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Segédanyag a magyar nyelv és irodalom tanításához 

Összeállította: Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó 

Szövegalkotás műfaji nyelven 

Kedves Kollégák! 

A fogalmazástanítás, a szövegalkotás készségének fejlesztése egyre nagyobb kihívást jelent a 

magyartanárnak, hiszen tapasztaljuk, hogy a ma tizenévesei nem vagy alig olvasnak, szűk a 

szókincsük, nincs bennük kitartás egy összetettebb feladat elvégzéséhez, nem érzik magukat elég 

motiváltnak. Nem fogadhatjuk el ezt a helyzetet, hiszen célunk, hogy küzdjünk a funkcionális 

analfabetizmus ellen, motiváljuk tanítványainkat.  

Ebben kívánok segítségetekre lenni ezzel a szakmai segédanyaggal. A bibliográfiában találtok inkább 

elméleti írásokat, de arra törekedtem, hogy minél több gyakorlati jellegű szakmai anyaghoz jussatok, 

hogy valóban frissüljön, megújuljon módszertani ötlettáratok. A legtöbb javasolt szakirodalom 

kényelmesen, otthonról is elérhető, letölthető, hiszen a linkeket bemásolva a keresőbe már olvas-

hatjátok is a szakmai írásokat, illetve kereshettek a módszerek között. 

Bízom benne, hogy ez a szakmai segédanyag hozzájárul ahhoz, hogy diákjaitok sikeresebben 

szerepeljenek a kompetenciaméréseken, az érettségi vizsgán, megállják helyüket a hétköznapokban. 

Eredményes szakmai munkát kívánok! 

Bibliográfia 

ARATÓ LÁSZLÓ: Szövegértés-szövegalkotás a magyarórán. In.: Irodalomtanítás a harmadik 

évezredben. Szerk. Sipos Lajos, Fűzfa Balázs, Bp., Krónika Nova, 2006. 

http://magyartanarok.fw.hu/Szovegertes-szovegalkotas_a_magyaroran2.rtf 

A tanulmány átfogó képet ad a szövegértés-szövegalkotás tanításának, fejlesztésének hazai helyzetéről 

elméleti és gyakorlati megközelítésből egyaránt. Néhány fontosabb téma, alpont: 

− A szövegértési és szövegalkotási kompetencia 

− Szövegértés – szövegalkotás a magyarórán 

− Olvasás és szöveg 

− Elakadások, megértési deficitek és feltárásuk 

− Egy bővíthető, vázlatos megértési deficitlista  

BERNÁTH MAGDOLNA: A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése az irodalomórákon. 

Anyanyelv-pedagógia, 2016. 4. sz. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/2016_4/Anyp_IX_2016_4_5.pdf 

„A tanulmány a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésének gyakorlati megvalósítását mutatja be Wass 

Albert Tavak könyve és Erdők könyve című mesegyűjteménye alapján az általános iskola 5. osztályos 

tanulói számára. A szövegértés-szövegalkotás fejlesztését konkrét példák szemléltetik a könyv 

szemelvényeihez kapcsolódva. A feladatok előkészítését a tanórákon képi-zenei ráhangolódás előzi 

meg a klasszikus alkotásokból ugyanúgy, mint a modern művészetből vett példákkal. A kooperatív 

munkaformában feldolgozott Tavak könyve és Erdők könyve lehetőséget teremt a különféle 

kompetenciák fejlesztésére.” 

  

http://magyartanarok.fw.hu/Szovegertes-szovegalkotas_a_magyaroran2.rtf
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/2016_4/Anyp_IX_2016_4_5.pdf
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FEKETE ÁGNES: Fogalmazástan: a szóbeli és írásbeli szövegalkotás stratégiái. Kisújszállás, 

Pannon-Literatúra, 2002. 87 p. 

Ez a kiadvány az írásbeli szövegalkotás különböző válfajait tárgyalja közérthető formában, s célja, 

hogy segítséget nyújtson annak, aki elbizonytalanodik egy-egy hivatalos vagy akár baráti levél,  

e-mail megírásakor, vagy nem tudja pontosan, milyen formai követelményeknek kell megfelelnie egy 

szakmai önéletrajznak, vagy hogyan nézzen ki egy dráma elemzése. 

GONDA ZSUZSA: Az esszé tanítása [Elektronikus dokumentum]. 

http://magyartanar.mnyt.hu/index.php?rek=3&ida1=15&ida2=10&k=164&tps=a 

Gonda Zsuzsának, az ELTE BTK adjunktusának óravázlata a 11. és 12. évfolyamon nyújt segítséget 

az esszéírás tanításában, gyakoroltatásában. A hangsúly a kreatív szövegalkotáson és a kritikai 

gondolkodás fejlesztésén van. Az oldal megjelenése után az Óravázlatok – 9-12. évfolyam – 

Esszéírás/1. útvonalat kell követni. 

HORVÁTH ZSUZSANNA – LAPPINTS ESZTER (szerk. 2008b): Fejlesztő füzetek – Szövegalkotás 

8. évfolyam. Kézirat, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 

http://epednet.ektf.hu/dbdown.php?file=.%2Fdatabase%2FKompetenciafejlesztes+a+szakkapzo+intezmeny
ekben+-+3%2FTan%E1ri+mappa%2FFeladatbank%2F9Sz%F6vegalkot%E1s+m%FBfaji+elven.doc 

A fejlesztő füzet 99 változatos, részletesen kidolgozott, képekkel, rajzokkal illusztrált feladatot 

tartalmaz, ami alkalmazható mind az általános iskolák felső tagozatán, mind a középiskolákban. 

A szövegek típusai: ‒  érvelő szövegek, 

   ‒  leíró szövegek, 

   ‒  gyakorlati szövegfajták, 

   ‒  kreatív írásgyakorlatok 

HORVÁTH ZSUZSANNA: Írni jó! A szövegalkotás fejlesztése. In: Tanulmányok az érettségiről: 

hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés. [szerk. Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit]. 

Bp., OFI, 2008. 416 p.  

http://ofi.hu/sites/default/files/ofipast/2009/05/323-351.pdf 

„E tanulmány röviden bemutatja a szövegértési feladatállomány néhány jellemzőjét, majd részletesen 

elemzi a szövegalkotási feladatsorok fejlesztésének folyamatát, utalva a jellemző tanári reflexiókra. 

Jóllehet szövegek megértése és létrehozása egymással összefüggő, egymást támogató tevékenység is, 

célirányos fejlesztésük lehetővé, sőt szükségessé teszi a szétválasztásukat is.” 

RAÁTZ JUDIT: A kreatív írás gyakorlatai. Anyanyelv-pedagógia, 2008. 3-4. szám. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=128 

A tanulmányban a szerző elkülöníti a kreatív írás két alapvető fogalmát, „bemutatja a tanórákon 

alkalmazott „kreatív írás” hazai előzményeit, összegzi ennek az írásgyakorlatnak a legfontosabb 

módszertani vonatkozásait, majd elhelyezi azt az íráskészség fejlődésének és fejlesztésének 

rendszerében. Végül leír néhány kreatív gyakorlatot, amelyeket az anyanyelvi órákon alkalmazhatunk 

az íráskészség fejlesztésére.” 

  

http://magyartanar.mnyt.hu/index.php?rek=3&ida1=15&ida2=10&k=164&tps=a
http://epednet.ektf.hu/dbdown.php?file=.%2Fdatabase%2FKompetenciafejlesztes+a+szakkapzo+intezmenyekben+-+3%2FTan%E1ri+mappa%2FFeladatbank%2F9Sz%F6vegalkot%E1s+m%FBfaji+elven.doc
http://epednet.ektf.hu/dbdown.php?file=.%2Fdatabase%2FKompetenciafejlesztes+a+szakkapzo+intezmenyekben+-+3%2FTan%E1ri+mappa%2FFeladatbank%2F9Sz%F6vegalkot%E1s+m%FBfaji+elven.doc
http://ofi.hu/sites/default/files/ofipast/2009/05/323-351.pdf
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=128
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=128
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SAMU ÁGNES: Kreatív írás. Az ötlettől a kész írásművig. Holnap Kiadó, Budapest. 

Ez a könyv élményszerű, kreatív feladatokat kínál, amelyek fejlesztik, gazdagítják a tanulók anya-

nyelvi önkifejezését, önbizalmukat és helyes önértékelésüket.  

TÓTH BEATRIX: Fogalmazástanítás – miért és hogyan másképpen? Anyanyelv-pedagógia, 

2008. 1 sz. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=15 

A tanulmány a magyarországi fogalmazástanítás néhány sarkalatos problémájáról és megoldásuk 

lehetséges módjairól ír. Megállapításai szerint túl késői iskolaszakaszban kezdődik a fogalmazás 

tanítása, kevés időt fordítanak rá a pedagógusok, az elterjedt eredményközpontú tanítási gyakorlat nem 

elég hatékony. Ismerteti a jóval hatékonyabb folyamatközpontú írástanítás különböző változatait. 

TÓTH BEATRIX: Ötletek a fogalmazás tanításához [Elektronikus dokumentum]  

http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20%20FogalmazasTothBeatrix.pdf 

Ez a módszertani gyűjtemény változatos ötleteket tartalmaz, amelyek hasznosíthatók a diákok 

szövegalkotási készségének fejlesztésében. A 16 különböző gyakorlat közt szerepel a kötetlen írás, a 

kreatív írás, az írószeminárium és a változatok a piszkozat megírására is. 

TÓTH LÁSZLÓ: Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai: módszerek a fejlesztéshez. 

Debrecen. Pedellus Tankönyvkiadó, 2006. 100 p. 

A kötet a vonatkozó kutatási eredmények felhasználásával összegezi az írásbeli szövegalkotás 

tanításának tudományos alapjait. Több fejlesztő módszert is bemutat az alkalmazásuk részletes 

leírásával együtt. 

VESZPRÉMI ILDIKÓ (2008): Célirányos fejlesztő feladatok tudatos alkalmazása és gyűjtése 

a szövegalkotás (fogalmazás) témakörében, az önálló szövegalkotási képesség hosszú távú 

eredményességének érdekében. Bővített pedagógiai segédanyag [Elektronikus dokumentum] 

http://www.asszem.hu/kigarchiv/malnas_jarulekok/www.kig.hu_tovabbkepzes-
anyag__SZOVEGALKOTAS__200810.pdf 

Ez az átfogó szakmai anyag elméleti részében is sok érdekes kérdésre keresi a választ, melyek közül 

néhányat emelek ki: 

− Mitől lesz író (írásban közlő, kifejező) emberré az ember? 

− Milyen az írásbeli szövegalkotás kapcsolata a nyelvtannal, a helyesírással és más iskolai 

tantárgyakkal? 

− Melyek a szövegalkotási képesség fejlesztés szakaszai (a tanító szempontjából) 

− Melyek a szövegalkotási képesség fejlődési szakaszai (a tanuló szempontjából)? 

A segédanyag hasznos része azoknak az összegyűjtött feladattípusoknak, melyek egyszerre fejlesztik 

az értő olvasást a szövegalkotás segítségével, és fejlesztik a szövegalkotást megkövetelve a szöveg-

értés magasabb szintjét. 

  

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=15
http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20%20FogalmazasTothBeatrix.pdf
http://www.asszem.hu/kigarchiv/malnas_jarulekok/www.kig.hu_tovabbkepzes-anyag__SZOVEGALKOTAS__200810.pdf
http://www.asszem.hu/kigarchiv/malnas_jarulekok/www.kig.hu_tovabbkepzes-anyag__SZOVEGALKOTAS__200810.pdf
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Linkgyűjtemény a magyar nyelv tanításához 

Sokféle tankönyvből tanítjuk a nyelvtant, a magyar nyelvet diákjainknak az általános és a közép-

iskolákban egyaránt. A sokféleség ellenére néha kevésnek érezzük a megrendelt, általunk használatban 

lévő könyvet, munkafüzetet. 

Milyen céllal is készült ez a gyűjtemény?  

Hogy megkönnyítsem munkátokat a nyelvtan és a magyar nyelv tantárgyak tanítása során adódó 

helyzetekben, hiszen néha szűkösnek érezzük a tankönyv kínálta feladatokat, máskor szívesen 

ajánlanánk érdeklődő tanítványainknak egy-egy szakfolyóiratot, cikket, valamint kutatómunkára is 

inspirálhatjuk őket, egyes versenyfeladatok megoldásában is fordulnak hozzánk útmutatásért, sőt mi 

magunk is bővíthetjük, frissíthetjük ismereteinket felkeresve néhány weboldalt. 

Természetesen a teljesség igénye nélkül állítottam össze ezt a segédanyagot, amelyben bizonyára 

több ismerős weboldalt találtok, s feltehetően számotokra újakat is. Használjátok bátran! 

Eredményes munkát kívánok! 

Linkgyűjtemény 

http://anyanyelvapolo.hu/  

Az Anyanyelvápolók Szövetségének az oldalán tájékozódni lehet az anyanyelvi versenyekről, 

elérhető az Ifjúsági Tagozat és a Magyar Nyelv Múzeuma is aktualitásaival. 

https://nyelvtechnologia.lap.hu/ 

A legfontosabb rovatok: Hírek, érdekességek, Könyvajánló, Ismereterjesztő írások, Magyar 

nyelvű adatbázisok, Magyarországi kutatóintézetek, egyetemek. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch02.html 

Ez a digitális tankönyvtár a magyar nyelvtan több területét is átfogja: leíró nyelvtan, szövegtan, 

szemantika, pragmatika, nyelvtörténet, nyelvjárások, regionális és a határon túli magyar nyelv-

változatok.  

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/31Lakatos/Digi_TK_v2/Szokepzes/szokepzes_es.htm 

A képzők csoportosítása található itt az alapszó és a származékszó szófaja szempontjából. 

http://gyakorolj.hu/ http://altsuli.hu/ 

Minden tantárgyhoz, így a nyelvtanhoz is sok hasznos anyag érhető itt el az általános iskola 

valamennyi osztálya számára.  

http://zanza.tv/  

Minden tantárgyhoz, így a magyar nyelvhez is érdekes videó alapú tananyagok érhetők itt el a 

középiskola valamennyi évfolyama számára. 

http://ofi.hu/oravazlatok 

Módszertani megújuláshoz találhatók ezen az oldalon kész óravázlatok évfolyamonként. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/magyar-nyelv 

Az általános és középiskolák számára hasznos összefoglaló anyagok olvashatók itt, amelyek 

felölelik a tantárgy teljes tananyagát. 
  

http://anyanyelvapolo.hu/
https://nyelvtechnologia.lap.hu/
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch02.html
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/31Lakatos/Digi_TK_v2/Szokepzes/szokepzes_es.htm
http://gyakorolj.hu/
http://altsuli.hu/
http://zanza.tv/
http://ofi.hu/oravazlatok
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/magyar-nyelv
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http://mek.oszk.hu/18000/18025/ 

Ezen az oldalon számos szótár, fogalomtár érhető el, a lista megjelenik, ha az alcímben lévő szótár 

szóra kattintunk. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-
09_Magyar_ertelmezo_szotar_diakoknak/Magyar_ertelmezo_szotar_diakoknak.pdf 

A Magyar értelmező szótár diákoknak (rövidítve ÉSzD) azon egynyelvű kéziszótárak egyike, 

amely hasznos segítség az anyanyelv oktatásában.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Nyelvek 

Sok érdekesség olvasható ezen az oldalon többek között a nyelvcsaládokról, természetes és 

mesterséges, élő és holt nyelvekről, nyelvészekről. 

https://nyelveszet.lap.hu/ 

Erről a weboldalról elérhetők a nyelvészeti folyóiratok, nyelvi szótárak és különböző nyelvészeti 

szakterülethez (pl. a szlengkutatás) kapcsolódó írások. 

http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/index.php 

Az alapismereteken túl a szlengkutatással kapcsolatos könyvek, szótárak, cikkek, tanulmányok is 

elérhetők itt. 

http://www.mek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm#1 

Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei című könyvének 3. kiadása 

érhető el itt, amelynek meghatározó szerepe van a kommunikáció kutatásában. 

http://www.nytud.hu/archiv/nadasdy/bevnyelvtud.html 

Nádasdy Ádám: A bevezetés a nyelvtudományba című előadássorozata nézhető-hallgatható meg 

innen. 

http://mek.oszk.hu/02000/02057/02057.pdf 

Elter András: A Föld népei és nyelvei nagyobb térségek szerint című ismeretterjesztő munkája a 

világ nyelveinek és népeinek embertani képekkel illusztrált bemutatását tartalmazza. 

http://www.szintan.hu/nev0.htm 

Ez az érdekes tanulmány a színnevekkel foglalkozik; csoportosítja és vizuálisan azonosítja a 

magyar nyelvben előforduló színneveket. 

https://www.hallatlan.hu/c/jelek/ 

Érdekes lehet jelnyelvi szótárba is betekinteni, megnézni egy-egy fogalom jelelését. 

http://tajnyelv.hu/ 

A nyelvjárások tanításakor lehet hasznos ez az oldal, hiszen belehallgathatunk anyanyelvünk 

gazdag, sokféle hangzásába. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/ 

Az Anyanyelv-pedagógia hasznos elektronikus szakfolyóirat, amely évi négy alkalommal jelenik meg 

a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának gondozásában. A Tanulmányok,  

a Műhely és a Könyvajánló rovatait emelem ki, amelyek az önképzésben és a tanórákra készülésben 

nyújtanak segítséget. 
  

http://mek.oszk.hu/18000/18025/
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Magyar_ertelmezo_szotar_diakoknak/Magyar_ertelmezo_szotar_diakoknak.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Magyar_ertelmezo_szotar_diakoknak/Magyar_ertelmezo_szotar_diakoknak.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Nyelvek
https://nyelveszet.lap.hu/
http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/index.php
http://www.mek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm#1
http://www.nytud.hu/archiv/nadasdy/bevnyelvtud.html
http://mek.oszk.hu/02000/02057/02057.pdf
http://www.szintan.hu/nev0.htm
https://www.hallatlan.hu/c/jelek/
http://tajnyelv.hu/
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/
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http://www.regulytarsasag.hu/ 

A Reguly Társaságnak a Finnugor Világ című értesítője érhető itt el, amelyre a tematikai sok-

színűség jellemző. Érdemes felkeresni ezt az oldalt a nyelvtörténet tanításakor, hiszen sok érdekes 

információt találunk a finnugor népek helyzetéről, irodalmáról. 

http://www.e-nyelv.hu/ 

A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda oldala, ahonnan elérhető pl. az online magazinjuk 

(http://e-nyelvmagazin.hu/) hasznos nyelvészeti tanulmányokkal, a Szómagyarító 

(http://www.szomagyarito.hu/), mely segít az idegen szavak értelmezésében. 

 

 

Lékóné Lantos Zsuzsanna 

szaktanácsadó 
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3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
Telefon/Fax: (+36-32) 314-814; (+36-32) 310-574 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

http://www.regulytarsasag.hu/
http://www.e-nyelv.hu/
http://e-nyelvmagazin.hu/
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