Durst Péter: Lépésenként magyarul 1. 2017. Szerzői kiadás
Tankönyv feladatokkal és online kiegészítőkkel, fekete-fehér illusztrációkkal, 271 oldal.
Online anyagok: www.lepesenkent.hu
A nyelvkönyv a szerző magyar mint idegen nyelv tanári tapasztalatán alapulva logikusan felépített, jól tanítható,
kis egységekre bontott tananyagot kínál csoportos és egyéni tanórákhoz. A 40 lecke a mindennapi
nyelvhasználatot mutatja be dialógusok és szövegek segítségével, és számos feladatot tartalmaz a gyakorláshoz.
Kommunikációközpontú tananyag, amelyben a grammatikai ismereteken kívül a nyelvhasználati és a tematikus
tudnivalók is hangsúlyosak. Jól használható közvetítőnyelvvel vagy anélkül is.
Kapható nyelvi könyvesboltokban és Libri könyvesboltokban. Ára a kiadótól közvetlenül 3200 Ft,
könyvesboltokban 3400-4400 Ft.
További információ a könyv weblapján (www.lepesenkent.hu), facebook oldalán vagy a szerzővel készült
interjúban, a https://ponthu.blog.hu/2019/11oldalon.
Kiegészítő anyagok





A könyv szókincsét tartalmazó Szótárapplikáció ingyenesen letölthető a Google Play vagy az Apple Store áruházból. Az okostelefonon
vagy tableten használható applikáció a tankönyv szavainak jelentésén túl az igék ragozott alakjait is tartalmazza. Az alkalmazás angolmagyar és magyar-angol irányban is kereshető.
A tankönyv önálló tanulásra is alkalmas online változata elősegíti az órai munka otthoni elmélyítését. Az online elérhető leckék száma
folyamatosan bővül.
A tankönyv leckéinek korszerű és játékos órai gyakorlásához online vetélkedő feladatsorok találhatók a Kahoot! weblapon
(www.kahoot.com).
A tankönyv weblapjáról szabadon letölthető kiegészítő anyagok:
o A tankönyvhöz tartozó hanganyag
o Nyelvtani magyarázat angol nyelven
o Megoldókulcs
o Szószedetek (angol, német, szerb és arab nyelvű, külön fájlokban)
o Kiegészítő feladatok – további 66 oldal gyakorlófeladat a tankönyv leckéihez egy pdf fájlban
o Tesztek
o Panel feladatlapok – ezeket a szabadon letölthető kiegészítő anyagokat a csoport érdeklődésétől függően bármikor felhasználhatja
a tanár.

Durst Péter: Lépésenként magyarul 1.
Tanmenet 20 hétre
Hét

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Lecke
(oldalszám)
1. lecke
5-6. old.
2. lecke
7-11. old.
3. lecke
12-15 old.
5. lecke
18-24. old.
6. lecke
25-27. old.
7. lecke
28-31. old.
8. lecke
32-37. old.
9. lecke (fele)
38-42. old.
10. lecke
45-52. old.
11. lecke (fele)
53-57. old.
12. lecke
62-66. old.

Grammatika
A magyar ABC
A van ige egyes számban
Határozott névelő (a/az)
Kérek+ tárgyeset (csak a megadott
szavaké)
Hangrendi illeszkedés
-ban/-ben
van/ az E/3 személyben
Igeragozás egyes számban
-ul/-ül

Tankönyvből
Szókincs
Köszönések
Napok, hónapok
Országok, nemzetiségek
1-10 számok
Számok, ételek és italok a büfében
Helyek, emberek, tárgyak, kötőszók (és, mert, de
hanem)

Szituációk, pragmatika
Bemutatkozás

Érdeklődés és kérés
(büfében) Életkor
Boltban Iskolában
Magázó megszólítás

Igék (tanul, énekel, ül stb.)
Nemzetiségek, nyelvek
Ruhák

Bemutatás, bemutatkozás

Névutók (alatt, fölött)
Az -i képző (szegedi, budapesti)
Főnevek többes száma
A van ige többes számban

Berendezési tárgyak otthon és az irodában

Útbaigazítás

A városban

Érdeklődés

Melléknevek és mutató névmások
többes száma (ez, az, ezek, azok)
Igeragozás többes számban
Tárgyeset (csak ételek és italok)

Melléknevek

Születésnap

Igék (telefonál, táncol, pihen, iszik)
Eszik és iszik igék ragozása
Ételek, italok
Napszakok (reggel, délelőtt, este)

Meghívás (Nem iszunk
egy kávét?)

Megjelenés (ruha)

Kérdések
Kínálás és kínálás
udvarias elutasítása

14. lecke
72-78. old.
15. lecke
79-86. old

A -val/-vel végződés
van – nincs
kell
-n/-on/-en/-ön, Városok: -ban/-ben
vagy -n/-on/-en/-ön
-s/-sz/-z végű igék
A tárgy ragja (-t/-ot/-et/-öt/-at)

Helyek (egyetem, piac) Időhatározók (hétfőn,
kedden)
Igék (főz, mos, vesz, főz, néz)
Mennyiségek (egy darab, egy üveg)

Heti program
Magyar városok
Mit kell vásárolni
Miből mennyit veszünk

16. lecke
87-91. old.
17. lecke
92-96. old.

Melléknevek (szépet, nagyot) és
számnevek (egyet, kettőt) tárgyesete
A -nál/-nél végződés
A van ige múlt ideje (voltam, voltál)

Színek
Magyar ételek és alapanyagok
Igék (ír, hív, nyit)
Helyek és emberek (orvosnál, fodrásznál)

A zöldségesnél

13.

18. lecke
97-102. old.

A megy és a jön ige

14.

19. lecke
103-110. old.

15.

20. lecke
111-120. old.
21. lecke (fele)
121-124. old.

Igekötők (ki, be, le, fel)
Hova? kérdésre válaszoló
végződések
(-ba/-be, -ra/-re, -hoz/-hez/-höz)
Honnan? kérdésre válaszoló
végződések (-ból/-ből, -ról/-ről, -tól/től)
-ikes igék

-ikes igék

Napirend

velem, veled
Idő kifejezése (-kor)

Idő kifejezése (negyed, fél, háromnegyed)

Érdeklődés
vasútállomáson
Közlekedés (vonattal,
villamossal)

8.

13. lecke
67-71. old.

9.
10.

11.
12.

16.

22. lecke (fele)
128-132. old.

Igék kötőhangzókkal (értesz,
tanítasz)
Idő kifejezése (-tól/-től, -ig)
Többszörös tagadás

Rendelés kávézóban

Rövid üzenet (sms, chat)
Levél forma (nem
hivatalos)

Névmások és határozószók (innen, hozzám,
nálam, tőlem)

Igék (segít, takarít)
Tagadó névmások végződésekkel (senki, semmi)
Általános napi tevékenység szavai

Program egyeztetése
Nyitvatartás
Napirend

17.

18.
19.
20.

23. lecke
137-140. old

Főnévi igenevek (lehet + főnévi
igenév)

Időjárás, évszakok

Általános lehetőség
kifejezése

24. lecke (fele)
141-143. old.
26. lecke
155-164. old.
28. lecke
173-177. old
30. lecke
186-192. old.

Főnévi igenevek (tud, szeret, akar +
főnévi igenév)
Birtokos szerkezetek
(Van autóm, nincs autóm)
Ki mit szeret? és Ki mit szeret
csinálni? (szeretem és szeretek)
A múlt idő (tanultam, énekeltem)
Rendhagyó igék múlt ideje (ettem,
ittam)

Foglalkozások

Képesség, kívánság
kifejezése
Kép leírása
Család bemutatása
Rendelés, fizetés az
étteremben
Múltban történt
események elbeszélése
már / még nem
kifejezések

Család
Étterem
Idővel kapcsolatos kifejezések (tegnap, múlt
héten)

Minden leckéhez javasolható kiegészítésként az online tananyag kapcsolódó része, az órai munka során használható Kahoot feladatsor,
valamint a letölthető Kiegészítő feladatok megfelelő része. A csoport igényeitől függően a főként tematikus alapon készült Panel feladatlapok
bármikor használhatók az órán.
Az 1-2 oldalas Panel feladatlapok a következő témákban találhatók meg jelenleg: 1. Honnan jöttél?, 2. Mit dolgozol? (foglalkozások és
tanulmányi területek egyszerű párbeszédekben), 3. Mit kér?, 4. Szeretem, 5. Hogy hivnak?, 6. Hova mész?, 7. Voltál már Afrikában (van ige
múlt ideje, múlt idővel kapcsolatos kifejezések), 8. A családom (családtagok, birtokos szerkezetek egyes szám első és második személyben), 9.
Múlt idő E/1 igék múlt időben egyes szám első személyben, 10. Szeretek valamit csinálni (főnévi igenév használata a szeret igével)

