GYÖNGYÖSI LÍVIA – HETESY BÁLINT: Jó reggelt!
(KKM Oktatási és Rekreációs Kft., átdolgozott kiadás, 2019.)
80 órás tanmenet SH ösztöndíjas diákok egy éves magyar nyelvi képzéséhez
Óraszám
(2×2 óra / hét)

Tanagyag

1-4. óra

A magyar ábécé
Köszönés és elköszönés
Bemutatkozás
Megszólítás, bemutatás (Ki vagy te? Ki ő?)
is

5-8. óra

Hasznos kifejezések
Köszönet-nyilvánítás
Bocsánatkérés
A létige ragozása
Tegezés és magázás
Országok (Európa országai, szomszédos országok), városok, nemzetiségek
képzők: -i
Hangrend
Nyelvek (-ul/-ül)
Foglalkozások

9-12. óra

Igék egyes számban (tanul, beszél, ül)
Hol? (-ban,-ben)
Honnan jön? Honnan jössz?

13-16. óra

A határozott névelő
Számok (Mennyibe kerül?)
Ételek és italok
Mi ez? Mi az? Milyen?

17-20. óra

Igék egyes számban (-s, -sz, -z végű igék, ikes igék)
Mértékegységek
Tárgyeset
van/nincs
Kötőszavak (és, de, vagy, mert, ezért, ha, azután)

21-24. óra

Otthon, lakás, helyiségek, berendezések. Mi van a lakásban?
Emberek
Személyes dolgaink. Mi van a táskában?
Birtokos személyjelek (-m, -om, -am, -em, -öm, -d, -od, -ad, -ed, -öd)
Mi a telefonszámod?
Segélyhívószámok Magyarországon

25-28. óra

Többes szám
Igeragozás többes szám
vannak/nincsenek

29-32. óra

Hol van? (névutók, -n, -on, -en, -ön)
Helyek a városban
Mit és hol vásárolunk?

33-36. óra

Honnan? Hol? Hova?
jön, megy, jár
Útbaigazítás kérése és adása.
Program tervezése. Hová megyünk?
Melyik a kedvenc…?

37-40. óra

igekötők (irányjelölés: -ki, -be, -fel, -le, -át, -vissza, -el)
Hányadik?
Tájékozódás az épületben. Hányadik emeleten?

41-44. óra

Napirend, sport, hobbi
Főnévi igenév (akar/szeretne + -ni)
tud/szeret/fog/szokott/lehet/nem lehet + -ni

45-48. óra

Hány óra? Mikor?
Hány órakor kezdődik? Hány órától hány óráig?
Napirend
Nap, hét, hónap, év
Melyik nap? Mikor?
Melyik hónap? Mikor?
Évszakok

49-52. óra

Milyen gyakran?
Hány? Hányszor?
Időbeosztás
Időpont kérése
Találkozó egyeztetése

53-56. óra

Kivel? Mivel?
Mivel utazunk?
Utazás, közlekedés
Ismert magyar városok
Taxirendelés
Jegyvásárlás

57-60. óra

Melyik? Hányas?
Időjárás. Milyen az idő?
Az étteremben
Magyar ételek, italok

61-64. óra

Birtokos személyjelek, egyes szám (kiegészítés)
Testrészek
Egészség, betegségek
Orvosnál, gyógyszertárban

65-68. óra

Birtokos szerkezetek, egyes szám (kiegészítés)
Család.
Családtagok, családi események, ünnepek.

69-72. óra

Névmások (kiegészítés)
Határozott ragozás
Ki mit szeret?

73-76. óra

Múlt idő igeragozás egyes szám első személyben (kiegészítés)
Mit csináltál tegnap / a hétvégén? Hol voltál tegnap / a hétvégén?

77-80. óra

Összefoglalás, gyakorlás.

