A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának tagjai
– tanítók és magyartanárok – számára

ÖTLETPOSTA
1. csomag
2006. március
I. KOMMUNIKÁCIÓS JÁTÉK
Mindenkinek ajánljuk
Közmondás darabokban
a) Küldjetek ki valakit az osztályból, ő lesz később a kérdező! Majd osszátok ki egy ismert
közmondás minden szavát (a névelőket, a névutókat, a kötőszókat is) valakinek!
b) A kérdező diák tegyen fel egy-egy kérdést azoknak, akiknél megtalálható a közmondás
egy-egy szava! (Azok a diákok, akiknél van egy-egy szó, jelentkeznek.) A válasz minden
esetben tartalmazza az adott szót pontosan abban az alakban, ahogyan a közmondásban
szerepel! A kérdező diák feladata kitalálni a válaszok alapján a közmondást.
Pl.: Többet ésszel, mint erővel.
Mi a kedvenc játékod? Sokat focizom, de még többet kártyázom a barátaimmal.
Hol voltál nyaralni? Anyukámék mindig ésszel választják ki a helyet, ezért egy angol nyelvi
táborban voltam.
Mikor szoktál felkelni? Nem korábban, mint 7 óra.
Mi a kedvenc évszakod? Nem bírok soha az erővel, az erőmmel, ezért legjobban a nyarat
szeretem. Akkor van időm focizni.
II. AZ EGYETÉRTÉSJÁTÉK VARIÁCIÓI
A) A kisebbeknek ajánljuk
1. A fogalmazás tanításához
Közös folytatás
Párokban dolgozzatok! Folytassátok az elkezdett mondatot többféleképpen! Olyan
mondatokat fogalmazzatok, amelyeknek a tartalmát mindketten elfogadjátok!
A jó emberek…
2. A mondatfajták tanításához
Közös kijelentés
Párokban dolgozzatok! Fogalmazzatok párokban olyan kijelentő
mobiltelefonról, amelyeknek a tartalmát mindketten elfogadjátok!

mondatokat

a

Közös kérdés
Párokban dolgozzatok! Írjatok páronként olyan kérdéseket, amelyek azt fogalmazzák meg, mi
érdekel benneteket a ................ témával kapcsolatban!

Közös tiltás
Párokban dolgozzatok! Írjatok páronként két-két olyan tiltó mondatot, amelyeket mindketten
a felnőtteknek ajánlotok!
Ne ______________________________________________________!
Ne ______________________________________________________!
Közös óhaj
Párokban dolgozzatok! Írjatok páronként két-két olyan óhajtó mondatot, amelyek a
vágyatokat fogalmazzák meg!
Bárcsak ______________________________________________________!
Bárcsak ______________________________________________________!
B) A nagyobbaknak ajánljuk
1. Az érvelés tanításához
Közös állítás
Párokban dolgozzatok! Írjatok párokban olyan tételmondatokat a mobiltelefon használatával
kapcsolatban, amelyeknek a tartalmát mindketten elfogadjátok! Fogalmazzatok minden
tételmondathoz egy-egy bizonyítékot is az alábbi minták alapján!
TÉTELMONDAT

hiszen/ugyanis

BIZONYÍTÉK

BIZONYÍTÉK

ezért/tehát

TÉTELMONDAT

2. A grammatika tanításához
Közös igenevek
Egészítsétek ki a hiányos mondatokat egy-egy igenévvel! Beszéljétek meg párokban, és olyan
mondatokat írjatok, amelyek mindkettőtök véleményét tükrözik!
Szeretünk …………………………. (főnévi igenév).
Nem szeretünk …………………………...(főnévi igenév).
Szeretjük a/az ………………………. (melléknévi igenév) embert.
Nem szeretjük a/az …………………………… (melléknévi igenév) embert.
Szeretünk ………………………… (határozói igenév) olvasni.
Nem szeretünk …………………………… (határozói igenév) olvasni.
Közös határozók
Párokban dolgozzatok! Egészítsétek ki a mondatot különféle határozókkal úgy, hogy a
mondat tartalma mindkettőtök véleményét tükrözze! Beszéljétek meg azt is, hogy milyen
határozókkal egészítettétek ki a mondatot!
Az emberek beszélgetnek.
Összeállította: Antalné Szabó Ágnes
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