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Munkaanyag a szakértők képzése az OFI tankönyveinek alkalmazására 

c. továbbképzésre 
készítette: Dr. Baranyai Katalin vezetőszerkesztő (OFI) 

 

kiegészítő anyag: PPT diasor (16 dia) 
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Modern nyelvészeti irányzatok 
 

Magyar nyelv és kommunikáció, illetve Magyar nyelv néven futó új generációs kísérleti 

tankönyveink mindkét elnevezése bennfoglalja, hogy tankönyveink alapelve: egyensúlyt teremteni a 

tradicionális és a modern irodalomtudományi és nyelvészeti irányzatok között.  

A Magyar nyelv és kommunikáció 5-6. és Magyar nyelv 7. tankönyveink feladata, hogy képviseljék 

a letisztult, didaktikailag kidolgozott nyelvszemléletet.  

• Ez 5. osztályban elsősorban az írásbeli – szóbeli kommunikációs készségfejlesztés, a 

viselkedéskultúra, nyelvi illemhez kapcsolódó szociális és társas kulturális készségfejlesztés 

feladatait és alapismeretek tanítását jelenti, az alsó tagozat eredményeinek megerősítésével.  

• 6. osztályban kezdődik a korszerű nyelvszemlélet megalapozása, amelynek célja a nyelvi 

identitás és értéktudat tudatosítása az infokommunikációs világ keretei között. 

• 7. osztályban magasabb szintre emeljük a nyelv alapjairól tanult leíró nyelvtani ismereteket: 

a szószerkezetek és szintagmák mondattani vizsgálatával az élő nyelv konstrukcióin 

(algoritmikus gondolkodási műveleteken, kreatív feladatokon) ismerkedünk az 

anyanyelvvel.  

 
  

Az anyanyelvi 
nevelés feladatai 

OKTATÁSI-
KÉPZÉSI 

Alapismeretek 
a nyelvről 

Gondolkodásfejlesztés 

algoritmusok és  

kreatív feladatok 

Kommunikációs 
készségfejlesztés 

írásban - szóban 

NEVELÉSI 

Korszerű 
nyelvszemlélet 
megalapozása 

Viselkedéskultúra, 
nyelvi illem 

Nyelvi értéktudat az 
infokommunikációs 
világ keretei között Ízlés alakítása, más 

nevelési célok 
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(Ábra: Dobóné Berencsi Margit – Zimányi Árpád: Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata c. 

jegyzete alapján, EKF LÍCEUM Kiadó, Eger, 2000) 

A NAT és kerettantervi követelmények  
 

A felső tagozatra eddig elkésztett 3 évfolyam tankönyveinek tartalma szorosan követi a 

kerettantervi előírásokat.  Az 5-6. és 7-8. osztályra adott tematikát a következőképpen bontja le: 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

7. évfolyam 

1. HANGOK ÉS BETŰK 

2. KOMMUNIKÁCIÓ 

3. SZAVAK ÉS 

JELENTÉSÜK 

4. 

SZÖVEGSZERKESZTÉS 

5. HELYESÍRÁSUNK 

6. SZÖVEGTÍPUSOK 

 

 

 

1. A NÉVSZÓK 

2. AZ ÉLŐ BESZÉD 

3. AZ IGÉK, ÉS AZ 

IGENEVEK 

4. HELYES BESZÉD ÉS 

SZÖVEGALKOTÁS 

5. NÉVMÁSOK, 

VISZONYSZÓK, 

MONDATSZÓK 

6. A SAJTÓ ÉS AZ 

INTERNET VILÁGA 

1. ISMÉTLÉS: MIT 

TANULTÁL EDDIG A 

SZÓFAJOKRÓL? 

2. SZÓKAPCSOLATOK, 

SZÓSZERKEZETEK, 

SZINTAGMÁK 

4. MONDATOK, 

MONDATTAN 

5. AZ EGYSZERŰ 

MONDAT 

3. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS 

TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 

 
(Kerettanterv: 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 

5–8. évfolyama számára 2.2.01.1. „A” változat és2.2.01.2. „B” változat továbbá az 5. sz. melléklet: 

Kerettanterv a gimnáziumok 5–12. évfolyama számára 5.2.01.) 

A szerkezeti és nyelvi-tartalmi újszerűség figyel a NAT –ban és a kerettantervben előírt 

készségfejlesztés szempontjaira: 

 A tankönyvi kérdések és feladatok a témakörök és leckék elején a témára való ráhangolódást 

segítő kérdések: összekapcsolás az előzetes ismeretekkel, ráhangolódás, 

elhelyezés a tanuló mindennapi nyelvhasználatból származó 

tapasztalatai közt.  
  

http://www.ofi.hu/
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A tevékenykedtetés előtérbe került, a feladatadás nem korlátozódik a verbális munkáltatásra, 

hanem grafikus elemeket is alkalmaz a tanulás-tanítás folyamatában, az összefoglalást infografikák 

is segítik. 

Az évfolyamok közötti továbbhaladás a fogalomhasználat és a szövegértés fejlesztését 

kiterjeszti a tantárgyon túlra; a nyelvi jel értelmezése hangsúlyosan kerül elő az irodalmi 

tanulmányokban is. 

A legadaptívabb fogalmak alkalmazása terén a fogalomhasználat kötődik a tanulók mindennapi 

tapasztalataihoz és az irodalmi tanulmányokhoz egyaránt. A szókincs és a változatos jelhasználat 

kap gyakorlási lehetőséget és megerősítést a játékos feladatokban is. 

Hangsúlyosan szerepel a könyveinkben és munkafüzeteinkben az ismeretek alkalmazását 

biztosító műveletek tanulása, s tevékenykedtetés, készségfejlesztés.  

A készségek, képességek fejlesztésére szolgáló eszközök egyike a pontos instruálás a 

feladatokban 

Az ismeretek és a képességek integrált fejlesztését segítiÍ: projektfeladatokhoz értelmezés, 

javaslatok kapcsolódnak a megvalósítási módjaira.  

 

A gondolkodási eljárások tanulását segítik az összehasonlítási feladatok az absztrakciós szint 

emelése céljából; az ismétlések és összefoglalások révén az ismeretelemek ismeretté, az 

ismeretek ismeretrendszerré fejleszthetők a tankönyv segítségével. 

A problémamegoldás tanulását segítő legfontosabb eszközei (ötödikben különösen) a játékos 

feladatok. 

Igyekszünk segítséget adni a tanultak mindennapi életben történő alkalmazásához a 

szövegértés és a szövegalkotás fejlesztésével, példáink életszerűek. 

Tematikai újszerűség könyveinkben, hogy az absztrakt grammatikai ismeretek mellett megjelenik 

a nyelvhasználat praktikuma is, például 

 a nyelvi játékok kapcsán aktívan használatba veszi a tanuló azt a nyelvet, amelyről addig 

csak tanult, 

 szókincsgyarapító feladatokkal magát a nyelvet fejlesztik, 

nem csak a nyelvről szóló ismereteket. 

http://www.ofi.hu/
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Újszerű elem a tanulói reflektálásban, hogy a leckék végén rendszeresen kérdésfelvetések adnak 

lehetőséget a tanulói reflexiók megfogalmazására. 

A tanulás módszereinek tanulásához kívántak könyveink segítséget adni: a tanulás 

megtervezésében az adott korosztály tipikus fejlettségi szintjének figyelembe véve a nyelvi 

szintet a tanulókra állították be. Azzal, hogy gyakran utal a szöveg a tanulók otthoni tapasztalataira, 

saját nyelvi közegének, a mindennapi nyelvhasználatnak a tanultakkal összevethető kérdésköreire  

A tanulás megtervezését és értékelését segíti, hogy összefoglaláskor magasabb szintű áttekintést 

kapnak a tanulók, a tankönyvek folyamatosan előre és visszatekintenek, tanulási praktikákat adnak 

meg. Témazáró lapokat a digitális sávban adunk meg a tanároknak. 

A problémafelvetésekkel a tanulási motívumok fejlesztését szolgálják, a tanulási képességeket a 

figyelem lényegre irányítására szolgáló kérdésekkel és  tanulásmódszertani tanácsokkal  fejlesztik 

könyveink. 

A tanári kézikönyvben felhívjuk a figyelmet a jellegzetes tanulói hibákra, és ötleteket adunk hozzá, 

hogyan tudatosíthatók a veszélyek és hogyan gyakoroltatható a helyes eljárás. A kézikönyv ötletei 

nyomán a mindennapi nyelvhez kapcsolódó projektfeladatok, amelyek gyakoroltatják a kooperálást 

és csökkentik a tanulási hátrányokat a heterogén csoportok révén. A szociális készségfejlesztésre  az 

együttműködést kívánó feladattípusokban tankönyveink különösen bő választékot kínálnak.   

Mindez problémafelvetéseiben tartalmaz más, pl. az énkép fejlesztését segítő eszközöket.  

A tanítás és ismeretközlés új kihívásai  
 

A fogyasztói magatartás térhódítása, a virtuális valóságok létrejötte, a multimédiás kultúrdömping 

megváltoztatta azt a világot, amelyből a diákok az iskolába érkeznek. Megváltozott a kultúra, az 

anyanyelv és az irodalom szerepe a társadalomban, értékátrendeződések tanúi vagyunk a 

nyelvhasználatban. Mindeközben változott a nyelvtudomány hozzáállása a nyelvi normák és a 

nyelvváltozatok megítéléséhez: a nyitott és urbanizálódó világban megszületett és hódít a szleng. 

Lezajlott az a folyamat is, amely a kommunikációs elv elsődlegessége miatt 

ezzel a nem-normatív beszédmóddal megengedőbb.  

http://www.ofi.hu/
http://www.nyest.hu/hirek/digitalis-nemzedek
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A hagyományos grammatika központú és leíró jellegű nyelvtantanítás kora mind szakmai, mind 

módszertani okból véget ért. Az anyanyelv primátusa szülők és gyerekek szemében hátrébb került 

az idegen nyelvi kompetenciával szemben, de az iskolában többletfeladatok keletkeztek a családok 

gyengülésével: olyanok, mint az identitás anyanyelvi fejlesztése vagy a nyelvi viselkedés tanítása. 

A feladatokra a szociolingvisztika és a pragmatika viszonylag időben figyelmeztette az iskolai 

oktatást. Forradalmian megváltozott és folyton változik az írás-olvasás az infokommunikációs 

eszközök térhódítása miatt, új szövegműfajok jönnek létre az írásbeli szóbeliség megjelenésével, a 

tanulók szokásait kell követnie a tanításnak, így a tankönyveknek, munkafüzeteknek is.   

Mindezen körülmények módszertani és technológiai váltást egyaránt megkövetelnek.  

Tankönyveink erre a kihívásra adott válaszai: 

 Tartalmi-szerkezeti: Tagoltság, logikus elrendezés, érthetőség vezérli a szerkesztőket.  

A fejezetek ismeretközlő szövege mentoráló-kalauzoló jellegű, amely jelzi a várható 

nehézségeket és kommentálja a tanulási folyamatot, alkalmazza a humor eszközét is. 

 

 Tankönyvmódszertani: Jellemzően kérdést vet fel címként, ami szintén az ötödikes 

átmenetet könnyíti meg azzal, hogy nem absztrahált címekkel dolgozik, hanem egyfajta 

kérdezz-felelek rendszert alkalmaz. 

 

A feladatadás nem korlátozódik a verbális munkáltatásra, alkalmaz grafikus elemeket is. 

Az összefoglalást infografikák segítik; az absztrakt nyelvi közléseket akkor is kísérik asszociatív 

módon bekapcsolt fotók, ha maga a téma nem vizualizálható. Minél több szín, grafikus elem töri 

meg a betűtenger monotonitását. 

-   Tanításmódszertani: Kérdésekkel, grafikus elemekkel, színekkel segítjük a tanulók 

előzetes tudásához való alkalmazkodást. A fogalomhasználat megalapozása a cél ötödikben, majd 

a fogalmak tudatos visszahozása a későbbi évfolyamokon. Fontos számunkra az életközeliség, 

életkorhoz igazodás. 

-  Oktatástechnológiai-módszertani: R endszerszerűségre 

törekszünk, áttekinthetőségre, tipográfiai-grafikus kiemelésekkel 

kalauzoljuk a tanulót. Az ábrák a digitális LO-kban 

(Learning Objec – digitális tananyag) megjelennek, 

http://www.ofi.hu/
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olykor megmozdulnak, hangot kapnak. Tanulás, kutatás céljából az internethez irányítjuk a 

tanulókat. 

Példáink egy részét a valóságból emeljük be, a feladatok kapcsolódnak az újszóbeliség műfajaihoz 

(SMS, chat, blog). 

A digitálisan is megtalálható könyvek sohasem hagyhatók el – abszolút értelemben tartós darabok. 

Bővebben a digitális tananyagokról: www.ofi.hu honlapunkon 

 

Tankönyvírás a digitális kultúrában  
 

Az OFI tankönyvkiadásában megvalósuló új generációs tankönyvek új koncepcióra épülnek. A 

fejlesztés alapját adja a kísérleti szakasz, mely lehetővé teszi, hogy a kipróbáló pedagógusok 

gyakorlati tapasztalatai alapján dolgozzák át a tankönyvfejlesztő teamek a tankönyveket. 

Mivel a Z és Y névvel illetett nemzedékek szülöttei tanáraiktól eltérően viszonyulnak a 

technológiához, az információhoz, az olvasásához és íráshoz, ezért a tankönyvekben a 

felfedeztetésre, a testreszabott megoldásokra, az élményszerűségre, a könnyítésekre és játékosságra 

törekszünk. 

Másrészt igyekszünk megtanítani rá a diákokat, hogy a kíváncsiság a képességek és a szorgalom 

mellett a legfontosabb tanulást segítő erő, amelyhez rengeteg lehetőséget kínálnak  

napjainkban az infokommunikációs eszközök, a világháló. 

A tankönyvekben a motiválás a felfedezésekre és a kutatási módszerek bemutatása egyaránt 

szerepel. Egyben új módszertani lehetőséget kínálunk a tanároknak is.   A kutatás alapú tanítás 

során ugyanis a tanítási-tanulási folyamat csak részben irányított, a pedagógus kereteket biztosít a 

fejlesztendő készségek elsajátításához. Mi a gyereket elindítjuk bizonyos lépésekkel, a kollégáknak 

a tanulóhoz hasonlóan jártasnak kell lenniük az internet és az infokommunikációs eszközök 

világában ahhoz, hogy a tanulók lépéseit jól irányítsák, ellenőrizzék és értékeljék. Az ilyen 

feladatok többségükben projektmunkák vagy differenciálásra alkalmas egyéni 

vagy csoportos feladatok, és nagyban bővítik az anyanyelvtanítás 

eszköztárát.  Nem mellékes, hogy tanulásmódszertani szerepük 

van, hiszen megtanítanak tanulni: a tanulót jó irányban 

http://www.ofi.hu/


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001  
Pedagógusképzés támogatása 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 
 

igazítják el, tudatos felhasználói magatartásra ösztönzik, értéktudatos magatartást alakítanak ki 

benne és ránevelik a netetika szabályaira. 

Az ötödik és hatodik osztályos tankönyveink infografikai megoldásai már bekerültek a tankönyvvel 

párhuzamos digitális tananyagunkba, így az animált feladatok a számonkérés és értékelés részévé 

válhattak. A típusfeladatok mellett igyekeztünk minél érdekesebb, vizuális elemeikkel is tanítani és 

motiválni képes feladatokat megalkotni.  Sajnálatosan az ötödik-hatodikos munkafüzeteink nem 

színesek, így színvonalas tartalmuk és gyermekbarát feladataik sem érvényesülnek eléggé, de a 

hetedikesnél ez másképpen lesz.  

Hetedik osztályos könyvünk és munkafüzetünk az előző év tankönyves tapasztalatai alapján eleve 

vektoros grafikával készülnek, még következetesebb módon, letisztult képi és grafikai 

megoldásokkal. 

Hogy érzékeltessük, milyen alaposan átgondoljuk egy-egy digitális feladatunkat technikai 

programozás előtt, lássunk egy példát a szakmai előkészítésre! 

 

Helyrehúzós (drag & drop) Fogd és húzd 

FI-501010601 

Magyar nyelv és kommunikáció 

6. 

20. 

 

A névszók 

Hogyan írjuk helyesen a tulajdonneveket? 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése 

3. Írás, szövegalkotás 

4. A tanulási képesség fejlesztése 

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 

6. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

http://www.ofi.hu/
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Szöveg és kép viszonyának, összjátékának megfigyelése. Különféle ábrák, 

illusztrációk értelmezése. 

Különböző információhordozók pl.: vizuális, audiovizuális, elektronikus: Internet jellemzői, kommunikációs 

funkciói és kultúrája. Szövegek vizuális környezetének elemzése, ábrák, illusztrációk értelmezése 

szövegösszefüggésben. 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés: A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti 

összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, grafikonok értelmeztetése. A hangkapcsolódási szabályosságok 

típusai és a helyesírás összefüggése. 

Kulcsfogalmak, fogalmak: Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 

A nyelv szerkezete: A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb csoportjainak áttekintése, 

szövegbeli és kommunikációs szerepük megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban. 

Kulcsfogalmak, fogalmak: alapszófaj 

utcatábla, jelrendszer, helyesírás 

könnyű, közepes, nehéz 

IGEN/NEM 

Órai munka, otthoni feladat 

 

Alkoss utcatáblát! 

Alkoss utcatáblát a megadott elemekből! 

A kommunikációs jelek rendszerszerű használatának gyakorlása. 

 

 

Ez az alaposság azt jelzi, hogy a következő időkben a Nemzeti Közoktatási Portálon folyamatosan 

bővülő készlettel jelennek meg a könyvekhez kapcsolódó feladatok.  

Jelenleg digitalizált és lapozható tankönyvek, tanári útmutató, tanmenet, megoldókulcsok és tanulói 

feladatok, témazárók és más oktatóanyagok találhatók a www.ofi.hu honlap ETANANYAG 

menüjében az egyes tantárgyak nevéhez rendelt felületen. 

Digitális tananyagaink egymással és a többi tantárggyal metaadatok 

segítségével kapcsolhatók 
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majd, így a fejlesztés során bizonyos kulcsszók segítségével a keresés egyre inkább arra fogja 

ösztönözni a tanárokat és a diákokat, hogy ismerkedjenek meg a(z) NTK kínálatával. 
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Magyar nyelv és kommunikáció 5. tankönyv 
 

Lentebb található 2-2 példánk bemutatja, hogy tankönyv és munkafüzet egymásnak megfelelve, 

azonos alapelveket követnek. A szerkesztő igyekezett a grammatikai leckék komolyságát a 

kommunikációs leckékkel váltakoztani. Ez a szerkezet – amint visszajelezték – nem minden 

tanárnak tetszett, meg kell fontolnunk az újragondolását vagy a kommunikációs lecke erősebb 

feloldását a grammatikában és viszont. 

A tankönyv tartalmát a 2. oldalon vázlatosan megadtuk, és az ofi.hu weboldal digitális változatának 

„elektronikus tananyagok” menüpontján szemléletesen követhető. Az előírás szerint5.-ben és 6.-ban 

heti 2 órával számolunk. A tankönyvet (mint a további évfolyamét is) az Útmutató a Magyar nyelv 

és kommunikáció 5–6. taneszközök használatához c. tanári segédanyag részletesen bemutatja. 

Portálunk az eddigiektől eltérően bárki számára ingyenesen hozzáférhető, az anyagok könnyen 

letölthetőek - az oldal tehát felhasználóbarát. Az ingyenes, de regisztráció után letölthető Témazáró 

feladatlapokkal az ismeret elsajátításának sikerességét mérhetik. 

 játékosság, könnyedség, zökkenőmentes átvezetés alsó tagozatból felsőbe 

 rövid szövegegységek, jó vizuális tagolás (sajnos a mf. nem színes) 

 rendszerszerűség, nem megterhelő tankönyvi egységek,  

 a tanulók nyelvi szintjének figyelembe vétele, pontos utasítások 

 a tanulást és a motivációt (ráhangolódást és reflektálást) segítő kérdések, 

 az anyanyelvhasználat és tudatosságának erősítése a nyelvhasználat során 

 szókincsfejlesztés, identitás erősítése az anyanyelvvel 

 az együttműködés fejlesztése csoportmunkával és páros munkával 

 az értékelés és visszajelzés szempontjainak kialakítása 

 a kommunikáció mint a társas kapcsolatok és a beilleszkedés eszköze, fejlesztés , 

gyakoroltatás, nyelvi illemtan 

 a multimédiás és infokommunikációs társadalom kihívásainak 

megértése, értelmezése: médiatudatosság 

 a tanulás új, grafikai módszereinek és az új 

információs csatornáknak a megismertetése 
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Magyar nyelv és kommunikáció 6. 
 

A tananyag vázlatosan megtalálható a képzési anyag 2. oldalán, a tankönyv, a munkafüzet és 

minden segédanyag a fentebb hivatkozott ofi. hu oldalon található digitális formában. 

A feladatadás ebben a könyvben nem korlátozódjon az ismeretek feldolgoztatására, hanem  

 színes, érdekes, mindennapi vagy narratív szövegtípusokkal is foglalkozik, beleértve a digitális és 

internetes feladatokat is,  alkalmazkodik a mai generációk vizuális beágyazottságához (flipchart, 

flowchart, gondolattérkép, fürtábra, Venn-diagram stb.),  a fogalmi háló előkészítéseként értelmezi 

az elvont szavakat a gyerekek saját nyelvhasználatához közel álló kifejezésmóddal is. 

A következetes fogalomhasználat itt is kötődik a tanulók mindennapi tapasztalataihoz és az 

irodalmi tanulmányokhoz egyaránt; a nyelvi jel értelmezésében kitüntetett szerepet kapnak az 

irodalmi és mindennapi jelhasználati gyakorlatok, s amellett új elemként a fordítások nyelvi 

tanulságai is. 

Főbb jellemzők: A grammatikai leckék (szófajok) a legújabb 

tudományos ismereteket tartalmazzák.   

A kommunikációs leckék tananyaga friss, aktuális, a diákokat 

foglalkoztató témákat tárgyalják.  Sok feladat utasít az 

internet célzott használatára.  A feladatok alkalmasak a 

differenciálásra, a felzárkóztatásra és 
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tehetséggondozásra egyaránt.  A Munkafüzet jól kiegészíti a tankönyvi feladatokat, segíti az 

elsajátított ismeretanyag rögzítését, gyakorlását.  Hatodikban külön figyelmet szentelünk a nyelvi 

agresszió és az internetes zaklatás, ill. a netetika gyermekeket érintő kérdéseinek. 
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Magyar nyelv (tankönyv és munkafüzet) 7. 

1. ISMÉTLÉS: MIT TANULTÁL EDDIG? 

1.1. Alapszófajok – Az ige 

1.2. Alapszófajok – A főnév és a melléknév 

1.3. Alapszófajok – A számnév és a határozószók 

1.4. Alapszófajok – Az igenevek és a névmások 

1.5. Viszonyszók  

1.6. Mondatszók 

1.7. Összefoglalás – Mit tanultál eddig? 

2. SZÓKAPCSOLATOK, SZÓSZERKEZETEK, SZINTAGMÁK  

2.1. Mi a szintagma? Mi nem az? 

2.2. Az alárendelő szintagmák jellemzői, a bővítmények típusai 

2.3. A mellérendelő szintagmák jellemzői, típusai 

2.4. A szintagmacsoportok 

2.5. Összefoglalás – Szintagmák  

3. MONDATOK, MONDATTAN 

3.1. A mondattan alapjai I. 

3.2. A mondattan alapjai II. 

Mondatrészek 

3.3. Az állítmány 

 3.3.1. Az állítmány fogalma, szófaji jellemzői 

 3.3.2. Az állítmány szerkezete és szerkezeti típusai 

 3.3.3. Az állítmány elemzése 

3.4. Az alany 

 3.4.1. Az alany fogalma, szófaji jellemzői 

 3.4.2. Az alany elemzése 

 3.4.3. Az alany fajtái 

 3.4.4. Az állítmány és az alany kapcsolata, egyeztetésük 

3.5. A tárgy 

 3.5.1. A tárgy fogalma, szófaji jellemzői 

 3.5.2. A tárgy elemzése 

 3.5.3. A tárgy fajtái 

3.6. Részösszefoglalás – A mondattan alapjai, az állítmány, az alany és a tárgy 

3.7. A határozó 

 3.7.1. A határozó fogalma, szófaji jellemzői 

 3.7.2. A határozó elemzése 

 3.7.3. A határozó fajtái I. (hely-, idő-, szám-, állapot-, mód-, fok- és mérték-) 

 3.7.4. A határozó fajtái II. (eredet-, eredmény-, cél-, ok-) 

         3.7.5. A határozók fajtái III. (társ-, eszköz-, részes-) 

3.8. A jelző 

 3.8.1. A jelző fogalma, jellemzői, fajtái 

 3.8.2. A minőség-, mennyiség- és birtokos jelző szófaja, elemzésük 

 3.8.3. A mutató névmási kijelölő jelzők elemzése 

3.9. Összefoglalás – Mondattan 

4. AZ EGYSZERŰ MONDAT 

4.1. Az értelmezői szerep 

4.2. Az egyszerű mondat elemzése (gyakorlás) 

4.3. Az egyszerű mondat szerkezete és típusai 
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4.4. Helyesírási kérdések az egyszerű mondatban 

A könyv koncepciójáról: újszerűségek 
 

Maga a magyar nyelvtudomány (ld. DEME László Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági 

vizsgálata) is úgy tartja, hogy minden keretben helytálló mondatdefiníció nem létezik — mert 

minden mondatnak van valamilyen kommunikációs funkciója, szerkezeti formája, és rendelkezik 

adott kontextusa által meghatározott tulajdonságokkal. Így a mondatelemzés három kiindulási 

alapját különbözteti meg: a kommunikációra, a kontextusra és a konstrukcióra épülőt. A mi 7. 

osztályos tankönyvünk és munkafüzetünk alapja, hogy, egyedül a szerkezeti elemzés képes szilárd 

alapokat teremteni a grammatikai elemzéshez. Ennek irányzatai közül mi nem a formális-

grammatikai elemzést követjük, mert nem elégszünk meg pusztán a megnevezésekkel, és nem is a 

formális-konstrukcionálist, amelyik a mondat alany-állítmányi szerkezetére épít, hanem a 

konstrukcionális-grammatikai megközelítés funkcionális változatát. Ez az irányzat egymással 

grammatikai viszonyban lévő mondatfunkciós részeket vizsgál, de figyelembe veszi hierarchiájukat, 

azaz a mondat szerkezetében elfoglalt helyüket is. Funkcionális szemléletét elsősorban az tükrözi, 

hogy az összetevőket mondatfunkciós szerepük alapján sorolja kategóriákba, nem formálisan. 

Közelíti a szófajoknak és a mondatrészeknek a vizsgálatát, mindig tekintettel van a 

kommunikációra. Ezért kiemelten kezeli a viszonyszókat és a nem grammatikai szókapcsolatokat. 

Összességében: tankönyvünkben a hagyományos „latin alapú” nyelvtan és a modern 

strukturális (és halványan generatív) grammatikai elemzések érvényesülnek leszűrve és 

iskolai nyelvtan tanításra alkalmazva. 

A kerettanterv előírásainak megfelelően szakítunk a bipoláris magyar mondatszerkezet tanításával 

(predikatív szintagma-hozzárendelő szerkezet: alany – állítmányi viszony). Ez a váltás még mindig 

újdonságnak fog hatni a megszokott évszázados rendszerhez szokott kollégák számára. Ám 

belátható, hogy nemcsak a nyelvtudomány és a közoktatás szakmai előírása, hanem a 

gondolkodtatásra nevelés követelménye is a logikus kérdésekkel vezérelhető tanításnak kedvez. A 

magyar igei személyragozás funkciójának megismertetése után, ill. a 

következetes kérdezés és jelölés betartásával mindez logikus lesz a 

tanulóknak.  
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Összegzésként annyit, hogy tankönyvünk hetedikben sem mond le a kommunikáció szerepének 

hangsúlyozásáról, de egy-egy nyelvi megformáltsághoz rendelhető pragmatikai szabályszerűségeket 

ezúttal a nyelvi jel megformáltságából kiinduló megközelítésben, szemantikai és szintaktikai 

jellemzők alapján fogalmaz meg. 

Magyar nyelv 7. munkafüzet 
 

A hetedik osztályos könyv kommunikációs fejezetének újdonsága, hogy bevezeti és értelmezi 

a kommunikáció mellett a tömegkommunikáció fogalmát, ismerteti a kialakulását, műfajait és 

területeit, vonó voltát és lehetséges hátrányait vagy kulturális következményeit. Mindennek az a 

célja, hogy a tanulókat időben eligazítsa és médiatudatosságra nevelje: az énképet erősítse. 

A gondolkodtató tanítási-tanulási módszer a grammatikai elemzésekben következetesen érvényesül:  

Tankönyveink a jelenleg elfogadott és érvényben levő, és a magyar egyetemi képzésben elfogadott 

Leíró grammatika (szerk. Deme László) alapjaira épülnek. Készülő hetedikes anyagunkra is igaz ez, 

a jelölésrendszer némi módosításával. E módosítás célja, hogy eljárása a mondatösszetevők lineáris 

elrendezését, a szórendet hetedikeseknek még szemléletesebben mutassa. Végül teljesen új 

mozzanat, hogy a tankönyv végül a topik komment fogalmát is bevezeti: vagyis nem 

kommunikációs szempontú téma-réma viszonyt, hanem a szintaktikai hangsúlyviszonyt jelöli. A 

mondat topik—komment tagolásának megismertetése vívmánynak tekinthető. Így sikrerülhet 

kialakítani azt a fajta anyanyelvi ismeretet, ami segít megérteni a tanult idegen nyelvektől való 

alapvető eltéréseket. Idegen nyelv és anyanyelv összevetésére sokszor buzdítanak a feladatok, ezt 

hasznosnak és élvezetesnek tartom. 

 Ennek az elemzésnek a lépésről lépésre kidolgozott és saját tanításában kipróbált módszerét  

vezeti be tankönyvünkben a szerző, aki nyelvészi minőségében ennek a megoldásnak a szakértője 

egyben. 

Pl. a tankönyvben: 
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 SZÓKAPCSOLATOK 

nyelvtani szókapcsolatok = 

= SZÓSZERKEZETEK 

NEM NYELVTANI SZÓKAPCSOLATOK 

Pl. a viszonyszavas szókapcsolatok: 

a ház, egy madár, nem tudja, ne mondd, és kert, 

Xavér is 

NEM ALKOTNAK EGY SZÓALAKOT, 

EZÉRT VISZONYSZAVUK NEM A 

SZINTAGMA RÉSZE 

 

SZINTAGMÁK 

almát szednek, 

fa alól szedik, 

ház és kert 

VISZONYSZAVAS 

SZÓSZERKEZETEK 

adni fogok, futottam volna,szerencsés 

vagyok, fa alól, 2008 óta, híd alatti, 

add el 

EGY SZÓALAKOT ALKOTNAK, 

EZÉRT VISZONYSZAVUK A 

SZINTAGMA RÉSZE 
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