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Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád 1. kötetének javasolt tanmenetét találja célnyelvi (magyar) 
környezetre adaptálva. A tanmenet egy összesen 120 órás – kétszer 60 órás – szemeszterre / 
tanfolyamra készült. Ez a dokumentum az első 60 óra anyagát tartalmazza.  
Bordó dőlt betűkkel azokat a feladatokat jelöltük, amelyek szükség esetén elhagyhatók. Mivel a 

feladatok egy része önálló, otthoni munkában is elvégezhető, még kisebb óraszám esetében javasoljuk 
ezek házi feladatként való feldolgozását. (Ezeket nem jelöltük külön.) 
 

Óra  TARTALOM 

1-2. 

Ismerkedés egymással és a magyar nyelvvel 
Nemzetközi szavak (12-13. o.) 
Bevezetés a magyar nyelv rendszerébe 
A magyar ábécé (14. o.) 
A hangrend (14. o.) 
A határozott névelő (15. o.) 
Hasznos kifejezések a magyarórán és az utcán (16. o.) 

3-4. 

Találkozás 1. 
Köszönések(18. o.) 
Bemutatkozás (18. o.) 
Elnézést, te vagy ...? Elnézést, Ön ...? (19.o.) 
A létige (van) (19. o., 
Részletes bemutatkozás (20. o.) 
Melyik szó illik az igéhez? (20. o.) 
Kiejtés (20. o.) 
Kiejtés (37. o.) 
Hasznos mondatok (38. o.) 

5-6. 

Találkozás 2. 
Európai országok és fővárosok (21. o.) 
Országok, nemzetiségek és nyelvek (22. o.) 
Hol élsz? Hol él? (23. o.) 
Németországban élek. Te hol élsz? Ön hol él? (23. o.) 
Helyhatározóragok: -ban/-ben, -n (23. o.) 

7-8. 

Találkozás 3. 
Berlini vagy? Ön berlini? (24. o.) 
Eldöntendő kérdés (24. o.) 
Milyen nyelven beszélsz? Milyen nyelven beszél? (24. o.) 
Beszélsz japánul? Beszél japánul? (25. o.) 
Szabályos igék ragozása 1. (25. o.) 
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9-10. 

Találkozás 4. 
Simon és Mariann férj és feleség (25. o.) 
Birtokos személyjelek: -m, -d (25. o.) 
Otthon magyarul beszélünk (26. o.) 
Miért tanul olaszul?  
Miért tanulsz…? Miért tanul…? (27. o.)  
Szabályos igék ragozása 2. (26. o.) 

11-12. 

Összefoglalás, ismétlés 
Hogy hívnak, ki vagy? Milyen nemzetiségű vagy? Mi a foglalkozásod? 
Milyen nyelven tanulsz? Milyen nyelven beszélsz? Hol élsz? Melyik 
országban/ városban élsz/tanulsz? 
Szabályos igék ragozása 
Kérdőszók 

13-14. 

Számok 
Hány? (28. o.) 
Mennyi az idő? (28. o.) 
Telefonszámok (29. o.) 
Nyelvek Európában (29. o.) 
Országok és számok (30. o.) 

15-16. 
Mesélek az országomról 
Országok és számok (30. o.) 
Néhány hasonló méretű ország (30. o.) 
Prezentáció a tanuló saját országáról 

17-18. 

Foglalkozások 
Foglalkozások (31. o.) 
Szerintem…(31. o.) 

Híres emberek a világban (32. o.) 
Híres magyarok (32. o.) 
Hétköznapi emberek (33. o.) 
Névjegykártya (33. o.) 

19-20. Összefoglalás, ismétlés 
Szórend: a fókuszpozíció  

21-22. 
Vásárlás 1. (84-88. o.) 
Élelmiszerek 
Mennyiségek 
Recept 



MagyarOK 1. tanmenetek: A1.1.      
Célnyelvi (magyar) környezet: 1–60. óra  
	  

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

4	  

23-24. 

Vásárlás 2. (88- 92. o.) 
Mit vesz a boltban? 
Tárgyeset 
-s, -sz, -z végű igék 
A piacon 
Ikes igék 
A számnév toldalékolása 

25-26. 

Étterem (98- 103. o.) 
Éttermek 
Melyik étel ez?  
Étlap 
Éttermi párbeszédek 
Ádám és Laura ebédel  
Ádám fizet 

27-28. 

Vásárlás, étterem összefoglalása, gyakorlás 
Hány? Mennyi? 
Tárgyatlan (intranzitív) és tárgyas (tranzitív) igék 
A tárgyrag: -t 
Igeragozás: -s, -sz, -z végű igék 
Igeragozás: ikes igék 
Tárgyas és tárgyatlan igék  

29-30. 

Család 
A családtagok (34. o.) 
Egy kétnyelvű család (35. o.) 
Ön következik (36. o.) 
Összefoglalás: meséljen és írjon magáról (36. o.) 
Kiejtés (37. o.) 
Hasznos mondatok (38. o.) 

31-32. 

Az irodában 1. 
Hogy vagy? Hogy van? (40. o.) 
Használati tárgyak (41. o.) 
Tárgyak és tulajdonságok (41. o.) 
A névelő (42. o.) 
Ellentétpárok (42. o.) 

33-34. 

Az irodában 2. 
Mi van a táskádban? Mi van a táskájában? (42. o.) 
Milyen a …-d? (43. o.) 
Ez a te …? Ez az ön …? (43. o.) 
Birtokos személyjelek: -ja/-je, -a/-e (43. o) 
Bocsánat, ez a te telefonod? Bocsánat, ez az ön telefonja? (44. o.) 
A létige (van) tagadása (44. o.) 
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35-36. 
Az irodában 3. 
Az új kolléganő (44. o.) 
Mi van, és mi nincs az irodában? (45. o.) 
Mi nem működik? (46. o.) 

37-38. 

Az irodában 4., tetszésnyilvánítás  
Mi a probléma? (46. o.) 
Segítség! (47. o.) 
Mennyibe kerül a …?(47. o.) 
Tetszik …?(48. o.) 

39-40. 

Emberi tulajdonságok 
Külső tulajdonságok (49. o.) 
Belső tulajdonságok (49. o.) 
Milyen ember ön? Milyen ember a beszélgetőpartnere? (49. o.) 
Nóra és Gábor a büfében (50. o.) 
Ki ez? Marco, Judit vagy Lajos?(51. o.) 
E-mail az új munkahelyről (52. o.) 
Milyen Nóra ...? (52. o.) 
Milyen ember a főnököd? Milyen ember a főnöke? (53. o.) 
Kiejtés és intonáció: kiegészítendő kérdések (54. o.) 

41-42. 

Összefoglalás, ismétlés 
A létige (van)  
A névelő 
Többszörös toldalékolás: a birtokos személyjel helye 
Birtokos személyjelek: -ja/-je, -a/-e 
A létige (van) tagadása 
Számnév a főnév előtt: két virág, sok mappa 
A főnévi igenév: -ni és a tud segédige 
Szabályos igék kötőhanggal: -ít, két mássalhangzó 
Hasznos mondatok (38. és 56. o.) 

43-44. 

Az idő 
Hány óra van? (58. o.) 
Hány óra van? Hány órakor kezdődik a munkaidőd? (58. o.) 
Napszakok (59. o.) 
Milyen nap van ma? (59. o.) 
Mettől meddig? (59. o.) 
Mikor? Melyik napon? (60. o.) 
Ki mikor mit csinál? (60. o.) 
Mikor? Mettől meddig? (60. o.) 

45-46. 

Helyek a városban 1.  
Helyek a városban (61. o.) 
Hol mit lehet csinálni? (62. o.) 
Hol vagyunk? (62. o.) 
Hol vagy? Hol van? (63. o.) 



MagyarOK 1. tanmenetek: A1.1.      
Célnyelvi (magyar) környezet: 1–60. óra  
	  

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

6	  

47-48. 

Helyek a városban 2.  
Mikor hol van Péter? (63. o.) 
Hova mész? Hol vagy? (64. o.) 
Hova mész? Hova megy? (65. o.) 
Mit mond Péter? (66. o.) 
Ön következik (66. o.) 

49-50. 

Helyek a városban 3.  
Hova mész a héten? Hova megy a héten? (66. o.) 
Megyünk együtt moziba? (67. o.) 
Kivel mész moziba? Kivel megy moziba? (68. o.) 
Ön következik (68. o.) 
Mi a hétvégi programja? (69. o.) 
Pénteken jön a barátja Kanadából (69. o.) 

51-52. 

Helyek a városban 4. 
Hova? Hol? Honnan? (69. o.) 
Honnan jössz? Honnan jön? (70. o.) 
Honnan jössz? Honnan jön? (70. o.) 
Mi ez? Ki ez? (71. o.) 
Mivel közlekedik a városban? (72. o.) 
Mivel közlekedsz? Mivel közlekedik? (72. o.) 
Kiejtés és intonáció: szókapcsolatok (72. o.) 

53-54. 

Útbaigazítás: Irányok (73. o.) 
Egerben (73. o.) 
Elnézést, van a közelben…? (74. o.) 
 

Város és falu 1. 
Mónika Kanadáról mesél (75. o.) 
Mi van és mi nincs Magyarországon? (75.o.) 
A többes szám (77. o.) 
Mi van, és mi nincs az Ön országában? (77. o.) 

55-56. 

Város és falu 2. 
Települések Magyarországon (77. o.) 
Jó Barcelonában lakni? (79. o.) 
Melyik városban jó lakni? (80. o.) 
Prezentáció: az országom, a városom 

57-58. Gyakorlás, ismétlés 

59-60. Vizsga 
 

 


