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 matematika-tankönyvek minden olyan témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak. A tankönyvek kiadói
kódjának utolsó betűjele mutatja meg, hogy az A, B vagy C sorozathoz tartozik az adott könyv.
Tankönyvkatalóguson szereplő matematikatankönyv-kínálat ezen a linken érhető el.
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OH-MAT02TA/I, OH-MAT02TA/II és OH-MAT02MA/I, OH-MAT02MA/II:
Ami változatlan maradt az átdolgozás során:

>
>
>
>

A szám- és műveletfogalom kialakítása tízesével történik.
Egy-egy témakörön belül a bevezetőkép témájához illeszkednek a feladatok.
A könyv az ismeretek közvetítéséhez a gyerekek mindennapi életéből vett példákat használ.
A szemléltetésen túl a feladatok cselekvésre is késztetik a tanulókat, segítve a tapasztalatszerzést.

Amivel bővültek a kiadványok:

1. a szorzás és osztás előkészítésének feladatai,
2. a cselekvő tapasztalatra épülő tanítás-tanulás megvalósítását segítő feladatok,
3. készség- és képességfejlesztő feladatok,
4. játékok,
5. új illusztrációk.
Ami kimaradt a könyvekből:
• műveletek sorrendje,
• zárójelek használata,
• maradékos osztás művelettel való lejegyzése,
• bonyolultabb nyitott mondatok,
• dkg és cl használata.
(A kimaradt tananyagrészek a kerettanterv szerint a 3–4. évfolyamon jelennek meg.)
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2. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA – B SOROZAT
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OH-MAT02TB és OH-MAT02MB:
A tankönyv és munkafüzet újdonságai:

>
>
>

kimarad a műveletek sorrendje és a zárójel tanítása;
egységessé tettük a szöveges feladatokat;
bővültek a geometriai, a kombinatorikai feladatok.

Amellett, hogy maximálisan figyelembe vettük a kerettanterv változásait, igyekeztünk megőrizni a tankönyv és munkafüzet erényeit.
Az én matematikám tankönyv és munkafüzet könnyen tanítható, mert

>
>
>
>

sok-sok megfigyelésre, tanulói tapasztalatszerzésre buzdító feladat van bennük,
kis lépésekben alakítjuk ki a fogalmak megértését, az összefüggések kialakítását,
a feladatok megoldási algoritmusának a kidolgozása olyan, hogy a szülők is könnyedén tudnak segíteni gyermekeiknek,
a fejlesztési feladatokat, ismereteket többféle feladattípuson keresztül, többféle megközelítésben
gyakorolhatják a tanulók.

2. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA – C SOROZAT
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Építsük fel!
Matematika 2
gyűjtemény
OH-MAT02TC
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OH-MAT02TC:
Építsük fel! Matematika 2. gyűjtemény címmel jelent meg (tananyagfejlesztők: C. Neményi Eszter,
Oravecz Márta, Móricz Márk) a korábbi NT-11225 raktári számú tankönyv (szerzők: C. Neményi Eszter,
Oravecz Márta) átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően.

Építsük fel!
Matematika 2
munkáltató feladatlapok
OH-MAT02MC
NAT 2020

OH-MAT02MC:
Építsük fel! Matematika 2. munkáltató feladatlapok című kiadvány (tananyagfejlesztők: C. Neményi
Eszter, Oravecz Márta, Móricz Márk) a korábbi NT11225/M raktári számú munkafüzet (szerzők: C. Neményi Eszter, Oravecz Márta) átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően.
A C-sorozat 2. osztályos kiadványaiból jelenleg betekintők és a tartalomjegyzékek érhetők el pdf formátumban
a www.tankonyvkatalogus.hu oldalon. Június folyamán a kiadványok mindegyike szabadon letölthetővé válik.

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül
kaphatnak a kollégák segítséget. Az új OH-MAT02TA/I és OH-MAT02MA/I, OH-MAT02TA/II és
OH-MAT02MA/II, OH-MAT02TB és OH-MAT02MB, OH-MAT02TC és OH-MAT02MC matematikatankönyveknek és -munkafüzeteknek a www.nkp.hu portálon való feldolgozása 2021 szeptem
berétől várható.
Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu

