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A1.1. – BASIC 1: 40 ÓRÁS TERVEZET
1–2.

A magyar ABC és hétköznapi tárgyak nevei, a magyar hangok kiejtésének
gyakorlása.

3–4.

A magánhangzó-harmónia. A névelő. Ismerkedés. A -ban/-ben rag használata.

5–6.

Személyes névmások és a létige ragozása egyes és többes számban,
bemutatkozás.

7–8.

A létige és a szabályos igék jelen idejű ragozása.

9–10.
11–12.

Földrajzi nevek: országok, nemzetek nyelvek gyakorlása. Az -i képző és az -ul/ül rag használata.
Magyar köszönési és elköszönési szokások, jókívánságok a magyarban,
személyes adatok, foglalkozások.

13–14.

Számok 1-től 100-ig, sorszámnevek és telefonszámok, színek.

15–16.

A tessék használata, érdeklődés egy másik ember hogyléte felől, ismerkedés,
tegeződés, magázódási formák.

17–18.

A hét napjai, szabadidős tevékenységeket kifejező igék.

19–20.

Mit csinálsz a hétvégén? Időpont egyeztetése, találkozó megszervezése.

21–22.

A megy ige múlt ideje és a van ige múlt és jövő idejű formája, -ba/-be. A hét
megtervezése.

23–24.

Főnevek ragozása: -t, -k, -s. Párbeszéd a büfében, ételek megnevezése.

25–26.

Házhozszállítás: a cím és a telefonszám megadása, rendelés, éttermi párbeszéd.

27–28.
29–30.

Összefoglalás I.: Szituációs gyakorlatok: bemutatkozás, az étteremben,
szabadidős tevékenységek.
Tud, akar, szeret, szeretne használata.
Egyszerű tagadás. A -ni képző használata, néhány rendhagyó ige gyakorlása.

31–32.

Párbeszéd az időjárásról, Magyarország időjárása.

33–34.

Tömegközlekedés: szókincsbővítés, a jegyvásárlás szituációja.

35–36.

A piacon: zöldségek, gyümölcsök mennyisége, meghatározása, megvásárlása.

37–38.

Egyszerű birtokos szerkezet. Ruhákkal kapcsolatos kifejezések.

39–40.

Összefoglalás és ismétlés.

45 perces tanórákra bontva:
1.

A magyar ABC és hétköznapi tárgyak nevei.

2.

Hétköznapi tárgyak nevei és a magyar ABC hangjainak kiejtése.

3.

A magánhangzó-harmónia. A névelő.

4.

A -ban/-ben rag használata és a helymeghatározás gyakorlása.

5.

Személyes névmások és a létige ragozása egyes és többes számban.

6.

Rövid bemutatkozás, mások bemutatása.

7.

A létige ragozása jelen, múlt és jövő időben.

8.

Az egyszerű igék ragozása.

9.

Földrajzi nevek: országok, nemzetek, nyelvek gyakorlása.

10.

Az -i képző és az -ul/-ül rag használata.

11.

Magyar köszönési és elköszönési szokások, jókívánságok a magyarban.

12.

Személyes adatok, foglalkozások.

13.

Számok 1-100-ig, telefonszám elkérése, megadása, fontos telefonszámok
Magyarországon.

14.

Sorszámnevek és színek.

15.

A tessék használata, érdeklődés a másik ember hogyléte felől.

16.

Ismerkedés, a tegező és a magázó forma megismerése.

17.

A hét napjai, szabadidős tevékenységeket kifejező igék.

18.

Beszélgetés a hobbijainkról, a rendszeresség kifejezései (gyakran, ritkán, néha).

19.

Mit csinálsz a hétvégén? Beszámoló heti terveinkről.

20.

Időpont egyeztetése, találkozó megszervezése.

21.

A megy ige múlt ideje és néhány egyszerű ige múlt ideje.

22.

Hol? Honnan? Hová? Bevezetés az irányhármasság szabályaiba.

23.

Főnevek ragozása: -t, -k, -s. Párbeszéd a büfében: ételek megnevezése.

24.

Párbeszéd a büfében: Kérsz egy kávét? Szituációk gyakorlása.

25.

Házhozszállítás: a cím és a telefonszám megadása, rendelés.

26.

Éttermi párbeszédek, a magázó formulák gyakorlása. Tipikus magyar ételek.

27.

Összefoglalás I.: Szituációs gyakorlatok: bemutatkozás, az étteremben,
szabadidős tevékenységek.

28.

A tud, akar, szeret segédigék használata.

29.

A szeretne és a szokott segédigék használata.
Egyszerű tagadás: a -ni képző használata, néhány rendhagyó ige gyakorlása.

30.

Ige képzése főnévből. Ismerkedés a főnévi igeneves formákkal.

31.

Az időjárás kifejezéseinek megismerése.

32.

Magyarország és a saját ország időjárásának leírása.

33.

Tömegközlekedés: szókincsbővítés.

34.
35.

Jegyvásárlási szituáció: vonatjegy vásárlása. A helyi tömegközlekedés
sajátosságai.
A piacon, a boltban: gyümölcsök, zöldségek, egyszerűbb élelmiszerek és tipikus
mennyiségeik.

36.

A piacon: vásárlási szituáció.

37.

Ruhákkal kapcsolatos kifejezések, évszaknak megfelelő öltözködés.

38.

Egyszerű birtokos szerkezet, birtokos személyragok.

39.

Birtoklás: Nekem van … /nekem nincs …

40.

Összefoglalás és ismétlés.

A1.2. BASIC 2: 40 ÓRÁS TERVEZET
1–2.

Hol laktok? Egy lakás helyiségeinek részletes bemutatása, bútorok megnevezése.

3–4.

A helyet jelölő névutók gyakorlása, tájékozódás épületben, lakásban.

5–6.

Az irányhármasság kétdimenziós helyek és emberek esetében.

7–8.

A házimunka: szoktál jelen és múlt ideje. Hányszor?

9–10.

Szituációs gyakorlat: albérlet keresése. Az egyszerű igék múlt ideje; -lak/-lek.

11–12.

Részletes napirend leírása. Az időkifejezések (-kor, -ra, -tól, -ig).

13–14.

Ismerkedés az igekötőkkel.

15–16.

Rendhagyó igék múlt ideje (jön, hisz, visz, tesz, vesz, eszik, iszik).

17–18.

Kérdőív, adatlap kitöltése. Banki műveletek.

19–20.

Hová mentek nyaralni? A nyaralással kapcsolatos kifejezések és fordulatok
használata.

21–22.

Ismerkedés a határozott ragozással: egyszerű igék; -s, -sz, -z végű igék.

23–24.

A határozott ragozás használatának esetei. A -val/-vel használata.

25–26.

Beszélgetés a családról: a családfa összeállítása, rokonsági kapcsolatok.

27–28.

Beszélgetés foglalkozásokról. A foglalkozásnevek képzése (-ász/-ész, -s, -ó/-ő).

29–30.

Dátumok formátuma, hónapok nevei. Az ön/önök, maga/maguk használata.

31–32.

Mit fogsz csinálni karácsonykor? Az ünnepek Magyarországon. A jövő idő.

33–34.

Tájékozódás a városban: A mindennapi élet helyszínei. Hogyan jutok el …?

35–36.
37–38.
39–40.

Tájékozódás a városban: feltételes mód és a szabad, kell, lehet, tilos segédigék
használata, fontosabb közlekedési táblák
Felszólító mód egyszerű és rendhagyó igék esetében (van, jön, hisz, visz, tesz,
vesz, eszik, iszik).
Összefoglalás és ismétlés.

45 perces tanórákra bontva:
1.

Hol laktok? Bútorok, helyiségek megnevezése.

2.

Helyiségek részletes bemutatása.

3.

A helyet jelölő névutók gyakorlása.

4.

Tájékozódás egy épületben, egy lakásban.

5.

Az irányhármasság II.: két- és háromdimenziós helyek különbségei.

6.

Irányhármasság III.: emberek.

7.

A házimunka: szoktál jelen és múlt ideje.

8.

Hányszor? A gyakoriság kifejezése.

9.

Szituációs gyakorlat: albérlet keresése.

10.

Az egyszerű igék múlt ideje; -lak/-lek.

11.

Részletes napirend leírása: az időkifejezések (-kor, -ra, -tól, -ig).

12.

Részletes napirend leírása. Mit csinálsz egész nap?

13.

Ismerkedés az igekötőkkel.

14.

Az igekötők használatának gyakorlása.

15.

Rendhagyó igék múlt ideje (hisz, visz, tesz, vesz).

16.

Rendhagyó igék múlt ideje (jön, eszik, iszik).

17.

Kérdőív, adatlap kitöltése.

18.

Banki műveletek, párbeszédek a bankban.

19.

Hová mentek nyaralni? A nyaralással kapcsolatos kifejezések és fordulatok
használata.

20.

Nyaralás megtervezése, szálláshelytípusok.

21.

Ismerkedés a határozott ragozással: egyszerű igék.

22.

Ismerkedés a határozott ragozással: -s, -sz, -z végű igék.

23.

A határozott ragozás használatának esetei.

24.

A -val/-vel használata.

25.

Beszélgetés a családról: rokonsági kapcsolatok.

26.

Beszélgetés a családról: a családfa.

27.

Beszélgetés foglalkozásokról. (Hol és mit csinál…?)

28.

A foglalkozásnevek képzése (-ász/-ész, -s, -ó/-ő).

29.

Dátumok formátuma, hónapok nevei.

30.

Az ön/önök, maga/maguk használata; ímélírás.

31.

Az ünnepek Magyarországon.

32.

Ünneplés, jövő idő.

33.

Tájékozódás a városban: a mindennapi élet helyszínei.

34.

Tájékozódás a városban: Hogyan jutok el…?

35.

Tájékozódás a városban: feltételes mód és a szabad, kell, lehet, tilos segédigék
használata.

36.

Tájékozódás a városban: felfestések és közlekedési táblák.

37.

Felszólító mód egyszerű igék esetében.

38.

Felszólító mód rendhagyó igék esetében (van, jön, hisz, visz, tesz, vesz, eszik,
iszik).

39.

Rövid egyeztetések telefonon.

40.

Összefoglalás és ismétlés.

