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Előszó

A tanári kézikönyv gyakorlatai, játékai, tanítási javaslatai hozzájárulnak az órák változatosabb
megtervezéséhez, a diákok érdeklődésének felkeltéséhez és fenntartásához, és ezzel hasznos
segítséget nyújtanak a KON-TAKT 2 tankönyv és munkafüzet céljainak megvalósításához.
A célszerűen megválasztott, fénymásolható feladatok és feladatlapok segítik a tanár munkáját.
Minden lecke után automatikusan következhet a tudásmérés az A és B variációjú, egyenlő
nehézségű zárófeladatlapok segítségével. Számonkéréskor kisebb létszámú csoportokban, ahol
az ülésrend lehetővé teszi az önálló munka biztosítását, azonos betűjelű felmérőt is írathatunk,
miután a másik változatot az összefoglalásnál már gyakorlásképpen felhasználtuk.
Az országismereti és kulturális tudnivalókat is tartalmazó szövegértési gyakorlatok felkelthetik
a diákok érdeklődését, és segíthetik lexikális tudásuk bővítését.
Mivel a frontális tanári óravezetés esetén csak egy-két megszólalási alkalom nyílik a csoport
tagjai számára, az is a nyilvános szereplés esetleges feszélyezettségével terhelve, ezért célszerű
megsokszorozni diákjaink megszólalási lehetőségeit a pár- és csoportmunka segítségével.
Ezek kötetlenebb, szabadabb megnyilvánulást tesznek lehetővé, ami valószínűleg több örömöt
is nyújt a tanulók számára. A pár- és csoportalkotás módszerének variálásával, a változatos
pár- és csoportösszetétel biztosításával tehetjük még hatékonyabbá a munkát.
Jó munkát kíván
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