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ELŐSZÓ 

A Bagu Balázs és dr. Deák Ferenc által összeállított Beszéljünk 
magyarul! című kísérleti tanterv egy olyan módszertani segédanyag az 
alsós tanítók számára, amelynek nagy hasznát vehetik a szórványban 
élő, ukrán tannyelvű tanintézményekben tanuló gyerekek és a magyar 
iskolák alsósai egyaránt. A nagy gonddal kidolgozott és összeállított 
munka kiválóan alkalmas a magyar nyelv alapfokú ismereteinek 
elsajátítására, a magyar népi hagyományok őrzésére és ápolására, a 
legfontosabb élethelyzetekben szükséges tudás megszerzésére, a 
nyelvtani fogalmak tisztázására és megértésére. 

Az alsó tagozatban eltöltött négy év az az időszak egy kisgyermek 
életében, amikor meg kell tanulnia tanulni, be kell illeszkednie a 
közösségbe, megtalálni saját helyét a baráti társaságban. A nyelvtanulás 
megkezdéséhez az 1-4. osztály a legalkalmasabb, s a szülők és a tanárok 
közös munkája, illetve a Beszéljünk magyarul! tanterv biztos segítséget 
ad a magyar nyelv elsajátításához, amelyhez a későbbiekben kitartással 
és akarattal még sokat hozzá lehet tenni. A részletes tanterv a 
legnépszerűbb magyar népi gyermekjá tékokat és verseket , a 
leggyakrabban használt szavakat, az alapvető nyelvtani szabályokat 
tartalmazza, amelyeket a gyerekek játszva, minden nehézség nélkül 
elsajátíthatnak. Ügyes, szakavatott kezekben használva a tantervet 
minden bizonnyal nem marad el a kívánt eredmény sem. Az ismert 
magyar népdalok, mondókák pedig hozzájárulnak a magyar népi kultúra 
egy darabjának megőrzéséhez és megmentéséhez, a magyar nyelv 
fennmaradásához a szórványban élők közösségeiben (is). 

Használják sikerrel! 

KENYERES MÁRIA 



BEVEZETÉS 

A szórványban élő magyarság több mint ötven éve elvesztette 
anyanyelvi iskoláit, a harmadik nemzedékhez tartozók közül ma már 
sokan kevéssé vagy egyáltalán nem beszélik nagyapáik anyanyelvét. 
Ezeknek a gyerekeknek sajnos már nem énekeltek magyar népdalokat, 
nem hallottak magyar népmeséket. Bár sok családban féltve őrizték az 
anyanyelvet, de az csak a családi érintkezés nyelveként funkcionált, ezért 
megkopott, leszűkült. Az óvodában, az iskolákban nem anyanyelvükön 
tanultak a gyerekek. A nagyszülők szorgalmazták az anyanyelv tanulását, 
s tanítgatták unokáiknak. 

Ma itt, Európa szívében, amikor a határok megnyíltak, a magyar 
nyelv összekötő kapocs lehetne a nemzetek között. "Minden nemzetnek 
fő kincse a nyelve. Bármit elveszthet, visszaszerezhet, de ha nyelvét 
elveszti, Isten se adja vissza többé" - írja Gárdonyi Géza. 

Lelkes magyartanárok szorgoskodásának köszönhetően ma már a 
szórványban élő gyerekek közül sokan tanulják a magyar nyelvet. Szerény 
munkánkkal ebben szeretnénk segítséget nyújtani. 

Első olvasásra kicsit részletesnek tűnik a tanterv, hisz közli a verseket, 
népdalokat, népi játékokat is. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert a 
szórványban oktató tanároknak nem áll a rendelkezésére sem tankönyv, 
sem módszertani szakirodalom. 

A tanterv egyúttal a szerzők útkeresése is, mivel ehhez hasonló tanterv 
itt, Kárpátalján eddig még nem készült. Ez az első lépés és kísérleti 
tantervnek szánjuk. Célunk, hogy segítsünk azoknak, akik nem anyanyelvi 
iskolákban oktatják a magyar nyelvet. 



MÓDSZERTANI UTASÍTÁS 

A magyar nyelv oktatását szóbeli előkészítéssel kezdjük. Míg a 
gyerekek nem tudnak 400-500 szót, nem látjuk értelmét az olvasás és 
írás tanításának. Ezeket a foglalkozásokat beszéd-értelemfejlesztésnek 
nevezzük. Kérdés-felelet, rövid mondatok alkotása a feladat, hogy a 
gyerekek elsajátítsák az év folyamán ajánlott 16 témát. 

Témáinkat úgy válogattuk, hogy a mindennapi életben a gyerekek 
társalogni tudjanak. Minden témánál megadjuk az elsajátításra ajánlott 
szavak jegyzékét, a típusmondatokat. Minden órára javaslunk egy 
versrészietet, egy népdalt vagy népi játékot. A magyartanárnak kell 
eldöntenie, hogy ebből mennyit tanít. Ez attól függ, hogy az osztály 
hogyan sajátította el a témát. Arra törekedjünk, hogy óráink változatosak 
legyenek. A népdalok elősegítik a kiejtést. A második osztály számára 
ebben a tantervben sok a játék, különösen azokra fordítsunk nagyobb 
figyelmet, amelyeket énekelni is lehet. 

Kísérleti tantervet ajánlunk a magyartanároknak. Tudjuk, hogy sok 
még a tennivaló a szórványban élők oktatásában, s tantervünk ennek 
első lépése. Mellékeljük a tantervhez a tanmenetet is. 

Tantervünk két részből áll: tanterv, mely közli a tanítási anyagot; 
tanmenet: órára beosztva, módszertani utasításokkal. 

Egy tantárgy oktatása tankönyv nélkül nagyon nehéz. Tanterv nélkül 
tankönyvet írni nem lehet, ez a jövő feladata. 

Ezeknek a feladatoknak a jegyében ajánljuk a magyar nyelv tantervet 
a szórványban, nem magyar tannyelvű iskolákban tanító kollégáknak. 
Észrevételeiket és javaslataikat szívesen fogadjuk. 



2. osztály 

Heti 2 óra /évi 68 óra/ 

I. Szóbeli ismerkedés a magyar nyelvvel 

1. A magyarnyelv hangtani jelenségeinek szóbeli elsajátítása. A 
rövid és hosszú magánhangzók megkülönböztetése: a-á, e-é, i-í, o-ó, 
ö-ő, u-ú, ü-ű, a mássalhangzók kiejtése. Eltérés a magyar és ukrán 
mássalhangzók között: g, gy, h, n, ny, t, ty, s, sz, zs. A hangsúly. 

2. Nyelvtani jelenségek szóbeli elsajátítása. Egyszerű mondatok 
szerkesztése a tanult szavak segítségével. 

- Az egyes és többes szám megkülönböztetése. 
- Az igék helyes használata kijelentő módban. 
- Az igék egyes és többes száma: én rajzolok; mi rajzolunk. 
- A névmások használata a gyakorlatban: Pista ír. Ö ír. 
- Egyszerű kérdő mondatok felépítése: Mit ennél? 
- Rövid szöveg elmondása /4-5 mondatból/. 
- A mondat szavakra, a szavak szótagokra bontása. 
- Párbeszéd felépítése 4-5 mondatból. 
- A tanító kérdéseire felelni 3-4 mondattal. 
- Rövid, 4-5 mondatos elbeszélés, képleírás a tanító kérdései 

alapján. 
- Köszönési, megszólítási formák: Jó reggelt kívánok! Jó estét 

kívánok! Köszönöm szépen! Szabad? Legyen szíves! Tessék! 

II. Szavak és szóösszetételek az órán 

- Gyere a táblához! Foglalj helyet! Álljatok fel! Üljetek le! 
- Nyissátok ki a könyvet /füzetet, szótárt/! Zárjátok be a könyvet! 

Figyeljetek ide! Ismételd meg! Mutasd meg! Hangosabban! Rajzoljátok 
le! Értitek? Nagyon jó! Nagyon helyes! Köszönöm, elég! Ügyes vagy! 

III. A beszédértelem-fejlesztés témakörei 



1. Az iskola /4 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: osztály, folyosó, fiú, lány, tanító, 
tanuló, itt, ott, ez, az, ki?, mi?, nem, én, te, vagyok, vagy, van. /18 szó/ 

Ismerkedés egymással és a tanítóval kérdések alapján. 

Típusmondatok: 
Ez az iskola. Ez a fiú. István fiú. Ez kislány. Kati kislány. Itt Kati, 

ott Laci van. 

Tanítsuk meg a játékra a gyerekeket! 

A játék leírása: 
A gyerekek sorban ülnek. Kettőt kiválasztanak, akik igyekeznek 

megtalálni a gyűrűt a többieknél, akik ügyeskedve átadják egymásnak a 
gyűrűt /vagy éppen nem adják át/. Mindenki énekli a dalt, ezzel mintegy 
igyekeznek elterelni a két kereső figyelmét a gyűrű helyéről. 

Párbeszéd: 
- Jó napot, István! 
- Jó napot kívánok! Te ki vagy? 
- Én Éva vagyok! 
- Te tanuló vagy? 
- Igen, én tanuló vagyok. 
- Ez a folyosó? 
- Nem, ez az osztály. 

Nyelvtan: 
A magán- és mássalhangzók megkülönböztetése. 

Játék: 
Megy a gyűrű vándorútra. 
Egyik kézből a másikba. 
Aki tudja, meg ne mondja, 
Merre van a gyűrű útja! 



WEINRAUCH KATALIN: Péter és Pál 

Két kis legény Egy osztályban 
Péter, Pál tanulnak 
iskolába és egy padot 
együtt jár. koptatnak. 

WEÖRES SÁNDOR: Kezdődik az iskola 

Könyv, toll, tinta, ceruza, 
rontom-bontom, 
kezdődik az iskola, 
csak aszondom. 

Kora reggel rohanás, 
rontom-bontom, 
nem könnyű a tanulás, 
csak aszondom. 

Gyermekdal: 
Süss fel nap, 
fényes nap. 
Kertünk alatt 
a kis liba majd megfagy. 



Gyermekjáték: Két gyerek 
egymással szemben áll. A 
kezüket magasba emelik és 
összeteszik. Ez a kapu. A sor 
végén lévők énekelve, egymás 
kezét fogva bújnak át alatta. A 
dal végén bezárják a kaput. Akit 
így közrefognak, az a sor végére 
kerül. 

Bújj, bújj zöld ág, 
zöld levelecske, 
nyitva van az aranykapu, 
csak bújjatok rajta. 
Rajta, rajta, 
leszakadt a pajta, 
bent maradt a macska. 

Szótár Az iskola témához 
az - той 
ez - цей, ця, це 
én - я 
fiú - хлопчик 
folyosó - коридор 
iskola - школа 
itt - тут 
ki /?/ - XTO /?/ 
lány - д1вчина 
mi /?/ - що /?/ 
nem - HÍ, не 
osztály - клас 
ott - там 
tanító - вчитель, вчителька 
tanuló - учень, учениця 
t e - т и 
vagy, vagyok, van - e 



2. Az osztály /3 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: pad, tábla, ablak, asztal, szék, ajtó, 
szekrény, padló, kép, beszél, napos, ül, áll /14 szó/. 

Típusmondatok: 

Nyelvtan: Hosszú és rövid magánhangzók kiejtése. /Lásd a 
verseket!/ 

Szótár Az osztály témához 

ablak - BÍKHO 

ajtó - flBepi 
állni - стояти 
asztal - CTÍJI 

beszélni - говорите 
kép - картина 
napos - черговий 
pad - парта 
padló - шдлога 
szék - стшець 
szekrény - шафа 
tábla - дошка 
ülni - сидгги 

Ez a mi osztályunk. 
- Ez a szék? 
- Mi ez? 
- Ez szék. 
- Hol van az asztal? 
- Ez az asztal! 
- Ki áll? 

- István áll. 
- Ki ül? 
- János ül. 
- Ez a pad? 
- Nem, ez a szekrény. 
- Ki a napos? 
- Kati a napos. 



3. Taneszközök /3 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: könyv, tankönyv, toll, radír, ceruza, 
vonalzó, táska, kréta, enyém, tied /10 szó/. 

Típusmondatok, párbeszédek. 

Kiskacsa fürdik 
fekete tóba', 
anyjához készül 
Lengyelországba. 
Aranyos a tolla, 
ezüstös a talpa 
fordulj ki, fordulj ki 
aranyos Katica. 

Népdal: 

Ez a táska. 
- Mi ez? 
- Ez a ceruza. 
- Ez a ceruza? 
- Nem, ez a toll. 
- Ez a te könyved? 

- Nem, ez az én könyvem. 
- Ez a te ceruzád? 
- Igen, ez az én ceruzám. 
- Ez a te tollad? 
- Nem, ez a Péter tolla. 

Nyelvtan. A hosszú magánhangzók gyakorlása. 
Jelentéskülönbség: a-á: kar-kár; ö-ő: tör-tőr; o-ó: kor-kór. 

WEINRAUCH KATALIN-. Lekvárfőzés 

Sára, Zsóka, Sanyika, 
megérett már a szilva. 
Kéklő, hamvas, mézédes, 
holnap lekvárfőzés lesz. 



A játék leírása: 
A gyerekek kört alkotnak és körbejárnak. Akinek a népdal végén a 

nevét éneklik, befordul. 

Szótár a Taneszközök témához 

ceruza - ол1вець 
enyém - мш, моя, мое 
füzet - зошит 
könyv - книга 
kréta - крейда 
taneszközök - навчальш приладдя 
tankönyv - пщручник 
táska - сумка 
tied - твш 
toll - ручка 
vonalzó - лшшка 
radír -гумка 

4. A tanórán /4 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: óra, szünet, csengetnek, rajzolni, írni, 
olvasni, számolni, kérdez, felel, tanulni, magyaróra, hozd ide, tedd le, 
megszólal /17 szó/. 

Típusmondatok: 
Milyen óránk van? 
Ma magyaróránk van. 
Mit csinál Irénke? Irénke olvas. 
Mit csinál Gábor? Gábor ír. 
Megszólal a csengő. Szünet van. 

Összefüggő szöveg. Az iskolában vagyunk. Magyaróránk van. Az 
órán írunk, olvasunk, számolunk és rajzolunk. A tanítónő a táblára ír. 
Megszólal a csengő. Szünet van. 



Nyelvtan. A hosszú és rövid magánhangzók: a-á, e-é, o-ó, ö-ő, u-
ú, ü-ű. 

Példák: tör-tőr stb. 

MESZELY JÓZSEF: Mikulás 

Hegy en-völgyön hóhullás, 
Érkezik a Mikulás. 
Nem látható varázslat, 
Villan, mint a káprázat. 

Gyermekjáték. 
A gyerekek körbe állnak. Kiválasztanak egyet maguk közül, aki a 

kör közepén áll. A többi énekli: 
Beültettem kiskertemet a tavasszal, 
Rózsa, székfü, liliom és rezedával. 
Ki is nyílt az egyenként, 
El szeretném adni mind, 
De most mindjárt. 

A körben álló gyerek a neki tetszőnek megfogja a kezét és ezt 
énekli: 

Én megveszem virágodat, 
ha akarod, 
ha az árát te magad is 
nem sokallod, 
versenyfutás az ára, 
uccu nézzünk utána, 
de most mindjárt. 

Ekkor elkezdenek a körön kívül ellentétes irányba futni. Aki 
hamarabb ér az üres helyre, az marad a helyén, a másik a körbe áll. Ez 
lesz a vásárló. 



Szótár A tanórán témához 

csengetni - дзвонити 
felelni - вщповщати 
hozni - приносили, принести 
írni -писати 
kérdezni - питати, спитати 
letenni - класти, покласти 
magyaróra - урок угорськоУ мови 
megszólalni, elhangzani - пролунати, заговорите, 
зазвучаге 
olvasni - читати 
rajzolni - малювати 
számolni - рахувати 
szünet - перерва 
tanóra - урок 
tanórán - на урощ 
tanulás - навчання 
tanulni - навчатися, вивчати, вивчити 

5. A számok /2 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, 
nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, húsz, huszonegy, harminc, 
negyven, ötven, sok, kevés. /19 szó/ 

Típusmondatok: 
- Hány ablak van az osztályban? 
- Az osztályban négy ablak van. 
- Hány fiú és hány lány van az osztályban? 
- A mi osztályunkban tizenegy lány és hét fiú van. 
- Hány pad van az osztályotokban? 
- A mi osztályunkban tíz pad van. 
- Sorold fel a tanterem berendezését! 
- Az osztályban van egy tábla, két szék, egy asztal, négy ablak. 



Nyelvtan. A kettős mássalhangzók kiejtése: g-gy, n-ny, t-ty, sz, zs. 

Egy, kettő, három, négy, 
Te kis legény hová mégy? 
Nem megyek én messzire, 
Csak a falu végére. 

(Magyar népköltés) 
Gyermekjáték: 
A gyerekek körbe állnak és éneklik: 

Lánc, lánc, eszterlánc, 
eszterlánci cérna. 
Cérna volna, selyem volna, 
mégis kifordulna. 
Pénz volna karika, karika, 
Forduljon ki Katika -
Katikának lánca. 

Addig járnak körbe, míg mindenki ki nem fordul. Ha tetszik a játék, 
a kifordulós helyett "forduljon be" felcseréléssel továbbjátszható. 

Szótár A számok témához 

szám - число" 
egy - один 
kettő - два 
kevés - мало 
h á r o m - т р и 
négy - чотири 
öt - п'ять 
hat - uiicTb 
hét - C Í M 

nyolc - B Í C Í M 

kilenc - дев'ять 
tíz - десять 
tizenegy - одинадцять 



tizenkettő - дванадцять 
húsz - двадцять 
huszonegy - двадцять один 
harminc - тридцять 
negyven - сорок 
ötven - п'ятдесят 
sok - багато 

Összefoglalás /3 óra/ 

A tanult szavak összefoglalása. Mondatépítés. Párbeszéd szerkesztése a 
tanult szavak alapján. 

Ismétlésre ajánlott szavak: osztály, folyosó, fiú, lány, tanító, tanuló 
itt, ott, ez, az, ki? mi? igen, nem, én, te, van, vagy, vagyok, emelet, pad, 
tábla, ablak, asztal, szék, ajtó, szekrény, padló, kép, beszéd, napos, ül, 
áll, mi, ti , óra, szünet, csengetnek, rajzolni, írni, olvasni, számolni, 
kérdez, felel, tanulni, ma, magyaróra, hozd ide, tedd le, megszólal. 

Kérdés -felelet: 
- Ez a mi osztályunk? 
- Nem, ez nem a mi osztályunk. 
- Hol van a tanító? 
- A tanító /nő/ az osztályban van. 
- Mi ez? 
- Ez a folyosó. 
- Mi az? 
- Az az osztály. 
- Sorold fel az osztályban lévő tárgyakat! 
- Pad, tábla, ablak, asztal, szék, ajtó, szekrény. 
- Ki rajzol? 
- Pista rajzol. 
- Kati ír? 
- Nem, Kati olvas. 
- Pista a padban ül? 
- Nem, Pista most áll. 



Párbeszédek: 
- Jó napot kívánok! 
- Jó napot! 
- Hogy hívnak? 
- Katalinnak hívnak! 
- Hányadik osztályba jársz? 
- Másodikos vagyok. 
- Hogy hívnak? 
- Tamásnak hívnak. 
- Kié ez? 
- Ez a mi osztályunké. 
- Milyen órátok van? 
- Magyaróránk van. 
- Mit tanultatok ma? 
- Ma az osztály tárgyait tanultuk. 
-Sorold fel! 
- Asztal, szék, pad, tábla, ablak, ajtó, szekrény, kép, padló. 
- Mit csinál Pista? 
- Pista ír. Kató olvas! 

Összefüggő szöveg: 
Az eddig megtanult kb. 80 szót foglaljuk mondatokba. Ezeket a 

típusmondatokat gyakoroljuk. 
A mi osztályunk az első emeleten van. Az ajtó a folyosóra nyílik. 

Az osztályunkban tizenegy lány és hét fiú tanul. Osztályunkban tíz pad, 
egy tábla, egy asztal, két szék, két szekrény, négy ablak, egy ajtó van. A 
tanulók a padban ülnek, a tanítónő a táblánál áll. Most magyaróránk 
van. A tanító néni köszönti a tanulókat. 

- Jó napot, gyerekek! 
- Jó napot kívánunk! 
-Ül je tek le! 
- Milyen óránk lesz? 
- Most magyaróránk lesz! 
- Kati, mi ez? 
- Ez egy pad. 



- Jóska, hány pad van az osztályban? 
- Az osztályban tíz pad van. 
- István, hány ablak van az osztályban? 
- Az osztályban három ablak van. 
- Gábor, sorold fel az osztály bútorait! 
- Az osztályban pad, szék, asztal, tábla, szekrény van. 

Szójáték: Az osztályt két-három csoportra osztjuk. Az egyik 
érdez, a másik felel. A helyes kérdés és felelet egy-egy pontot ér. 

I. csoport: Ez mi? I pont/ 
II. csop.: Ez pad. /I pont/ 
III. csop.: Hány pad van az osztályban? /I pont/ 
II. csop.: Az osztályban négy pad van. /I pont/ 
III. csop.: Kati hol ül? / 1 pont/ 
I. Kati az első padban ül. / 1 pont/ 

Ha az egyik csoport nem tud felelni, a másik válaszol, s ő kapja 
meg a pontot. 

Szólánc. Megmagyarázzuk a gyerekeknek a játékot. Ezt tehetjük 
ukránul is. Sorolja fel a tárgyakat: asztal, szék, tábla, kréta, toll. Aki 
elakad, az kiesik. A győztesnek adjunk ajándékot (lehet pl. könyv). 

Tapsolj. A tanító elmagyarázza a tanulóknak, hogy szöveget fog 
elmondani, vagy felolvasni s a tanulóknak az osztályberendezésnél 
tapsolni kell. 

Szöveg. A mi osztályunk a második emeleten van. Az osztályban a 
tanító néni az asztalnál ül, a gyerekek a padban. A tábla fekete, az ablak 
fehér. Két szép képünk van. Egy szék zöld, a többi szék barna. Az 
asztalon könyvek, füzetek vannak. Kati krétával a táblára ír. A padlót 
barnára festették. 



Nyelvtan. A hosszú és rövid magánhangzók felismerése. 
Tanítsuk meg a következő gyermekdalokat: 

Ég a gyertya ég, 
El ne aludjék, 
Aki lángot akar látni, 
Mind leguggolj ék. 

Tanítsuk meg a szövegét, majd a dallamát. 

Kis karácsony, nagy karácsony 
Kisült-e már a kalácsom? 
Ha kisült már, ide véle, 
Hadd egyem meg melegébe'. 

CSANÁDI IMRE: Karácsony fája 

A karácsony akkor szép, 
hogyha fehér hóba lép. 

Nem is sárba, latyakba... 
Ropog a hó alatta. . 



6. Az ősz /5 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: ősz, szeptember, október, november, 
sárga, sárgul, fa, falevél, lehull, őszi hónapok, a madarak elköltöznek, 
eső, ég, fuj a szél, felhő, időjárás, esik az eső. /20 szó/ 

Típusmondatok: Ősz van. Az őszi hónapok: szeptember, október, 
november. Fúj a szél. Esik az eső. A fák levelei megsárgultak. A madarak 
elköltöztek. A fák levelei lehullnak. 

Kérdések és válaszok: 
- Sorold fel az őszi hónapokat! 
- Az őszi hónapok: szeptember, október, november. 
- Milyenek a fák levelei? 
- A fák levelei megsárgultak és lehullnak. 
- Milyen az időjárás? 
- Fúj a szél és esik az eső. 

Nyelvtan. Tanítsuk meg a gyermekeket a kérdő mondatokra, valamint 
teljes mondatot szerkeszteni. Feleljenek teljes mondattal! 

ZELK ZOLTÁN: Varjú nóta 

Elmúlt a nyár, 
kár érte, kár. 
Sárgul a táj, 
kár érte, kár. 
Őszi eső, 
fát verdeső -
fázik a táj, 
kár érte, kár. 



Népdal 
Sárgul már, sárgul már 
a falevél. 
Elfújta, elfújta az őszi szél. 
Szomorú lett már a határ, 
Elment a, elment a gólyamadár. 

Szótár Az ősz témához 

Ég - небо 
eső - дощ 
elköltözés - переселения 
esőzni - дощить 
fa - дерево 
falevél - лист 
felhő - хмара 
fújni - д у т и 
hónap - мюяць 
időjárás - погода 
lehullani - спадати, спасти 
madár - птах 
november - листопад 
október - жовтень 
ŐSZ - O C Í H B 

sárga - жовтий 
sárgulni - жовНти 
szél - вггер 
szeptember - вересень 



7. A családom /3 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: édesapám, édesanyám, nagyapám, 
nagymamám, testvérem, húgom, nővérem, öcsém, bátyám, él, szüleim, 
család, családom, családunk, nyugdíjas. /15 szó/ 

Típusmondatok: 
- Ki ez? 
- Ez az édesapám. 
- Ki az? 
- Az az édesanyám. 
- Hogy hívják a szüléidét? 
- Édesanyámat Erzsébetnek, édesapámat Gézának hívják. 
- Élnek a nagyszüleid? 
- Igen, él nagyapám és nagymamám. 
- Hány testvéred van? 
- Nekem egy fiú- és egy lánytestvérem van. 
- Mit csinálnak a testvéreid? 
- Nővérem, Ilonka, ír, József bátyám olvas. 
- Hogy hívják a húgodat és az öcsédet? 
- A húgomat Katalinnak, az öcsémet Bélának hívják. 

Összefüggő szöveg: 
Családunkban hatan élünk: édesanyám, édesapám, bátyám, 

nagyapám, nagymamám és én. Édesapámat Józsefnek, édesanyámat 
Juditnak, bátyámat Sándornak, engem Istvánnak hívnak. Édesapám a 
vasúton dolgozik, édesanyám otthon van. A nagyszüleim nyugdíjasok. 

Nyelvtan. Az egyes és többes szám megkülönböztetése: írok - írunk, 
könyv-könyvek, füzet-füzetek stb. 

Gyermekjáték. Régen a gyerekek csutkából készítettek babát, 
így altatgatták: 

Tente, baba, tente! 
Itt van már az este. 



BESZÉLJÜNK MAGYARUL! 

Köszönjetek szépen 
Csillagok az égen. 

Táncos népi játék: A gyerekek körbe állnak, énekelnek. Az ének végén 
mindenki a választott párjával táncol: 

Erdő mellett nem jó lakni, 
mert sok fát kell hasogatni. 
Tizenhárom ölet meg egy felet, 
öleljen meg engem, aki szeret. 

Szótár A családom témához 
a p a - батько 
bátyám - мш старший брат 
család - C Í M ' H 

családom - моя C Í M ' H 

családunk - наша а м ' я 
édesanyám - мати, мама 
élni - жити 
húg - молодша сестра 
nagyapa - дщ, дщусь 
nagymama - бабуся 
nővér - старша сестра 
nyugdíjas - пенсюнер 
öcs - молодший брат 
szülők - батьки 
testvér - брат, сестра 

8. Munka a családban /2 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: munka, dolgozni, takarítani, reggeli, 
ebéd, vacsora, óvoda, segíteni, ebédelni, reggelizni, vacsorázni, dolgozni, 
televízió, nézni. /14 szó/ 



Típusmondatok. 
- Hová megy reggel a húgod? 
- Reggel a húgom az óvodába megy. 
- Te hová mégy? 
- Én az iskolába megyek. 
- Édesapád hová megy? 
- Édesapám dolgozni megy. 
- Mit csinál édesanyád? 
- Édesanyám takarít. 
- Mit csinál nagymamád és nagyapád? 
- Nagymamám ebédet főz, nagyapám olvas. 

Összefüggő szöveg: 
Reggel a húgom az óvodába megy. Én az iskolába megyek. 

Édesapám dolgozni megy. Édesanyám takarít, nagymamám főz, 
nagyapám olvas. 

Nyelvtan. Igeragozás: én megyek, te mégy, ő megy 

Névnapi köszöntő: 
János napja ma vagyon, 
Eldöcögtem a fagyon. 
Adjon hát vagy hat garast, 
Kolbászt mellé, hat araszt. 

Gyermekjáték. A gyerekek körbe állnak és éneklik: 
Volt egyszer egy kemence, 
Belebújt a kis Bence, 
Kormos volt a kemence, 
Fekete lett kis Bence. 
Keresi a mamája, 
Nem ismer a fiára, 
Becsukja a kemencét, 
Jól elveri kis Bencét. 



Szótár a Munka a családban témához 

dolgozni - працювати, робити 
ebéd - общ 
ebédelni - общати 
munka - робота, праця 
nézni - дивитися 
óvoda - дитячий садок 
reggeli - сшданок 
reggelizni - сшдати 
segíteni - помагати, допомагати 
takarítani - прибирати, прибрати 
televízió - телебачення, тeлeвiзop 
vacsora - вечеря 
vacsorázni - вечеряти, повечеряти 

9. A test és részei /3 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: fej, fejem, szem, fül, orr, haj, nyak, 
fog, arc, test, kéz, láb, barna, sárga. /14 szó/ 

Kérdés-felelet: 
- Mutasd meg a fejed. 
- Ez a fejem. 
- Hol van a szemed? 
- Itt van a szemem. 
- Milyen színű a hajad? 
- A hajam barna. 
- Mi ez? 
- Ez az én lábam. 
- És ez mi? 
- Ez a kezem. 

Nyelvtan. A páros testrészek a magyar nyelvben: fáj a kezem. 



Játékos vers: 
Pont, pont, vesszőcske, 
Készen van a fejecske. 
Kicsi nyaka, nagy a hasa - , 
Készen van a török basa. 

Gyermekjáték: A gyerekek körbe állnak. Mindegyik gyerek háta 
mögött áll egy másik gyerek, és a következő dalt éneklik: 

Tüzet viszek, ne lássátok, 
Ha látjátok, ne mondjátok 
Lányok, megég a ruhátok. 

Az egyik gyerek körbejár. Valakinek a háta mögé ledob egy 
zsebkendőt. Ha az észreveszi, fut a játékot vezető gyerek után. Ha eléri, 
akkor a körbejáró gyerek beül a kör közepébe, ha nem éri utol, akkor ő 
ül be a kör közepébe és ő lesz a záptojás. Addig ül ott, míg valaki 
hasonlóan nem jár. 

Szótár A test és részei témához 

Arc - лице, обличчя 
Barna - коричневий, карий 
Fej - голова 
Fog - зуб 
Fül - вухо 
Haj - волосся 
Kéz - рука 
Láb - нога 
Nyak - шия 
Orr - HÍC 

Száj - рот 
Szem - око 
Test - т ш о 
Testrészek -частини тша 



Összefoglalás /2 óra/ 

A tanult szavak összefoglalása. Mondatszerkesztés, párbeszéd a 
tanult szavak alapján. 

Ismétlésre ajánlott szavak kifejezések: ősz, szeptember, október, 
november, sárga, sárgul, fa, falevél, lehull, őszi hónapok, a madarak 
elköltöznek, eső, ég, fúj a szél, felhő, időjárás, esik az eső, édesapám, 
édesanyám, nagyapám, nagymamám, testvérem, nővérem, húgom, 
bátyám, öcsém, szüleim, család, családom, családunk, munka, dolgozni, 
takarítani, reggeli, ebéd, vacsora, óvoda, segíteni, ebédelni, reggelizni, 
vacsorázni, dolgozni, fej, fejem, szem, fül, orr, haj, nyak, fog, arc, test, 
kéz, láb, barna, sárga. 

Kérdés-felelet: 
1. Sorold fel az őszi hónapokat! Az őszi hónapok: szeptember, 

október, november. 
2. Milyenek a fa levelei? A fa levelei megsárgulnak és lehullnak. 
3. Milyen az időjárás? Fúj a szél, esik az eső. 
4. Mi lesz a vándormadarakkal? A vándormadarak elköltöznek. 
5. Hová megy édesapád? Édesapám dolgozni megy. 
6. Mit csinál édesanyád? ÉdeSanyám takarítónő. 
7. Mit csinál a húgod? A húgom takarít. 
8. Mit csinál nagymama? Nagymama olvas. 
9. Mit csinál nagyapa? Nagyapa reggelizik. 
10. Mikor reggelizel? Reggel nyolc órakor reggelizem. 
11. Hol ebédelsz? Az iskolában ebédelek. 
12. Sorold fel a fej részeit! A fej részei: haj, fül, szem. 
13. Milyen színű a hajad? A hajam barna. 

Összefüggő szöveg: Az eddig megtanult 141 szót foglaljuk 
mondatokba. 

Engem Nagy Katalinnak hívnak. A második osztályban tanulok/ 
második osztályba járok. A mi osztályunk nagy. Osztályunkban 22-en 



vagyunk. 13 lány és 9 fiú. Az osztályunkban egy szekrény, egy tábla, és 
12 pad van. A tanító néni a táblára rajzol. Szünetben az iskola udvarán 
játszunk. Szeptemberben kezdtünk magyarul tanulni. Ukránul már tudok 
írni és olvasni. A magyarórákon énekelünk és játszunk is. Megszólal a 
csengő, szünetre megyünk. Az iskola udvarán már sárgulnak a fák levelei. 
A vándormadarak elköltöznek. Fúj a szél, esik az eső. Reggel 
édesapámmal jöttem iskolába. Édesanyámnak segítettem a reggeli 
elkészítésében. 

Szójáték: Az osztályt csoportokra osztjuk. Az egyik kérdez, a másik 
felel. 

1. Sorold fel az osztály tárgyait! 
- Asztal, szék, tábla, ablak, padló, szekrény. 

2. Sorold fel a taneszközöket! 
- Ceruza, teli, táska, könyv, kréta, füzet, vonalzó. 

3. Számolj el 5-től 12-ig! 
- Öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő. 

4. Szerkessz öt mondatot az őszről! 
5. Mutasd be a családodat! 
6. Sorold fel a test részeit! 

Nyelvtan. A tanultak ismétlése 

Játék: Az Egy gyerek a cica. A többi gyerek ezt énekli: 
Cirmos cica, jaj, 
hová lett a vaj? 
Ott láttam a bajuszodon, 
Most lesz neked jaj. 

Az ének befejezése után a cica kergeti a gyerekeket. Akit megfog, 
az lesz a cica. 



Népdal: 
Tavaszi szél vizet áraszt, 
Virágom, virágom, 
Minden madár társat választ, 
Virágom, virágom. 
Hát én immár kit válasszak, 
Virágom, virágom. 
Te engemet, 
Én tégedet, 
Virágom, virágom. 

10. Személyes higiénia /3 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: szappan, mosni, mosakodni, 
törülköző, törülközni, fésű, fésülködni, tiszta, piszkos, fogkrém, víz, 
meleg, hideg. /13 szó/ 

Kérdés-felelet: 
- Mivel mosol kezet? 
- Én szappannal mosok kezet. 
- Milyen vízzel mosakszol 

reggel? 
- Meleg vízzel mosom meg a 

kezem és az arcom. 
- Mosakodás után mit csinálsz? 
- Mosakodás után megtö-

rülközöm. 

Típusmondatok: 
Reggel hét órakor kelek. Meg-

mosom a kezem és az arcom. Meleg 
vizet édesanyám készít. Majd megtörülközöm és megfésülködöm. 



Nyelvtan. A szótagolás. Magánés mássalhangzók felismerése a 
szóban. 

SZALAI BORBÁLA: A kalap 

Kis kalap, nagy kalap 
az erdőben sok akad. 
Bokor alatt, fa alatt, 
itt is, ott is van kalap. 
Sejtettem én, kik azok, 
kik hordják a kalapot. 

Néptánc. Tanítsuk meg a gyerekeket a népdalra, s a csárdás 
alaplépéseire. 

A bátyúi utca, 
végig piros rózsa. 
Szállj le kocsis az ülésről, 
szakajts egyet róla. 
Le is szakajtottam, 
el is hervasztottam. 
A bátyúi leányokból 
egyet választottam. 

Szótár a Higiéniai eszközök témához 

higiéniai eszközök - санггарш /ririeHÍ4HÍ прилади/ 
засоби 
fésű - rpeöiHb 
fésülködni - причюуватися, причесатися 
fogkefe - зубна нитка 
fogkrém - зубна паста 
hideg - холодний, холод, холодно 
meleg - теплий, тепло 
mosakodni - умиватися 



mosni - мити, прати 
piszkos - брудний 
szappan - мило 
tiszta - чистий 
törülközni - витиратися, витертися 
törülköző - рушник 
víz - вода 

11. A tél /4 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: tél, hó, szánkó, korcsolya, korcsolyázni, 
szánkózni, síelni, hideg, jég, folyó, leesett a hó, megjött a tél, újév, 
karácsonyfa, ajándék, decemberjanuár, február, sítalp. / 20 szó/ 

Kérdés -felelet. 
- Melyek a téli hónapok? 
- A téli hónapok: decemberjanuár, február. 
- Miért szereted a telet? 
- Télen lehet szánkózni, korcsolyázni, síelni. 
- Mikor ünnepeljük a karácsonyt? 
- December 25-26-án ünnepeljük a karácsonyt. 

Összefüggő szöveg: 
Leesett az első hó. Megjött a tél. Fehér lett a föld. A folyó is befagyott. 

Édesapám elővette a szánkót. István bátyám a korcsolyáját vette elő. 
József barátom elővette a sítalpakat. Én szánkózni, István bátyám 
korcsolyázni, Józsi barátom síelni ment. 

Minden évben együtt ünnepli a család a karácsonyt. Elénekeljük a 
karácsonyi éneket. Ajándékot is kap mindenki. 

A téli hónapok: december Január, február. 

Nyelvtan. A rövid és hosszú magánhangzók a kiejtésben. 



FÜZESI MAGDA: A t é l 

Öregember már a tél, 
Azt hinnéd, hogy alig él. 
Bajszán jégcsap csepereg, 
A könnye is elered. 

A népdalok ismétlése. A csárdás gyakorlása 

Szótár A tél témához 

ajándék - подарунок 
december - грудень 
fagy - мороз 
február - л ю т и й 
fenyőfa - ялинка 
folyó - pina, pimca 
január -Ычень 
h ó - CHir 

hónap - мюяць 
jég - Jim 
karácsony - р1здво 
korcsolya - ковзани 
korcsolyázni - кататися на ковзанах 
leesni - впасти, випадати 
megérkezni - настати, наставати, прибути, пршхати 
sí - лижа, лижи 
szánkó - сани,санки 
szánkózni - кататися на санках 
tél - зима 
újév - новий piK 
újévi fenyő - H0B0pÍ4Ha ялинка 



12. Az én otthonom /4 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: ház, udvar, szoba, konyha, óra, 
virág, könyvespolc, televízió, telefon, fürdőszoba, párna, ágynemű, 
utca, él, lakni, kertes ház, lakónegyed. /20 szó/ 

Kérdés-felelet: 
- Hol laktok? 

- Bátyúban, a Kossuth út 46. szám alatt lakunk. 
- Milyen házban laktok? 

- Kertes házban lakunk. A lakónegyed-
ben lakunk. 

- Milyen a lakásotok? 
- Lakásunkban van két szoba, egy 

konyha, egy fürdőszoba. 
- Sorold fel a szoba berendezését! 
- A szobában van két ágy, egy ablak, 

egy könyvespolc, televízió, telefon. 

Összefüggő szöveg: 
Én Bátyúban, a Kossuth út 42. szám 

alatt lakom. A mi házunk kertes ház. Van 
két szoba, egy konyha, egy fürdőszoba. Az 
udvaron istálló van és más mellék-



Néphagyomány. A csárdás ismétlése 

Szótár Az én otthonom témához 

ágy - л1жко 
ágynemű - постшь 
élni - жити 
fürdőszoba - ванна юмната 

helyiségek. A házban édesapám, édesanyám 
és Kati húgom él. Nagyapának és nagyma-
mának külön szobája van. Az én szobámban 
van egy ágy, egy asztal, két szék, egy 
íróasztal, és egy könyvespolc. A szobámat 
én takarítom. 

Húsvéti köszöntők: 

Én kis kertész legény vagyok: 
Virágokat locsolgatok. 
A minap, hogy erre jártam, 
Egy szép rózsafát találtam. 
Én azt hervadozni láttam, 
Szabad meglocsolni? 

Zöld erdőben jártam, 
Virágot találtam. 
El akart hervadni, 
Szabad-e locsolni? 



ház - будинок, д1м 
kert - сад 
konyha - кухня 
könyvespolc - книжковий стелаж 
lakás - квартира 
lakni - жити, проживати, мешкати 
lakónegyed - квартал 
óra - година, годинник 
párna - подушка 
polc - стелаж 
szoba - юмната 
telefon - телефон 
udvar - дв1р 
utca - вулиця 
virág - квггка 

13. Étkezés /3 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: kenyér, tea, vaj, hús, tej, túró, tejföl, 
leves, cukor, főzni, só, enni, inni, rizs, nagyon jóízű, tányér, villa, kanál, 
vödör, kolbász, szelni, kés, megteríteni. /24 szó/ 

Típusmondatok. A kenyér az asztalon 
van. Reggelire édesanyám teát, vajas 
kenyeret és kolbászt adott. Ebédre nagyma-
ma húslevest és túrós tésztát főzött. Nagyon 
jóízű volt a túrós tészta. Én tejföllel 
szeretem. 

Kérdés-felelet: 
1. Mit reggeliztél? Teát ittam, vajas 

kenyeret és kolbászt ettem. 



2. Ebédre mit ettél? Húslevest és túrós tésztát. 
3. Tudsz kenyeret szelni? Tudok kenyeret szelni. 
4. Hogyan teríted meg az asztalt? Az asztalra teszem az abroszt. 

Majd a tányért, kanalat és villát, végül a szalvétát. 

KINCSES ISTVÁN: Gólyaérkezés 

Megérkeztünk, 
kelep-kelep! 
Elüztük a 
fagyot, telet! 
Tavaszhozó 
kósza szelek 
szárnyán jöttünk, 
kelep-kelep. 

Néphagyomány: Tojásfestés. A magyaros díszítés. 

Szótár az Étkezés témához 
cukor - цукор 
enni - ÏCTH 
étkezés - харчування 
főzni - варити, готувати 
hús - м'ясо 
inni - пити 
f i n o m - смачний 
kanál - ложка 
kenyér - xniő 
kés - шж 
kolbász - ковбаса 
leves - суп 
nagyon - дуже 
rizs - рис 
só - ешь 



szelni - р1зати 
tányér - таршка 
tea - чай 
tej - молоко 
tejföl - сметана 
teríteni - настилати, накривати, накрити 
túró - сир 
vaj - масло 
vödör - вщро 
villa - виделка 

14. A tavasz /4 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: tavasz, nap, zöldül, fü, föld, 
megjönnek, olvad, meleg, vándormadarak, nő, fa, ültetni, ültetek, ültet, 
szántanak, traktor, március, április, május, erősen, gyümölcsfa. /21 szó/ 

Kérdés-felelet: 
- Sorold fel a tavaszi hónapokat! 
- A tavaszi hónapok: március, április, május. 
- Milyen az időjárás? 
- Süt a nap, meleg van. 
- Mit csinál édesapád? 
- Édesapám fát ültet. 
- Milyen a kert? 
- A kertben zöldül a fü, virágoznak a gyümölcsfák. 

Összefüggő szöveg: 
Elolvadt a hó. A nap melegen süt. Megjöttek a vándormadarak. 

Zöldül a fü a kertben. Meleg van. A gyerekek fát ültetnek. A tavaszi 
hónapok: március, április, május. 



SZILÁGYI DOMOKOS : Tavasz 

Zöldülni tanul a fü, 
nő-növekszik egyre, nézd! 
S mit csinál a napsugár? 
Tanulja a napsütést. 

Népdal: 
Erdő, erdő, erdő 
Marosszéki kerek erdő. 
Madár lakik benne, 
Madár lakik tizenkettő. 

Cukrot adnék annak a madárnak, 
Dalolja ki nevét a babámnak. 
Csárdás kis angyalom, 
Érted fáj a szívem nagyon. 

Szótár A tavasz témához 

április - KBÍTeHb 
erős - сильний, мщний 
fa - дерево 
föld - земля 
fü - трава 
gyümölcsfa - фруктове дерево 
május - травень 
március - березень 
megérkezés - прибуття, пршптати 
meleg - тепло, теплий 
nap - сонце, день 
nőni - роста 
olvadni - розтаяти, тати 
szántani - орати 
tavasz - весна 



traktor - трактор 
ültetni - сажати, садити, посадити 
vándormadár - передана птиця 
zöldülni - зеленгги 

Összefoglalás /2 óra/ 

A tanult szavak összefoglalása. Mondatszerkesztés, párbeszéd, 
kérdés-felelet, összefüggő beszéd, versek, dalok ismétlése. 

Ismétlésre ajánlott szavak: 
Szappan, mosni, mosakodni, törülköző, törülközni, fésű, fésülködni, 

tiszta, piszkos, fogkrém, víz, meleg, hideg. 
Tél, hó, szánkó, korcsolya, korcsolyázni, szánkózni, síelni, hideg, 

jég, folyó, leesett a hó, megjött a tél, újév, sítalp, karácsonyfa, ajándék, 
decemberjanuár, február. 

Ház, udvar, szoba, konyha, ágy, óra, virág, könyvespolc, televízió, 
telefon, fürdőszoba, párna, ágynemű, él, lakni, kertes ház, lakónegyed, 
utca. 

Kenyér, tea, vaj, hús, tej, túró, tejföl, leves, inni, cukor, főzni, só, 
leves, víz, nagyon jóízű, tányér, villa, kanál, vödör, kolbász, szelni, 
teríteni, kés. 

Tavasz, nap, zöldül, fű, zöld, föld, megjönnek, olvad, meleg, 
vándormadarak, nő, fa, ültetni, ültetek, ültet, szántanak, traktor, március, 
április, május, gyümölcsfa. /Összesen 100 szó/ 

Kérdés-felelet: 
- Mivel mosod a kezed? 
- A kezemet szappannal mosom. 
- Milyen vízben mosakszol? 
- Meleg vízben mosakszom. 
- Mit csinálsz mosakodás után? 



- Megtörlöm a kezem és az arcom. 
- Nem szokott piszkos lenni a kezed? 
- Édesanyám evés előtt megmosatja. 
- Szeretsz mosakodni? 
- Nem nagyon szeretek mosakodni. 
- Melyek a téli hónapok? 
- A téli hónapok: december, január, február. 
- Mit csinálsz télen a barátaiddal? 
- Télen a barátaimmal szánkózom, korcsolyázok és síelek. 
- Milyen a természet télen? 
- A folyó befagy, leesik a hó, hideg van. 
- Mikor ünnepeljük a karácsonyt? 
- Minden évben december 25-26-án. 
- Hol laksz? 
- Beregszászban, a Petőfi út 20. szám alatt lakom. 
- Mutasd be a házatokat! 
- A mi házunkban két szoba, egy konyha, egy fürdőszoba van. 
- Kik élnek itt? 
- Itt él a mi családunk: édesanyám, édesapám, Kati húgom, 

nagyapám, nagymamám és én. 
- Mit reggeliztél? 
- Vajas, kolbászos kenyeret ettem, tejet ittam. 
- Mit ettél ebédre? 
- Húslevest és túrós tésztát. 
- Sorold fel a tavaszi hónapokat. 
- Március, április, május. 
- Milyen tavasszal az időjárás? 
- Süt a nap, meleg van. 

Összefüggő szöveg: Az eddig megtanult szavakat foglaljuk össze. 

Engem Nagy Balázsnak hívnak, Munkácson a Rákóczi út 47. szám 
alatt lakom. Édesapám mozdonyvezető, édesanyám tanítónő. Kertes 
házban lakunk: két szobánk, egy konyhánk és egy fürdőszobánk van. 
Kicsi az udvar. Innen indulunk reggel az iskolába. Előtte meg-



mosakszom, megreggelizem. Télen, ha leesik a hó, gyakran megyünk 
szánkózni. Tavasszal is szép ez a táj. Sok itt a fa, van egy kis park is. 

Szójáték: 
Az osztályt csoportokra osztjuk. Az egyik kérdez, a másik felel. 

- Mikor mosakszol? 
- Mivel mosod a kezed? 
- Melyek a téli hónapok? 
- Miért szereted a telet? 
- Hol laksz? 
- Mutasd be a házatokat! 

JÓZSEF ATTILA: Kertész leszek 

Kertész leszek, fát nevelek, 
kelő nappal én is kelek, 
nem törődök semmi mással, 
csak a beojtott virággal. 

Népdal: 
Kis kút, kerekes kút 
Van az udvaromba'. 
Egy szép barna kislány 
Van a szomszédomba. 
Csalfa szemeimet 
Rá sem merem vetni. 
Fiatal az édesanyja, 
Azt is kell szeretni. 

15. Az üzletben /5 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: üzlet, könyvesbolt, élelmiszerüzlet, 
elárusító, vásárló, venni, eladni, fizetni, pénztár, mennyibe kerül, fizetett, 
iparcikk, áru, kér, szoknya, élelmiszer, só, rizs, kenyér, cukor, cipó, ruha. 
/24 szó/ 



Összefüggő szöveg: 
Az üzletben van; kenyér, vaj, hús, tej, cukor. Pista a pénztárnál 

fizetett. Irénke húst vásárolt. , 

Az üzletben 

Vásárló /tanuló/: 
- Jó napot kívánok! 
Eladó /tanító/: 
- Jó napot kívánok! 
Vásárló /tanuló/: 
- Kérek szépen egy szoknyát. Mennyibe kerül? 
Eladó /tanító/: 
- Tessék! Négy hrivnya. 
Vásárló /tanuló/: 
- A pénztárnál fizessek? 
Eladó /tanító/: 
- Igen. 
Vásárló /tanuló/: 
-Köszönöm! Viszontlátásra! 
Eladó /tanító/: 
- Mi is köszönjük a vásárlást! 

Ugyanezt játsszuk el a tansze-
reket árusító üzletben, az iparcikk-
üzletben, stb. 



KECSKÉS BÉLA: Dalocska 

Tavasz kószál 
a kert alatt, 
csengve nótáz 
már a patak, 

Fogócskáznak 
pajkos fények, 
méhek-dongók 
döngicsélnek. 

Itt a tavasz -
jövő héten 
játszhatunk szép 
füves réten! 

Népdal: 
Három bokor saláta 
kisangyalom, 
Három kislány kapálja 
kisangyalom. 
Nem kell nekem saláta, 
csak az, aki kapálja 
kisangyalom. 

Szótár Az üzletben témához 

áru - товар 
cipő - черевик, Tyijrni 
eladni - продавати, продати 
elárusító - продавець 
élelmiszer - продукта, xapui 
élelmiszerüzlet - гастроном 
fizetni - платити 



iparcikk - npoMHcnoei товари 
kenyér - хл1б 
kérni - просити 
könyvesbolt - книжковий магазин 
mennyibe kerül /?/ - сюльки коштуе /?/ 
pénztár - каса 
ruházat - одяг 
szoknya - сукня, епщниця 
vásárolni - купите 

- Mit csinálsz nyáron? 

- Nyáron fürödni megyek, elsétálok az erdőbe. 

Összefüggő szöveg: 
Nyári hónapok: június, július, augusztus. A gyerekek szeretik a 

nyarat. Meleg van. Nem kell iskolába járni. Szünidő van. Édesapám-
mal gyakran járunk fürödni. Járunk gombázni és földiepret szedni. 

16. A nyár /4 óra/ 

Elsajátításra ajánlott szavak: nyár, június, július, augusztus, 
fürdünk, meleg van, erdő, rét, földieper, folyó, szünidő, többször, 
megyünk, gomba. /16 szó/ 

Kérdés-felelet: 
- Melyek a nyári hónapok? 
- Június, július, augusztus. 

Ezek a nyári hónapok. 
- Milyen időjárás van 

nyáron? 
- Nyáron süt a nap, meleg 

van. 
- Miért szeretik a gyerekek 

a nyarat? 
- Szünidő van, nem kell 

tanulni. 



KÁNYÁDI SÁNDOR: Napsugár hívogató 

Tavaszutó, nyárelő 
meggyet érlelő, 
mézillatú napsugár 
bújj elő. 
Tavaszutó, nyárelő 
mézet pergető, 
búzasárga napsugár 
bújj elő. 

Gyermekdal: 
Kecske ment a kiskertbe, 
A káposztát megette. 
Gyere, kecske, ugorj ki, 
Jön a gazdád megfogni. 

Szótár A nyár témához 

augusztus - серпень 
eper - суниця, полуниця 
erdő - лю 
folyó - piKa, pinna 
földieper - суниця 
fürödni - купатися 
gomba - гриб 
július-липень 
június - червень 
meleg van- тепло 
menni - ira 
nyá r - ЛГШ 
rét - лука 
szünidő - кашкули 
többször - багатократно, неодноразово, кшька pa3ÍB 



Összefoglalás / 4 óra / 

A tanév tananyagának ismétlése. Ezeket az órákat a tanár belátása 
szerint oszthatja be. Megismételhetik a tanult 16 témát. Főleg 
beszélgessünk ezeken az órákon. 

Ismételjük meg a verseket, népi játékokat, népdalokat! 

SZÓTÁR 

A, Á: 
ajak - губа 
alacsony - низкий 
állni - стояти 
alma - яблуко 
ásni - копати, рити 

В: 
baba - малятко 
barna /szemű/ - карий 
beletenni - вкласти 
bélyeg - марка 
betakarítani - збирати, 3Í6pa™ 
beteg - хворий, хвора 
betű - буква 
bor - вино 
boríték - конверт 
borona - борона 
borsó - горох 
borscs - борщ 
bőr - iHKipa 
búza - пшениця 



BESZÉLJÜNK MAGYARUL! 

С, Cs: 
cékla - буряк 
csésze - чаша 
csőtészta - макарони 
csillag - 3ÍpKa, зоря 
cipész - швець 
csizma - 4 0 6 Í T 

csokoládé - шоколад 
cukorka - цукерка, конфетка 

D: 
dal - шсня 
dél - полудень 
délelőtt - до общу 
dió - ropix 
drága - дорогий 

E, É: 
ég - небо 
egészség - з д о р о в ' я 
egészséges - здоровий 
együtt - разом 
én - я 
énekelni - сшвати 
enni - Ï C T H 

erős - сильний 
este - Beuip 
F: 
fal - стша 
fasírt - котлета 
fehér - бший 
fekete - чорний 
felcser - фельдшер 



festék - фарба 
fodrászat - перукарня 
főzni - варити, зварити 
fürödni - купатиея 
füst - д и м 
fűteni - топити 

hagyma - цибуля 
hang - голос, звук 
has - живгг, черево 
hát - спина 
háziasszony - господарка 
hosszú - довгий, тривалий 
hová /?/ - куди /?/ 

ide - сюди 
ing - сорочка 
írás - писания 

J: 
játék - irpaiHKa, гра 
játszani - грати 
jegy - оцшка, бшет 
jobb /oldal/ - правий /6ÍK, сторона/ 

G,Gy: 
gomba - гриб 
gyürü - кшьце 
gereblye - грабл1 

H: 

1,1 



К: 
kabát - пальто 
kád - ванна 
kályha - nÍ4 
kapa - мотика 
káposzta - капуста 
kar - рука 
kár - шкода 
karalábé - кольраб1 
kávé - кава 
kicsi - малий, маленький 
kékszemű - синьоокий 
kémény - димохщ, труба 
kép - картина 
ki /?/ - хто /?/ 
kirándulás - екскуршя, по!'здка 
kivenni - вибрати 
kivonni - вщняти 
k ö r ö m - HiroTb 

körte - груша 
körző - циркуль 
krumpli - картопля 
kukorica - кукурудза 

L: 
lakni - жити, проживати, мешкати 
l avór - таз 
lekvár - повидло 
leszedni - збирати, з1брати 
levegő - повггря 
leves - суп 
liszt - борошно 
liter - лггр 
lusta - лшивий, ледачий 



M: 
magas - високий 
magyar - угорський, угорець 
matematika - математика 
megfigyelni - спостершати, стежити 
mérleg - вага 
mérnök - шженер 
meszelni - бшити 
mondat - речения 
munkaóra - урок пращ 
munkás - пращвник, робггник, робггниця 

N, Ny: 
nagy - великий 
nagybácsi - дядько 
nagynéni - TiTKa 
napló - щоденник 
nárcisz - нарцис 
nyelv - мова, язик 
nézni - дивитися 

О, Ó: 
olaj - масло, ол1я 
olvasás - урок читання 
olvasni - читати 
osztályfőnök - класний кер1вник 
osztani - дшити 
Ö, Ő: 
ősz /haj/ - сивий 
összeadni - додавати 
összeszedni - збирати, 3Í6para 

Р: 
padló - тдлога 
paradicsom - помщор 



BESZÉLJÜNK MAGYARUL! 

petrezselyem - петрушка 
pihenni - вщпочивати 
pohár - склянка 
pont - крапка 
por - пил 
posta - пошта 

R: 
radír - гумка, резинка 
ragasztani - клегги, лшити 
rajzolni - малювати 
rántott hús - вщбивна 
reggeli - сшданок 
rét - лука 
retek - редька 
rokon - родич 
rózsa - троянда 

S, Sz: 
szakáll - борода 
szalonna - сало 
szalvéta - салфетка 
szandál - сандаля, босошжки 
szántani - орати 
sapka - шапка 
sár - грязь, болото 
sárgarépa - морква 
szarka - сорока 
segíteni - помагати, допомагати, помогти, допомогти 
szüleim - (MOÏ) батьки 
számolni - л1чити, рахувати 
szemöldök - брова 
szempilla - eia 
szén - вугшля 



seperni - зам1тати, замести 
seprű - м1тла 
szeretni - любити, кохати 
szilva - слива 
szép - красивий, гарне, красиве 
szoba - юмната 
szó - слово 
szótag - склад 
szorozni - множите 
szőlő - виноград 
sütemény - тютечко, печиво 
szüret - збирання, зб1р/збирання врожаю 
szőke - русий 
sütni - жарити, пекти 

Т, Ту: 
takarítani - прибирати, прибрати 
tedd le - поклади 
terasz-терас а 
teríteni - настилати 
természetrajz - природознавство 
tészta - T Í C T O 

tető - покр1вля, дах 
tojás - яйце 
tolltartó - пенал 
torna - пмнастика 
tornaóra - урок ф1звиховання 
többször - багато pa3ÍB 
töltött káposzta - голубщ 
törni - ламатися 
tulipán - тюльпан 

U, Ú: 
uborka - oripoK 
udvar - дв1р 



újév - новий piK 
ujj - палець 
út - дорога, шлях 
utca - вулиця 
uzsonna - полуденок 

V: 
vacsora - вечеря 
váll - плече 
vándor - мандр1вник 
varjú - ворона 
vásárló - покупець 
veréb - горобець 
verni -бити, побита 
vessző - прут, лозина, pÍ3Ka 
vetni - аяти, пошяти -
virítani - цвюти 
vonalzó - лшшка 
vonat - П013Д 

Z, Zs: 
zsák - MimoK 
zseb - кишеня 
zsebkendő - хусточка 
zsemle - булочка 
zsír - жир 
zúzmara - шш, паморозь 



Tanmenet 

Sorszám Keltezés Tananyag Módszertani utasítások 
1 2 3 4 
1. 1. Az iskola /4 óra1 

Ismerkedés egymással, a tanítóval. 
(Engem Nagy Jánosnak hívnak.) 
A kővetkező szavak elsajátítása: 
osztály, folyosó, fiú, lány, tanító, 
tanuló, itt, ott, ez, az, ki? mi? 
Mondatalkotás: Ez a tanuló. Ez a 
tanító. Itt van a tanuló. 

Nyelvtan: az e - é , o - ó , ö - ő , ü -
ü magánhangzók 
megfigyelése. 

2. A szavak elsajátítása: nem, én, te, 
vagyok, vagy, van. 
Mondatalkotás: Ez az iskola. Ez a fiú 
István. Kati kislány. 
Párbeszéd 

3. Mondatalkotás 
Vers. Weinrauch Katalin: Péter és 
Pál 
Gyermekjáték: Megv a gyűrű 
vándorútra 

Vers. 

Játszunk az órákon. 

4. 2. Az osztály /3 óra/ 
A szavak elsajátítása: pad, tábla, 
asztal, ablak, szék, ajtó. 
Mondatalkotás: Ez az asztal. 
Kérdés - felelet 
Vers. Weöres Sándor: Kezdődik az 
iskola 

A verset kórusban tanuljuk. 

5. A szavak elsajátítása: szekrény, 
padló, kép, ül, beszél. 
Kérdés - felelet 
Mondatalkotás 
Gyermekdal: Süss fel nap 

6. A mondatok gyakorlása. A tanult 
versek és dalok ismétlése 

7. 3. Taneszközök /3 óra/ 
A szavak elsajátítása: könyv, 
tankönyv, toll, ceruza, füzet. 
Típusmondatok 
Párbeszéd 
Vers. Weinrauch Katalin: 
Lekvárfőzés 

A füzetbe rajzolják be a 
taneszközöket. 

8. A szavak elsajátítása: vonalzó, táska, 
kréta, enyém, tied. 
Párbeszéd 
Típusmondatok 
Népdal: Kiskacsa fürdik 



9. A tanult anyag ismétlése. 
Mondatalkotás. Versek, népdalok, 
népi játékok ismétlése 

10. 4. A tanórán /4 óra/ 
A szavak elsajátítása: óra, szünet, 
csengetnek, rajzolni, írni, olvasni. 
Típusmondatok 
Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 
Vers. Meszely József: Mikulás 

Párbeszéd a gyerekek közt az 
iskoláról. 

11. A szavak elsajátítása: számolni, 
kérdezz, felelek, tanulni, ma, 
magyaróra. 
Típusmondatok 
Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 
Vers 

12. A szavak elsajátítása: hozd ide, tedd 
le, megszólal a csengő. 
Típusmondatok 
Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 
Gyermekjáték: Beültettem 
kiskertemet... 

Igyekezzünk minél több 
alkalommal kint, a szabadban 
játszani. 

13. A tananyag begyakorlása. 
Típusmondatok. Versek. 
Gyermekjátékok 

14. 5. A számok /2 óra/ 
Elsajátításra ajánlott számok: egytől 
tízig. 
Típusmondatok 
Vers: Egy, kettő... 

Számolják meg a tárgyakat az 
osztályban. 

15. Elsajátításra ajánlott számok: 
tizenegy, tizenkettő, húsz, harminc, 
negyven, ötven, sok, kevés. 
Gyermekjáték: Lánc, lánc. 
eszterlánc... 

16. Összefoglalás /3 óra/ 
A tanult témák összefoglalása: Az 
iskola. Az osztály 
A versek megismétlése. Dal: Kis 
karácsony... 

A témák begyakorlása 

17. Tanult témakörök ismétlése: 
Taneszközök. A tanórán. A számok 
Gyermekjátékok 
Vers. Csanádi Imre: Karácsony fája 

18. Altalános ismétlés 
Gyermekjáték tanulása: Ez a gyertya 
ég 



19. 6. Az ősz /5 óra/ 
A szavak elsajátítása: ősz, 
szeptember, október, november, 
sárga, sárgul, fa. 
Típusmondatok szerkesztése 
Kérdés - felelet 
Vers. Zelk Zoltán: Varjú nóta 

20. A szavak elsajátítása: falevél, őszi 
hónapok, a madarak elköltöznek, 
eső, ég. 
Típusmondatok alkotása 
Kérdés - felelet 
Vers 

Tegyünk rövid kirándulást az 
iskolaudvarra. 

21. A szavak elsajátítása: fúj a szél, 
felhő, időjárás, esik az eső. 
Típusmondatok 
Kérdés - felelet 
Népdal: Sárgul már, sárgul már 

22. Összegfüggő szöveg gyakorlása. 
Beszélgetés az őszről 

23. Kirándulás a természetbe. Az ősz 
jeleinek megfigyelése. A tanult 
anyag begyakorlása. Éneklés: Sárgul 
már... 

24. A tanult anyag gyakorlása. 
Beszélgetés az őszről 

25. 7. A családom /3 óra/ 
A szavak elsajátítása: édesapám, 
édesanyám, nagyapám, 
nagymamám, testvérem, szüleim. 
Kérdés - felelet 
Típusmondatok 
Vers: Babaaltatás 

Kérdezzünk a családról. A 
gyerekek játsszák el: Az én 
családom 

26. A szavak elsajátítása: szüleim, 
család, családom, húgom, nővérem. 
Típusmondatok 
Kérdés - felelet 
Népi iáték: Erdő mellett.. . 

27. A szavak elsajátítása: öcsém, él, 
nyugdíjas. 
Összefüggő szöveg gyakorlása 
Versek, népi játékok 

28. 8. Munka a családban /2 óra/ 
A szavak elsajátítása: munka, 
dolgozni, takarítani, reggeli, ebéd, 
vacsora, óvoda. 
Típusmondatok 
Névnapi köszöntő 

Hogyan segítesz a szüleidnek? 
(Elmondhatják ukránul is.) 



29. A szavak elsajátítása: segíteni, 
ebédelni, reggelizni, vacsorázni, 
dolgozni, nézni. 
Összefüggő szöveg 
Gyermekjáték: Kiskacsa fürdik 

30. 9. A test és részei /3 óra/ 
A szavak elsajátítása: fej, fejem, 
szem, fül, orr, haj. 
Kérdés - felelet 
Párbeszéd: „Ez a kezed?" „Igen, ez a 
kezem." 
Játékos vers: Pont, pont.. . 

Igyekezzünk úgy felépíteni a 
kérdéseket, hogy a tanult 
szavakkal válaszoljanak a 
gyerekek. 

31. A szavak elsajátítása: nyak, fog, orr, 
test, kéz, láb, barna, sárga. 
Kérdés - felelet 
Párbeszéd 
Gyermekjáték: Tüzet viszek. . . 

32. Párbeszéd 
Összefüggő beszéd a testről és 
részeiről 
Versek. Gyermekjátékok 

33. Összefoglalás /2 óra/ 
A témák ismétlése: Az iskola. Az 
osztály. Taneszközök. Tanóra. A 
számok 
Gyermekjátékok 
Versek ismétlése: az ősz, a család, a 
munka a családban. Beszélgetés 
Gyermekdal: Cirmos cica 

Igyekezzünk az ismétlő órákat 
úgy felépíteni, hogy a 
gyerekek sokat játsszanak. 

34. A témák ismétlése: Az ősz. A 
család. Munka a családban 
Beszélgetés 
Versek ismétlése 
Népdal: Tavaszi szél vizet áraszt... 
Összefüggő szöveg gyakorlása 
Népi játékok, népdalok 

35. 10. Egészségügyi eszközök /3óra/ 
A szavak elsajátítása: szappan 
mosni, mosakodni, törülköző, 
törülközni, fésű, fésülködni, tiszta. 
Párbeszéd 
Típusmondatok 
Vers. Szalai Borbála: A kalap 

Reggel a családban • 
beszélgetés. 

36. A szavak elsajátítása: piszkos, 
fogkrém, víz, meleg, hideg. 
Típusmondatok 
Összefüggő szöveg gyakorlása 
Népdal: A bátyúi utca. A néptánc 
alaplépései 

37. Összefüggő szöveg gyakorlása 



38. 11. A tél /4 óraУ 
Elsajátításra ajánlott szavak: tél, hó, 
szánkó, korcsolya, korcsolyázni, 
szánkózni, síelni. 
Típusmondatok 
Kérdés - felelet 
Vers. Füzesi Magda: A tél 

Téli élményeim • beszámoló 
a tanult szavak alapján 

39. Elsajátításra ajánlott szavak: hideg, 
jég, folyó, leesett a hó, megjött a tél. 
Kérdés - felelet 
Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 

40. Elsajátításra ajánlott szavak: újév, 
sítalp, karácsonyfa, ajándék. 
Kérdés - felelet 
Párbeszéd 
A népdalok ismétlése. A csárdás 
alaplépései 

Rajzoltassunk, a téma: „Téli 
élményeim". A gyerek 
nevezze meg magyarul, mit 
rajzolt. 

41. Elsajátításra ajánlott szavak: sítalp, 
december, január, február. 
A népdalok ismétlése. A csárdás 
alaplépései 

42. 12. Házunk /4 óra! 
Elsajátítani a következő szavakat: 
ház, udvar, szoba, konyha, ágy, óra. 
Kérdés - felelet 
Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 
Vers. Húsvéti köszöntő 

Rajzoltassuk le a házat. A 
gyerekek mutassák be a 
házukat. 

43. Elsajátítani a következő szavakat: 
óra, virág, könyvespolc, televízió, 
telefon, fürdőszoba. 
Kérdés - felelet 
Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 
Húsvéti köszöntő 

44. Elsajátítani a következő szavakat: 
párna, ágynemű, utca, él, lakni. 
Kérdés - felelet 
Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 
Húsvéti köszöntő 

45. Elsajátításra ajánlott szavak: kertes 
ház, lakónegyed. 
Kérdés - felelet 
Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 
Népdalok ismétlése 



46. összefüggő szöveg gyakorlása 
Húsvéti köszöntő 
Gyermekjátékok 

47. 13. Étkezés /3 óra/ 
Elsajátításra ajánlott szavak: tea, 
kenyér, vaj, hús, tej, túró, tejföl, 
leves, enni. 
Kérdés - felelet 
Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 
Néphagyomány: hímestojás-festés 

„Reggeli a családban" • 
beszélgetés 

48. Elsajátításra ajánlott szavak: só, 
cukor, főzni, inni, enni, víz, leves, 
nagyon jóízű. 
Kérdés - felelet 
Párbeszéd 
Vers. Kincses István: Gólyaérkezés Rendezzünk kis versenyt: ki 

mond szebben verset? 
49. Elsajátításra ajánlott szavak: tányér, 

villa, kanál, vedér, kolbász, szelni, 
teríteni, kés. 
Kérdés - felelet 
Típusmondatok 
Összefüggő szöveg elmondása 
Versek ismétlése 

50. 14. Tavasz /4 óra/ 
Elsajátításra ajánlott szavak: tavasz, 
nap, zöldül, fű, föld, megjönnek, 
olvad, meleg. 
Kérdés - felelet 
Típusmondatok 
Párbeszéd 
Vers. Szilágyi Domokos: Tavasz 

Rajzoltassunk „A mi utcánk" 
címmel. Mondják el a 
gyerekek, mit tudnak róla. 

51. Elsajátításra ajánlott szavak: 
vándormadarak, nő, fa, ültetni, 
ültetek, ültet, szántanak. 
Kérdés - felelet 
Típusmondatok 
Párbeszéd 
Népdal: Erdő, erdő, erdő... Rendezzünk versenyt: ki 

énekel szebben népdalt. 
52. Elsajátításra ajánlott szavak: traktor, 

március, április, május, erősen, 
gyümölcsfa. 
Típusmondatok 
Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 
Népdalok ismétlése. A csárdás 
alaplépéseinek gyakorlása 

53. Beszélgetés a tavaszról 



54. Összefoglalás /2 óra/ 
Az eddig tanult témák ismétlése: 
Egészségügyi eszközök. A tél. 
Házunk 
Vers. József Attila: Kertész leszek 

Készüljünk kis műsorral a 
tanévzáró ünnepségre. 
Törekedjünk arra, hogy 
minden gyerek szerepet 
kapjon. Mondjanak verset: 
egyedül, kórusban, 
énekeljenek, játsszanak. Az 
ünnepségre hívjunk meg 
szülőket, tanárokat is. 

55. Az eddig tanult témák ismétlése: 
Étkezés. A tavasz 
Versek, dalok 
Népdal: Kis kút, kerekes kút 

56. 15. Az üzletben /5 óra/ 
Elsajátításra ajánlott szavak: üzlet, 
kenyérbolt, élelmiszer, elárusító. 
Beszélgetés kérdések alapján 
Típusmondatok 
Vers. Kecskés Béla: Dalocska 

57. Elsajátításra ajánlott szavak: 
vásárló, venni, eladni, fizetni, 
pénztár. 
Beszélgetés kérdések alapján 
Párbeszéd: eladó és vásárló között 

58. Elsajátításra ajánlott szavak: 
iparcikk, üzlet, kér, szoknya, 
élelmiszer, só, rizskása. 
Párbeszéd: eladó és vásárló között 
Népdal: Három bokor saláta 

59. Elsajátításra ajánlott szavak: cipő, 
ruha, kenyér, cukor. 
Párbeszéd: eladó és vásárló között 
Összefüggő szöveg 
Népdal: Három bokor saláta 

60. Ismétlés. A témák begyakorlása 
Párbeszéd: vásárló az üzletben 
Népdalok, népi játékok, versek 

61. 16. A nyár /4 óra/ 
Elsajátításra ajánlott szavak: nyár, 
június, július, augusztus, meleg van, 
fiirdünk, erdő. 
Kérdés - felelet 
Vers. Kányádi Sándor: 
Napsugárhívogató 

62. Elsajátításra ajánlott szavak: rét, 
földieper, folyó, szünidő, többször. 
Kérdés - felelet. Párbeszéd 
Vers. Kányádi Sándor: 
Napsugárhívogató 



63. Elsajátításra ajánlott szavak: gomba, 
sétálni. 
Kérdés - felelet. Párbeszéd 
Összefüggő szöveg 
Dal: Kecske ment a kiskertbe... 

64. A téma begyakorlása. Beszélgetés a 
témáról kérdések alapján 
Párbeszédek 
Összefüggő szöveg gyakorlása 
Versek, dalok, játékok ismétlése 

65. Összefoglalás /4 óra1 
A tanult témák ismétlése: Az iskola. 
Az osztály. Taneszközök. A tanórán. 
A számok. Beszélgetés a témákról 
Versek, népdalok, gyermekjátékok 
ismétlése 

66. A tanult témák ismétlése: Az ősz. A 
családom. Munka a családban. A 
test részei. Egészségügyi eszközök. 
Beszélgetés a témáról 
Versek, népdalok, gyermekjátékok 
ismétlése 

67. A tanult témák ismétlése: A tél. 
Házunk. Étkezés. A tavasz. Az 
üzletben. A nyár. Beszélgetés a 
témáról 
Versek, népdalok, gyermekjátékok 
ismétlése 

68. ö s sze fog la ló óra. A tanév 
eredményeinek értékelése. 
Találkozás a szülőkkel. Versek, 
népdalok, gyermekjátékok 
bemutatása 








