Magyar Lecke: Tanulni jó!

Középhaladó online 6

Beszélgetés: Tanulás – Hogyan?
1. Te szeretsz tanulni?
1. Szerinted te milyen diák vagy:
szorgalmas, motivált, érdeklődő, kíváncsi, gyors felfogású, lelkes, beszédes,
csendes, visszahúzódó, nyugodt, szégyenlős, kicsit lusta, feledékeny, ________?
2. Te szereted a házi feladatot? Szerinted a házi feladat segít a tanulásban? Ha igen,
hogyan?
3. Te minden nap gyakorolod a magyart? Te milyen gyakran beszélsz magyarul?
4. Te egyedül tanulsz vagy segít valaki a tanulásban?
5. Te hogyan tanulod és gyakorolod a magyar nyelvet:
-

te jársz magyar iskolába / magyar nyelvtanfolyamra

-

te beiratkozol online nyelvtanfolyamra

-

te tanulsz magyar nyelvkönyvből

-

neked van magántanárod

-

te hallgatsz híreket magyarul

-

te olvasol magyarul az interneten (a világhálón)

-

te nézel magyar nyelvű programot a tévében

-

te jársz kulturális eseményekre a magyar közösségben

-

te használod a közösségi médiát, például a Facebookot

-

neked van magyar barátod, ismerősöd, rokonod, családtagod

-

te utazol Magyarországra / Erdélybe / magyarlakta helyekre

-

más: ________________?

2. Te hogyan szeretsz tanulni? Többet is választhatsz:
- egyedül
- párosan (pl. családtaggal, baráttal, magyar feleséggel / magyar férjjel)
- kiscsoportban
- tanári segítséggel / tanári irányítással
- valaki segít a családban
- okostelefonnal vagy számítógépet használva
- zenehallgatás mellett
- teljes csendben
- más: ___________________________________________?

3. Téged mi motivál a tanulásban? Tedd ezeket fontossági sorrendbe 1-től 6-ig:
1 – legfontosabb, 6 – legkevésbé fontos.
____ az, hogy dicséretet kapok
____ az, hogy tudást és új ismeretet szerzek
____ az, hogy jó eredményt érek el (például nem hibázok)
____ az, hogy megcsinálok / befejezek egy kurzust (tanfolyamot)
____ az, hogy felfedezek valami érdekeset, amit eddig nem tudtam
____ az, hogy én legyek az első vagy a legjobb tanuló a csoportban vagy az osztályban

Nyelvtan: Vonzatos igék
1. -Te mire gondolsz? Mi jár az eszedben?
-Én a házi feladatra gondolok. Nekem sok házi feladatom van.

2. -Te min gondolkodol?
-Én a házi feladaton gondolkodom. Ez a matek feladat nagyon nehéz és egyedül nem
tudom megcsinálni. Segítesz nekem?

3. -Te mit gondolsz erről a feladatról?
- Szerintem ez a feladat nagyon érdekes.

Kire gondol?
(én) rám
(te) rád
(ő) rá
(mi) ránk
(ti) rátok
(ők) rájuk

Kin gondolkodik?
(én) rajtam
(te) rajtad
(ő) rajta
(mi) rajtunk
(ti) rajtatok
(ők) rajtuk

Olvasmány: Házi feladat a következő magyarórára
Trisztán a következő magyarórára készíti a házi feladatát. Egy projektet kell készíteni egy
érdekes magyarországi helyről. Ő Szarvasról fog beszélni, mert a nagymamája ott él. Ezen kívül
Szarvason és a környékén sok érdekes látnivaló van. Trisztán majdnem minden nyáron
meglátogatja a nagymamáját Szarvason. Szívesen gondol vissza erre a mesés kisvárosra.
Trisztán projektje két részből fog állni.

1) Először ő megmutatja Szarvast a térképen. Utána néhány mondatban összefoglalja
legutóbbi szarvasi élményeit:
“ Ezen a nyáron én Szarvason töltöttem két hetet. Meglátogattam a nagymamámat.
Elmentem a Gyógyfürdőbe, horgásztam a Körös folyóban és megnéztem a csodálatos
Arborétumot. A Szarvasi Arborétum Magyarország legnagyobb arborétuma, a Kárpátmedence és a történelmi Magyarország mértani középpontja. Itt az interaktív
Makettparkban megcsodáltam Magyarország nevezetességeit kicsiben. Nekem sok
élményben volt részem.”
2) Ezután mutat az osztálynak egy rövid kisfilmet, Szarvas és a Mini Magyarország címmel
a YouTube csatornáról:
https://www.youtube.com/watch?v=7-BRqNbV8OY
Ezekre a kérdésekre kell válaszolni a filmnézés után:
1. Milyen nagy a Holt-Körös Magyarország állóvizei között?
2. Milyen sportolási lehetőségeket kínál a víz?
3. Melyik vízisport fellegvára (fontos helye) a Holt-Körös?
4. Kik számára igazi paradicsom a Holt-Körös?
5. Milyen emlékmű jelzi (mutatja) azt, hogy Szarvas a történelmi Magyarország
közepe?
6. Milyen sört lehet inni a Szent András Sörfőzdében?
7. Mi a Szarvasi Arborétum leghíresebb növénye? Hány éves?
8. Miről híres a Szárazmalom?
9. Milyen gyümölcs kap fontos szerepet a szarvasi gasztronómiában?
10. Milyen etnikumú népcsoport él Szarvason, akinek az ételeit bemutatja a videó?
__________________________________________________________________________________
Nyelvtan Kvíz: Vonzatos Igék – Melyik a helyes válasz? Válaszd ki!
1. Én gyakran (lát)________őket a magyar boltban.
a) látlak
b) látok
c) láttad
d) látom
2. Mi mindig sokat várunk _______.
a) hozzád
b) rátok
c) rajtad
d) rajtatok

3. _________ gondolsz most?
a) Mire?
b) Mitől?
c) Min?
d) Mihez?
4. ________ gondolkodol most?
a) Mihez?
b) Min?
c) Mitől?
d) Mire?
5. ________ gondolsz erről?
a) Miről?
b) Mit?
c) Miben?
d) Mire?
6. Én minden vasárnap látlak ________ a templomban.
a) te
b) benneteket
c) őket
d) őt
7. Juli nagyon örül az __________.
a) ajándékért
b) ajándékot
c) ajándéknak
d) ajándékhoz
8. Én sok sikert kívánok neked a ________.
a) munkánkhoz
b) munkádért
c) munkádhoz
d) munkánkért
9. Ti miért nem (segít) _________ nekem a házi feladatban?
a) segítetek
b) segítitek
c) segíted
d) segítsz
10. A rokonok most elbúcsúznak ________ a repülőtéren.
a) tőlem
b) hozzám
c) belőlem
d) rám

11. Nagyon köszönöm __________.
a) ezért az ajándékért
b) ennek az ajándéknak
c) erre az ajándékra
d) ezt az ajándékot
12. Én egy kicsit félek a magyar _________.
a) vizsgának
b) vizsgáról
c) vizsgára
d) vizsgától
Megoldókulcs / Answer Key
1.d) 2.b) 3.a) 4.b) 5.b) 6.b) 7.c) 8.c) 9.a) 10.a) 11.d) 12.d)

