Kedves Kollégák!
Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 2. évfolyamos tankönyvek megfelelnek
a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2021 szeptemberében megjelenő
– tankönyvlistára kerülő – alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tankönyvek minden olyan
témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
Tankönyvkatalóguson szereplő 2. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tankönyvkínálat ezen a
linken érhető el.

NAT 2020

2. ÉVFOLYAM – A SOROZAT KÍNÁLATA

Szövegről szövegre
Olvasás munkatankönyv 2.
I. kötet

Szövegről szövegre
Olvasás munkatankönyv 2.
II. kötet

OH-MIR02TA/I

OH-MIR02TA/II

NAT 2020

NAT 2020

OH-MIR02TA/I: Szövegről szövegre Olvasás munkatankönyv 2. I. kötet
OH-MIR05MA: Szövegről szövegre Olvasás munkatankönyv 2. II. kötet
Módszertani újszerűségük, hogy munkatankönyvek, valamint élesen különválnak a különböző műfajú
szövegek feldolgozásának módjai, a versek befogadó szemléletű megközelítése. Szövegek feldolgozásának módjai: minden esetben megjelenik a ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás hármasa.
A hangulat megteremtése mellett, az olvasás technikai előkészítés is megtörténik a nehezen olvasható
szavak kiemelésével. Meselexikon.

Kisbetűről – NAGYBETŰRE
Nagybetűs írás
munkafüzet 2. osztály

Édes anyanyelvem
munkatankönyv
2. osztály

OH-MIR02MA2

OH-MNY02TA

NAT 2020

NAT 2020

OH-MIR02MA2: Kisbetűről – NAGYBETŰRE Nagybetűs írás munkafüzet 2. osztály
OH-MNY02TA: Édes anyanyelvem munkatankönyv 2. osztály

Nyelvtani fogalmak kialakítása helyett a taneszköz tevékenykedtetése nyelvhasználatra épül.
A helyesírás fejlesztése algoritmusokra épül, tudatos gyakoroltatás, a szókincsbővítés az életkori
sajátosságoknak megfelelően zajlik.

NAT 2020

2. ÉVFOLYAM – B SOROZAT KÍNÁLATA

Hétszínvarázs
olvasókönyv 2.

Hétszínvarázs
munkafüzet 2.

OH-MIR02TB

OH-MIR02MB1

NAT 2020

NAT 2020

OH-MIR02TB: Olvasás – Hétszínvarázs olvasókönyv 2.
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>

Az olvasókönyvben 7 fejezet található.
A tantervi törzsanyagnak megfelelően változtak az olvasmányok, versek.
Szembetűnő a vizuális formanyelv változása. Az illusztrációk jobban igazodnak a mai gyerekek ízlésés képvilágához.

OH-MIR02MB1: Hétszínvarázs munkafüzet 2.
A munkafüzetben a Hétszínvarázs olvasókönyv szövegeihez találhatóak:

>
>
>

képesség- és készségfejlesztő feladatok,
szövegértést, szövegértelmezést fejlesztő feladatok,
a gondolkodás sokoldalú fejlesztéséhez (analízis, szintézis, logika, ok-okozati összefüggések, tapasztalati következtetések…) feladatok.

Hétszínvarázs
írásfüzet 2.
melléklettel

Az írásfüzetnek 2 melléklete van:
• Vázolólapok a nagybetűkhöz;
• Első írásfüzetem a nagybetűkhöz.

OH-MIR02MB2

A mellékleteket nem kell megrendelni, ezek
az írásfüzet részét képezik.

NAT 2020

OH-MIR02MB2: Írás – Hétszínvarázs írásfüzet 2.

Az írásfüzet megtartotta felépítését, metodikáját, de a készség- és képességfejlesztés még kiemeltebb szerepet kapott. A fő része a munkafüzetnek a nagybetűk megtanítása a vázolástól, a betűk
vonalrendszerbe való elhelyezésén át a kapcsolásukig, ill. szavak, mondatok, rövid szövegek írásáig.

NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS
A taneszközök lehetőséget teremtenek a funkcionális nyelvszemlélet megvalósításához. Több lett a készség- és képességfejlesztő feladat.
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A kerettantervnek megfelelően kimaradtak a könyvből:
az azonos betűvel kezdődő szavak betűrendbe sorolásával;
a szótő és toldalékkal;
a felkiáltójeles mondatokkal kapcsolatos feladatok.

Nyelvtan és helyesírás 2.
tankönyv
OH-MNY02TB
NAT 2020

OH-MNY02TB: Nyelvtan és helyesírás tankönyv 2.

Nyelvtan és helyesírás 2.
munkafüzet
OH-MNY02MB
NAT 2020

OH-MNY02MB: Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 2.

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap
hatnak a kollégák segítséget. Az új A sorozat: OH-MIR02TA/I, OH-MIR02TA/II, OH-MIR02MA2 és
OH-MNY02TA; B sorozat: OH-MIR02TB, OH-MIR02MB1, és OH-MIR02MB2; Nyelvtan és helyesírás: OH-MNY02TB és OH-MNY02MB magyar nyelvtan és irodalom tankönyveknek, munkafüzeteknek és írásfüzeteknek a www.nkp.hu portálon való feldolgozása 2021 szeptemberétől várható.
Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu

