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HÉTSZÍNVARÁZS  

olvasókönyv 2. osztály 
 

• 20 éve a tankönyvpiacon 

 

 
• HÉTSZÍN… tankönyvcsalád  

első tagja 
• 40%-ban megújult (+ 8 oldal) 

 -  tipográfia, szövegválasztás, 
kép- és színvilág 

• Cél: olvasástechnikai készség 
tudatosítása és elmélyítése, 
kommunikációs készségek és 
képességek fejlesztése  



 
 

 Hét fejezet:  

fejezetnyitó kép és mottó 

1. Szól a csengő, kezdődik az 
iskola 

2. Barátunk, a természet 

3. A mesék birodalma 

4. Otthon, család, szeretet 

5. Szülőföldünk, környezetünk 

6. Jeles napok, magyar ünnepek 

7. Vakációváró 



                      
  HÉTSZÍNVARÁZS – VÁLTOZÁSOK 
 
 

 egy hasábos szedés 
 
 

    öt új 
piktogram 
 

nőtt az ismeretközlő szövegek száma 
 



HÉTSZÍNVARÁZS – VÁLTOZÁSOK 
 

- az első olvasmány szótagolva szerepel 
 

- rövidek az olvasmányok (pl. kikerült: A kis bicebóca) 
 

- 3 olvasmány szótagolva és folyamatosan is szerepel 



   

 



HÉTSZÍNVARÁZS – VÁLTOZÁSOK  
 

- klasszikus és kortárs magyar írók, költők alkotásai  
(Petőfi S., József A.,  Móra F., Janikovszky É., Gárdonyi G., Lázár E., Schmidt 

E., Weöres S., Zelk Z.,  Csukás I., Nemes Nagy Á., Tamkó Sirató K., Kányádi S., 
Kiss O., Bartos E., Varró D., Nyulász P., Fecske Cs., Nagy Bandó A., stb)  

 



   

•                  



HÉTSZÍNVARÁZS – VÁLTOZÁSOK  
- a tartalom sokoldalú megközelítése különböző 

fajtájú szövegeken keresztül 



   



HÉTSZÍNVARÁZS – VÁLTOZÁSOK 
  

- nőtt a hétköznapi szövegek aránya (órarend, gyermek-
újság tartalomjegyzéke, versenyfelhívás, recept, gyermeknapi 

programajánló, …) 



   

 



 
- tevékenykedtető megközelítés (játékleírások, 
kézműves foglalkozások, könyvajánlás) 
 
- ábrák, folyamatábrák segítik a megértést 

HÉTSZÍNVARÁZS – VÁLTOZÁSOK 
 



   

 



           HÉTSZÍNVARÁZS – VÁLTOZÁSOK 
 
- mondák, legendák, rövid elbeszélések a magyar 
történelem nagy alakjairól (Hunyadi Mátyás, Szent Miklós, 
Széchenyi István, Petőfi Sándor) 

- Illemkockák 
 
 



 



HÉTSZÍNVARÁZS – ÚJDONSÁG  
 

- fokozatosan hagyjuk el a szótagolást az 1. fejezet 
végéig (4 vagy annál több szótagú szavak*) 

 



   
   

 



HÉTSZÍNVARÁZS – ÚJDONSÁG  
- a 2. fejezetben (ősz: 21-32. o.) a szótagolás végleg 
elmarad, de még kék színű szójelölést alkalmazunk* 



 
  



HÉTSZÍNVARÁZS – ÚJDONSÁG  
 

- négy esetben differenciálásra alkalmas, kétszintű 
szövegfeldolgozás (rövidített, ill. teljes terjedelem) 



  

 



HÉTSZÍNVARÁZS – ÚJDONSÁG 
- öt olvasmány esetében részenkénti (szakaszos) 

szövegfeldolgozás közbeékelődő kérdésekkel 
(megértés ellenőrzés, jóslás) 



 
   

 



- magyar és külföldi népmesék, mondák (orosz, 
német, afrikai, kínai, francia, szlovák, cigány) 
 
- változatos mesefajták (mű és népmese) 
 
- egy dramatizált változatban szereplő mese 

 

HÉTSZÍNVARÁZS – ÚJDONSÁG  



   

 



• Sorszámozottak, nagyobb betűméretűek 

• Az utasítások egyszerűen, könnyen értelmezhetőek 

• Érdekesek, sokszínűek, változatosak 

• Tanórai feldolgozásra és önálló gyakorlásra is alkalmasak 

• Változatos munkaformában oldhatók meg (egyéni, páros, 
csoportos, kooperatív) 

• Internethasználatra, könyvtári búvárkodásra ösztönöznek 

• Sok esetben összefüggések felismerésére irányulnak 

 

HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV 
A tankönyvi feladatok legfontosabb jellemzői 



A HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYVHÖZ  
KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYOK 

 

• Hétszínvarázs munkafüzet 

• Hétszínvarázs interaktív tananyag 

• Kézikönyv  

• Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 

• Írás munkafüzet 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


