
Kis lépésekkel a nyelvtan világában
című új nyelvtankönyvsorozat a sokszínű tanulás,

gyakorlás jegyében

1. Kiknek készült a nyelvtankönyvsorozat?

A Kis lépésekkel a nyelvtan világában című sorozat az általános iskola 2–4. évfolyamán tanu-
lóknak készült a magyar nyelv tantárgyhoz. A 2. osztály számára három, a 3. és 4. osztály 
számára két-két feladatgyűjtemény tartalmazza a nyelvtan-helyesírás gyakorlására alkal-
mas feladatokat.  Mindegyik évfolyamhoz tartozik egy-egy felmérő feladatlap is, így 
a sorozat összesen 10 kiadványból áll.

2. Mi a sorozat koncepciója?

Lefedi a 2–4. évfolyam teljes nyelvtani anyagát. A feladatgyűjtemények legfontosabb 
jellemzői:

A nyelvtanórán tanultak gyakoroltatására alkalmas feladatokat tartalmaz. Mind 
tanórai, mind otthoni keretek között használható.
A sorozat címének megfelelően a tananyag kis lépésekben, fokozatosan épül fel, 
egyre mélyebb és átfogóbb ismereteket nyújtva a nyelvtani összefüggések között. 
A biztos tudás megszerzésének érdekében a korábban átvett tananyagok 
folyamatosan visszatérnek.
A munkafüzetek a gyerekek életkorát, eltérő kompetenciáit �gyelembe véve készültek.
A kiadványok nagy betűmérete az olvasás megkönnyítését szolgálja. A sortávolság 
az alsós füzetek vonalrendszerének felel meg, és elég hely van kialakítva az írásbeli 
feladatok megoldásához.
A feladatok utasításai az alsós korosztályhoz igazodnak, könnyen érthetőek, de 
mivel gyakran több részből állnak, �gyelmet igényelnek. 
A sorozat a nagyszámú színes rajz alkalmazásától válik egyedivé. A változatos ábrák 
a feladatokra vonzzák a gyerekek tekintetét, felkeltik a �gyelmüket. A fela-
datmegoldás során szintén van funkciójuk: alátámasztják a szavak, szókapcsolatok, 
mondatok, szövegek megértését, ezáltal is segítik a vizuális ismeretszerzést. A 3. és 
4. osztályban a szófajokat egy-egy szín jelöli, amivel könnyebbé válik a felismerés és 
a rögzítés. Az illusztrációk mind a 10 kötetben egységesek, azonos stílusúak.
A feladatokról elmondható, hogy érdekesek, játékosak, rejtvényszerűek, egyszóval 
gyerekközeliek, a valós élethez kapcsolódnak. 
A nyelvtan és a helyesírás elsajátítása mellett kiemelt �gyelmet kap a szókincsfejlesztés.
A sorozatban helyet kap a tantárgyak közötti átjárhatóság, a feladatokban megje-
lennek a természetismeret, az irodalom, a matematika és az ének-zenei ismeretek.

Bodnár Ilona

Gyakran ismételt kérdések
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3. Milyen típusfeladatok találhatók a sorozatban?

A feladatgyűjteményekben sokszínű, egyedi feladatok találhatók:

4. Lehet-e differenciálni a feladatgyűjtemények segítségével? 

A színezős feladatok nagy számban kaptak helyet, nem véletlenül, hiszen az alsó 
tagozatos gyerekek nagyon szeretnek színezni.
Gyakoriak a különböző típusú rejtvények, amelyek lehetnek keresztrejtvények, betű- 
és képrejtvények vagy akár a szerző által kitalált találós kérdések is, ahol meg van 
adva a szó eleje és vége, és hozzá egy rímelő, frappáns meghatározás. Például:
B  az eleje, G a vége, postán teszik a levélre.
Általánosak a kiegészítendő, betű- és szópótló, valamint a szó- és mondat-
alkotó feladatok.
Összekötős, feleletválasztós, rövid és hosszabb választ igénylő feladatok egyaránt 
találhatók a feladatgyűjteményekben.

Igen, a sorozat feladatai alkalmasak a di�erenciálásra. A piktogramok segítségével 
a gyerekek a képességeiknek megfelelő feladatokat oldhatják meg, ezzel egyéni 
fejlődésük hatékonyabbá, gyorsabbá válhat. 
A feladatok sorszámait keretező piros négyzet a könnyebb feladatokat jelöli. Ezek 
úgymond alapfeladatok. Pontos megoldásuk a lépésről lépésre történő tovább 
haladást segítik. 
A körrel jelölt feladatok már nehezebbek, gondolkodtatóbbak. Megoldásuk sok 
esetben fejtörést, logikus gondolkodást igényel. A gyerekek ezeket a feladatokat 
kihívásnak tekintik. Szívesen oldják meg őket akár szorgalmi feladatként is.
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5. Milyen képességek fejlesztésére alkalmas a nyelvtankönyvsorozat?

A helyesírás képességének fejlesztése szinte az összes feladatban helyet kap.
A helyes betűírás elsajátítását a sztenderdnek megfelelő írott betűtípus 
megjelenítése segíti.
A szövegértő és szövegalkotó képesség megalapozása és fejlesztése az alsó tagozat 
kiemelt feladata. Erre szolgálnak a hiányos mondatok kiegészítéseire, szövegek 
címadására, megadott szavakból szöveg alkotására vonatkozó feladatok. Továbbá 
a rajzok segítik a szó, a szókapcsolat, a mondat, illetve a szöveg megértését.
A szókincs fejlesztésére alkalmasak a szavak szinonimáira, a rokon értelmű 
és ellentétes párokra vonatkozó feladatok, valamint a szómeghatározások. A szerző 
külön hangsúlyt helyez a szólások, közmondások megismertetésére, amelyek 
szintén fejlesztik a szókincset.
A feladatok megoldása elősegíti az összetett, elemző gondolkodásmód kialakulását.

Tankönyvfüggetlenek, tehát bármilyen tankönyv mellett használhatóak. 
10-10 feladatlapot tartalmaznak, amelyek mindegyike egy diagnosztizáló és egy
A és B variánst tartalmazó felmérésből áll.
A diagnosztizáló mérések az elsajátított tudásanyag megismerésére, megha-
tározására szolgálnak. Segítségükkel felmérhetőek a hiányosságok. 
A felmérőfüzetben található feladatok a feladatgyűjteményekhez hasonlóan válto-
zatosak, sokrétűek és különböző nehézségi fokúak. 
A megszerzett anyanyelvi és helyesírási ismereteket mérik. A felismerés és az 
alkalmazás szintjén kérik számon az adott évfolyam tananyagát. 
A füzetek végén tollbamondások találhatóak. Minden témakörhöz tartozik egy-egy, 
vagyis évfolyamonként tíz van belőlük. Ezeket javasoljuk külön megíratni és értékelni.

7. Hogyan lehet hozzájutni a nyelvtankönyvsorozathoz?

A sorozat megrendelhető a www.konyvbagoly.hu webáruházban 20 %-os kedvezmény-
nyel, illetve személyesen is megvásárolható a Műszaki Könyvkiadó mintabolt-
jában, a 1032 Budapest, San Marco utca 57. címen. További információt kérhet 
a Műszaki Könyvkiadó vevőszolgálatától az info@muszakikiado.hu e-mail-címen, vala-
mint a 06-33-473-473-as telefonszámon.

6. Készültek-e felmérések a feladatgyűjteményekhez?

Igen, minden évfolyamhoz készült egy-egy felmérő feladatlap, melynek főbb jellemzői 
a következők:
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A nyelvtankönyvsorozatról a szerző még több információval szolgál előadásában, amely itt tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=_QG0zfbGO7M&t=2193s
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Kis lépésekkel a nyelvtan világában feladatgyűjtemény
2. osztály - Hangok és betűk
Kiadói kód: MK-2432
Oldalszám: 84, színes, méret: A4
Ár: 1190 Ft

Kis lépésekkel a nyelvtan világában feladatgyűjtemény
2. osztály - Szótagok és szavak
Kiadói kód: MK- 2433
Oldalszám: 84, színes, méret: A4
Ár: 1190 Ft

Kis lépésekkel a nyelvtan világában feladatgyűjtemény
2. osztály - Másképp ejtjük, másképp írjuk
Kiadói kód: MK-2434
Oldalszám: 80, színes, méret: A4
Ár: 1190 Ft

Kis lépésekkel a nyelvtan világában
2. osztály - Felmérő feladatlapok
Kiadói kód: MK-2432/F
Oldalszám: 64, fekete-fehér, méret: A4
Ár: 890 Ft

Kis lépésekkel a nyelvtan világában feladatgyűjtemény
3. osztály I. kötet - A mondatfajták, a főnév 
Kiadói kód: MK-2435
Oldalszám: 128, színes, méret: A4
Ár: 1490 Ft

Kis lépésekkel a nyelvtan világában feladatgyűjtemény
3. osztály II. kötet - Az ige, a melléknév
Kiadói kód: MK-2436
Oldalszám: 124, színes, méret: A4
Ár: 1490 Ft

Kis lépésekkel a nyelvtan világában
3. osztály - Felmérő feladatlapok
Kiadói kód: MK-2435/F
Oldalszám: 64, fekete-fehér, méret: A4
Ár: 890 Ft

Kis lépésekkel a nyelvtan világában feladatgyűjtemény
4. osztály I. kötet - Szófaji ismeretek bővítése, a számnév
Kiadói kód: MK-2437
Oldalszám: 128, színes, méret: A4
Ár: 1490 Ft

Kis lépésekkel a nyelvtan világában feladatgyűjtemény
4. osztály II. kötet – A névmások, az ige, az igemódok
Kiadói kód: MK-2438
Oldalszám: 128, színes, méret: A4
Ár: 1490 Ft

Kis lépésekkel a nyelvtan világában
4. osztály - Felmérő feladatlapok
Kiadói kód: MK-2437/F
Oldalszám: 64, fekete-fehér, méret: A4
Ár: 890 Ft

A webáruházban
(www.konyvbagoly.hu)
történő megrendelés esetén
20% kedvezmény!


