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Nyelvtan és helyesírás
munkatankönyv

GYAK�N ISMÉTELT KÉRDÉSEK

      Mi a munkatankönyv koncepciója?

A munkatankönyv megfelel a 2020 szeptemberében 5. évfolyamon bevezetett NAT-nak és az új 
kerettantervnek.
A munkatankönyv legfontosabb jellemzői:
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      Lehet-e di�erenciálni a munkatankönyv segítségével?

Igen, a feladatok nagy része alkalmas a di�erenciálásra. A gyengébb képességű tanulók feladatai 
jelzés nélküliek, a közepes nehézségi feladatok sorszáma előtt négyzet látható, a nehéz feladatok 
sorszáma elé kör került.
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Elmélet és gyakorlat együtt, egy helyen.
Az év eleji ismétlésben csak azok az ismeretek kerülnek átismétlésre, amelyekre az 5. évfolya-
mon szükség van (hangtani, jelentéstani ismeretek, helyesírási tudnivalók).
Az indukciós szövegek főleg köznyelvi szövegek, gyerekközeli témájúak.
Az utasítások könnyen érthetők, az első félévben mindenképpen igazodnak az alsó tagozat-
ban megszokott nyelvhasználathoz.
A szabályok Jegyezd meg!-et jelölő ! ikon után találhatók, a + ikon után, a Jó, ha tudod  részben 
olvashatók a kiegészítő tudnivalók.
Vannak olyan feladatok, amelyeket páros vagy csoportmunkában, kooperatív  technikákkal 
érdemes megoldani, ezeket is ikonok jelzik.
A feladatok között megtalálhatók a kommunikációs, a szövegértő és szövegalkotó képesség 
fejlesztését szolgáló feladatok is. Az új kerettanterv 5. és 6. évfolyamon külön 13 tanórát 
biztosít ezen képességek fejlesztésére. 
Az Alkossunk szöveget! fejezetben az elbeszélés és a leírás alkotásának algoritmusát is elsajá-
títhatják a tanulók.
A munkatankönyvben rövid szövegek találhatók a helyesírási képesség hatékony fejleszté-
sére másolással vagy tollbamondással.
A munkatankönyv nemcsak a költséghatékonyság miatt fekete-fehér kiadású, hanem abból 
a meggondolásból is, hogy a pedagógusok a rajzok kiszínezését értékelésre, jutalmazásra is 
felhasználhassák.
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      Vannak-e a munkatankönyvben a szövegértő és szövegalkotó képességet
      fejlesztő gyakorlatok?

Igen, a feladatok között megtalálhatók a szövegértő és szövegalkotó képesség fejlesztését szolgá-
ló feladatok. Az új kerettanterv 5. és 6. évfolyamon külön 13 tanórát biztosít ezen képességek 
fejlesztésére. Ezeket a területeket csak úgy lehet intenzíven fejleszteni, ha minden nyelvtanórába 
beépítjük, a helyesejtési gyakorlatokhoz hasonlóan.
A magyarázó-értelmező szövegek feldolgozási algoritmusát először frontális osztálymunkában 
sajátíthatják el a tanulók A jelek világa című szövegen keresztül, majd több rövid szövegen páros 
munkában és egyénileg gyakorolhatják azt. Ezzel az alapvető tanulási technikákkal is megismer-
kednek.
Az Alkossunk szöveget! fejezetben az elbeszélés és a leírás alkotásának algoritmusát is megismerik.
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      Készült-e tanmenet a munkatankönyvhöz? Hol juthatok hozzá?

Igen, a munkatankönyvhöz kétféle tanmenet is készült Word-formátumban, heti 2 és heti 3 órára. 
Ez utóbbiban a 3. óra a szövegértő képesség intenzív fejlesztését szolgálja a Műszaki Könyvkiadó 
gondozásában megjelent Szövegértést fejlesztő gyakorlatok taneszköz felhasználásával.
A tanmenetek letölthetők a Műszaki Könyvkiadó weboldaláról az alábbi linken:
https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/magyar-nyelv
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      Készültek-e felmérések a munkatankönyvhöz?

Igen, a munkatankönyvhöz felmérések is készültek: tanév eleji, félévi és év végi, valamint témazá-
ró felmérés A magyar helyesírás témakörhöz. Ezeket a felméréseket a Műszaki Könyvkiadó Nyelv-
tan és helyesírás felmérőlapok címmel jelentette meg, amely 20%-os kedvezménnyel a webáruház-
ban rendelhető meg (www.konyvbagoly.hu).
A felmérések az anyanyelvi ismeret és a helyesírási képesség mérése mellett alkalmasak a szöveg-
értő képesség mérésére is. 
A tollbamondások javasolt szövege a Tanári kézikönyvben található meg, ahogyan a felmérések 
megoldása is, értékelési javaslattal együtt. A Tanári kézikönyv letölthető a Műszaki Könyvkiadó 
weboldaláról az alábbi linken:
https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/magyar-nyelv
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      Van-e kézikönyv a munkatankönyvhöz? Hogyan juthatok hozzá?

Igen, a munkatankönyvhöz Tanári kézikönyv is készült. Ebben nemcsak a tankönyvi feladatok 
megoldása található meg, hanem azokhoz megjegyzések és módszertani javaslatok is tartoznak. 
A Tanári kézikönyvben szövegfeldolgozási és tanítási algoritmusok is olvashatók a tananyaghoz 
kapcsolódóan.
A Tanári kézikönyv jelenleg az I. félévig készült el a félévi felmérésig bezárólag, amely a következő 
linkről tölthető le: https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/magyar-nyelv
A II. félévhez kapcsolódó Tanári kézikönyv november elejétől lesz letölthető a fenti linkről.
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      Lesz-e folytatása a munkatankönyvnek a felsőbb évfolyamon?
      Hogyan juthatok hozzá?

Igen, ahogy a kerettanterv felsőbb évfolyamba lép, egymás után jelennek meg a Nyelvtan és 
helyesírás munkatankönyv 6., 7. és 8. évfolyamos kötetei valamennyi segédlettel együtt. 
A Műszaki Könykviadó tervei szerint a 6. évfolyamos munkatankönyv már 2021 májusában napvi-
lágot lát majd, hogy a kollégák időben betekintést kapjanak a munkatankönyv felépítéséről 
és tematikájáról. A további évfolyamok munkatankönyvei 20%-os kedvezménnyel a webáruház-
ban (www.konyvbagoly.hu) lesznek megrendelhetők.
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