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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  



Középiskolai sorozatok 

 Kon-takt 1-4 – 1. és 2. idegen nyelv, emelt szintre és 

emelt óraszámra is megfelelő 

 Kekse 1-3 – német mint 2. idegen nyelv 

 Start! Neu  Unterwegs Neu A és B – 2. idegen nyelv, 

emelt óraszámra is megfelelő 

 

 Abitraining Mittelstufe - Oberstufe – érettségire, 

nyelvvizsgára való felkészüléshez 

 Készüljünk az érettségire! sorozat – érettségire való 

felkészüléshez 

  



Kon-Takt 1-4: a sokoldalú sorozat 

kezdő szinttől B2 szintig fejleszt 

a németet 1. és 2. nyelvként tanulók számára egyaránt alkalmas 

magasabb óraszámra és emelt szintre is ajánljuk 

gyorsabb tempóban halad 

gazdag szókincset tartalmaz 

kezdettől fogva hosszabb szövegeket is feldolgoz 

sok kiegészítő anyag segíti a differenciálást 

a leckék szerkezete  jól áttekinthető, „tanárbarát”:  

minden „Takt” 3 fejezetből és egy ismétlő fejezetből áll  

 

A tanár munkáját segítik: tanári kézikönyv sok  

kiegészítő anyaggal, megoldókulcs, tanmenet, 

hanganyag szövegkönyve, tesztek 

 

 

 



Kon-Takt 1-4: a sokoldalú sorozat 

a sokféle érdekes szöveg, a fiatalos, humoros dialógusok 

motiválóak 

a tanulók világához közel álló, mindennapi kommunikációs 

helyzetek 

segítik a tananyaggal való azonosulást 

bőséges gyakorlóanyag a magyar nyelvtanulók igényei szerint: 

minden tankönyvi oldalhoz legalább egy munkafüzeti oldal, 

hanganyag a munkafüzethez is 

a rendszeres ismétlés a Rück-Takt leckékben önellenőrzésre tanít 

kulturális tartalmat közvetít: minden leckéhez külön országismereti 

blokk tartozik (Schluss-Takt) 

„tanulóbarát”: a tanulási tippek, a leckénkénti szószedetek 

mintamondatokkal,  a magyar nyelvű nyelvtani összefoglalók segítik 

az önálló tanulást 

 



Kon-Takt 1-4  

informatív, érdeklődést felkeltő szövegek, kultúrtörténeti csemegék  

cél: 

1. biztosítani az olvasás élményét már kezdő szinten is 

2. kulturális információ közvetítése 



Kon-Takt 1-4 

korosztályra 

jellemző hangvétel 

jelenetek a 

kamaszok életéből 

 

rajzfilmekre 

emlékeztető,  

humoros 

illusztrációk 

 

cél: a tanulóhoz 

közelebb  

vinni a tananyagot 



Kon-Takt 1-4       

a 21. század aktuális témái,   

témák 21. századi feldolgozásban 



Kon-Takt 1-4 

Kon-Takt 1/8. lecke: a tankönyvben 21 feladat  

található a Perfekt  elsajátítására 

a nyelvtan feldolgozása részletesen, 

érdekes szövegekkel,  

a magyar tanulók igényeihez igazodva történik 



Kon-Takt 1-4 : Schluss-Takt 

a leckék végén országismereti olvasmányok  

kiegészítő anyagként (is) használhatók 



Kon-Takt 1-4 Tanulást segítő eszközök (1) 



Kon-Takt 1-4 Tanulást segítő eszközök (2)                                                                                                          

nyelvtani táblázatok 

leckénkénti szószedet példamondatokkal 

 



Kon-Takt 1-4 Tanulást segítő eszközök (3)     

ismétlés és önellenőrzés a  Rück-

Takt c. fejezetekben 



Kekse 1-3 A könnyebb műfajt kedvelőknek  

a németet 2. idegen nyelvként tanulóknak ajánljuk 

kezdő szinttől a középszintű érettségire készít  

a mindennapi kommunikációs helyzetekre készít fel 

a sok dialógus bőséges alkalmat teremt a szerep- és 

pármunkára 

kis lépésekben halad, rendszeresen ismétel 

az 1. kötet rövid leckéi segítenek a kezdeti nehézségek 

leküzdésében, az angollal való összevetés segíti a tanulásban  

egy berlini WG kerettörténete természetes kommunikációs  

helyzeteket teremt a beszédkészség fejlesztéséhez 

a rövid, érdekes szövegek olvasás- és sikerélményt jelentenek 

egyenlő arányban találhatók könnyebb és nehezebb feladatok 

a tanár munkáját segítik: tanári kézikönyv sok feladattal,  

tanmenet, hanganyag szövegkönyve, megoldókulcs 



Kekse 1-3 Életszerű nyelvi helyzetek 

- 5 diák közössége 5 

országból 

- egy berlini WG 

mindennapjai 

valós kommunikációs 

helyzetekkel pl. bevásárlás, 

házimunka beosztása 

- a tanuló könnyen bele tudja 

magát élni a szituációkba 

- sok-sok rövid, jól eljátszható  

és variálható párbeszéd 

- az angol és a német nyelv   

rendszeres egybevetése 

segíti a némettanulást 

 



Kekse 1-3 Élvezettel tanulható, eredményesen 

tanítható 

- rövid, informatív szövegek 

színesítik a leckéket 

 

- garantálja az olvasás 

élményét 

  

- országismereti információk 

közöl 

 

- az órán eredményesen  

feldolgozható méretű 

egységek 

 

- rendszeres, egyértelmű 

utalás történik a munkafüzeti  

feladatokra 



Kekse 1-3 Gyakorlás sok lépésben, 

változatosan (1) 

a würde-szerkezet  

mechanikus”  begyakorlása 

értelmes szövegkörnyezetben 



Kekse 1-3 Gyakorlás sok lépésben, 

változatosan (2)    

a „würde” 

önálló 

alkalmazása,  

többféle 

beszédszándé

k kifejezésére  

 

 



Kekse 1-3 Aktuális témák, aktuális szókincs 



Kekse 1-3 Ábrák segítik a szókincstanulást  



Kekse 1-3 Játékos feladatok - szórakozva 

tanulás 



Az érettségire felkészítő könyvek és a nyelvtani 
gyakorlók továbbra is a tankönyvjegyzéken 
 
 
 
 

Abitraining Mittelstufe/Oberstufe 

 kurzusjellegű felkészítő könyvek az érettségire   

 vagy a nyelvvizsgára való felkészülés évében 

 

Feladatsorok: közép és emelt szinthez 

 komplett tesztsorok, 

 a párbeszédekhez és a témakifejtésekhez 

 mintaszövegek a kiadó honlapján 

 

Gyakorló feladatgyűjtemények 

 középszintre, a szóbeli és az írásbeli 

vizsgarészhez 

 bőséges gyakorlóanyag minden feladattípushoz 

 

Tematikus szógyűjtemény 

 a szókincs altémákba rendezve,      

 szókincsgyakorlatokkal és kiegészítő 

 gyakorlatokkal segíti a szótanulást 

 

Stufengrammatik Plus 

 átdolgozott és bővített kiadás 

 25%-kal több feladat, új témák, új tesztsorok 
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