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Milyen hagyományokat őriztem meg a jelenlegi tan-
könyvemből az új Nyelvtan tankönyvben?

Az új 5.-es nyelvtankönyvemben megőriztem a Nyelv-
tan és helyesírás tankönyvem azon értékeit és erényeit, 
amelyekkel kivívtam a tankönyvemből tanító kollégák 
elismerését, amit a magas példányszám is igazol. 

Megmaradtak a témakörök, de azokon belül még in-
kább törekedtem – saját tanítási tapasztalataim és a kol-
légák javaslatainak � gyelembevételével – a könnyebb 
tananyagrészektől a nehezebb tananyag tanítása felé ha-
ladás elvének érvényesítésére. Például a szavak jelentése 
témakör nem a hagyományosnak tekinthető Egyjelentésű, 
többjelentésű és azonos alakú szavak fejezettel kezdődik, 
hanem a hangutánzó, hangulatfestő szavak tanításával.

A tanulókat továbbra is 
partnereimnek tekintem a 
tanulás folyamatában. Ezt 
a közvetlen hangnemmel, 
olvasmányos, könnyen ért-
hető anyanyelvi ismerete-
ket közvetítő szövegekkel 
igyekszem elérni, amit a 

lektorok könyveim egyik legnagyobb erényének tartottak 
a szakszerűség és a módszertani gazdagság mellett. 

Miben különbözik az új Nyelvtan tankönyv a jelenlegi 
Nyelvtan és helyesírás tankönyvtől?

Az új, tartós Nyelvtan tankönyv B/5-ös 
méretű, amelynek modern a tipográ� á-
ja. Bors József színes, a gyermekek képi 
világához igazodó illusztrációi teszik 
esztétikussá. Remélem, karikatúráival 
mosolyra készteti a tanulókat, hiszen 
törekedtem arra, hogy a humor is meg-
jelenjen a tankönyv oldalain.

A feladatoknál különböző ikonok találhatók. Ezek a 
feladatok szintezettségére, illetve a munkaformákra tett 
javaslataimat szimbolizálják.

A megtanulandó ismereteket, illetve a Jó, ha tudod! ré-
szeket az alábbi módon különítettem el.

Minden témakörnek van nyitóoldala, amely tájékoztat-
ja a tanulókat a szükséges előzetes ismeretekről, illetve a 
fejezet tartalmáról. 

A Nyelvtan tankönyvben kellő mennyiségű feladat ta-
lálható az ismeretek begyakorlásához és az anyanyelvi 
képességek fejlesztéséhez. Az indukciós szövegekhez a 
szövegértő képességet fejlesztő feladatsorokat is összeál-
lítottam.

A kollégák kérésére fogalmazástanítást szolgáló részek 
is vannak a tankönyvben, Szövegelünk címmel. 

A könyv végén a Fogalomtár és az Összefoglaló táblá-
zatok után a tollbamondások szövege is megtalálható, 
amelyek nemcsak önellenőrzéshez használhatók, hanem 
a gyenge helyesírási képességű tanulókkal másoltatható 
is. A könyv szinkronban van a Nyelvtan és helyesírás in-
teraktív tananyaggal.

Az új könyvhöz készülő Tanári kézikönyv tartalmazza 
a feladatok megoldását, illetve heti 2; 2,5; 3 órára szóló, 
valamint a komplex tanmenetjavaslatot is.

Remélem, hogy a kollégák hamarosan a tankönyvjegy-
zéken is találkoznak a Nyelvtan tankönyvemmel.

SZÉPLAKI ERZSÉBET

HAGYOMÁNY ÉS ÚJDONSÁG AZ ÚJ 
NYELVTAN TANKÖNYVBEN
Az új kerettantervben Magyar nyelv és irodalom műveltségterüle-
ten A és B változat jelent meg. Ezek lényeges, koncepcióbeli eltérést 
csak irodalomból tartalmaznak. Az új kerettanterv új tankönyvvé 
nyilvánítási eljárást von maga után. A Nyelvtan és helyesírás tanköny-
vem mellett az Apáczai Kiadó az új, tartós Nyelvtan tankönyvemet is 
benyújtja az Oktatási Hivatalhoz, amelyhez munkafüzet is készül.


