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Sorozataink évfolyamonként 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Deutsch für Dich 1-2 

Konfetti 

Pass auf! Neu 1-4 

Wir lernen Deutsch 1-
8 

Kekse 1-3 

Kon-Takt 1-4 

Start - Unterwegs  



Általános iskolai sorozatok 

• Deutsch für Dich 1-2: 1-2. évfolyamra 

 

• Konfetti: 2-3. évfolyamra 

 

• Pass auf! Neu 1-4: 4-8. évfolyamra 

 

• Wir lernen Deutsch 1-8: 1-8. évfolyamra 



Deutsch für Dich  

6-8 éveseknek 

cél: a nyelvtanulás iránti kedv 

felébresztése 

kötetenként 20-30 órányi tananyag 

300-300 szó, alapszókincs 

80 %-ban vizuális anyag, minimális írás 

kivágó melléklet 

CD-n: hanganyag  

           játékok, ellenőrző feladatok, 

           személtető képek, barkácsötletek 

részletes tanári kézikönyv 



Deutsch für Dich                                                                            

a beszédkészség fejlesztése vizuális elemekkel,  játékosan 



Deutsch für Dich 

dalok, rímek, kiszámolók, színezés: 



Konfetti 

8-9 éveseknek 

egyszerű párbeszédek 

panelmondatok 

kb. 400 szó 

játékos nyelvtanítás 

sok dal, mondóka 

vidám illusztrációk 

tankönyv + munkafüzet +CD 

tanári kézikönyv részletes óratervekkel 

és kiegészítő ötletekkel 

tanmenet 



Konfetti                                                               

célja: a 

kisgyerekek 

figyelmének 

ébrentartása 

                                      

mindennapi témák                                                  

feldolgozása sok                             

párbeszéddel,                                                              

dallal, játékkal 

 

a feladatok                                                                

hosszúsága                                                             

a 7-8 évesek                                                          

szintjéhez                                                              

igazodik 



Konfetti 

fontos elemei a                           

könyvnek: 

 

- igényes külső 

 

- változatos 

gyakorlási módok  

 

- a nyelvi elemek 

ciklikus ismétlése 

 

- humoros, jól 

értelmezhető 

illusztrációk 

a feladatok 

szerves 

részeként 

 



Pass auf! Neu 1-4 sorozat 

10-14 éveseknek íródott 

figyelembe veszi a magyar tanuló igényeit 

a kerettörténetekben természetes és motiváló 

   kommunikációs helyzeteket teremt 

beszédcentrikus, pár- és csoportmunkára épít 

kis lépésekben halad állandó ismétléssel 

sokféle szövegtípust mutat be 

bőséges országismeretet közvetít  

beszédszándékok gyűjteménye,  

nyelvtani összefoglaló, leckénkénti szószedet  

segíti a tanulót 

a tanár munkáját sok kiegészítő anyag támogatja:  

feladatlapok, megoldókulcs, tesztek, tanmenet,  

  a hanganyag szövegkönyve 



Pass auf! Neu 

minden részben más-más kerettörténet: természetes kommunikációs helyzeteket 

teremtenek, fenntartják az érdeklődést 



Pass auf! Neu 

kis lépésekkel haladó tananyag 

feldolgozás(1) 

- változatos feladattípusokkal, 

a magyar tanuló igényeit szem előtt tartva 

 

• a haben tanítása az elején tárgyeset 

megjelenítése nélkül és csak egy alakkal 

kezdődik : Er hat … Kunst 

 

•  új  nyelvtannal párhuzamosan új lexika:  

a tantárgyak és a napok nevei    

kontextusban: Wann? Am Montag … 

 

• képi elemek segítik az új szavak 

jelentésének felismerését 



Pass auf! Neu 

kis lépésekkel haladó 

tananyag feldolgozás (2) 

- fokozatosan halad az egyre 

önállóbb alkalmazás felé 

 

• 2. haben > hast/habe:  

egy kis lépéssel megy tovább 

a haben E/1. és E/2. 

alakjaival 

 

• 2. fázis a gyakorlásban: 

mintakövetés  közben az új 

szavak gyakorlása vizuális 

segítséggel 

  

• kérdés-válasz 

pármunkában 



Pass auf! Neu 

kis lépésekkel haladó 

tananyag feldolgozás (3) 

a bevezetéstől az önálló 

alkalmazásig   

egy órakeretben is 

megvalósítható 

  

• 3. önálló szöveg 

létrehozása:  alkalmazás 

 

• 4. a szabályt a tanuló 

„alkotja”  

 

• 5. Wunsch-Studenplan: 

kreatív, motiváló feladat > a 

tanultak önálló alkalmazása 



Pass auf! Neu 

kis lépésekkel haladó 

tananyag feldolgozás 

(4) 

a régi és az új anyag 

egymásba épülése 

segíti a tanári  

munkát az 

óravezetésben 

 

• 6. elmélyítés 

játékosan,  eközben 

átvezetés az új 

következő             

tananyagrészbe:       

szórend kiemelt 

mondatrésszel 



Pass auf! Neu: gazdag országismeret  

 

• Ungarndeutsche 

• Német / osztrák szavak  

• Német eredetű magyar szavak 

 



Pass auf! Neu: tanulást segítő elemek 

beszédszándékok, nyelvtani összefoglaló,  szószedet leckénként és a könyv végén 



Wir lernen Deutsch 1-8 

komplett sorozat 1-8-ig osztályig 

tankönyvvel, munkafüzettel, CD-vel 

illeszkedik a tantervi követelményekhez 

a célcsoport korának és érdeklődési  körének  

megfelelő témákat dolgoz fel 

a tankönyvcsalád nemcsak első vagy negyedik,  

hanem a 2-3. évfolyamon is elkezdhető 

a felsős kötetek egyes fejezeti jól áttekinthető szerkezetűek,  

5 részből állnak: (A. B. C. D. E.) 

a sorozat normál óraszámban a 8. osztály végére  

A2 kimeneti szintre juttatja a tanulókat 

a tankönyv végén megtalálhatók a CD-n elhangzó szövegek, 

valamint a feladatok megoldásai 



Wir lernen Deutsch 1-8 

az A. Vorübungen rész előzőleg elsajátított  

szókincset aktivál 

a B. részben az új szókincset  

és a nyelvtant bemutató szöveg 

és feladatok találhatók  



Wir lernen Deutsch 1-8 

a C rész országismereti információkat tartalmaz 

a D. rész irodalmi szövegeiben, verseiben gyakorolhatják a tanulók az 

elsajátított nyelvi elemeket 



Wir lernen Deutsch 1-8 

az E. rész tartalmazza az ellenőrző feladatsort: „Kontrollblatt” 



Stufengrammatik Plus 

• továbbra is a tankönyvjegyzéken 

• átdolgozott és bővített kiadás 

• 25%-kal több feladat  

• új nyelvtani témák 

• tesztsorok minden témához 

• részletes megoldókulcs 
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