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BEVEZETŐ 

A mai modern világban egyre jobban háttérbe szorul a klasszikus írásbeli szövegalkotás. A 

gyerekek olyan környezetben nőnek fel, ahol már nem szokás kézzel levelet írni, nem vezetünk 

naplót az érzéseink kifejezésére. Leginkább az SMS-re és az internetes üzenetekre szorítkozik 

az írásbeli kommunikációnk, teletűzdelve ikonokkal és rövidítésekkel. Ebben a környezetben 

nagyon fontos, hogy egy kicsit másképpen, tudatosabban odafigyelve ismertessük meg a 

tanulókat az írásbeli önkifejezés lehetőségeivel. Hiszen ezek nem csupán a kommunikációban 

támogathatnak, hanem a tanulás terén is nagy segítséget nyújthatnak a későbbiekben. A 

kézikönyv célja, hogy segítséget adjon a kollégáknak abban, milyen módon tudják 

élményközpontúan, ám mégis nagyon tudatosan fejleszteni a gyerekeket ezen a téren.  

A kézikönyvben igyekszünk bemutatni a tantárggyal kapcsolatos koncepciónkat, 

feltárni a lehetőségeket az adott területen, kitérve az esetleges nehézségekre. Az a néhány 

óravázlat, ami helyet kapott a kézikönyvben, útmutatást adhat a tankönyv és a munkafüzet 

ideális felhasználása mellett a kiegészítő tevékenységekre is.  
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

A Nemzeti alaptanterv (2012) egyik kiemelt kulcskompetenciája az anyanyelvi kommunikáció. 

Ez magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények kifejezését és 

értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban, valamint a helyes, öntudatos és 

alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek 

során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas 

valóság formálásában.  

A fogalmazás (a szóbeli és írásbeli szövegalkotás) tanításának fő célja a kommunikációs 

képesség fejlesztése. A taneszközök először a gyerekek szóbeli kifejezőkészségét, majd az 

írásbeli szövegalkotását alapozzák meg, illetve fejlesztik. A diákok ezek segítségével 

megismerkedhetnek a kommunikációs folyamat szerkezetével, eszközeivel és módjaival.  

A szövegalkotás a legkomplexebb anyanyelvi képesség. Ráépül a beszédre és az 

olvasásra, az írástechnika és a helyesírás pedig eszközként funkcionál benne. Az írásbeli 

szövegalkotás elősegíti a megértést, az összefüggések meglátását. Egyre inkább a tanulás 

eszközévé válik, hiszen a későbbiek folyamán ez segíthet egy-egy új ismeret tagolására, a 

lényeg kiemelésére, az összefoglaló vázlatok, jegyzetek elkészítésére stb. A gyerekek a tanórák 

során megismerkedhetnek a különféle szövegmintákkal, azok tartalmával és szerkezetével, 

emellett megalapozzuk az önálló, kreatív írásbeli fogalmazást is. A gyerekek a minták felfedező 

tanulmányozása közben szinte játékosan kapnak segítséget az anyanyelvi kommunikáció 

különféle területein.  

A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése a komplex személyiségre is hat 

(önkifejezés, tolerancia, kezdeményezőképesség, esztétikai-művészeti tudatosság, vállalkozói 

kompetencia). 

A kommunikációtól elválaszthatatlan az illem, így szinte minden témánál érintjük ezt a 

területet is. A tanulók a különféle szituációs feladatok közben erősíthetik meg a tudásukat, 

illetve szerezhetnek új ismereteket, tapasztalatokat ezen a téren. Mivel egyre több a negatív 

mintával találkozhatnak, így erre különösen fontos odafigyelnünk.  

A megfelelő motiváció érdekében a tanóra során gyermekközeli témákkal érdemes 

dolgozni, hogy a diákoknak legyen róluk mondanivalója. A tankönyv és munkafüzet feladatait 

ennek szellemében állítottuk össze. A fogalmazási témák a mindennapi életből származnak, 

egyben fejlesztő hatásúak is. A fogalmazások elkészítése nem céltalan, nem az írásért 

önmagáért készülnek, hanem igazi közönségnek, valós kommunikációs partnernek. A tanulók 

saját élményeik és tapasztalataik felhasználásával alkothatnak a hozzájuk legközelebb álló 

témákban.  

A különböző képességű tanulók megfelelő fejlesztésére kiválóan alkalmasak a nyitott 

fogalmazások. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy minden gyermek sikeres legyen a 

szövegalkotásban, függetlenül a képességeitől. Ezen a téren segít az írás folyamatában 
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alkalmazandó stratégiák, technikák direkt tanítása. Ezeket a stratégiai, technikai lépéseket 

egyaránt használhatjuk a szövegalkotás elkészítése során és az ellenőrzésnél is.  

A fogalmazás, szövegalkotás nagyon komoly tantárgyi integrációt követel. A sikeres 

szövegalkotás eléréséhez a tanulókat megfelelően fel kell készíteni és fejleszteni a helyes ejtés, 

a nyelvhelyesség, a szókincsfejlesztés, a szövegértés, az íráskészség, a helyesírási képesség, a 

gondolkodás (lényeglátás, összefüggések felismerése stb.), az esztétikai érzék terén.  

Emellett bőven adódik lehetőség a tantárgyi koncentrációra is, hiszen a 

környezetismeret, vizuális kultúra, testnevelés, ének-zene és irodalomórán szerzett élmények 

és tapasztalatok mind kapcsolódnak a szóbeli és írásbeli szövegalkotáshoz.  

A fogalmazásórákon nagy jelentősége van az értékelésnek. A szöveges 

értékelőlapokkal és a fogalmazási dicséretkártyákkal megfelelő motivációt és pozitív 

megerősítést kapnak a gyerekek. Az értékelőlapok arra is lehetőséget adnak, hogy a tanulók 

önértékelési képessége megfelelően fejlődjön.  

Az élményfüzet bevezetése is jó motiváció a tanulók számára. Emellett 

rendszerességre, tudatosságra neveli őket ennek használata. Ezek a füzetek a későbbiekben is 

jól használhatóak.  

A tankönyv és munkafüzet feladatai különféle munkaformákra adnak lehetőséget. 

Gyakori a páros és a csoportmunka, ezzel is teret adva a kommunikáció fejlesztésének. Itt 

nagyon fontos feladat, hogy megfelelően erősítsük meg a gyerekek pozitív tapasztalatait, vagy 

gyengítsük, esetleg oltsuk ki a negatív a negatív élményekből, tapasztalatokból eredő hibákat 

a kommunikáció terén. A páros és csoportmunka arra is lehetőséget ad, hogy a kevésbé bátor 

tanulók is önbizalmat szerezzenek, és egymástól tanulhassanak a gyerekek.  

A fogalmazás tanításánál különösen fontos az élményközpontú tanítás. Az indukciós 

szövegeink témájukkal, megszövegezésükkel, didaktikai apparátusukkal igyekeznek felkelteni 

a gyerekek érdeklődését, ezzel is motiválva őket a feladatok megoldásában. Az illusztrációk 

nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, hanem sokszor a feladatok megoldását is segítik. Az 

élményközpontúság megvalósításához érdemes felhasználni az órákon pl. a képregényeket, 

videoklipeket, filmeket, animációs filmeket.  

Nagyon fontos, hogy ösztönözzük a tanulókat arra, hogy az általuk alkotott szöveget 

szükség esetén többször vizsgálják felül és dolgozzák át. Ezért szorgalmazzuk, hogy a gyerekek 

több piszkozatot írjanak, amelyekről visszajelzést kaphatnak társaiktól is. Ez egy tudatos, 

megfontolt szövegalkotási stratégiát alakíthat ki a gyerekekben, ami a későbbiekben nagy 

segítséget jelenthet akár a mindennapi életben vagy a munkában.  
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Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatközpontú írásbeli szövegalkotás algoritmusának 

elsajátítására. A fejezetcímekben vázolt lépések mellett a gyerekekkel a következő fázisokat 

visszük végig következetesen: 

 A piszkozat elkészítése – ez az első szövegváltozat, ami nem a végleges forma 

megtalálására vagy megalkotására irányul. A gyerekek azért írják le a gondolataikat, 

hogy lássák, mi mondanivalójuk van a témáról. A középpontban a mondanivaló 

megtalálása áll, nem pedig a rögzítés problémái. A mondatokat a gyerekek akkor 

tudják világosabbá, pontosabbá tenni, ha már leírták őket.  

 Az átdolgozás – a piszkozat javításának fázisa. Ekkor vizsgálja felül a tanuló az írását, 

módosítja, kiegészíti, vagy éppen töröl belőle, egyszóval átírja annak érdekében, hogy 

minél pontosabban, jobban tudja elmondani, kibontani, amit akar.  

  A fogalmazás letisztázása – a tanulók lemásolják a saját, javított szövegüket.  

 A közreadás – az írásfolyamat végső aktusa. A szöveg felolvasása, hiszen a 

gondolatok a hallgatósággal, olvasóközönséggel való megosztásának távlata 

gondosabb írásra, átírásra és árnyalásra készteti a tanulókat. Mivel elég kevés az idő 

az órákon, így érdemes párokban megoldani a közreadást. Így mindenki megoszthatja 

valakivel a gondolatait a kevés idő ellenére is.  

A fogalmazástanítás órái gondos tervezést igényelnek. A tankönyv és a munkafüzet 

feladatsora iránymutatás az óra menetére a pedagógusnak. A feladatok között helyet kap a jó 

és rossz minták vizsgálata, az irányított gyakorlás, a világos céladás, valamint az önálló munka 

és a szabad témaválasztás.  

A feladatok között gyakran kínálunk fel drámajátékokat. Ezzel lehetőséget adunk, hogy 

a gyerekeket a személyes élmények segítsék a megfogalmazásban és a szövegalkotásban.  

Mivel kommunikációról van szó (szóbeli és írásbeli), elengedhetetlen a kooperatív 

technikák alkalmazása. Ezek lehetővé teszik a különböző kommunikációs képességekkel 

rendelkező tanulók együttműködését, sőt a szókincsbővítésnek is remek színtere. A 

véleménycsere, a vélemények, nézőpontok ütköztetése a gyerekek személyiségfejlődését is 

segíti.  

Az egyes leckék vázlatos felépítése RJR-modell alapján: 

 Ráhangolódás szakasza (egyfajta helykészítés az új számára, előkészítése az előzetes 

ismeretek, tudás azon területének, amelybe az új anyag beilleszkedik).  

Ebben a szakaszban történik meg a célkitűzés, a problémafelvetés, az előző, meglévő 

tudás aktiválása, gondolkodás a témáról, a feladatról, a saját tapasztalatokról és a 

viszonyulásról. Itt sokat segítenek a nyitóképek, nyitó beszélgetések, esetleg egy 

ráhangolást segítő vers vagy szöveg (irodalmi, tudományos vagy dokumentum). Itt van 

igazán alkalom arra, hogy a gyerekek önmagukat adják, a saját gondolataikat 

közvetítsék.  
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 Mi jut eszedbe róla? 

 Milyen tapasztalatot szereztél eddig róla? 

 Hogyan képzeled? 

Jól hasznosíthatók ilyenkor az asszociációs játékok, a jelentéstartalmat előkészítő 

feladatok, szómagyarázatok, helyes ejtést fejlesztő gyakorlatok. 

 Jelentésteremtés szakasza (ismerkedés az új információkkal, jelentéstulajdonítás, a 

megértési folyamat nyomon követése, hídépítés a meglévő és az új ismeretek között). 

Ebben a szakaszban fokozatosan juttatjuk el a gyerekeket a feladatok egymásra 

épülésével az önálló szövegalkotásig: 

 mondatfűzés, 

 szövegrészlet, 

 szöveg kiegészítése, 

 szöveg többféle befejezése, 

 önálló szövegalkotás. 

 Megértés (megfigyel, adatot dolgoz fel, tömörít, kiemel, elképzel, lerajzol, kifejez stb.). 

 Reflektálás szakasza (összehasonlítás, összefoglalás, értékelés, élmények és 

tapasztalatok megbeszélése, kilépőkártya).  

Mint már említettük, a szövegalkotás a legkomplexebb tevékenység. Ennek megfelelően igen 

sok képességet és készséget igényel. Ezek folyamatos fejlesztése kiemelten fontos a 

fogalmazás tanításánál. Ezeket a fejlesztéseket egyszerűen beépíthetjük az órák menetébe. Az 

óra minden szakaszában van erre lehetőség. Természetesen a fejlesztések nem korlátozódnak 

a fogalmazásórára, hiszen a többi tantárgynál alkalmazott fejlesztések hatékonyan támogatják 

ezt a területet.  

A fogalmazás tanításához szükséges fejlesztési lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. 

Ezek közül csak néhányat sorolunk fel az ötletadás szintjén.  

Szókincs fejlesztése: 

 szógyűjtés adott képről, a teremben, egy fogalommal kapcsolatban stb.; 

 szavak pótlása hiányos mondatokban; 

 betűrejtvények; 

 keresztrejtvények; 

 ellentétpárok (pl. kártyával, bingóval, felelgetősen stb.); 

 szórejtvények körülírással;  

 szólások és közmondások (képekkel, kiegészítéssel, keverten stb.); 

 rokon értelmű szavak (Mondd másképp!, keresztrejtvény, mondatokba helyezés); 

 Játék a betűkkel, Scrabble, szóháló, szókereső, lóugrásban szavak (ezek interaktívan is 

elérhetőek); 



FI -501010303/1 Fog a l mazá s 3.  |  F I -501010403/1 Fo ga l m azás  4 .  –  Ta n ító i  k éz ikö ny v  

 

9 
 

 barkochba; 

 szólánc (utolsó betűvel vagy szótaggal); 

 találós kérdések. 

A szókincs fejlesztéséhez kiváló segítséget jelent a tankönyv végén található rokon értelmű 

szavak kincsestára, ill. az élményfüzet, ahova a gyerekek maguk is gyűjthetnek szavakat.  

Beszédkészség, beszédértés fejlesztése: 

 szógyűjtések azonos főfogalom alá; 

 hangkeresés; 

 szótagolás, hangokra bontás; 

 spontán beszélgetések (napi tevékenységekről); 

 beszélgetés adott történetről; 

 mesebefejezés másképp; 

 szituációs játékok; 

 rövid történet visszamondása; 

 pletykalánc; 

 hangerő, hangsúly, beszédtempó gyakorlása; 

 szópárok közötti azonosságok és különbségek felismerése; 

 történetek folytatása. 

Gondolkodás fejlesztése: 

 táblás játékok (amőba, dáma, halma stb.); 

 befejezetlen mondatok kiegészítése; 

 főfogalom alá rendezés (szógyűjtés); 

 folytasd a sort (szabályfelismerés, szabálykövetés); 

 kakukktojás; 

 sudoku és egyéb rejtvények; 

 történet mondatainak sorba rendezése; 

 Mi lehetett a kérdés? (az előzmény felismerése); 

 puzzle játékok; 

 betűpótlás a szavakban;  

 fölösleges betűk a szavakban; 

 csoportosítás adott szempontok szerint; 

 szókapcsolatok gyűjtése; 

 rövid mesék tartalmának elmondása; 

 kép, tárgy és tulajdonságok párosítása; 

 képsorok mondanivalójának megfogalmazása; 

 eseménysor összeállítása (képsor, mondatok); 
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 képhez tartozó igaz állítások keresése; 

 titkosírás (pl. számítógépen wingdings betűtípus segítségév . 

Íráskészség fejlesztése: 

 szem-kéz koordinációs gyakorlatok; 

 alak-háttér; 

 finommotorika fejlesztése; 

 gördülékeny vonalvezetés; 

 másolás, diktálás, önálló írás. 

Helyesírás fejlesztése: 

 auditív észlelés fejlesztése (hangfelismerés, hangdifferenciálás); 

 kiegészítő gyakorlatok (betűpótlás); 

 választó gyakorlatok (rövid, ill. hosszú magán- és mássalhangzók); 

 hibajavítás;  

 toldalékok pótlása; 

 hiányzó írásjelek pótlása, mondatközi és mondatvégi írásjelek pótlása; 

 tagolatlan mondatok tagolása; 

 szókapcsolatok alkotása; 

 helyesírási totók; 

 helyesírási szótár használatának gyakorlása. 
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

II.1. A tanítás és a tanulás eredményességét segítő eszközök és megoldások  

A fogalmazás tankönyv fejezeteinek elején egy-egy nyitókép található. Ezeknek a képeknek 

több funkciója is van. Alkalmasak a ráhangoló beszélgetésre, szavakat lehet gyűjteni róluk, 

rövid történetet lehet kitalálni hozzájuk, emlékezet- és figyelemfejlesztési feladatokat lehet 

kapcsolni hozzájuk. A tankönyvben és munkafüzetben a leckék feladatai között is vannak a 

képekre utaló tevékenységek. 

 

             
 

A leckék elején, a lap bal felső részében található a fejezet és azon belül a lecke címe. 

A cím lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek végiggondolják, miről is szólhat az adott lecke.  

 

 
 

Minden fejezethez, leckéhez tartozik egy tankönyvi szöveg, melynek segítségével a 

gyerekek könnyebben felidézhetik vagy bővíthetik tudásukat. Ezeket igyekeztünk röviden és 

közérthetően megfogalmazni. Ezek nem definíciók. Sokkal inkább alkalmasak arra, hogy a 

gyerekek rendszerezni tudják a meglévő tudásukat, illetve új információhoz jussanak az új 

tananyag megismerése előtt és közben. Így a tanuló egy folyamat részese, nem különálló 

egységekből kell összeállítania valamit.  
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Színes háttéren jelennek meg a gyerekekhez szóló szövegek. Ezek további segítséget 

nyújtanak számukra a megértésben. Fontosnak tartjuk, hogy a szöveg stílusa közvetlen legyen, 

és így a kisdiák interakcióba léphessen a témával és a szerzővel egyaránt. Ezt segítik az olyan 

kapcsolattartást biztosító kifejezések, mint: Ugye, emlékszel…?, Bizony, bizony!. 

 

 
 

A leckék feladatai mellett található jelek mutatják meg a feladatok elvégzésének ideális 

munkaformáját. Természetesen ezektől egyedi helyzetekben el lehet térni.  

 

 
 

A tankönyv végén található a fogalomtár, a rokon értelmű szavak kincsestára, melyek 

segítséget nyújtanak az önállóan elkészítendő fogalmazásoknál, illetve a feladatok 

megoldásánál. A javítási jelek használatával a tanulók könnyebben eligazodnak az önálló 

fogalmazás során előforduló hibáik között. Az önellenőrzés szempontjait a könyv végén 

másfelől közelítettük meg, mint az egyes leckéknél, tehát érdemes mindkettőt használni. 

Javasoljuk, hogy a könyv végi szempontokat fussuk át a gyerekekkel a fogalmazás előtt. Ezek 

a tanultak összefoglalására is alkalmasak.  
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Az élményfüzet bevezetése jó lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek maguk is 

bővíthessék a tudástárukat, a fenti segédletek mellett. 

A folyamatközpontú fogalmazástanítás lépéseit minden szövegműfaj esetén 

összefoglaljuk a gyerekek számára. Ezeket az összefoglalásokat számtalan munkaformában 

használhatjuk az órákon, de az önálló fogalmazás elkészítése előtt is érdemes átnézni, hiszen 

nem az elméletet kell elsajátítani a gyermeknek, hanem hasznosítania kell a tanultakat a 

gyakorlat során. Ez az összefoglalás a fogalmazás ellenőrzése során is alkalmas arra, hogy a 

gyerekek maguk fedezzék fel, ha valamit nem jó sorrendben csináltak, lefelejtettek esetleg, 

így fejlesztve az önellenőrzést.  

 

            
 

A tankönyv és a munkafüzet oldalainak illusztrációja egyaránt alkalmas a motiválásra, 

a gondolkodásra, az érzelmek megfogalmazására és a feladatok megoldásának támogatására. 

A képek a gyerekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődési köréhez illeszkednek.  
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A tankönyvben többször találkozunk „gyerekek” által készített fogalmazásokkal, 

melyeknek megfigyelésével felismerhetik a tanulók a fogalmazás fő jellemzői, felfedezhetik az 

esetleges hibaforrásokat, és egyben mintát is kaphatnak a helyes fogalmazásra.  

Ezeket a szövegeket szándékosan jelenítettük meg írott formában, hogy még közelebb 

kerüljenek a gyerekekhez.  

 

 

A tankönyv leckéi gyakran tartalmaznak gondolattérképet a tanultak összefoglalására. 

Ezekkel a gyerekek rendszerezhetik a régi és új ismereteiket.  
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A taneszközeink egy régi hagyományt elevenítenek fel: a piszkozat elkészítését. Ez a 

szövegváltozat nagyban segíti a gyerekeket abban, hogy minél szabatosabb és egyre 

összefüggőbb fogalmazást írjanak. Hiszen ha például magunk alkotunk szöveget, mi is 

többször átírjuk, átszerkesztjük, mielőtt megszületne a végleges változat. Ne fosszuk meg ettől 

a gyerekeket sem! Ráadásul a piszkozat tisztázásakor az esetleges hibáikból is tanulhatnak 

majd.  

A tartós tankönyvben a piszkozatíráshoz és annak javításához javítási jelekkel 

bemutatott mintát kapnak a gyerekek, a munkafüzetben pedig értékelőlapok segítik őket a 

piszkozatok megfelelő korrigálásában.  

 

              
 

II.2. A tankönyvek nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve 

II.2.1. A 3. évfolyamos tankönyv nagy témaköreinek részletes bemutatása 

I. Ismétlés 

 A beszédről és az írásról szerzett ismeretek felelevenítése.  

 Az üzenet fogalma.  

 A mondat, mint az üzenet legkisebb része.  

 A szavak, mint a mondat legkisebb részei.  

 A köszönés. 

 A telefonálás illemszabályai (köszönés, bemutatkozás, lényegre törő fogalmazás, 

elbúcsúzás).  



FI -501010303/1 Fog a l mazá s 3.  |  F I -501010403/1 Fo ga l m azás  4 .  –  Ta n ító i  k éz ikö ny v  

 

16 
 

Az elmúlt két évben már sokat tanultak a gyerekek az olvasás- és a nyelvtanórákon a 

témáról. Habár fogalmazást még nem tanítunk az első két évfolyamon, mindezek az ismeretek 

kellően előkészítették a terepet az új tantárgynak. A lecke feldolgozásában a gyerekek 

élményei állnak a középpontban, ezen keresztül elevenítjük fel a szavakról, mondatokról, a 

beszédről megszerzett ismereteket. Ebben a szakaszban még a szóbeli megfogalmazásé a 

főszerep.  

II. Szavakból mondat  

A fejezet egyik fő témája a szórend a mondatokban, illetve a mondatok beszéddallama a 

beszéd közben. Figyeltessük meg a gyerekekkel, hogy a szavak sorrendjének 

megváltoztatásával hogyan változhat meg a mondatok értelme! Hogyan lehet úgy 

megváltoztatni a mondat szórendjét, hogy értelmes maradjon, illetve mely szavak sorrendjét 

nem lehet felcserélni a mondaton belül (TK. 8. oldal feladatai)? 

 

 
 

A szórend mellett fontos a beszéddallam is. A kijelentő mondatok ereszkedő dallama 

legtöbbször nem okoz gondot (bár vannak olyan tanulók, akiknél ezt is javítani kell), ám a 

kérdések esetében már többször előfordul hiba. A helyes ejtés érdekében érdemes játékos 

feladatokkal gyakoroltatni a helyes dallamvezetést.  

A magyarra az ereszkedő dallammenet jellemző, tehát a közlés eleje általában magasabb, 

majd ez különféle módokon csökken. Kiindulásnak vegyük a kijelentő mondat mintáját. A 

kérdéseket illetően nagyobb a sokszínűség a típusok miatt. Az eldöntendő kérdéseket illetően 

alapvetően három csoportról beszélhetünk:  

 egy szótagú: nincs frekvenciacsökkenés a szótag második felében, emelkedés van, pl. 

Én?  

 két szótag: több fajtája lehet, dallamemelkedés jellemző az utolsó szótagon, amit 

követhet csökkenés, pl. Függönyt?  

 három vagy több szótagú: általában az utolsó előtti szótagon emelkedik a dallam és az 

utolsó leesik, pl. Kitakarítottátok a lakást? (Gósy 2004.) 

A beszélő nevek értelmezése és alkotása remek játék a gyerekek számára. Ezeket a 

neveket a későbbi fogalmazásaikban fel is használhatják.  
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A szóbeli és írásbeli fogalmazás egyik fontos tulajdonsága, hogy lényegre törő legyen. 

Ne tartalmazzon felesleges mondatokat, ami nehezítené a megértést. Ennek felismerése az 

egyik kiemelt célunk.  

A TK. 10. oldal 2. feladatának szövege tréfásan és egyben tanulságosan példázza a 

felesleges mellébeszélést. 

 

 
 

A lényeg kiemelése nem egyszerű feladat a gyerekek számára. Éppen ezért az általuk 

lerövidített szöveget összehasonlíthatják egy mintával, ellenőrizve munkájukat.  

A bőbeszédűséggel ellentétben a szűkszavúság is okozhat problémát. Micimackó 

kedves kis története megfelelő motivációt biztosít a téma feldolgozásához. Ennél a leckénél 

már megjelenik az élményfüzet és az értékelőlapok használata.  

A leckében arra is felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy a mondatfajták 

megváltoztatásával más-más szándékot fejezhetünk ki.  

A történetalkotás egy közös játékkal bővül, a mondatfűzögetővel. A gyerekek így 

közösen alakítanak ki egy történetet. 

Óraterv 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar irodalom – fogalmazás 

Osztály: 3.  

Tananyag: Folyton ismételt szavak 

Célok, feladatok: Felesleges szóismétlődések felismerése, kiküszöbölésük rokon értelmű 

szavak használatával. Szinonimák gyűjtése megfigyelés és aktív szókincs alapján, valamint a 

szinonimák helyes használata.  
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Fogalmazás tankönyv (20–21. oldal és 83–85. oldal), Fogalmazás munkafüzet (20-22. oldal), 

élményfüzet 

I. Ráhangolás (5 perc) 

 Utánozó játék (állatok mozgásának utánozása pantomimjátékkal) (munkaforma: 

frontális). 

 Tamkó Sirató Károly Mamagol című versének közös elolvasása (Mf. 20. old.)  

 

 
 

Beszélgetés a versről: 

Az állatok mozgásával kapcsolatos szavak kigyűjtése, megfigyelése.  

Hasonló szavak gyűjtése más állatokkal kapcsolatban.  

 A tankönyv bevezető szövegének elolvasása (munkaforma: frontális). 

 

 
 

Beszélgetés a szövegről. Egyéni vélemények, reakciók a szöveggel kapcsolatban. A 

gyerekek fedezzék fel Bence beszámolójában a szóismétléseket! Amennyiben maguktól nem 

érzékelik a problémát, vezessük rá őket a kiemelt szavak megfigyeltetésével! Végül olvassuk 

el a tankönyvi szöveget a gyerekekkel, mely felvezeti a tanóra anyagát!  

II. Jelentésteremtés (25–30 perc) 

 Bence beszámolójának átalakított változatát olvassák el a gyerekek. A két szöveg 

összehasonlítása, a különbségek megfigyeltetése (TK. 20. old. 1. fel.). A rokon értelmű 

szavak és az átfogalmazás szerepének felismertetése. (Munkaforma: frontális.) 
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 Találós kérdés a megy szó szinonimáinak felhasználásával (TK. 20. old. 2. fel.). 

(Munkaforma: egyéni vagy páros.) 

A megy ige rokon értelmű szavainak gyűjtése az élményfüzetbe a rajzok segítségével 

(TK. 20. old. 3. fel.). Ennél a feladatnál használhatják a gyerekek a tankönyv végén 

található Rokon értelmű szavak kincsestárát is. (Munkaforma: páros vagy csoportos.) 

 Járásmódok bemutatása (TK. 21. old. 4. fel.) (Munkaforma: frontális.) 

 Játék a szavakkal. (Munkaforma: páros vagy csoportos.) 

Rokon értelmű igék párosítása  

 

alszik dolgozik beszél  fázik 

énekel nevet elmélkedik iparkodik 

gondolkodik szövegel kutat melózik 

siet veszekedik durmol civakodik 

keres didereg kacag dalol 

 

A szavak párosítása történhet többféleképpen: 

 a szókártyák egyszerű párba rendezésével; 

 memóriajátéknak megfelelően 2-2 kártya megfordításával; 

 a gyerekek között szétosztva a szókártyákat mindenki megkeresi a párját (mozgásos); 

 szódominóként. 

 Rokon értelmű főnevek gyűjtése (Mf. 20. old. 2. fel.). (Munkaforma: páros vagy 

csoportos.) 

 Szöveg kiegészítése a szóismétlés elkerülésével (Mf. 20. old. 3. fel.). (Munkaforma: 

páros vagy csoportos.) Ennél a feladatnál is javasoljuk a Rokon értelmű szavak 

kincsestárát segédletként.  

 Szólások mint rokon értelmű párok (TK. 21. old. 5., 6., 7. fel.). (Munkaforma: páros.) 

III. Reflektálás (5–8 perc) 

 A megszerzett ismeretek alapján egy hibás szöveg elemzése, átfogalmazása (Mf. 21. 

old. 4. fel.) (munkaforma: csoportos). A csoportok zárásként felolvassák a 

fogalmazásaikat, megbeszélik az esetleges különbségek okait.  

Értékelés (2 perc) 

Házi feladat: Mf. 22. old. 8. és 9. fel. 
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III. Mondatok egymás után 

Ebben a fejezetben már megjelenik a gondolatok kifejezésének írásbeli lehetősége is. Fontos 

felhívni a gyerekek figyelmét, hogy az írásbeli megfogalmazás esetén még pontosabban és 

egyértelműbben kell fogalmazni a megértéshez.  

A leckék feladatai elsősorban segítenek a bemutatott szövegek feldolgozásában, 

megértésében, emellett jó mintát adnak a későbbi fogalmazásokhoz a gyerekek számára (pl. 

A házi macska című szöveg tagolásának bemutatása jól fogja támogatni az önálló fogalmazás 

elkészítését a negyedikes leíró fogalmazásoknál.). 

A célunk, hogy a gyerekek megtanulják a vázlat és a kulcsszó fogalmát és jelentőségét. 

Jelen esetben egy meglévő szöveghez készítenek vázlatot. Ez jó előkészítése a majdani önálló 

szövegalkotáshoz készítendő vázlatoknak, emellett azonban nagyszerű lehetőség a tanulási 

technikák elsajátításához is. 

 

 
 

A leckék célja az is, hogy a gyerekek megértsék a szöveg fogalmát, felismerjék a 

tartalmi összefüggéseket. A tankönyv 18-19. oldalán többféle szövegfajtát mutatunk be, 

melyeknek azonban van egy közös elemük: a sárkány témája. A szövegek elolvasását 

feltétlenül előzze meg, hogy a gyerekek a képek alapján próbálják elmondani, miről is szólhat 

majd a szöveg. Ezzel motiváljuk is őket, illetve fejlesztjük a gondolkodásukat, kreativitásukat.  

A gyerekek az érdeklődési körüknek megfelelően szabadon választva folytathatják a 

nekik tetsző szöveget. A szövegek tartalmát el is mesélhetik egymásnak. Ki lehet egészíteni a 

feladatokat azzal is, hogy összekeverjük a különféle szövegek mondatait, és azokat szét kell 

válogatni.  
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A téma lezárásához vidám feladat a lecke végén található képről készített humoros 

történet.  

 

 
 

A fogalmazásokban az egyik leggyakrabban előforduló hiba a szóismétlés. A TK. 20-21. 

oldalán található lecke erre hívja fel a gyerekek figyelmét; egyben segít abban, hogyan 

kerülhetik el ezt a hibát. A rokon értelmű szavakkal már foglalkoztunk, itt azonban kiemelt 

szerepet kapnak. Ennél a leckénél érdemes megmutatni a tankönyv végén található Rokon 

értelmű szavak kincsestárát, amit a későbbiekben is tudnak használni a gyerekek.  

A fogalmazások színesítéséhez jól használhatóak a szólások, melyek bizonyos 

tulajdonságoknak, cselekvéseknek felelnek meg. Ezeket a szólásokat a hozzájuk tartozó 

tulajdonság vagy cselekvés megjelölésével érdemes összegyűjteni az élményfüzetbe. (A lecke 

több példát is tartalmaz.)  

 

 
 

Köti az ebet a karóhoz. (makacs, konok) 

Kopog a szeme az éhségtől. (éhes) 

Itatja az egereket. (sír) stb.  
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IV. Mondatból szöveg 

A beszéd, vagyis a szöveg hosszúsága és részei mindig a szöveg alkotójától függenek. Ezért 

nem igazán célszerű csak annak a tanítása, miszerint a szöveg mondatokból áll. Lehet akár egy 

szóból vagy mondatból álló egy szöveg. Ezek általában a piktogramokkal, jelzésekkel, jelekkel 

rokon feliratok, pl.: Csúszásveszély!, vagy: Kérjük a bejáratot szabadon hagyni!. Mindezeket 

természetesen hosszabb formában is kifejezhetnénk, ám ez az adott helyzetben nem lenne 

célszerű.  

 

 
 

Élvezetes feladat a gyerekek számára, ha a különféle táblákhoz, feliratokhoz 

készíthetnek bővebb szövegeket, vagy egy adott szöveget egyszerűsíthetnek le egyszavas vagy 

egymondatos alakká.  

A fejezet célja a szöveg jellemzőinek megfigyeltetése is, felfedeztetve, hogy a szöveg 

mondatai tartalmilag összefüggőek és egymásra épülnek. Sokféle szöveg létezik: vers, mese, 

regény, recept, időjárás-előrejelzés, plakát, felirat. A szövegnek üzenettartalma van.  

A szövegek között a közös tartalom ellenére lehetnek különbségek. Jól példázza ezt a kutyákról 

szóló szövegeket feldolgozó lecke a TK. 28-29. oldalán. Vannak érzelemtől mentes és 

érzelmekkel színesített szövegek is.  

 

 
 

A gyerekek megismerkedhetnek a hírekkel, tudósításokkal, az ismeretközlő 

szövegekkel, az irodalmi szövegekkel (vers, mese). Felfedezhetik a szövegek közötti 

hasonlóságot (mindegyiknek a kutya a fő témája), illetve a különbségeket (tartalmaz 

érzelmeket a szöveg vagy nem, hosszabbak vagy rövidebbek a mondatok, mondatfajták 

változatossága stb.).   

A TK. 30-31. oldalán lévő lecke célja az önálló szövegalkotás (írásban) részleteinek 

megismerése (tervezés, témakeresés, történet kitalálása stb.).  
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A tankönyvi szövegben útmutatást kapnak a gyerekek a fogalmazás elkészítéséhez. Itt 

kerül szóba először a piszkozat készítése, ami nagyon fontos eleme az önálló 

szövegalkotásnak, mint azt már a korábbiakban taglaltuk.  

 

 
 

Ebben a leckében vezetjük be a javítókulcsot is. A gyerekekkel megismertetjük a 

javítási jeleket.  

 

 
 

A szöveg és ismeret című leckében az ismeretközlő szövegekkel foglalkozunk. 

Megmutatjuk a gyerekeknek, hogyan tudnak megjegyezni minél több ismeretet a szövegből. 

A szöveg feldolgozására a tankönyv bemutatja a lépéseket. Ez a saját fogalmazás 

elkészítésekor is nagyon hasznos lesz a gyerekek számára, egyben segíti őket a tanulási 

technikák alkalmazásában is.  

Lépések a szövegfeldolgozásban: 

 cím és illusztráció megfigyelése (mit tudhatok meg a szövegből, elvárások); 

 szöveg elolvasása (összehasonlítás az előzetes elvárással); 

 a szöveg elolvasása bekezdésenként; 

 kulcsszavak kiemelése a bekezdésekben; 

 tételmondatok keresése a bekezdésekben; 

 vázlatkészítés, esetleg gondolattérkép készítése; 

 szöveg újraolvasása; 

  



FI -501010303/1 Fog a l mazá s 3.  |  F I -501010403/1 Fo ga l m azás  4 .  –  Ta n ító i  k éz ikö ny v  

 

24 
 

 megtudott ismeretek elmondása (még segíthet a szöveg); 

 megtudott ismeretek elmondása (csak a vázlat vagy a gondolattérkép alapján). 

V. Anyagok gyűjtése 

A fejezet a leggyakoribb anyaggyűjtési módokkal ismerteti meg a gyerekeket: tapasztalat, 

megfigyelés, emlékezés, olvasás, elképzelés. A feladatok ezeknek az anyaggyűjtési módoknak 

a felhasználásával végezhetők el. Itt ismét előtérbe kerül az élményszerű megközelítés. Pl. A 

kísérletek végzése a megfigyelésnek mint anyaggyűjtési módnak kiváló példája. 

 

 

Óraterv 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar irodalom – fogalmazás 

Osztály: 3.  

Tananyag: Személyes élmény, saját tapasztalat  

Célok, feladatok: Anyaggyűjtési módok válogatása. Személyes élmények, saját tapasztalat 

alapján témaválasztás. Az események sorrendjének jelentősége. Javítási jel (sorrend) 

alkalmazása. 

Fogalmazás tankönyv (40–41. oldal), Fogalmazás munkafüzet (40–41. oldal) 

I. Ráhangolás (5 perc) 

 Asszociációs játék (munkaforma: csoportos) – a csoportok egy-egy borítékot kapnak 

képekkel, melyek alapján ki kell találni egy adott fogalmat (kincskeresés, kirándulás, 

ajándékozás, ünnep stb.). 

 

                         
 

  



FI -501010303/1 Fog a l mazá s 3.  |  F I -501010403/1 Fo ga l m azás  4 .  –  Ta n ító i  k éz ikö ny v  

 

25 
 

 Képek sorba rendezése (munkaforma: frontális) – 4-5 kép időrendi sorrendbe 

helyezése, rövid történet alkotása közösen. (Ehhez a feladathoz lehet használni saját 

készítésű rajzokat vagy esetleg képregényeket képkockákra vágva.) 

 

 

II. Jelentésteremtés (30 perc) 

 A lecke elején található tankönyvi szöveg elolvasása, megbeszélése (munkaforma: 

frontális). 

 Bence naplórészletének elolvasása, megbeszélése (TK. 40. old. 1. és 2. fel.). 

 Bence fogalmazásának értékelése az értékelőlapok segítségével (TK. 41. old. 3. fel.). 

 A naplórészlet és az iskolaújság cikkének összehasonlítása (munkaforma: frontális). 

(Mf. 40. old. 2. fel.) 

 Mf. 40. old. 3. feladatának megbeszélése (munkaforma: frontális). 

 Személyes élmény, saját tapasztalat, mint az anyaggyűjtés egyik módjának 

tudatosítása (Mf. 41. old. 4. feladat). 

 A mondatok megfelelő sorrendjének fontossága – utalva az óra elején használt 

képsorra, ill. Bence naplórészletére és újságcikkére – megbeszélés (Mf. 41. old. 5. és 6. 

fel.). 

 Hogyan javítjuk a fogalmazásoknál a sorrendi hibákat? A javítási jel megbeszélése (Mf. 

41. old. 7., 8. fel.). 
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III. Reflektálás (6–8 perc) 

 Személyes élmény alapján egy rövid cikk vagy naplórészlet írása (munkaforma: páros) 

– a párok egymás fogalmazását olvassák el, értékelik és javítják, amennyiben 

szükséges.  

Értékelés (2 perc) 

Házi feladat: TK. 41. old. 5. fel. 

VI. A fogalmazás részei 

A fejezetben a gyerekek megismerkednek a cím fogalmával, illetve a hozzá tartozó helyesírási 

szabályokkal. A tankönyv bemutatja, mi mindennek lehet címe (rajz, festmény, szobor, műsor, 

zene, előadás, regény, mese, film stb.). 

A jó cím jellemzőinek bemutatása (rövid, tömör, érdekes, figyelemfelkeltő, utal a 

történet tartalmára, esetleg szereplőjére, helyszínére vagy a cselekményre). 

Az írásbeli fogalmazás fő részeit mindenképpen érdemes elsajátítaniuk a gyerekeknek. 

Ám számukra érthetőbb, ha nem csupán a bevezetés, tárgyalás, befejezés elvont főneveivel 

mutatjuk be a fogalmazás fő részeit, hanem igékkel is szemléltetjük.  

A fogalmazás elején bevezetjük az olvasót abba, amiről a hosszabb részben beszélni, írni 

szeretnénk majd. Ezt hívjuk bevezetésnek. A fogalmazás közepén elmondjuk vagy írásban 

elbeszéljük, megtárgyaljuk a fontos eseményeket. Ezt nevezzük tárgyalásnak. A 

fogalmazásunk végén összefoglaljuk, lezárjuk, befejezzük a témáról elmondottakat. Ezt hívjuk 

befejezésnek.  

Mindez a bekezdésre is igaz. Hasznos megmutatnunk a gyerekeknek, hogy a 

fogalmazás fő része több önálló, rövidebb egységre is bontható, így könnyebben tudják 

csoportosítani majd egy-egy rövidebb bekezdésbe a mondanivalójukat a saját fogalmazás 

készítésekor.  
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A bevezetés fontosságának megismerése az elsődleges feladat. Mit tartalmazzon a 

bevezetés (helyszín, szereplők, idő, előzmények)? Adott bekezdések megfigyelése, történet 

folytatása, majd hiányzó bevezetés pótlása.  

Események és történések megfogalmazása a tárgyalás részben. Fontos, hogy a 

gyerekek felismerjék az időrend fontosságát. Itt ismerkedhetnek meg a párbeszéddel is, ami a 

szereplők között folyhat a történetben. Különös figyelmet kell fordítanunk a párbeszéd 

leírásának tagolására is (gondolatjel, kettőspont és új sor használata). Mindezt gyakorlatban 

is szemlélteti a tankönyv.  

 

 
 

A cselekmény, történet lezárása. Adott történetek, mesék befejezése többféleképpen. 

Jellegzetes mesebefejezések.  

A fejezet végén a gyerekek a megszerzett ismeretek segítségével önállóan írnak 

tündérmesét. Ehhez kapnak sablont is a tankönyvben.  

 

  

 

A szöveg megalkotásánál is jó szolgálatot tehetnek a mesekártyák, a Rokon értelmű 

szavak kincsestára, az élményfüzet és az értékelőlapok. A fogalmazás elkészítése előtt 
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érdemes ezeket közösen átnézni. Segítséget ad még a tankönyv a mesei kifejezések 

felsorolásával is. 

VII. Az elbeszélés 

Ebben a fejezetben már komoly hasznát veszik a gyerekek az előzően megszerzett 

ismereteknek. A szövegalkotásra való felkészüléshez táblázat nyújt segítséget.  

 

 
 

Emellett a tankönyvi szöveg segít összerendezni a tanultakat. Most már tudatosítani kell a 

gyerekekben az írásbeli szövegalkotás menetét:  

 Téma kiválasztása, 

 anyaggyűjtés, 

 címadás, 

 vázlatkészítés. 

Itt kiemelten foglalkozunk a vázlatkészítéssel, a vázlatpontokkal és az ennek megfelelően 

tagolt fogalmazással.  

A fejezetben megismerkedhetnek a gyerekek az elbeszélő fogalmazással, ami 

eseményeket, történeteket beszél el, általában időrendi sorrendben. Emellett a tankönyv 

összehasonlításként megemlíti a leírást is, ám ezzel a témával majd csak a negyedik osztályban 

foglalkozunk. Az elbeszélő fogalmazás lényegének megértését gondolattérkép is segíti a 

tankönyvben.  
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Természetesen az önálló szövegalkotást megelőzik azok a feladatok, ahol 

elbeszéléseket olvasnak és elemeznek a gyerekek. A véleményezésekhez előkerülnek az 

értékelőlapok is.  

 

 
 

A fejezet zárásaként egy elbeszélés önálló megfogalmazása a feladat, a tankönyv 

lépéseinek felhasználásával. Ezeket a lépéseket érdemes közösen is áttekinteni az önálló 

alkotások elkészítése előtt, majd a gyerekek folyamatosan követhetik ennek segítségével, 

hogy jól dolgoznak-e.  

Miután elkészültek a fogalmazások, jöhet az önértékelés és a társak értékelése az 

értékelőlapok segítségével.  

 

 

Óraterv 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar irodalom – fogalmazás 

Osztály: 3.  

Tananyag: Elbeszélő fogalmazás 

Célok, feladatok: Az elbeszélő fogalmazás fogalma, műfaji sajátosságainak megismerése, 

ismeretek rendezése gondolattérképpel.  

Fogalmazás tankönyv (66–67. oldal), Fogalmazás munkafüzet (64–65. oldal) 
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I. Ráhangolás (5 perc) 

 Tamkó Sirató Károly Pinty és ponty című versének felolvasása 

 Képek és történetek (pl. Mi történhetett? vagy Történet alkotása képsorról). 

(A gyerekek egy adott képsorról alkotnak egy történetet, vagy egy kép alapján 

próbálják meg kitalálni, mi is lehetett az előzmény.)  

 

                 

II. Jelentésteremtés (30 perc) 

 Az előző órán olvasott fogalmazás felelevenítése (TK. 65. old.). Hol játszódik, kik a 

szereplők, mi a cselekmény stb.? 

 TK. 66. oldalán a bevezető tankönyvi szöveg elolvasása. 

 Mi az elbeszélés? Közös gondolkodás, megbeszélés a TK. 1. és 2. feladatának 

segítségével.  

 TK. 67. oldalán lévő elbeszélés (A kislány és a festő) elolvasása és elemzése a 

gondolattérkép alapján (munkaforma: frontális). 

 A szöveg szerepek szerinti felolvasása (párbeszéd jellegzetességeinek megfigyelése). 

 Saját elbeszélés megfogalmazásának előkészítése (Mf. 64. old. 2. fel.) – mondatalkotás 

a fejezetnyitó kép részleteiről.  

 Szókeresés a képekhez, fogalmazáshoz (Mf. 64. old. 3. fel.). 

 Gondolattérkép készítése a munkafüzet előző feladatai alapján (Mf. 65. old. 4. fel.) 

(munkaforma: egyéni, majd frontális megbeszélés). 

 Megfelelő cím alkotása a fogalmazáshoz (Mf. 65. old. 5. fel.) (munkaforma: egyéni, 

majd páros munkával megbeszélés). 
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III. Reflektálás (6–8 perc) 

 Az órán szerzett ismeretek alapján vázlat készítése az elbeszéléshez. A gyerekek 

egyénileg készítik el a vázlatot, majd párban megbeszélik és értékelik azokat.  

Értékelés (2 perc) 

II.2.2. A 4. évfolyamos tankönyv nagy témaköreinek részletes bemutatása 

I. Ismétlés 

A tavalyi tanévhez hasonlóan itt is folyamatos a visszautalás a már tanult ismeretekre. Év 

elején a gyerekek nyári élményeinek felhasználásával elevenítjük fel az elbeszélésről 

tanultakat.  

II. A leírás 

Már az előző évben jelezte a könyv, hogy ebben a tanévben a fogalmazás egy másik fajtájával, 

a leírással fognak megismerkedni a gyerekek. A bemutatott szövegek segítségével közelítjük 

meg a leírás fogalmát (tárgyak, tájak, természeti jelenségek tulajdonságait, illetve növények, 

állatok, emberek kinézetét mutatja be).  

A leírás fogalmának megismerése után azonnal összehasonlítjuk az elbeszélést és a 

leírást, ezzel is segítve a megértést. Ebben egy táblázattal és egy gondolattérképpel is 

megtámogatja a gyerekeket a tankönyv, ahol felfedezhetik a hasonlóságokat és a 

különbségeket.  

 

      

 

Az előző tanévben megismertük az anyaggyűjtés módjait. Ennek az ismeretnek a 

felelevenítésére a leírásnál is szükség lesz.  

A leírásnak több fajtájával találkozhatnak a gyerekek. 

 Az állatleírás felépítése. (Bevezetés: témaválasztás indoklása. Tárgyalás: élőhely, 

életmód, testfelépítés, érzékszervek, táplálkozás, szaporodás, utódok. Befejezés: saját 

tapasztalatok és érzelmek az állattal kapcsolatban.) 

 A növényleírás felépítése. (Tárgyalás: élőhely, elterjedés, kinézet, méret, a növény 

részei, termése, szaporodása, egyéb jellemzői, különlegességek felhasználása.) 
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 A tárgyleírás felépítése. (Tárgyalás: a tárgy használata, működése, fontos részei, 

általános jellemzői, megkülönböztető jegyei.) 

A játékleírás felépítése. (A játékleírás felépítését a gyerekek maguk tapasztalhatják meg a 

különféle leírások segítségével.) 

 Önálló leírás készítése a tankönyv szempontsora és értékelőkártyáinak segítségével. 

Óraterv 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar irodalom – fogalmazás 

Osztály: 4.  

Tananyag: Milyen a jó leírás? 

Célok, feladatok: Címválasztás. A bemutatás sorrendje. A leírás tagolása: bevezetés, tárgyalás, 

befejezés. Mintaszövegen (gyerekfogalmazás) az egyes részek vizsgálata, tartalmi 

jellegzetességeik felismerése, összehasonlítása az elbeszélés egyes részeiben 

megfogalmazottakkal. 

Fogalmazás tankönyv (14–15. oldal), Fogalmazás munkafüzet (14–15. oldal) 

I. Ráhangolás (5 perc) 

 Mi változott meg? (A gyerekek közül valaki kimegy a teremből, és megváltoztat valamit 

az öltözékén vagy a frizuráján, a többieknek pedig ki kell találniuk, mi változott meg.) 

 Asszociációs játék. (Egy szóval indítva, kinek mi jut róla eszébe. Pl.: csoki vagy sál?) 

 Fekete Csaba A mi házunk című versének közös felolvasása (Mf. 14. old. 1. fel.). 

II. Jelentésteremtés (30 perc) 

 A tankönyvi szöveg segítségével az előzetes ismeretek felelevenítése, az új anyag 

előkészítése (munkaforma: frontális). 

 Bence fogalmazásának elemzése a már meglévő ismeretek alapján (TK. 14. old. 1. fel.), 

majd a leírás értékelése az értékelőlapok segítségével (TK. 15. old. 2. fel.) 

(munkaforma: frontális). 

 A szobáról készült alaprajz kiegészítése Bence leírása alapján (Mf. 14–15. old. 3. fel.). 

A leírás, bemutatás sorrendjének megfigyeltetése (munkaforma: egyéni, frontális 

ellenőrzéssel). 

 Vázlat készítése a leíró fogalmazáshoz. A fogalmazás tagolásának átismétlése (Mf. 15. 

old. 4. fel.). 

 Ti hol laktok? Társnak mesélés, bemutatás (Mf. 14. old. 2. fel.) (munkaforma: páros). 
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III. Reflektálás (6–8 perc) 

Az előzetes és az új ismeretek összegzése gondolattérkép segítségével (TK. 15. old. 3. fel.). Az 

elbeszélés és a leírás összehasonlítása, jellemzőik, tagolásuk.  

Értékelés (2 perc) 

Házi feladat: Mf. 15. old. 5. fel. 

III. A levél 

A fejezetben a kapcsolattartás egyik legrégibb módjával, a levéllel ismerkedhetnek meg a 

gyerekek. A levél készülhet kézzel, írógéppel, vagy a mai világban gyakran számítógépen. A 

fejezetben megismerhetik a gyerekek, milyen volt egy levél megfogalmazása régen és milyen 

a mai formája. A gyerekek összehasonlíthatják a leveleket tartalmilag és formailag egyaránt, 

felismerve, hogy ki a levél címzettje, feladója, milyen célból íródott stb.  

 

 
 

Megfigyelhetik a levél szerkezetét is (megszólítás, bevezetés, tárgyalás, befejezés, 

aláírás, keltezés). 

 

 
 

A leckék feladatai segítségével a diákok felfedezhetik a különbségeket az egyes levelek 

megfogalmazásai között, megismerve ezzel a magánlevél és a hivatalos levél fogalmát. 
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Megfigyelhetik és összehasonlíthatják a kétfajta levél megfogalmazása mellett a megszólítást, 

az elbúcsúzás hangnemét, a levél részeinek változásait (a hivatalos levélben általában 

megjelöljük a levél tárgyát is, a címzett beosztását, aláírásnál pedig a feladó teljes nevét írjuk). 

Bár a mai modern világban ritkábbak a papír alapú levelezések, a levelek 

kézbesítésében ma is fontos szerepet játszik a posta. A gyerekek megtanulhatják, hogyan is 

kell pontosan, helyesen megcímezni egy borítékot. 

 

 
 

Az önálló levélírás során a gyerekek megismerkednek a levéltitok fogalmával is.  

Az önálló levélírást a tankönyv most is segíti azzal, hogy részletes leírással mutatja be 

a lépések sorrendjét, akárcsak az elbeszélések és leírások megfogalmazásánál.  

 

 
 

Emellett ellenőrző szempontsor áll a gyerekek rendelkezésére a levél javításához, 

értékeléséhez.  
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Természetesen a levél írásának ellenőrzéséhez is tartoznak értékelőlapok.  

 

 
 

A levelek megfogalmazásánál is használjuk a piszkozat írását, ahogyan ezt már 

részleteztük.  

Óraterv 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar irodalom – fogalmazás 

Osztály: 4.  

Tananyag: A levél tartalma és formája 

Célok, feladatok: A levél tartalmi és formai sajátosságainak megfigyelése. Különböző 

megszólítások és elköszönések megfogalmazása a címzett személyének figyelembevételével. 

Feladó és címzett fogalma. Aláírás, keltezés fogalma és formái.  

Fogalmazás tankönyv (28–29. oldal), Fogalmazás munkafüzet (28–29. oldal) 

I. Ráhangolás (5 perc)  

 Titkosírás (a szöveg megfejtése a megadott kód segítségével) 

 



 T A L Á L K O Z Z U N K      H É T F Ő     E S T E     A    M O Z I     E L Ő T T ! 

 

 Szerepjáték. (Levelet hoz a postás, vagy levelet kell feladni a postán.) 

II. Jelentésteremtés (30 perc) 

 Kapcsolatteremtés, kommunikáció az emberek között. A levél mint kommunikációs 

eszköz régen és ma. Tankönyvi szöveg megbeszélése. Az új ismeret előkészítése (TK. 

28. old. 1. fel.). 

 Levelek a régi időkből. A levél formájának, tartalmának és írásának megfigyeltetése, a 

címzett és a feladó beazonosítása (TK. 28. old. 2. fel.). (Érdekességként be lehet játszani 
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a Koppányi aga testamentuma című film jelenetét, amikor a levelet megkapják a 

várban.)  

 Egy levél a mai korból. Ki és kinek írta? Mit tartalmaz a levél? Milyen a levél tagolása? 

(Megszólítás, bevezetés, közlendők, búcsúzás, aláírás, keltezés.) (TK. 29. old. 3. fel.) A 

két levél összehasonlítása.  

 Arany János Mátyás anyja című versének felolvasása, beszélgetés a régi idők postai, 

levélkézbesítési szokásairól röviden (Mf. 28. old. 1, fel.). 

 A két Lotti című regény levelének elemzése (Mf. 28. old. 2. fel.). 

 A megszólítások és elköszönések a leveleknél. A megszólítások helyesírásának 

megfigyelése, szabályalkotás (Mf. 29. old. 3. fel.). 

III. Reflektálás (10 perc) 

 A levelek tagolásáról és formai követelményeiről tanultak segítségével hibás levél 

javítása (Mf. 29. old. 4. fel.). 

Házi feladat: TK. 29. old. 4. fel. vagy gyűjtőmunka (levelek és képeslapok a régi korokból – 

kutatások az interneten). 

IV. Így írunk ma 

Természetesen elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk a modern kommunikációs formákkal is. 

A mai kor egyik kapcsolattartási formája az SMS. Az SMS-alapú üzenetváltások jellemzője, 

hogy rövidítéseket és hangulatjeleket tartalmaznak. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy bár 

az SMS-ben néha helytelenül használunk kifejezéseket, a gyerekek ne ezt alkalmazzák a 

mindennapi életben, hanem törekedjenek a helyes nyelvhasználatra. Fontos, hogy 

megbeszéljük, miért is alkalmazunk nyelvileg helytelen rövidítéseket. 

 

 
 

A tankönyv megismerteti a gyerekeket a távirattal is. Érdekes játékos feladat 

számukra, ha egymásnak „küldhetnek” táviratot. 

A tankönyv külön a gyerekeknek szóló szövegben hívja fel a figyelmet a mobiltelefon 

és a számítógép használatának káros következményeire is (rossz testtartás, mely a gerinc 

betegségeihez vezethet).  

A fejezetben foglalkozunk az elektronikus üzenettel (e-mail) is. Megismerkedhetnek a 

gyerekek a felhasználó és az e-mail cím fogalmával is. Megfigyelhetik, hogy bár egy kissé 

eltérően, de az e-mailben is megtalálhatók a hagyományos levelek formai követelményei 

(feladó, címzett, tárgy, megszólítás, aláírás, dátum). 
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A gyerekek még megismerkedhetnek a Web, internet, honlap fogalmával, a csetelés 

lehetőségeivel, az ikonok használatával az üzenetváltások során.  

V. Az információközlés egyéb módjai 

Ebben a fejezetben tovább bővítjük az információközlés módjainak bemutatását. A gyerekek 

megismerkedhetnek az értesítés, a meghívó, a hír és a hirdetés fogalmával.  

Az értesítés használata általánosan jelen van a mindennapjainkban. A gyerekek a 

minták segítségével felfedezhetik, hogy milyen információkat, üzeneteket közvetítenek az 

értesítések.  

 

    
  

A meghívók nem ismeretlenek a gyerekek számára, hiszen legtöbbjük már találkozott 

vele, pl. egy születésnapi esemény kapcsán. A baráti meghívók mellett megismerkedhetnek a 

hivatalos formával is, összehasonlíthatják azokat. Természetesen itt is áttekintjük a tartalmi és 

szerkezeti követelményeket.  
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A tankönyv megismerteti a tanulókat a hír fogalmával és jellemzőivel is. Ez az 

üzenetforrás jelen van a gyerekek hétköznapjaiban (rádió, televízió, újság, internet).  

 

 
A hirdetés célja, hogy a feladó a lehető legtöbb ember tudomására hozzon egy fontos 

dolgot. A hirdetésnek több fajtája is van (reklám, hirdetmény, apróhirdetés). A reklámok közeli 

téma a gyerekek számára. Érdekes feladat felfedeztetni velük a régi reklámozási lehetőségeket 

(pl. cégér), és összehasonlítani ezeket a mai formákkal.  

 

 
 

A reklámok megbeszélésénél néhány szóban érdemes kitérni azok veszélyeire is, illetve 

meg lehet vitatni, hogy milyen is a jó reklám.  

Az apróhirdetések még nem állnak közel a gyerekekhez. Itt érdemes bemutatni egy-

egy újságot, internetes apróhirdetési oldalt számukra. Ezek vizsgálatával felfedezhetik, milyen 

alkotóelemei vannak az apróhirdetésnek, kihez szólnak, mi a tárgyuk stb.  

A tankönyv Csukás István könyvében szereplő apróhirdetéssel motiválja a gyerekeket a 

témában.  
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A kisdiákok számára igazi játékos élményt nyújt a tankönyv 53. oldalának 4. feladata. 

Az állatok apróhirdetései remek motivációt nyújtanak a saját apróhirdetés elkészítéséhez.  

 

 
 

VI. A jellemzés 

Ebben a fejezetben megismerhetik a gyerekek, hogy milyen módon jellemezhetnek egy valós 

vagy kitalált személyt a külső és a belső tulajdonságainak bemutatásával. A külső 

tulajdonságok bemutatása általában nem okoz nehézséget. Ezzel szemben a belső 

tulajdonságoknál akadhatnak problémák. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy a 

tulajdonságok felsorolása önmagában még nem jellemzés. Példákat kell írni a belső 

tulajdonságokhoz, melyek igazolják azokat (pl. a rá jellemző cselekedetek, tettek, a róla 

alkotott vélemények stb.). Ennek bemutatására ad példákat a tankönyv.  

 

 
 

Az anyaggyűjtés a szövegalkotás előtt a jellemzésnél is lényeges, akárcsak az elbeszélés 

és a leírás esetében. A tankönyv olyan jellemzéseket mutat be mintaként a gyerekeknek, 

amelyekből következtethetnek az anyaggyűjtés módjára az adott jellemzésnél.  

A fejezetben a diákok megismerhetik a jellemzés közvetlen és közvetett módját. 

Mindezek megértéséhez a tankönyv megfelelő mintákat mutat be többféle módon.  
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A jellemzés megírása során is használunk vázlatot, és a már megtanult módon tagoljuk 

a fogalmazást (Bevezetés: kiválasztás oka, Tárgyalás: külső és belső tulajdonságok, jellemzési 

módok, Befejezés: összegzés, érzelmi kapcsolat). 

 

 
 

A fejezet zárásaként itt is önállóan írnak fogalmazást a gyerekek a könyv által adott 

lépések segítségével.  

Az ellenőrzést most is értékelőlapok segítik.  

 

 

Óraterv 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar irodalom – fogalmazás 

Osztály: 4.  

Tananyag: A jellemzési módok  

Célok, feladatok: A jellemzési módok megismerése elsősorban irodalmi példákon. Közvetlen: 

külső és belső tulajdonságok. Közvetett: cselekedteti, beszélteti a jellemzett személyt, 

bemutatja környezetét, barátait, mások véleményét róla. 

 Fogalmazás tankönyv (60–61. oldal), Fogalmazás munkafüzet (62–63. oldal) 
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I. Ráhangolás (6 perc) 

 Ki vagyok? (játék) (A gyerekek fotók közül válogatnak kérdések segítségével. Egy-egy 

külső tulajdonságra kérdezhetnek rá, ami alapján végül meg kell találniuk a keresett 

személyt.) 

 

 
 

Kire gondoltam? (Az osztályból valakiről röviden elmondunk néhány jellemző dolgot, amiből 

ki kell találni, kiről lehet szó. Itt már belső tulajdonságokat is lehet mondani.) 

 Nemes Nagy Ágnes A húgom című versének felolvasása, megbeszélése röviden (Mf. 

62. old. 1. fel.). 

II. Jelentésteremtés (30 perc) 

 Tankönyvi szöveg megbeszélése. A jellemzési módok megismerése, külső és belső 

tulajdonságok, közvetlen és közvetett jellemzési módok.  

 Példák az irodalmi szövegek segítségével. Különféle jellemzési módok bemutatása 

Zalán Tibor Rettentő görög vitéz című antik mesejátékának segítségével (TK. 60. old. 1. 

fel.). 

 Árulkodó képek – a gyerekek szobájának rajza alapján jellemezzék a tanulók a két 

gyereket (TK. 61. old. 2. fel.)! 

 A jellemzés még érdekesebbé tehető a szólások segítségével (Mf. 63. old. 3. fel.).  

 Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek? Következtetések a cselekedetek alapján (Mf. 

63. old. 4. fel.). 

 Ki mondta kinek? játék (az olvasókönyv már megismert szövegei alapján) (TK. 61. old. 

3. fel.). 
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III. Reflektálás (6–8 perc) 

 Jellemzési módok felismerése szépirodalmi művek részleteinek segítségével (Mf. 62. 

old. 2. fel.). 

Értékelés (2 perc) 

Házi feladat: Társról, barátról külső és belső tulajdonságok, jellemző cselekedetek gyűjtése a 

füzetbe.  

VII. Év végi ismétlés 

Az év végi ismétlésben játékos feladatok segítik a tanultak összefoglalását.   
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI 

A tankönyvek leckéi úgy épülnek fel, hogy megfelelően biztosítsák a hatékony tanulást. A 

leckék bevezető szakasza a ráhangolás, melyet kiválóan támogatnak a nyitóképek. Az ezekkel 

kapcsolatos beszélgetések megfelelő motivációval szolgálnak az órához.  

 

 
 

A bevezető szakaszban a gyerekekkel felelevenítjük a már megszerzett ismereteiket, 

aktiváljuk a személyes tudásukat. A beszélgetések mellett a lecke címe alatt található 

tankönyvi szöveg is segítségünkre van ebben.  

 

 
 

Ezek után érdemes elgondolkodni az adott témáról, összegyűjteni a saját tapasztalatokat. Ezt 

segítik elő pl. az asszociációs játékok, a jelentéstartalmat előkészítő feladatok. Asszociációs 

játékok pl.: 

 „Szófűző”. Mindenki egy lapot vesz magához. Felír rá egy szót, majd továbbadja a 

mellette ülőnek (megegyezés szerint mindig jobbra vagy balra). A következő gyereknek 

egy olyan szót kell a papírra írnia, ami valamilyen formában kapcsolódik az előző 

szóhoz, szavakhoz. Ez addig folytatódik, míg vissza nem érnek a lapok a kiinduló 

emberekhez. Ezeket azután különféle módon meg lehet beszélni, vitatni, esetleg 

történetet lehet belőlük alkotni.  
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 Képek összekapcsolása. Adott képek közül csoportok létrehozása egy fogalom alapján, 

vagy egy fogalom kitalálása a három összetartozó kép alapján.  

 Történetkockák (Story kockák). Ezeket házilag is el lehet készíteni. A játék során nem 

csak történeteket lehet kitalálni, hanem meg lehet próbálni egy közös fogalmat találni 

a kockákhoz.  

A ráhangolási szakasz után rátérhetünk az új ismeretekre. Megismerkedünk az új 

információkkal, a minták és példák alapján felfedeztetjük a szabályszerűségeket, az eddig még 

ismeretlen elemeket. A legjobb, ha a gyerekek maguk fedezik fel és fogalmazzák meg az új 

ismereteket, így azonnal visszajelzést kapunk arról is, hogy megértették-e azokat. Ezek után a 

frissen megszerzett ismereteket összekapcsoljuk a már meglévő tudással. Mindezeket segítik 

a tankönyv és a munkafüzet feladatai.  

A megértés ellenőrzéséhez használhatók azok a feladatok, melyekben már az új 

ismeretek és a régi tudás elemeit felhasználva kell megoldást találniuk a gyerekeknek.  

 

 
 

Ezek a szakaszok nem csupán a leckéknél, hanem a fejezeteknél is érvényesek. Egy-egy 

téma feldolgozásánál így minden alkalommal előkerül az ismétlés, az értelmezés, az 

alkalmazás, segítve ezzel a még hatékonyabb elmélyítést.  

A fogalmazásórán az oktatási módszerek közül nagy hangsúlyt kap a megbeszélés, 

beszélgetés, szemléltetés és a játék, szerepjáték, szimuláció. Mindezek adják az alapját az 

élményszerű megközelítésnek. Az órákon a tanítói magyarázat csak segítőként jelenik meg az 

értelmezésnél, az összefüggések hibátlan megértésénél. Mindezek mellett azonban lényeges, 

hogy a tanító megfelelően tudja strukturálni a téma feldolgozásának menetét. Világosan 

fogalmazza meg a célokat az óra kezdetén, ügyeljen arra, hogy a fontos gondolatokat a 

gyerekek kiemeljék, az összefüggéseket felismerjék és értelmezzék, megfelelően összegezzék 

a gondolataikat! 



FI -501010303/1 Fog a l mazá s 3.  |  F I -501010403/1 Fo ga l m azás  4 .  –  Ta n ító i  k éz ikö ny v  

 

45 
 

Nagyon fontos, hogy a megfelelő kérdésekkel segítsük a tanulókat a felfedezésben. 

Mindehhez segítséget nyújtanak a tankönyv és a munkafüzet feladatai.  

Az állandó visszacsatolás, értékelés ennél a tantárgynál is nagyon fontos. Rendkívül jól 

alkalmazhatók ezen a téren az értékelőlapok, amelyek nagyon határozott irányt mutatnak a 

gyerekeknek az elvárások terén. Mivel a fogalmazás értékelésében többféle szempont is 

szerepet játszik, így az értékelőkártyák is elég változatosak. Javasoljuk, hogy a kollégák 

tudatosan éljenek a kártyák használatának lehetőségével, hiszen ez nagyban segíti a 

munkájukat, és a gyerekek számára is állandó visszajelzést adnak. Nagy előnye a kártyáknak 

az is, hogy az önértékelés fejlesztéséhez is megfelelő alapot biztosítanak. 

 

           
 

Az ellenőrzést, önellenőrzést segítik még a tankönyvek végén található javítási jelek és 

az önellenőrzéshez szükséges szempontsorok. Ezeket is érdemes egész évben használni a 

gyerekekkel.  
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A fogalmazás tanításában is kiemelt szerepük van a gondolattérképeknek. A gyerekek 
már ebben a korban megtanulhatják gondolattérkép segítségével rendszerezni a tanultakat. 
Így könnyebben meg tudják fogalmazni az összefüggéseket, szabályszerűségeket, mintha 
definíciókat tanulnának. Emellett pl. az összehasonlítások is könnyebben átláthatóak.  

 

 
 

A fogalmazástanítás alkalmat ad a tanulók tanulási stratégiáinak fejlesztésére is. A 

vázlatok, piszkozatok, jegyzetek és gondolattérképek készítése, az adott témáról alkotott 

gondolatok megfogalmazása, az anyaggyűjtés módszerei stb. segítik a gyerekeket a tanulási 

technikák megismerésében és fejlesztésében. Ennek segítségével könnyebben tanulhatnak 

majd a későbbiekben. Éppen ezért ezekre az elemekre nagy hangsúlyt kell fektetnünk a 

tantárgy tanítása során.  

Mindkét tankönyv végén található egy fogalomtár. Ezek nem abból a célból készültek, 

hogy definícióként megtanultassuk a gyerekekkel a fogalmakat, hanem hogy segítséget 

nyújtsanak számukra az értelmezésben, az ismeretek rendszerezésében. Ezt egészíti ki még 

egy Rokon értelmű szavak kincsestára, melyet a gyerekek használhatnak a fogalmazásaik 

elkészítésénél, ezzel is változatosabbá téve azokat.  
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Már a harmadik osztály elején javasoljuk az élményfüzet bevezetését. Ennek 

használatára ösztönöznek a leckék egyes feladatai is.  

 

  
 

Javasoljuk, hogy ezt az élményfüzetet ne csak akkor használják a tanulók, amikor erre 

külön feladatot kapnak a tankönyvben vagy a munkafüzetben, hanem saját elképzelésük 

szerint illesszék be akár más órához kapcsolódva is a mindennapjaikba.  

A tanórákon hasznos kellék lehet még a Szinonimaszótár, az Értelmező kéziszótár, a 

Helyesírási szabályzat is.  
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IV. A MUNKAFÜZETEK 

Mindkét évfolyam tankönyvéhez tartozik egy-egy munkafüzet, melyek szorosan épülnek a 

tankönyvekre. Ezeknek a feladatai alkalmasak a megszerzett ismeretek alaposabb 

elmélyítésére, a gyakorlati alkalmazásra. A munkafüzetben egyaránt megtalálhatók a frontális, 

az egyéni, a páros és a csoportmunkára épülő feladatok is. A különféle ajánlott 

munkaformákat piktogramok jelölik. Természetesen ezek csupán ajánlások, és a helyi 

adottságoknak megfelelően lehet változtatni rajtuk. 

Egyéni feladat pl.: 

 

 
 

Páros munkát igényel pl.: 

 

 
 

Csoportos munkaforma pl.: 

 

 
 

Azért is nagyon fontos ennél a tantárgynál, hogy a gyerekek párban és csoportban 

dolgozhassanak, hogy minél több lehetőségük legyen elmondani, megfogalmazni a 

gondolataikat, hiszen egy órás tantárgy lévén kevés az idő.  
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A munkafüzet lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek itt készíthessék el a 

fogalmazásaik piszkozatát, amit majd a füzetükbe tudnak letisztázni.  

 

 
A munkafüzet feladatai között gyakoriak a játékos, szituációs feladatok, amelyeket idő 

hiányában akár a délutáni tanulási időre is fel lehet adni házi feladatként.  

 

 
 

Minden tankönyvi leckéhez tartozik munkafüzeti feladatsor. A munkafüzeti fejezetek 

és leckék címe megegyezik a tankönyvekével, így könnyen be lehet azonosítani az összetartozó 

részeket.  
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A munkafüzetek feladatsorának elején mindenhol található egy kis versike, amit a 

ráhangoláshoz fel lehet használni. A versek valamilyen formában kapcsolódnak az adott 

témához, és egy kis motivációs beszélgetésre is lehetőséget adnak a tankönyvi nyitóképek 

kiegészítéseként.  

 

 
 


