Magyar Lecke: Fogadalmak, célok
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Beszélgetés: Fogadalmak, célok az ember életében
1. Te szoktál újévi fogadalmat (elhatározást) tenni?
-Ha igen, milyen fogadalmat?
-Ez szokott sikerülni? Ha nem, miért nem sikerül?
2. Szerinted általában milyen újévi fogadalmat tesznek az emberek? Mik a leggyakoribb
elhatározások?
3. Neked milyen rövidtávú célkitűzéseid vannak? Milyen célokat tűzöl ki a közeljövőre nézve?
4. Neked milyen hosszútávú célkitűzéseid vannak? Te mit szeretnél elérni hosszútávon?
5. Van-e az itt felsorolt célok közül olyan, ami rád is vonatkozik, a te célod is? Ha igen, válaszd
ki!
- több időt fogok fordítani magamra / a családomra
- kevesebb időt fogok fordítani a munkámra
- több pénzt fogok félretenni / megtakarítani
- kevesebb pénzt fogok költeni
- többet fogok mozogni és sportolni
- egészségesen fogok táplálkozni
- le fogok fogyni, mert vannak felesleges kilóim
- többet fogom gyakorolni a magyar nyelvet
- több időt fogok fordítani a tanulásra / olvasásra
- meg akarom szerezni a magyar állampolgárságot
- többet akarok pihenni
- kevesebb időt akarok tölteni a számítógépen / az okostelefonon
6. Te mi célból, miért tanulod a magyar nyelvet? Válassz ezek közül:
- mert magyar állampolgár akarok lenni
- mert jól akarok beszélni magyarul
- mert a feleségem / férjem / barátnőm / barátom / menyasszonyom / vőlegényem magyar
- mert szeretnék Magyarországra utazni / Magyarországon élni / Magyarországon dolgozni
- mert szeretném beszélni az őseim (szüleim, nagyszüleim) nyelvét
- mert a magyar nyelv egy szép és különleges nyelv
- mert szeretek nyelveket tanulni
- más: ___________________

Nyelvtan: Te mit szeretnél? Te mit csinálnál, ha…?
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Példák:
1. Ha én kevesebb pénzt költenék, akkor én több pénzt tudnék félretenni.
2. Ha én többet sportolnék, akkor én jobban érezném magamat.
3. Ha nekem több időm lenne, akkor én többet olvasnék.

Gyakorlás:
1. Ha én többet (gyakorol) ________________ a magyar nyelvet, én jobban (beszél)
_______________ magyarul.
2. Ha te (segít) _____________ nekem a tanulásban, én jobban (ért) _________________ a
házi feladatot.
3. Ha Zsuzsa kevesebb zsíros ételt (eszik) _______________, akkor ő nem (hízik)
_______________ olyan gyorsan.
4. Ha Zsuzsa ezeket a könnyű ételeket (eszik) _______________, akkor ő egészségesen
(táplálkozik) _______________.
5. Brian, ha te (leszokik) ________________ a dohányzásról, akkor nem (köhög)
_________________ olyan gyakran.
6. Ha Péter többet (tanul) ________________, ő jobban (beszél) ________________
magyarul.

Olvasmány: Milyen fogadalmat tesznek a felnőtt diákok?

Itt van az új esztendő. Január közepén megkezdődött a felnőtt magyar nyelvtanfolyam. Most hat
diák van az online osztályban. Ők nagyon lelkesek. Mindannyian nagy érdeklődéssel tanulják a
magyar nyelvet.

Az első órán a tanárnő megkérdezte a diákokat, hogy milyen újévi fogadalmat tettek.

Éva, egy fiatal nő ezt mondta: “Én szeretnék lefogyni. Legalább tíz kilót szeretnék leadni, mert
az utóbbi időben sokat híztam. Sajnos több kilót felszedtem. Tudom, lefogyni nem lesz könnyű,
de megpróbálom. Elhatároztam, hogy nem fogok édességet enni. Több zöldséget és gyümölcsöt
fogok fogyasztani. Eldöntöttem, hogy szigorú fogyókúrát kezdek. Ezen kívül többet fogok
mozogni és sportolni.”
Brian így folytatta: “Én szeretnék leszokni a dohányzásról. Már tizenöt éve dohányzom és most
napi egy doboz cigit is elszívok. Ez nem jó az egészségemnek. Tudom, ez nagyon káros. Sokat
köhögök. És persze sokba kerül a cigi. Igen, elég drága. Úgy döntöttem, hogy abbahagyom a
dohányzást egyszer és mindenkorra.”
Lisa, egy háromgyermekes családanya következett: “Én több időt szeretnék fordítani magamra.
A család és a gyerekek nagyon lefoglalnak. A házimunka nagyon leköt. Nem tudom, mikor
voltam utoljára fodrásznál. Úgy érzem, elhanyagolom magamat. A barátnőm is gyakran mondja,
hogy nem törődöm magammal.”
Maria arca komoly volt, amikor ezt mondta: “Én szeretnék találni egy jó férjet. Manapság
nagyon nehéz egy rendes embert találni. Sok férfi csak a pénz után fut és csak szórakozni akar.
Én szeretnék férjhez menni ebben az évben. Igen, szeretnék családot alapítani a közeljövőben.”
Christopher csak nevetett, amikor beszélni kezdett: “Én végre szeretném befejezni a könyvemet.
Már három éve írom. Az titok, hogy miről írok. Az egy meglepetés lesz.”
Peter, egy középkorú diák ezt felelte: “Remélem, ebben az évben sokat fogom gyakorolni a
magyar nyelvet, mert folyékonyan szeretnék beszélni magyarul. A közeljövőben magyar
állampolgár szeretnék lenni. ”

Feladatok
1. Töltsd ki a táblázatot!
Ki? (Tanuló neve)

Milyen elhatározás?
családot alapítani
a dohányzást abbahagyni
a könyvírást befejezni
a magyar állampolgárságot megszerezni
lefogyni
több időt fordítani magára

2. Írd a szavak és kifejezések mellé a hasonló jelentésű megfelelőit a táblázatból!
rendes
meglepetés
eldöntöttem
esztendő
nem törődöm
fogyasztani
abbahagyni a dohányzást
kilókat leadni
szigorú
a közeljövőben
cigit elszívok
leköt
káros
több kilót felszedtem
drága
1. titok

_________________________________

2. dohányzom

_________________________________

3. év

_________________________________

4. híztam

_________________________________

5. lefoglal

_________________________________

6. elhatároztam

__________________________________

7. komoly

__________________________________

8. elhanyagolom

__________________________________

9. lefogyni

___________________________________

10. leszokni a dohányzásról

___________________________________

11. enni

___________________________________

12. jó

___________________________________

13. nem jó

___________________________________

14. sokba kerül

___________________________________

15. ebben az évben

____________________________________

