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Egy középhaladó óra leírása 

 

Az órára társasjátékot készítettem. Ehhez olyan feladatokat állítottam össze, melyekben az addig 

tanultakat felhasználva lehetett eligazodni. Az újdonság ezen az órán csupán néhány kisebb 

instrukció formájában jelent meg. A társasjátékhoz felhasznált eszközöket több más 

rendelkezésemre álló társasjátékból válogattam össze, illetve magam alakítottam át. 

A játékhoz egy A3-as méretű papírlapon csigavonalú pályát készítettem. A csigavonal 

közepén helyezkedett el a Start, illetőleg az Indulás mező. Az Indulás szót tudatosan alkalmaztam, 

mivel például pályaudvarokon nagyon fontos ismerni. Ugyanígy a lap, illetve a csigavonal szélén 

található a Cél, avagy az Érkezés mező és szó, ugyanilyen megfontolásból. 

Belépő kérdés is volt a játékba: a játékosoknak meg kellett mondaniuk magyarul, mikor 

születtek, gyakorolva a számokat, sorszámokat, hónapneveket. Választani lehetett több figura közül, 

amelyekkel lépegetni lehetett a mezőkön. A lépések számát dobókocka döntötte el. Négy különböző 

típusú mezőre léphettek. Az elsőnél a mezőn ez a felirat állt: 'Húzz egy kártyát!'. A kártyapakliból 

betűvel ellátott kártyákat húzhattak. A betűkhöz egy külön lapon mondatok tartoztak, illetve 

kérdések. Például: 'Melyik a kedvenc állatod? Miért?', 'Melyik a kedvenc színed? Miért?'. A két 

hasonló kérdés megerősítette a 'kedvenc' szó értelmezését. A 'szín' és az 'állat' alapvető, illetve 

kedvelt alapszó, ilyenekkel tűnt célszerűnek gyakorolni a birtokos személyjelet, mind magas, mind 

mély hangrendben. Amíg a kérdésben E/2 szerepelt, a válaszban az E/1 alakot kellett alkalmazniuk. 

A másik mezőtípusnál a 'Húzz egy számot!' feliratot olvashatták. Mindkét mező feliratában 

szerepelt a 'Húzz' szó, amely kapcsán megbeszéltük a többek között az ajtókon olvasható 'Húzni' 

jelentését. Valamint megbeszéltük, hogy a főnévi igenévhez képest mennyiben változott meg a 

felszólító alak. A 'kártya' és a 'szám' szavakat már ismerték. De itt tárgyas alakban szerepeltek, 

melyet gyakorolni kellett, már csak azért is, mert a francia nyelv meglehetősen más ebben a 

tekintetben (complément d'objet direct). A lefordított korongokon lévő számok szintén egy félkész 

mondatot adtak meg egy külön lapon. Ezek a félkész mondatok még toldalékolásra vártak. Például: 

'zöldséget venni a boltban'. A mondatalkotáshoz egy másik dobókocka tartozott. Kihasználva 

ugyanis a dobókocka hat oldalát, azokon a hat személyes névmás szerepelt. A dobott személyes 

névmás tehát megadta a számot és a személyt a mondatnak: ha például az 'ők' lett a feladat, a kész 

mondat a 'Zöldséget vesznek a boltban' forma lett. 

 A harmadik és negyedik mező csupán a játék színesítése miatt szerepelt a 



csigavonalon. A harmadik felirat instrukciójával ('Dobj még egyszer!') a játékos kissé 

meggyorsíthata a haladását. A negyediken a 'Pihenhetsz egy kicsit!' felirat volt olvasható. A 

feladatok valóban nem könnyűek, így örültek egy kis pihenésnek. Illetve szükséges volt még a játék 

és a feladat egyensúlyát fenntartása is. A csigavonalon haladáskor versenyhelyzet alakult ki, némi 

izgalmat kölcsönözve a résztvevőknek. Ez volt tehát az első próbája ennek a játéknak, mely 

szerencsére jól sikerült, amint az kiderült az óra végi hallgatói visszajelzésekből. A siker tehát abban 

állt, hogy a feladat és a játék egyensúlya megfelelőnek bizonyult. A haladás megfelelő ütemű lett. A 

feladatok instrukciói elég színesnek találtattak, fenntartották az élénk figyelmet, ellentétben a 

máskor száraznak érzett, játékosság nélküli feladatokkal. Ugyanakkor a nyelvtanulás szempontjából 

is hasznosnak bizonyult, hiszen az addig tanult nyelvtan gyakorlására nyílt lehetőség. Sőt, előkerült 

néhány újabb fontos szó, nyelvtani jelenség is. 

 Mivel tapasztalataim szerint a nyelv elsajátításának teljesebbé tétele érdekében 

érdemes a tanulói igényekhez és képességekhez igazodni, az aktuális viszonyok között ez a játék 

megfelelőnek bizonyult. 

 

Egy haladó óra leírása  

 

Mivel kutatási témám az irodalmi szöveg nyelvtanításbeli felhasználhatósága köré szerveződik, az 

adott órán irodalmi szövegek apropóján foglalkoztunk a magyar nyelvvel. A választás Örkény 

István Gondolatok a pincében című novellájára esett. A szelekció több szempontú volt. Az egyik az 

előzetesen tanult nyelvi témákhoz igazodott, elsősorban az igekötős igékhez; ebben a szövegben a 

terjedelméhez képest gyakoriak ezek az alakok. Az igekötős ige köztudottan a magyar nyelvet 

tanulók útjának az egyik legnehezebb pontja. A novella elolvasása előtt a szövegből kigyűjtött 

igekötős igéket sorra vettük. Mivel a hallgatók igényelték, hogy az igéket igekötőkkel és anélkül is 

párosítsuk össze (hogy látható legyen értelmük megváltozása), ilyen példamondatokkal 

demonstráltam ezt a nyelvtani jelenséget. Például az 'esett' szó esetében igekötő nélkül: 'Esett az 

eső'; Örkény szövegében: „A labda [...] leesett az alagsori folyosóra”, másik igekötővel az előzőtől 

eltérő értelmű lesz az ige: 'A fiú elesett az utcán'. Didaktikai meggondolásból célszerű ezeknek az 

igekötős igéknek elsőször az elsődleges jelentéseit megismerni. Ha mindez már világos, csak utána 

lehet megemlíteni megfelelő nyelvi szint esetén az átvitt értelmű eseteket, például az utóbbi igét 

tekintve: 'A háborúban sok katona elesett.', vagy éppen: 'Sok elesett embert láttam ma a városban.' 

 Más típusú előkészítő feladat volt azoknak a félmondatoknak a folytatása, melyek a 

szöveg mondanivalóját voltak hivatottak megalapozni. Ezek a feladatok a hallgatóktól nagyfokú 

aktivitását igényelt. Beszélniük kellett, gondolkodniuk, azaz mind kreativitásukra, mind a 



grammatikai korrektségükre szükség volt. Például 'Elégedett vagyok, mert...', 'Szerintem az a 

legfontosabb, hogy ...' stb.  

 A nem túl hosszú terjedelmű szöveg elolvasása közben értelmeztük a mondatokat, 

tisztáztuk a kevésbé ismert szavakat, fogalmakat. A nyelvtan után pedig az eszmei mondanivaló is 

sorra került. Ehhez előkészítő feladat gyanánt szolgált az előbbi és hasonló félmondatok 

kiegészítése, ám már nem saját szempont szerint, hanem az eszmei mondanivaló mentén a 

szövegben szereplők aspektusai szerint. A feladat tehát már ismerős volt számukra, már nem 

okozott nehézséget a logikája, csupán az általam kiválasztott szereplő szempontja szerintire kellett 

megformálniuk. Ezzel egyúttal ellenőrizhetővé vált az is, hogy a szöveg olvasásakor valóban 

megértették-e a részleteket.  

 Mindezt érdemes kiegészíteni a szöveg meghallgatásával valamely kiváló előadó 

segítségével, esetünkben Mácsai Pál előadásában hallgathatták meg az interneten megtalálható 

felvételről. A hallgatók számára ez is különösen fontosnak bizonyult; némelyikük a leírt szöveget 

olvasva követte az előadást, mások becsukott szemmel koncentráltak a hallás utáni szövegértésre. 

Az ismétlés mellett itt további információkat kaphattak a kiejtésről, az értelmezést is szolgáló 

intonációról stb. 

 Végezetül a rávezető feladatok után egy-két percben rávilágítottunk a szöveg eszmei 

értékére is. Mivel az órán elosztva szerepeltek a különböző feladatok, azaz a kreatív szövegalkotás, 

az értelmezés, a magyarázatokra figyelés, a teljes, két órán át tartó feladatsor nem bizonyult 

fárasztónak annak ellenére, hogy a tanultak mennyiségével, minőségével visszajelzéseik alapján 

elégedettek voltak. 

 


