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Általános kihívások és alapelvek

 Eltérő nyelvi háttér (anyanyelv vagy idegen/második nyelv, egyéb szociolingvisztikai 
változók: pl. nyelvi közeg, életkor, nyelvjárás, identitásalkotás)

 Eltérő motivációk (pl. mindennapi társalgás, irodalom, magyar oktatási rendszer---- 
szaknyelv, a nyelvi pontosság dilemmája)

 Csoportösszetétel (pl. csoportbontás életkor/ nyelvi szintek szerint, motiváció szerint)

 Vizuális input (képanyag, videó, tárgyak) és a szóbeliség elsőbbsége

 Nincs forma jelentés nélkül---- mondatokban gyakoroltassunk és szabályok helyett 
példákkal

 Folyamatos kulturális reflexió (pl. színek, rokonságnevek, szobák, napi rutin, ételek, 
ruhadarabok, testrészek)

 Figyelmi keret: 5 perc (a gyakorlat típusa is változzon)

 Keret, visszatérő mozzanatok



MID-es segédanyagok és tankönyvek iskolás 
gyerekeknek

 Kiliki a Földön- (sorozat)

 Együtthaladó (átdolgozott tankönyvek)

 Zahra és Zia (tananyagcsomag)

 Hungarian the Easy Way (tankönyvsorozat)

 Balassi Intézet (füzetek)

 https://midkid.org/

 http://mid-van.hu/

 Anya – nyelv – játék (óvodásoknak és kisiskolásoknak)

https://akademiai.hu/1348/nyelvkonyv/magyar/kiliki_a_foldon_1_letoltheto_hanganyag?gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkmTdX5PIOg945XGQXcUcBUKpEz98Vw32dO20oNML4C3vt7b7SV8kRhoC02cQAvD_BwE
http://www.egyutthalado.uni-miskolc.hu/
http://jmsz.hu/oktatasi_segedanyagok/e-learning-munkafuzet-es-teszt/
https://nyelvkonyvbolt.hu/shop/nyelvkonyvek/nyelvkonyv/hungarian-the-easy-way-1-coursebook-exercise-book-with-audio-cd
http://www.mid-van.hu/hirek/40-tananyag-bemutato-balassi-fuezetek
https://midkid.org/
http://mid-van.hu/
https://www.tinta.hu/Anyanyelvjatek


Padban vagy körben ülős, távoktatásban (is) 
játszható gyakorlatok

 Mutogassunk együtt! (napi rutin)

 Melyik hiányzik? (foglalkozások - Word)

 Varázsló (ételek - Word)

 Torpedó (állatok a farmon – Word)

 Ébresztő!

 Dobókocka (Mit csináltál tegnap?)

 Mi a jelszó? 

 Mi van a táskámban?



Mozgásos gyakorlatok (néhol újragondolva)

 Saláta (a piacon veszek) / Memórialánc

 Fuss a kulcsszavakhoz (változatokkal) / Mutasd

 Simon mondja (felszólító mód „ti” alak)

 Igaz/hamis (pl. mn. fokozása)

 Kérdezzük a farkast / 5 pont



Tematikus gyakorlatok

 Csokis leves – fúj! (-s)

 Tűzijáték (színek)

 Halászok és halak

 Futva diktálós

 Ruhák teregetése

 Megérintem a …….d

A madzagon lóg egy piros sort, egy kék sál, egy lila sapka,…. 



Versek, mondókák, dalok 1.
 Süss ki Nap, fényes Nap!
Kertek alatt 
a/az …………………. (állatnév többes számú birtokos személyjeles alakban)
megfagynak.

 Csi-hu-hu-hu, 
Megy a vonat,
Viszi már az utasokat, …………………. (városnév), húúúú!

 Ez a szemem, ez a szám, 
Ez pedig a …..kám/cskám (magunkon mutatva, testrészek nevei)

 Elvesztettem …………………. (ruhadarab neve) 
szidott anyám érte,
Aki nekem visszaadja,
…………………. (csokit/ rajzot/ almát) adok érte.



Versek, mondókák, dalok 2.

∙ Felmászott a nyúl a fára, 
…………………. (lábbelit) húzott a lábára,
…………………. (fejfedőt) tett a fejére,
Ne süssön a nap szemébe.

∙ Gyümölcs vagyok, édes vagyok,
Ha megértem, ………………….  (színnév) vagyok.

∙ Egy, kettő, három, négy, 
Kicsi cipő, hová mégy/mész?
Kipp-kopp, kopogok,
…………………. (városnevek/ helyek a városban / országnevek) indulok.



                            További ötletek

Anya – nyelv – játék

- több mint 100 gyakorlat
- mindegyik 4 részből áll:
1) A szükséges eszközök felsorolása
2) A játék menetének ismertetése
3) Magyar (mint idegen) nyelvi példa
4) Tippek a játék végrehajtásához

https://www.tinta.hu/Anyanyelvjatek


Köszönöm szépen a figyelmet!


