Kedves Kollégák!
Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 1. évfolyamos tankönyvek megfelelnek
a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2020 szeptemberében megjelent
– tankönyvlistára került – alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tankönyvek minden olyan
témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
A tankönyvkatalóguson szereplő 1. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tankönyvkínálat ezen a
linken érhető el.
Az integrált magyar nyelv és irodalom a NAT által meghatározottak szerint nem külön tantárgyakat tanít,
hanem lehetőséget ad a nyelvhasználati területek együttes alapozására, gyakorlására és elmélyítésére.
Letölthető prezentáció sok képpel, hanggal az Ábécés olvasókönyv és munkafüzeteknél található:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/modszertani_bevezeto

1. ÉVFOLYAM – „A” SOROZAT KÍNÁLATA

NAT 2020

Egy lépés a betű
Olvasás-írás előkészítő
munkafüzet 1. osztály
OH-MIR01MA1
NAT 2020

OH-MIR01MA1: Egy lépés a betű – Olvasás-írás előkészítő munkafüzet 1.

>

Integrált munkafüzet a 8 hetes előkészítő időszakra:
– az előkészítő időszak alatt egyetlen taneszköz használata
– a kompetenciák folyamatos megfigyelése, mérése
– részképességek fejlesztése – olvasás-írás megalapozása
– szóbeli szövegalkotás, kreativitás, fantázia fejlesztése

Betűbarangoló
Ábécés munkatankönyv 1.
I. kötet
OH-MIR01TA/I
NAT 2020

OH-MIR01TA/I: Betűbarangoló – Ábécés munkatankönyv 1. I. kötet, Integrált munkatankönyv a hangés betűtanításhoz

Betűbarangoló
Ábécés munkatankönyv 1.
II. kötet
OH-MIR01TA/II
NAT 2020

OH-MIR01TA/II: Betűbarangoló – Ábécés munkatankönyv 1. II. kötet, Szó – mondat – szövegértés

>

Ismerettartalmú és irodalmi szövegek feldolgozása, megértése:
– A két taneszköz egymásra épül.
– A hang- és betűtanulás hangoztató-elemző-összetevő módszer szerint történik.
– A különböző típusú szövegek a műfaji sajátosságoknak megfelelően kerülnek feldolgozásra.

Betűbarangoló
Kisbetűs írás munkafüzet
mellékletekkel
1. osztály
OH-MIR01MA2
NAT 2020

OH-MIR01MA2: Betűbarangoló – Kisbetűs írás munkafüzet 1.

>

Írás munkafüzet a kisbetűk írásának tanításához:
– A nyomtatott kis- és nagybetűk tanulásával egyidejűleg kerül sor a kis írott betűk megtanítására.
– Az olvasás és írás együttes tanulása erősíti egymást, szilárdítják a betűemlékezetet.
– Az írott nagybetűk tanítása második osztályra tolódik.

Letölthető: Integrált időterv – heti lebontásban tartalmazza az anyagot (7/8 órában)
Javasolt szókészlet az írás gyakorlásához – az időterv végén szerepel. Lehetőséget ad a másolásra,
tollbamondásra, alapszókészletet ajánl a gyakorláshoz.

1. ÉVFOLYAM – „B” SOROZAT KÍNÁLATA

NAT 2020

Az én ábécém
tankönyv 1.
melléklettel
OH-MIR01TB/I
NAT 2020

OH-MIR01TB/I: Olvasás – Az én ábécém tankönyv 1.

>

A tankönyv felépítése:
1. Előkészítő időszak (differenciált fejlesztés elindítása)
2. Játékos hangfelismerési gyakorlatok
3. Szótagolás, hangokra bontás
4. Hangösszevonás (a fokozatosság betartásával)
5. Hang és betűtanulás
Mellékletek: betűk, betűhívóképek, szócsíkok, korongok (piros, zöld)

Első olvasókönyvem
tankönyv 1.
melléklettel
OH-MIR01TB/II
NAT 2020

OH-MIR01TB/II: Olvasás – Első olvasókönyvem tankönyv 1.

>

Fejezetei:
1. Mese, mese, mátka
2. Barátaink az állatok, növények
3. Család és iskola
4. A négy vándor
5. Ünnepek, jeles napok
Mellékletek: betűk, betűhívóképek, szócsíkok, korongok (piros, zöld)
Az első szövegek szótagolva szedettek.
Később a három és az ennél több tagú szavak szótagolása segíti az olvasás technikai fejlesztését.

Gyöngybetűk
munkafüzet 1.
melléklettel

Szépen, helyesen
munkafüzet 1.

OH-MIR01MB1

OH-MIR01MB2

NAT 2020

NAT 2020

OH-MIR01MB1: Írás – Gyöngybetűk munkafüzet 1.

A munkafüzet alapjában véve megtartotta a már megismert felépítését, metodikáját, de a készségés képességfejlesztés még kiemeltebb szerepet kapott.
Melléklete: Első írásfüzetem a kisbetűkhöz
OH-MIR01MB2: Írás – Szépen, helyesen munkafüzet 1.

>

A munkafüzet 3 részre tagolható:
1. Folytatódik a részképességek fejlesztése.
2. A már tanult betűk írásának begyakoroltatása történik.
3. Az Első olvasókönyvemben található szövegek közül 16-hoz találhatók itt képesség- és készségfejlesztő feladatok, illetve szövegértést, szövegértelmezést fejlesztő feladatok.

Mérőlapok
Olvasás, írás
kompetenciaalapú,
gyakorló feladatsorokat
tartalmazó munkafüzet
1–2.

Az új OH-MIR0102KO első osztályos munkafüzetnek a www.nkp.hu portálon való
feldolgozása 2022 szeptemberétől várható.

OH-MIR0102KO
NAT 2020

OH-MIR0102KO:
Mérőlapok Olvasás, írás kompetenciaalapú, gyakorló feladatsorokat tartalmazó munkafüzet 1–2.

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kaphatnak
a kollégák segítséget.
Kiadványaink okostankönyv formában itt érhetők el:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_1_okosgyujtemeny/
Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu

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 megjelent
– tankönyvlistára került – alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tankönyvek minden olyan
témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
A tankönyvkatalóguson szereplő 2. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tankönyvkínálat ezen a
linken érhető el.

2. ÉVFOLYAM – „A” SOROZAT KÍNÁLATA

NAT 2020

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-MIR02TA/II: 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.

2. ÉVFOLYAM – „B” SOROZAT KÍNÁLATA

NAT 2020

Hétszínvarázs
olvasókönyv 2.

Hétszínvarázs
munkafüzet 2.

OH-MIR02TB

OH-MIR02MB1

NAT 2020

NAT 2020

OH-MIR02TB: Olvasás – Hétszínvarázs olvasókönyv 2.

>
>
>

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.

2. ÉVFOLYAM – NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS

NAT 2020

A taneszközök lehetőséget teremtenek a funkcionális nyelvszemlélet megvalósításához. Több lett a készség- és képességfejlesztő feladat.

>
>
>

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 kaphatnak
a kollégák segítséget.
Kiadványaink okostankönyv formában itt érhetők el:
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_2_okosgyujtemeny/
Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu

Kedves Kollégák!
Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 3. évfolyamos tankönyvek megfelelnek
a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2022 szeptemberében megjelenő
– tankönyvlistára kerülő – alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tankönyvek minden olyan
témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
A tankönyvkatalóguson szereplő 3. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tankönyvkínálat ezen a
linken érhető el.

3. ÉVFOLYAM – „A” SOROZAT KÍNÁLATA

NAT 2020

Szövegről szövegre
Szövegértés
munkatankönyv 3.
I. kötet

Szövegről szövegre
Szövegértés
munkatankönyv 3.
II. kötet

OH-MIR03TA/I

OH-MIR03TA/II

NAT 2020

NAT 2020

OH-MIR03TA/I: Szövegről szövegre – Szövegértés munkatankönyv 3. I. kötet
OH-MIR03TA/II: Szövegről szövegre – Szövegértés munkatankönyv 3. II. kötet
A témakörök olyan módon ismétlődnek, mint 1–2. évfolyamon. A témaköröket ezen az évfolyamon már
bevezető projektórák színesítik. A megkezdett fejlesztések itt tovább bővülnek és folytatódnak. Módszertani újszerűsége, hogy első évfolyamtól kezdve munkatankönyv. Élesen különválik a különböző
műfajú szövegek feldolgozásának módja, a versek befogadó szemléletű megközelítése.
Szövegek feldolgozásának módjai: minden esetben megjelenik a ráhangolódás, a jelentésteremtés és
a reflektálás hármasa. A hangulat megteremtése mellett az olvasás technikai előkészítés is megtörténik a nehezen olvasható szavak kiemelésével.
Meselexikonban rajzos formában is megjelennek a szómagyarázatok a vizuális memóriát erősítve.
A kötetekben külön összetartozó projektek jelennek meg.

>
>

I. kötet
Ősz projekt, Hortobágy projekt, Vuk projekt, Tél projekt, Mese projekt – A Mese projekt több felé
bontható, meghagytuk a pedagógusoknak a döntést.
II. kötet
Helyem a világban – gyermek vagyok projekt, Feltaláló projekt, Tavasz – ezen belül az Anyák napja
projekt, Kenyér – projekt, Az állatok védelme projekt, Föld projekt, Nyár projekt

Édes anyanyelvem
Nyelvhasználat
– szövegalkotás
munkatankönyv 3.
I. kötet
OH-MNY03TA/I
NAT 2020

OH-MNY03TA/I: Édes anyanyelvem Nyelvhasználat – szövegalkotás munkatankönyv 3. I. kötet

Édes anyanyelvem
Nyelvhasználat
– szövegalkotás
munkatankönyv 3.
II. kötet
OH-MNY03TA/II
NAT 2020

OH-MNY03TA/II: Édes anyanyelvem Nyelvhasználat – szövegalkotás munkatankönyv 3. II. kötet
A témakörök 1–2 évfolyamon szerzett ismeretekre épülnek. A megkezdett fejlesztések itt tovább bővülnek és folytatódnak a munkatankönyvek köteteiben. Nyelvtani fogalmak kialakítása helyett a taneszköz tevékenykedtetése nyelvhasználatra épül. A helyesírás fejlesztése algoritmusokra épül, tudatos gyakoroltatás, a szókincsbővítés az életkori sajátosságoknak megfelelően zajlik.
Tapasztalat szerzés során a gyermekek maguk mondják ki a következtetéseket, például: különböző állítások igaz/hamis voltának megállapításával.
Rendkívül alapos a mondatgrammatikai ismeretek rendszerezése, melyek után a rövid szövegek (hír, hirdetés, meghívó) alkotását készíti elő. Az elbeszélés bevezetése is elegendő, a mélyebb ismeretek átadása
negyedik évfolyamban történik majd.

3. ÉVFOLYAM – „B” SOROZAT KÍNÁLATA

NAT 2020

Hétszínvirág
olvasókönyv 3.

Hétszínvirág
munkafüzet 3.

OH-MIR03TB

OH-MIR03MB

NAT 2020

NAT 2020

OH-MIR03TB: Olvasás – Hétszínvirág olvasókönyv 3.

>
>
>
>

7 fejezet található a könyvben.
A könyv tartalomjegyzékében vastag betűvel szedtük a törzsanyaghoz tartozó szövegeket.
A tantervi törzsanyagnak megfelelően változtak az olvasmányok, versek.
Szembetűnő a vizuális formanyelv változása. Az illusztrációk jobban igazodnak a mai gyerekek ízlésés képvilágához.

OH-MIR03MB: Hétszínvirág munkafüzet 3.

>
>
>

A munkafüzetben a Hétszínvirág olvasókönyv szövegeihez találhatóak:
képesség- és készségfejlesztő feladatok,
szövegértést, szövegértelmezést fejlesztő feladatok,
a gondolkodás sokoldalú fejlesztéséhez (analízis, szintézis, logika, ok-okozati összefüggések, tapasztalati következtetések…) feladatok.

Mérőlapok
Olvasás, írás
kompetenciaalapú,
gyakorló feladatsorokat
tartalmazó munkafüzet
3–4.

Az új OH-MIR0304KO alsó tagozatos munkafüzetnek a www.nkp.hu portálon való
feldolgozása 2022 szeptemberétől várható.

OH-MIR0303KO
NAT 2020

OH-MIR0304KO:
Mérőlapok Olvasás, írás kompetenciaalapú, gyakorló feladatsorokat tartalmazó munkafüzet 3–4.

3. ÉVFOLYAM – NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS

NAT 2020

Nyelvtan és helyesírás
tankönyv 3.
MNY03TB
NAT 2020

OH-MNY03TB: Nyelvtan és helyesírás tankönyv 3.
A taneszköz lehetőséget teremt a funkcionális nyelvszemlélet megvalósításához. Több lett a készség- és képességfejlesztő feladat. Munkáltató tankönyv, vagyis a tankönyvbe írhatnak a gyerekek. A kerettantervnek
megfelelően a 3. évfolyamon tanítjuk:

>
>
>

az azonos betűvel kezdődő szavak betűrendbe sorolását,
a szótőt és toldalékot,
a felkiáltójeles mondatokat.

A szófaji ismeretek tananyaga lényegesen csökkent.

Melléklete: Írás-helyesírás munkafüzet 3.
A Nyelvtan és helyesírás tankönyv 32 oldalas melléklete.

>
>

Az íráson van a hangsúly.
A 2. évfolyamos vonalrendszerből vezetjük át a gyerekeket a 3. évfolyamos vonalrendszerbe.

Szövegalkotás
munkafüzet 3.
OH-MNY03MB
NAT 2020

OH-MNY03MB: Szövegalkotás munkafüzet 3.
Hangsúlyosabb lett az előkészítő időszak.
Sokkal több lett a szavakkal, mondatokkal, mondatok összekapcsolásával kapcsolatos feladat. A munkafüzet
első két fejezete a szövegalkotás tartalmi részeivel foglalkozik, illetve a formának azon kérdéseivel, amelyek a
szövegszerkesztés elengedhetetlen ismérveit tartalmazzák.

>
>

A munkafüzet harmadik fejezete gyakoroltatja a különböző szövegműfajokat, illetve a műfajok jellegzetes elemeit, stílusbeli jellemzőit.
A taneszköz végén tanulói szókincstár, illetve az önellenőrzés szempontjai találhatók.

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap
hatnak a kollégák segítséget. Az új A sorozat: OH-MIR03TA/I, OH-MIR03TA/II, OH-MNY03TA/I; és
OH-MNY03TA/II; B sorozat: OH-MIR03TB, OH-MIR03MB; Nyelvtan és helyesírás: OH-MNY03TB
és OH-MNY03MB magyar nyelvtan és irodalom tankönyveknek, munkafüzeteknek és írásfüzeteknek a www.nkp.hu portálon való feldolgozása 2022 szeptemberétől várható.
Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu

