeznek mindenre
1) A diákok párban kiegészítik a párbeszédet.
2) Meghallgatjuk a párbeszédet.
3) A b) feladatban aláhúzzuk a szövegben azokat a szövegrészeket, ahol a beszélők valamire nem
emlékeznek pontosan. Összesítsük a megoldásokat a táblán.
4) A párok a c) feladatot közösen oldják meg.
5) Ellenőrizzünk közösen vagy a megoldókulccsal.
6) A szituációt el is játszák kétszer: egyik diák felteszi a kérdéseket, a partnere válaszol. Majd szerepet
cserélnek.
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Variáció az 1. lépésre
Meghallgatjuk a párbeszédet, a párok hallgatás közben kiegészítik a szöveget.

4. munkalap: Emlékszem? Nem emlékszem?
A munkalap célja, hogy a Nóra és Dániel beszélgetésében megjelenő mindennapi kifejezéseket
gyakoroltassa új kontextusban, valamint átismételje néhány korábbi szöveg szókincsét.
1) A munkalapot kinyomtatjuk. A diákok 2-3 fős csoportokban dolgoznak.
2) Olvassuk fel hangosan a mondatkezdeteket, a diákok elismétlik őket.
3) Beszéljük meg az esetleges kérdéseket.
4) A csoport minden tagja újra elolvas egyet a tankönyv korábbi leíró szövegei közül (Hol mit jelent a
pontosnak lenni?; A zenehallgatás csökkenti a teljesítőképességet; Néhány budapesti nevezetesség;
Sportolási lehetőségek a Balatonnál; Tanulótípusok stb.).
5) Aki a szöveget olvasta, kérdéseket tesz fel a partnerének/partnereinek annak tartalmával
kapcsolatban. A partner a kártyákon szereplő kifejezések egyikével reagál. Körbejárunk, javítjuk az
esetleges hibákat, kiejtést, mondatintonációt; segítjük a megfogalmazást.
6) Néhány kérdést a diákok az egész csoportnak is feltesznek. A csoport tagjai reagálnak.
15. Ön következik
1) A szekvencia zárásaként a diákok választanak egyet a három témából.
2) Házi feladatként megírják a fogalmazást.
3) A szövegeket javítjuk.
4) A diákok a csoportnak is prezentálják a szövegeket. Adjunk lehetőséget kérdések feltevésére és
beszélgetésre.
16. Gyakori rovatok az újságokban
Előkészítés: A diákok otthon kiszótárazzák és megtanulják a 16. c) és a 17. feladat szavait, kifejezéseit.
1) Az a) feladatban a diákok önállóan bejelölik, mely rovatokat tarják érdekesnek.
2) A b) feladat mintamondatai segítségével összehasonlítják válaszaikat. Járjunk körbe, segítsük a
fogalmazást, javítsuk a hibákat és a kiejtést. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
3) A táblán rangsort készítünk: megnézzük, melyik rovat kapta a legtöbb szavazatot.
4) A munkafüzet 142. oldalán elolvassuk a gyakorító képzővel kapcsolatos tudnivalókat. A gyakorlatokat
feladjuk házi feladatnak.
5) A c) feladatban a diákok a kifejezések fölé írják a rovatok nevét.
6) A kifejezések memorizálására elvégezhetjük pl. a következő gyakorlatot: randomszerűen választunk
egy kifejezést, megadjuk az elejét, a diákok befezik, pl.: új képzést indít ... (a Szegedi
Tudományegyetem), a sportoló bejutott ... (a döntőbe). Javítsuk a kiejtést és az intonációt.
17. Hírek
1) Mielőtt az a) feladatban el is olvasnánk a híreket, hallgassuk meg őket csukott könyv mellett kétszer.
A diákok hallás után jegyzetelik az információkat.
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2) Kisebb csoportokban összesítik, amit értettek. Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a
hibákat. (Nem baj, ha otthon már feldolgozták a szöveget, ahogy a 16. feladat előkészítésénél
javasoltuk, hiszen a gyakorlat célja, hogy a diákok minél több hasznos fordulatot elsajátítsanak.)
3) A diákok kinyitják a könyvet, újra meghallgatják és elolvassák a szövegeket.
4) Mindenki kiválaszt két szöveget, és elmondja a tartalmát a mellette ülőnek. A könyvet természetesen
nézhetik, de kérjük meg őket, hogy ne felolvassák a szöveget, hanem emlékezetből mondják, amit
lehet. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat és a kiejtést.
5) A munkafüzet 145. oldalán áttekintjük a hangsúlyos módosítószavakat és igéket. Belekezdünk a
feladatokba, amelyeket a diákok otthon fejeznek be.
6) A b) feladatot a diákok párban oldják meg.
7) Ellenőrizzünk közösen, javítsuk a kiejtést.
8) Adjunk néhány percet a memorizálásra, mielőtt a diákok a kifejezéseket emlékezetből el is mondják.
A csoport egyik tagja előtt nyitva a könyv, ő adja meg, melyik kategóriához kér kifejezéseket, ellenőriz
és segít. Néhány kör után szerepet cserélnek. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést.
9) A munkafüzet 143. oldalán elolvassuk az -ul/-ül igeképzővel kapcsolatos tudnivalókat. A gyakorlatot
házi feladatnak adjuk fel.
10) A c) és d) feladatokat a diákok házi feladatként oldják meg.
5. munkalap: Rövid hírek (1.)
A munkalap a sajtó nyelvének elterjedt kifejezéseit gyakoroltatja, segít a 16. c) feladat szókincsének
bevésésben, bővítésében.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, felvágjuk kártyákra. 2-3 ember dolgozik egy csomaggal.
2) A diákok átismétlik, memorizálják a diákok a kártyákon szereplő kifejezéseket.
3) A diákok interneten rákeresnek az adott kifejezésre, és feljegyzik, milyen kontextusokban fordul elő.
Egy-egy csoport egy kifejezésre keres rá. Járjunk körbe, segítsünk a tipikus mondatok kiválasztásában.
4) A talált mondatokról minden csoport listát készít. A listán 10-15 mondatnál ne szerepeljen több.
5) A diákok végignézik a példamondatokat, majd 5-6 kifejezés segítségével rövid hírt írnak.
6. munkalap: Rövid hírek (2.)
A munkalapok a 17. feladat szövegét tartalmazzák két változatban: az A és a B munkalapon felváltva
hiányoznak a toldalékok.
1) A diákok párban dolgoznak. A pár egyik tagja az A, a másik a B munkalapot kapja.
2) A diákok egyénileg töltik ki a munkalapot.
3) Egymás segítségével javítanak: az a diák, akinek a bekezdésében/mondatában nem hiányzik semmi,
felolvassa az adott szövegrészt, a társa javít. Körbejárunk a teremben, javítjuk a kiejtést és az
intonációt.
18. Hallgassa meg és egészítse ki a híreket!
1) Olvassuk el a hiányos szövegeket, majd játsszuk le a hangfelvételt. A diákok önállóan egészítik ki a
szöveget.
2) Majd összehasonlítják a szomszédjukkal a megoldásokat.
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3) Újra meghallgatjuk a felvételt. A diákok bejelölik a hangsúlyokat, egységeket, szüneteket.
4) Felolvassák egymásnak a híreket. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
19. Mit tervez a miniszter a jövő évre?
1) A feladatban a főnevesítést gyakoroljuk. Ez a jelenség az írott nyelv sajátossága, amelyet a
diákoknak igen fontos ismerniük, ha szövegeket akarnak olvasni. A feladatot oldjuk meg közösen.
Olvassuk fel mindkét változatot, és kérjük meg a diákokat, hogy jelöljék meg a hangsúlyos szótagokat,
egy egységként hallott szavakat.
2) Majd sajtótájékoztatót rendezünk, ahol a "miniszterek" szóban is elmondják terveiket. Adjunk néhány
percet, hogy a "miniszterek" memorizálhassák a mondanivalójukat. (A könyv nyitva lehet előttük a
gyakorlat során is.)
3) A többi diák riporter, aki a minisztereket a terveikről kérdezi. A miniszterek válaszolnak.
4) A sajtótájékoztató után a diákok párokban gyakorolják a mondatok átalakítását: ehhez egyikük
felolvassa az első kifejezést (Terveink között szerepel, hogy megújítjuk az érettségit), a partnere pedig
főnevesít (Terveink között szerepel az érettségi megújítása.). Aki az első mondatot mondja, ellenőriz.
Majd szerepet cserélnek. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az intonációt.
5) Nézzük meg a munkafüzet 148. oldalán az igekötőhasználat néhány tendenciáját. Kezdjünk bele a
gyakorlatokba, amelyeket a diákok otthon fejeznek be.
20. Összefoglalás
1) Áttekintjük a fejezetben tanultakat.
2) Minden diák kiválasztja, melyik témáról szeretne fogalmazást írni.
3) Közösen feltérképezzük, hogy a választott témákhoz melyik feladatok és szövegek szolgálhatnak
mintául.
4) Az összegyűjtött anyag segítségével a diákok fogalmazást írnak.
5) Ha van lehetőségük anyanyelvi beszélővel beszélgetni, a tőle hallott információkat a fogalmazásba is
beleszőhetik vagy külön bemutathatják.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a
Bevezetőt.
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12. FEJEZET
EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG
1. Az Európai Unió országai
1) A diákok az a) feladatban párban vagy kisebb csoportokban megbeszélik, mely EU-s országban
jártak többször, melyikben egyszer és melyikben sohasem. Kereshetnek különbségeket és
hasonlóságokat is. (Ebben segíthet egy kivetített Európa-térkép.) Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az
intonációt.
2) A diákok a többieknek is összefoglalják az érdekesebb információkat. Ezeket a táblára is írhatjuk.
3) Elolvassuk a b) feladat kérdéseit.
4) A diákok párban (akár az 1. munkalappal bemutatott országról tovább beszélgetve, ld. lejjebb)
megválaszolják a kérdéseket. Körbejárunk, segítünk a megfogalmazásban, javítjuk a hibákat és a
kiejtést. Mindenkitől felírunk egy-két mondatot a táblára.
5) Összegezzük a csoportnak, amit megtudtunk. Használjuk a táblára írt kifejezéseket. Adjunk
lehetőséget kiegészítésre, kérdésekre, beszélgetésre.
1. munkalap: Európa országai
A feladatlapon egy vaktérkép és néhány információ található az európai országokról.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, mindenki kap egyet.
2) A diákok kisebb csoportokban a vaktérképre írják, melyik ország hol található. Ha nem tudják,
megkérdezik a többi diákot, vagy megnézik az interneten.
3) Összehasonlítják a többi csoport tagjaival a megoldást. (Ehhez kivetíthetünk egy Európa-térképet is.)
4) Majd kiválasztanak egy országot, ahol már jártak. Aki ugyanazt az országot választotta, közösen
dolgozik tovább.
5) Erről az országról összegyűjtik a fontosabb információkat: Mikor lépett be az Unióba, mi a fővárosa,
mekkora a területe, hány lakosa van, mik a szomszédos országai, mi a hivatalos nyelve, mi az
államformája.
6 Körbejárunk, javítjuk az esetleges hibákat, a kiejtést és a mondatintonációt.
2. Politikai és gazdasági információk
1) Elolvassuk az a) feladat modellmondatait.
2) A modellmondatokat a diákok egyik országra adaptálják. (Az információgyűjtés lehet házi feladat.)
3) Az összegyűjtött információkat írásban rögzítik.
4) A fogalmazásokat javítjuk.
5) A diákok úgy mutatják be a választott országot, hogy a többiek kérdéseket tesznek fel nekik.
6) Tegyük a fogalmazásokat egy szabad asztalra, hogy mindenki elolvashassa őket. Ezzel is segítünk a
hasznos kifejezések bevésésében.
7) A fogalmazásokból egy Európa-térkép köré ragasztva tablót is alkothatunk.
3. Most meséljen saját országáról!
1) A diákok a 2. b) feladat fogalmazásához hasonló szöveget készítenek. (Akik ugyanabból az
országból származnak, a fogalmazást együtt is elkészíthetik, de ne erőltessük a közös munkát.)
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2) Ezeket a fogalmazásokat is tegyük egy szabad asztalra és/vagy alkossunk belőlük tablót.
4. Rekordok az Európai Unióban
1) A diákok kisebb csoportban dolgoznak. Közösen megbeszélik a tippjeiket. Ehhez megadhatunk
néhány mondatot a táblán, pl.: Szerintem... / Úgy rémlik, hogy ... / Mintha azt olvastam volna, hogy ... /
Biztos vagyok benne, hogy... stb. Tisztázzuk, hogy nem várjuk el tőlük, hogy minden választ helyesen
tippeljenek meg. A gyakorlat fő célja a feltételezés kifejezésének gyakorlása.
2) A diákok megindokolják a csoportnak, miért választották az adott országot.
3) Meghallgatjuk a b) feladat hangfelvételét, és ellenőrizzük a válaszokat.
5. AZ EU jövője: 2030 legfontosabb kérdései
1) A diákok kisebb csoportokban értelmezik az a) feladat grafikonját. Az értelmezéshez adunk néhány
modellmondatot, pl.: A grafikon azt mutatja, hogy ... / A grafikonról leolvasható, hogy ... / Ezekből az
adatokból az következik, hogy stb.
2) Elolvassuk a b) feladat modellmondatait, és segítségükkel összefoglaljuk a grafikon tartalmát.
2. munkalap: Az Európai Unió fontos kérdései
A munkalapot a téma iránt érdeklődőknek, illetve nyelvvizsgára készülőknek ajánljuk. A munkalap célja
hogy az 5. feladat kérdéseit a diákok hivatalos stílusban, a megfelelő szókinccsel tudák megválaszolni.
Előkészítés: Minden diák kap egy munkalapot, amit otthon elolvas, kiszótáraz.
1) A diákok kisebb csoportokat alkotnak: ezek számára egy-egy csomag kártyát készítünk.
2) A diákok elolvassak a kártyák tartalmát, átismétlik a hasznos kifejezéseket.
3) Mindenki egy részterületet (kártyát) választ, amelyért felelős. Átolvassa még egyszer a kártyát, majd
elmondja annak tartalmát a többieknek.
4) Miután mindenki ismertetett egy területet, gyűjtsünk néhány aktuális hírt (problémát, fejleményt,
újdonságot) mindegyik területhez.
5) A diákok ezekről az aktualitásokról otthon további cikkeket olvashatnak, amelyeket a következő órán
ismertetnek.
6. Történelem és politika
Előkészítés: A diákok házi feladatként elolvassák és kiszótárazzák a 6. feladat kérdéseit és a
modellmondatait, illetve a 7. a) és b) feladatot.
1) Nézzük meg a kérdéseket és a mintamondatokat.
2) Meséljünk először mi, a diákok jegyzetelnek.
3) A diákok kisebb csoportokban megbeszélik, mit hallottak tőlünk. Járjunk körbe, javítsunk, ha
szükséges.
4) Néhány információt írjuk fel a táblára, különös tekintettel a modellmondatok parafrázisaira.
5) A diákok ezután kisebb csoportokban megválaszolják a kérdéseket. Járjunk körbe, segítsünk a
megfogalmazásban, javítsuk a hibákat és a kiejtést. A felmerülő hasznos kifejezéseket írjuk a táblára.
6) Az érdekesebb információkat beszéljük meg közösen.
7. Az Európai Unió rövid története
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1) Nézzük meg közösen a kulcskifejezéseket. Ehhez például kontextusba helyezhetjük a szavakat, vagy
- igei és jelzői szerkezetek esetén - megadhatjuk a főnevet, amit a diákoknak kell az igéhez vagy a
melléknévhez párosítani. (A feladatot akkor is érdemes elvégezni, ha a diákok azt már előkészítették,
mert hasznos szókincset ismétlünk át és mélyítünk el.)
2) Olvassuk fel a szövegeket, majd foglaljuk össze a tartalmukat, pl. Itt arról van szó, hogy / A
szövegből megtudjuk, hogy stb. mondatkezdetekkel. (Ezzel a diákok az írott szöveget, amelyben a
főnévi szerkezetek dominálnak, élőbeszédben is hallják.)
3) A diákok párban megkeresik az aktuális történelmi időszakhoz tartozó szöveget.
Variáció a 2. lépésre
Ha a diákok otthon előkészítették a szövegeket, kérjük meg őket, hogy egymásnak mondják el azok
tartalmát. Ehhez egyikük kérdez, pl. Mi történt a hatvanas években? Mi történt 1951-ben? Mikor alakult
meg a Közös Piac? stb. A partnere válaszol. Majd szerepet cserélnek. Tudatosítsuk a diákokban, hogy
a cél nem az, hogy tökéletesen emlékezzenek minden évszámra és eseményre, hanem hogy a
történelmi események szókincsét gyakorolják. Nyugodtan nézzenek bele a könyvbe, keressék vissza az
információkat és a hozzájuk tartozó szókincset.
3. munkalap: Az Európai Unió rövid története
A munkalap a 7. feladat szókincsét mélyíti el.
1) Kinyomtatjuk a munkalapot, és felvágjuk. A képeket vágjuk le a munkalap bal oldaláról, és tegyük
őket szabad asztalokra vagy a falra.
2) A sorrendet nem tartva a diákoknak kiosztjuk a kártyákat.
3) A diákok időrendi sorba állnak. (Ha kevesebb diák van a csoportban, mint ahány eseményt bemutat a
tankönyv, akkor a szöveg utolsó elemeit elhagyjuk, nem osztjuk ki, hanem mi magunk fogjuk felolvasni.)
4) Ellenőrzésként meghallgatjuk a szöveget.
5) Minden diák ír három kvízkérdést a saját szövegrészéhez. Járjunk körbe, javítsuk a hibákat.
6) A diákok felolvassák a kérdéseiket, amelyeket a csoport (az egész csoport együtt vagy a diákok
párban) válaszol meg. A diák, aki a kérdéseket írta, ellenőrzi a válaszokat és javít.
7) Záró lépésként a diákok megkeresik a szövegrészükhöz tartozó fényképet, és felragasztják a kép
mellé a szöveget. Úgy helyezzük el ezeket a kép-szöveg párokat, hogy a 10. feladatnál még
szükségünk lehet rá.
8. Szókapcsolatok a politika és a gazdaság témájában
1) Az a) feladat a diákok egyénileg oldják meg.
2) Majd párban ellenőriznek. Ehhez megadhatunk néhány modellmondatot pl.: Én nem ezt írtam/húztam
át. Szerintem ezt (nem) lehet mondani. Kérdezzük meg a másik csoportot! Várj, megkérdezem, mit írt ...
(Vanda) stb.
3) A b) feladatot házi feladatnak adjuk, amelyet a diákok a megoldókulccsal ellenőriznek.
4. munkalap: Politika és gazdaság
A munkalap a 8. feladat gyakorlására ad új formát, és további szókapcsolatokkal bővíti a szókincset.
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1) A munkalapot kinyomtatjuk, három-öt ember dolgozik egy csomaggal.
2) Első fázisban a diákok kiszűrik, melyik kifejezés hibás. (A megoldás megegyezik a tankönyvben
szereplővel.)
3) A következő fázisban a diákok átismétlik a kifejezéseket, majd mindenki felvesz egy vagy két
sorozatot.
4) Az igéket tartalmazó kártyákat lefordítva az asztal közepére teszik.
5) Az egyik diák húz egy igekártyát. (Ha az egyik nála levő sorozat igéjét húzza, akkor új kártyát hoz.)
6) Cél, hogy a kihúzott igével annyi ige-főnév szókapcsolatot idézzen fel, amennyit csak tud. Ha
mindent elmondott, amire emlékszik, a többiek kiegészítik a listát.
6) Az, akinél az adott igéhez tartozó sorozat van, az elhangzás sorrendjében leteszi a szókapcsolatok
kártyáit az asztalra. Végül a nem említett kifejezések is az asztalra kerülnek.
Lehetséges továbbvezető feladat
Interneten rá is kereshetünk a kifejezésre, hogy lássuk, milyen szövegkörnyezetben fordulnak elő.
9. Emlékezetes történelmi pillanatok
1) Beszélgetést kezdeményezünk történelmi események felidézésére, amelyet a diákok személyesen
éltek át. Ehhez először válaszoljuk meg a kérdéseket mi.
2) Ha esetleg valaki nem tud ilyen eseményt felidézni, akkor valamelyik családtag történetét is
elmesélheti.
3) Házi feladatként kérjük, hogy a kérdések és a modellmondatok követése mellett keressenek
magyarul információt az interneten a felidézett történelmi eseményről. Az információkat ki is
jegyzetelhetik, így számukra releváns történelmi eseményhez gyűjtenek szóanyagot.
Megjegyzés: Ha fennáll a veszélye, hogy valamelyik diák traumatikus tapasztalatokat élt át (pl. háborús
övezetben lakott), ugorjuk át a teljes 9. feladatot.
10. Olvassa el újra a 7. b) feladat szövegeit!
1) A feladatot a diákok házi feladatként oldják meg.
2) Következő órán bemutatják egy vagy több társuknak a választott kifejezéseket.
11. Az írott szövegek jellemzői: a főnevesítés
1) Az a) feladatban a már ismert főnevesítés jelenségét idézzük fel újra. Ezúttal az igei szerkezetek
főnevesítése áll a középpontban.
2) A b) feladatot együtt oldjuk meg, a helyesírást a megoldókulccsal ellenőrizzük.
3) Szóbeli gyakorlásként a diákok párban felolvassák egymásnak az átalakítandó mondatokat, a
partnerük emlékezetből mondja az átalakított mondatokat. Majd szerepet cserélnek.
12. Ön következik
1) A szekvencia zárásaként a diákok választanak egyet a három témából.
2) Házi feladatként átnézik a szekvenciát, majd megírják a fogalmazást.
3) Javítsuk a szövegeket.
4) A diákok prezentálják a szövegeket. Adjunk lehetőséget kérdésekre, beszélgetésre.
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Megjegyzés: Ismét érvényes, hogy ha fennáll a veszélye, hogy valamelyik diák traumatikus
tapasztalatokat élt át (pl. háborús övezetben lakott), ugorjuk át a teljes 9. feladatot.
13. Néhány demográfiai adat a mai Magyarországról
1) A diákok megnézik az a) feladat grafikonjának adatait. A modellmondatok segítségével mindenki ír
két-két megállapítást. (Ismétlésképpen az 5. feladat modellmondatait is használhatják.)
2) Áttekintjük a kulcskifejezéseket és a mintamondatokat a b) feladatban, majd értelmezzük a grafikont.
A diákok kisebb csoportokban beszélgetnek. Kérhetjük őket, hogy saját tapasztalataikkal (családjuk,
baráti vagy ismerősi körből származó példákkal) is érveljenek. Ehhez adhatunk újabb mintamondatokat,
pl.: Tapasztalatból tudom, hogy ... / Az én ismeretségi körömben is ... / Nálunk ez úgy van, hogy ... stb.
Járjunk körbe, segítsünk a fogalmazásban, javítsuk a hibákat és a kiejtést. A felmerülő hasznos
mondatokat írjuk a táblára.
3) Hallgassuk meg a c) feladat hangfelvételét. A diákok ellenőrzik feltételezéseit.
4) A diákok a c) szöveg és a b) beszélgetés információi alapján újra elmondják, mit látnak a
grafikonokon. Adjunk néhány percet, hogy átismételjék, megjegyezzék a hasznos kifejezéseket.
5) A diákok az egész csoportnak vagy egy társuknak elmondják, mit látunk az első grafikonon. Egy
másik diák a második grafikont mutatja be. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és a hibákat. Ha az egész
csoport hallgatja a prezentációt, a fontos információkta rögzítsük is a táblán.
7) A d) feladatot otthon oldják meg a tanulók.
Variáció az 5. lépésre
A diákok kérdéseket írnak a b) és c) feladat során megtudott információkhoz. Kiválasztunk két
„demográfust” a csoportból, akik pódiumbeszélgetés formájában válaszolnak a kérdésekre. (A
demográfusok szerepe váltakozhat is a beszélgetés során.)
14. Trendek az Ön országában
1) A szekvencia zárásaként a dákok választanak egyet a három témából.
2) Házi feladatként, otthon írják meg a fogalmazást.
3) A szövegeket javítjuk.
4) A diákok prezentálják az írásaikat. Adjunk lehetőséget kérdésekre, rövid beszélgetésre.
15. Egy iskolában így is tanítják a történelmi eseményeket
1) Ismertessük az alapszituációt, majd olvassuk el a véleménynyilvánítás nyelvi eszközeit.
2) A diákok végiggondolják a véleményüket, és írnak néhány mondatot. Járjunk körbe, javítsuk a
hibákat.
3) Párokban megbeszélik, ki mit gondol az ötletről.
4) Figyeljünk arra, hogy folyamatos kommunikáció alakuljon ki, vagyis a beszélgetőpartner reagáljon is
az elhangzottakra. Ehhez adhatunk újabb modellmondatokat, pl.: Érdekes, amit mondasz. / Nekem erről
az a véleményem, hogy ... / Azt tenném még hozzá, hogy … / Csak azt akartam mondani, hogy ... stb.
5) A következő feladatra való átvezetésképpen mondhatunk néhány mondatot azokról a történelmi
eseményekről, amelyek neve a lépcsőn olvasható.
16. A magyar történelem fontosabb eseményei
1) A diákok az a) feladatban párosítják a történelmi eseményeket, évszámokat és a fotókat.
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2) Mondjunk néhány szót a történelmi eseményekről. Ha a diákok tudják, mi mikor történt, kérjük meg
őket, hogy ők meséljenek. Segítsünk a fogalmazásban.
3) A diákok a b) feladatot kisebb csoportokban oldják meg. Körbejárunk, segítünk és javítunk, ha
szükséges.
4) Hallgassuk meg a hangfelvételt. A diákok ellenőrzik megoldásaikat.
5) Hallgassuk meg újra a szöveget, amelyet a diákok közben a Függelékben el is olvasnak. Adjunk
lehetőséget kérdések felvetésére, ha valamelyik történelmi esemény különösen érdekli őket, meséljünk
róla többet.
5. munkalap: Magyarország története dióhéjban
Előkészítés:
- Képeket gyűjtünk a különböző történelmi események illusztrálásához.
- A diákok házi feladatként a saját országuk történetéből keresnek 5-6 eseményt, ami körülbelül
párhuzamosan történt valamelyik magyarországi eseménnyel.
1) A munkalapot kinyomtatjuk, mindenki kap egyet, illetve nyomtatunk egy plusz munkalapot, amit
kinagyítunk, kitöltünk és kártyákra vágunk olyan módon, hogy minden évszám külön papírra kerüljön.
2) A diákok egyénileg dolgoznak, a hangfelvétel alapján kitöltik az évszámokat.
3) Időegyenest készítünk, ahova ráragasztjuk (a) a magyarországi eseményeket és az illusztrációkat,
illetve (b) a diákok nemzeti történelmének összegyűjtött eseményeit.
4) A diákok ismertetik saját országuk történelmi eseményeit. Adjunk lehetőséget beszélgetésre,
kérdések feltevésére.
17. Melyik ige illik mindegyik főnévhez?
1) A diákok párokban beírják a megfelelő igét a főnevek mellé.
2) Ellenőrizzünk közösen. Tudatosítsuk, hogy ezeket a szorosan összetartozó ige-főnév kapcsolatokat
szinte egy szónak halljuk.
3) A diákok párokban felolvassák egymásnak a kifejezéseket.
4) Majd szóban is gyakorolják őket: ehhez írjuk fel az igéket a táblára, és kérjük meg a diákokat,
gyűjtsék össze emlékezetből a hozzáillő főneveket.
5) Ellenőrizzünk a tankönyvvel.
18. Tibor visszaemlékszik egy történelmi eseményre
1) Meghallgatjuk a hangfelvételt, és válaszolunk az a) feladat kérdésére. Ellenőrizzünk közösen.
2) Írjuk fel a dátumot (1956, 1989-90) a táblára, kérdezzük meg, tudják-e a diákok, mi történt ekkor
Európában és Magyarországon. Az elhangzó információkat írjuk a táblára.
3) Nézzük meg a b) feladat kérdéseit, majd játsszuk le újra a hangfelvételt. A diákok válaszolnak.
4) Kisebb csoportokban összehasonlítják a válaszaikat.
5) A válaszokat közösen ellenőrizzük.
6) A diákok párban gyakorolják a szókincset: ehhez egyikük átveszi Tibor szerepét, a másik a
kérdéseket teszi fel. Járjunk körbe, segítsük a megfogalmazást, javítsuk a hibákat és a kiejtést. Majd
szerepet cserélnek.
7) A c) és a d) feladatok a szókincset mélyítik el. Ezeket a diákok önállóan (házi feladatként) oldják
meg.
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6. munkalap: A szemtanú
A munkalap a 18. feladat szövegét tartalmazza két variációban; az A és a B munkalapon felváltva
hiányoznak a toldalékok.
1) A diákok párban dolgoznak: a pár egyik tagja az A, a másik a B munkalapot kapja.
2) A diákok egyénileg kiegészítik a szövegeket, majd közösen ellenőriznek. Ehhez mindig az a diák
olvassa fel a bekezdést, akinél a teljes szöveg megvan. A társa javít. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést
és az intonációt.
19. A magyar választási rendszer
1) Írjuk fel a kulcskifejezéseket a táblára az a) feladat szövegéből: 18 év feletti állampolgárok, országos
választások négyévente, kétszavazatos rendszer, közvetlen választás, relatív többségi rendszer,
oszágos lista, 5% szavazat. Beszéljük meg a kifejezések jelentését.
2) Olvassuk fel hangosan a szöveget, a diákok megfigyelik a kulcsszavak használatát.
3) A b) feladat kérdéseit a diákok egyénileg vagy párban oldják meg, majd a megoldókulccsal
ellenőriznek.
4) A c) feladat házi feladat. A diákok szövegeit javítsuk a prezentáció előtt.
5) A diákok prezentálják a szövegeket.
20. Összefoglalás
1) Minden diák kiválasztja, melyik témáról szeretne fogalmazást írni, és feltérképezi, hogy a választott
témához mely feladatok és szövegek szolgálhatnak mintául.
2) Az összegyűjtött anyag segítségével a diákok fogalmazást írnak, amelyet javítunk, és kifüggesztünk
a teremben vagy kiteszünk egy szabad asztalra.
3) A diákok a fogalmazásba az anyanyelvi beszélőtől megtudott információkat is beleszőhetik, vagy ezt
külön, a hasznos kifejezéseket kiemelve prezentálják.
A 7-9. munkalapok minden fejezetben ugyanarra a mintára épülnek. Ezek használatához ld. a
Bevezetőt.
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