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Főnevek
A közeli világ főnevei 
könnyű motoros kivitelezés
Látogatás a beszéd birodalmába: 31-32o.
Én is tudok beszélni 1.: 6-18. o.

A passzív szókincs 
fejlesztése, értés 
differenciálás

Tárgy-tárgy egyeztetés
Tárgy-kép egyeztetés
Kép-kép egyeztetés
Kérésre adott kép 
kiválasztása
Kérésre több kép kiválasztása

Az aktív szókincs 
fejlesztése 
Rövid, ciklikus 
szavakkal kezdve

Tárgyak, majd képek 
utánmondása, önálló 
megnevezése
Többtagú sorozat 
megnevezése

Főnevek 
A távolabbi világ főnevei 
könnyű motoros kivitelezés
Én is tudok beszélni 1.: 6-18. o.

A passzív szókincs 
fejlesztése, értés 
differenciálás

Tárgy-tárgy egyeztetés
Tárgy-kép egyeztetés
Kép-kép egyeztetés
Kérésre adott kép 
kiválasztása
Kérésre több kép kiválasztása

Az aktív szókincs 
fejlesztése 
Rövid, ciklikus 
szavakkal kezdve

Tárgyak, majd képek 
utánmondása, önálló 
megnevezése
Többtagú sorozat 
megnevezése

Főnevek 
A közeli és távoli világ főnevei, hosszabb, 
nehezebb motoros kivitelezésű szavakkal 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 7-12o.16-17 o.
Én is tudok beszélni 1.: 6-18. o.

A passzív szókincs 
fejlesztése, értés 
differenciálás

Tárgy-tárgy egyeztetés
Tárgy-kép egyeztetés
Kép-kép egyeztetés
Kérésre adott kép 
kiválasztása
Kérésre több kép kiválasztása

Az aktív szókincs 
fejlesztése 
Rövid, ciklikus 
szavakkal kezdve

Tárgyak, majd képek 
utánmondása, önálló 
megnevezése
Többtagú sorozat 
megnevezése
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Igék
Cselekvést jelentő igék, analógiás 
sorozatokkal
Látogatás a beszéd birodalmába: 37-38 o, 62o.
Én is tudok beszélni 1.: 19-26. o.
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 13-14o.
Cselekvést jelentő igék, változó sorozata
Én is tudok beszélni 1.: 27-32.o.

Analógiás sorozatok 
alkotása az értés 
differenciálásával

Cselekvés bemutatásával, 
cselekedtetéssel.
Képegyeztetéssel, igék 
szerinti analógiák alapján 
történő válogatás.

Cselekedtetéssel, 
képegyeztetéssel, képek 
válogatásával.

A szókincs aktivizálása 
utánmondással, majd 
önálló megnevezése.

Képek alapján az 
analógiás sorozatokat 
utánmondással, majd 
önálló megnevezéssel. 
Kérdések alapján.
Tőmondatok alkotása is 
megjelenik.

Igék
Történést jelentő igék
Látogatás a beszéd birodalmába: 39 o. 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 15 o.
Én is tudok beszélni 1.: 33.o.

A történést kifejező 
igék értése

Képegyeztetéssel, képek 
válogatásával.

Aktív szókincsbe való 
beemelés

Képekkel, 
utánmondással, 
kérdésekre adott 
válaszokkal. 
Tőmondatok alkotása is 
megjelenik.

Melléknevek
Színek
Látogatás a beszéd birodalmába: 46-52.o 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 20-21o
Én is tudok beszélni 1.: 34., 36-41.o.

Az alapszínek (kék, 
zöld, piros, sárga) 
tanítása

Tárgyakkal, majd képekkel. 
Színek egyeztetésével, majd 
kérés alapján adott szín 
kiválasztása. Különböző 
tárgyak szín szerinti 
csoportosítása.

Aktív szókincsbe való 
beemelés

Tárgyak, majd képek 
színének megnevezése, 
különböző, de azonos 
színű tárgyak nevének és 
színének megnevezése.

Melléknevek 
nagyság fogalmak

Látogatás a beszéd birodalmába: 47.o.
Én is tudok beszélni 1.: 34., 36-37.o.

A nagyság alapvető 
és ellentétes 
fogalmainak 
tanítása

Kicsi-nagy, legkisebb-
legnagyobb fogalmának 
értelmezése tárgyakkal, majd 
képekkel. Egyeztetéssel, 
válogatással, azonos és 
ellentétes nagyságpárok 
létrehozásával. 

Aktív szókincsbe való 
beemelés

Tárgyak és tárgyképek 
nagyságának 
megnevezése 
utánmondással, 
majd kérdésekre 
válaszolva. Tőmondatok 
alkotásával.
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Számnevek
Határozott és határozatlan számnevek
Látogatás a beszéd birodalmába: 44-45, 53.o 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 18-19o,
Én is tudok beszélni 1.: 50. o.

A számosság 
fogalmának 
értelmezése

Tárgyakkal, majd képekkel az 
„egy, kettő, sok” fogalmának 
értő differenciálása, analóg 
képsorozatokkal. Azonos 
mennyiségek egyeztetése.
Számlálás 1-5 ig.

Aktív szókincsbe való 
beemelés

Tárgyak, tárgyképek 
számlálása, a számnevek 
utánmondása, önálló 
megnevezése.

Főnevek 
Főfogalmak alá rendelés

Látogatás a beszéd birodalmába: 10-30.o. 117.o 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 7-11o.
Én is tudok beszélni 1.: 86-91.o.

Értés differenciálás 
a főfogalmi 
kategóriák alá 
rendeléssel

Gyümölcsök, állatok, 
járművek, mesehősök, 
játékok, zöldségek, 
ruhaneműk, élelmiszerek, 
háztartási eszközök, 
használati tárgyak, 
hangszerek, létesítmények 
passzív szókincsének 
bővítése, fogalmi kategóriák 
rendezése.

Aktív szókincsbe való 
beemelés

A receptív nyeli szint 
kategóriáinak átültetése 
az aktív szókincsbe, 
utánmondással, 
megnevezéssel.

Melléknevek
ellentétpárok 
Látogatás a beszéd birodalmába: 94-95.o. 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 56-57.o.
Én is tudok beszélni 1.: 93.o.

Az ellentétes 
jelentésű 
melléknévpárok 
értésének 
fejlesztése

Ellentétpárok alkotásával, 
adott melléknév képének 
válogatásával, hozzá tartozó 
ellentétes tulajdonság 
egyeztetésével.

Aktív szókincsbe való 
beemelés

Az ellentétes 
tulajdonságok 
utánmondással, majd 
önálló megnevezéssel 
történő prezentálása.

Melléknevek
színek

Látogatás a beszéd birodalmába: 70.o.

További színek 
(barna, fekete, 
rózsaszín, lila stb) 
passzív szókincsbeli 
differenciálása

Tárgyakkal, majd képekkel. 
Színek egyeztetésével, majd 
kérés alapján adott szín 
kiválasztása. Különböző 
tárgyak szín szerinti 
csoportosítása.

Aktív szókincsbe való 
beemelés

Tárgyak, majd képek 
színének megnevezése, 
különböző, de azonos 
színű tárgyak nevének és 
színének megnevezése.
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Igekötő jelentésmódosító szerepe

Látogatás a beszéd birodalmába: 118.o. 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 76-77 o. 
Én is tudok beszélni 1.: 111.o.

A „-be, -ki, -le, 
-fel, -el, -meg, -rá, 
-szét,-át” igekötők 
passzív szókincsbe 
való beépítése

Tárgyakkal, képekkel 
a különböző igekötők 
jelentésmódosító hatásának 
bemutatása (feldobom, 
eldobom, ledobom, 
bedobom, kidobom) értésük 
differenciálása.

Aktív szókincsbe való 
beemelés

Az igekötők 
igeszigetekkel történő 
szókincs játéka. Egy ige 
több igekötővel társítva 
jelenik meg, először 
utánmondással, majd 
önálló megnevezéssel, 
kérdésekre adott 
válasszal.

Melléknevek fokozása

Látogatás a beszéd birodalmába 2: 78 o.
Én is tudok beszélni 1.: 114.o.

A melléknevek 
fokozásának 
(közép és felső fok) 
tanítása.

A fokozott melléknevek 
jelentésmódosításának 
érzékeltetése. Képekkel, 
képsorozatok létrehozásával 
a fokozás sorrendjének 
meghatározásával.

Aktív szókincsbe való 
beemelés

A melléknév fokozott 
alakjainak releváns 
használata képekkel, 
utánmondással, majd 
kérdésekre adott 
válaszokkal, önálló 
megnevezéssel. 


