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Néhány ötlet innen-onnan a magyar mint idegennyelv tanításához 

 

    

1. Kézrajzolás 

 

(Mindenki lerajzolja a bal kezét (ha jobbos, vagy fordítva), majd beleír a rajzba minden fontos 

információt magáról. A nevet, természetesen, nem szabad ráírni. Érdemes megadni 

tanítványainknak, hogy hány percük van a feladatra. Amikor készen vannak, összeszedi a 

tanár a „kezeket”, majd kiosztja másoknak. Cél: a tenyér fazonja és főleg az információ 

alapján kitalálni, kihez tartozik a rajz. Minden szinten alkalmazható, mindenki dolgozik, 

humoros is lehet. 

 

2. Quizlet (szókincs gyakorló, ellenőrző  program a neten) 

 

A tanár (vagy egy diákunk) beírja egy adott téma szókincsét két nyelven a programba (ez egy 

kicsit időigényes, de megéri). A program különféle, érdekes feladatokat gyárt a megadott 

szókincs alapján: párosítás, a keresett szó megadása a hiányzó nyelven, megy a képernyőn a 

szó, gyorsan be kell gépelni a másik nyelven, stb. Méri az időt is, jópofa, hasznos, kedvelik a 

diákok. Nekem lengyel-magyar változatban van meg 1-2 téma. 

Elég beírni a Google-be a quizlet szót, minden rögtön megjelenik angolul. 

 

3. „Szeretem” magyarórák  

 

Az elsőéves diákjaim adták ezt a nevet az olyan magyaróráimnak, amelyekre (havonta 

egyszer) ők hoznak bemutatnivaló, átveendő anyagot, ami tetszik nekik. Általában letöltenek 

az internetről egy-egy pop-, rock számot, magyar éneket, reklámokat, filmrészleteket. De nem 

csak prezentálják, hanem otthon előkészítik a hozott anyagot: lefordítják, feladatokat 

készítenek hozzá, stb. 

(Pl. A tíz legszebb magyar szó, A csoki (Pompom mesék, Gombóc Artur), Hobo dalok, Cseh 

Tamás, stb.) 

 

4. A „Szerelmes földrajz” filmjei – nyelvtanítás a kultúrán keresztül 

Kiss Tibor: A Balatonfelvidék 

Szabadi Vilmos: Keszthely  

Pál Feri Atya, stb.  

Előre megadott szempontok (kérdések) alapján nézik meg az órán vagy otthon (a You Tube-

on) a filmeket (szerintem érdekesek, szépek, csodás tájakat mutatnak be, könnyed a stílusuk). 

 

5. Honfoglaló (internetes magyarságismereti játék) 

 

 

 

 

 

 



6. Homlokcédula (régi, nálam nagyon bevált játék) 

Párokban játsszák:felírnak egy-egy szót egy ragasztós szegélyű cédulára, a másik homlokára 

vagy hátára ragasztják, hogy ne lehessen menet közben megváltoztatni a szót, és 

kibarkochbázzák az ellenfél szavát.  

 

7. Leültetés 

Mindenkit  felállítunk. A cél az, hogy le tudjanak ülni. A tanár sorban mondja: Üljön le, aki 

ma elolvasta az x napilapot, aki kiflit reggelizett, akinek az édesanyja tanár, akin nyaklánc 

van, stb. Akinél talált, az leül. A tanár addig „dolgozik”, amíg mindenki le nem ül.  

 Minden szinten játszható, kis mozgást visz az órába, és nagyon kell figyelniük a tanulóknak,  

hogy megértsék, mit mond a tanár (tuladonképpen egy „listening comprehension” a  játék.  

 

8. Virtuális képtárlátogatás 

 

Házi feladat: menjenek el a Magyar Nemzeti Galériába (a neten) és válasszanak ki 3 képet, 

amelyek tetszenek nekik. Mondják el, vagy írják le, miért éppen ezt a 3 képet választották. 

Vagy válasszanak ki olyan képeket, amelyek nem tetszenek nekik és indokolják meg 

választásukat.  

 

9. Kultúrák kulcsai  

 

Csoportokként kapnak egy-egy művészeti, irodalmi korszakot (megkapják lefénymásolva a 

hozzá tartozó képeket, információt). Beszéljék meg, tegyenek hozzá saját kútfőből, esetleg a 

saját nemzeti kultúrájukból valamit  - pl. téma: a Reneszánsz – a lengyel Reneszánsz irodalom 

ismertebb alakjai, párhuzamok a két kultúra között, festmények, épületek, reneszánsz városok, 

stb.   

  

 

10. Állítsanak össze egy 10 képből álló magyar reklámfilmet. Beszéljék meg, ki mit, miért 

választott. Majd csinálják meg ugyanezt a saját országukra, kultúrájukra vonatkozóan. 

Érdekes, tanulságos lehet tanárnak, diáknak egyaránt. 

 

11. Falu vagy város? 

 

Keressenek olyan ellentétpárokat, mint: gyereknek lenni - felnőttnek lenni, egy gyerek - nagy 

család,  könyv - számítógép, házasság – szingli lét, kutya – macska,  stb. 

Majd kis csoportokban gyűjtsenek pro és kontra érveket a kiválasztott ellentétpár egyik 

elemének alátámasztására, ill. a másik ellen.   

 

12. Magyar kulturális szimbólumok gyűjtése csoportokban. Keressenek párhuzamos 

megfeleléseket más kultúrákból (pl. a lengyel csoporttal – a lengyel kultúrából: turul-sas, 

Balassi – Kochanowski, felkelések, szabadságharcok, 1956 Poznanban és Magyarországon). 

 

13. Saját címer készítése. Egyszerű pálcikarajz segítségével emondatjuk tanítványainkkal, 

hogy mit szeretnek, mi fontos számukra (kommentálják a rajzukat). 

 

14. Adjál címet a képnek! A tanár bemutat egy (több) híres magyar festményt. A diákok 

párokban megpróbálnak címet adni a képnek. A gyakorlat végén a tanár megadja a kép eredeti 

címét. 

 



15. Szlengben írt, vagy hibás szöveg átírása, kijavítása (C1 szint) 

 

16. „Újságolvasás” 

Elsőéveseknek (pár hónapos nyelvtanulás után) adunk egy-egy újságot, színes magazint. 

Feladat: próbálják megfejteni a cikkek címét. Általában jól szokott sikerülni, bár a címek 

nemegyszer nehezek, átvitt értelműek. Mégis: sikerélményt ad a feladat elvégzése –  a kis 

nyelvtudás ellenére.  

  

 

  

 


