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Esztergályosné Földesi Katalin : Az én ábécém
Az én ábécém tartós tankönyv, megtartva a munkáltatás 
jelleget.

A tankönyv célja: Átvezetés az óvoda játékközpontú te-
vékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységébe: élmény-
szerű tanulással, problémahelyzetből való kiindulással, 
kreatív, ösztönző feladatokkal.

Módszere: A hangoztató-elemző-összetevő módszer. Já-
tékosan tanulja meg a kisdiák az olvasástechnika elsajátí-
tását. Párhuzamosan fejlődik a tanulók helyesírása a szó-
elemző képesség fejlesztése során, valamint a szövegértő 
képességük.

Tartalmi változások
▶ Az előkészítő időszak tagoltabb 
1. Egyszerre 3-3 hanggal foglalkozunk (mássalhang-

zóknál és magánhangzóknál is). 2. A hangokra bontás fel-
adatai egyszerűsödtek, kikerültek a hosszú szavak.

▶ Megjelennek a relációs alapfogalmak, azok gyakorol-
tatása képek segítségével (alatt, fölött, mellett, előtt)

▶ Irányok gyakoroltatása mozgással, utánzással
▶ Minden betűhöz vers, mondóka, nyelvtörő került
▶ Több a betűsínbe kirakandó feladat (megkönnyíti az 

ún. akaratlagos írást, nem lesz betűkihagyás, betűtévesztés)
▶ Új típusú feladatok a szövegben való könnyebb tájé-

kozódás segítségére (sor-oszlop közötti válogatás)
▶ Új szövegértési, szövegfeldolgozást segítő feladatok
▶ Hétköznapi rövid szövegek kerültek bele

Az én ábécém tankönyv külső megjelenésében is meg-
újult: új borító; felújított rajzok; tematikus képek tartalma 
bővült; új hívóképek. A tanulók munkáltatásához eszkö-
zöket biztosítunk (korongok, szócsíkok, betűk stb.)

A tankönyv igazodik a tanulók képességeihez, a kü-
lönböző ütemű fejlődésükhöz. A betűtanulás akár egész 
tanév végéig kihúzható, de az egyéb fontos tantervi köve-
telmények elsajátítása miatt szükség van az Első olvasó-
könyvem szövegeire és feladataira is. 

Esztergályos Jenő: Első olvasókönyvem 
Az Első olvasókönyvem kerettanterves átdolgozásának 
legalapvetőbb tartalmi és formai változásai.

Tartalmi változások
▶ Megmaradtak a könyvben Pető�  Sándor, Weöres 

Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Lőrinc, József Attila, 
Móra Ferenc, Gárdonyi Géza értékes irodalmi alkotásai. 

▶ A közelmúlt irodalmi műveiből gazdagítottuk Tamkó 
Sirató Károly Rokodál, valamint Kányádi Sándor Három 
kérdezgető gyönyörű verseivel tankönyvünket. 

▶ A legnagyobb értéke, hogy a mai magyar költők közül 
Kiss Ottó, Nyulász Péter, Tóth Krisztina verseivel szeret-
nénk elnyerni � atal olvasóink � gyelmét. Kedves ajánlott 
olvasmány Berg Judit Doktor Maszat című mai meséje. 

▶ Több olyan ismeretközlő művel gazdagítottuk a 
könyvet, ami mai szövegnek felel meg.

Módszertani megújulás
A tankönyvben rendkívül fontos szerepet kapott – a dif-
ferenciálás miatt – a hosszabb mesék és olvasmányok rö-
vidített és eredeti hosszabb változatának a feldolgozása. 
Több esetben előfordul, hogy a mese egy bizonyos pontján 
megállítjuk a cselekményt, és a tanulónak kell kitalálnia a 
folytatást vagy a mese befejezését. 

Új lehetőség a tankönyvben a bábozás, amellyel Bálint 
Ágnes Mazsola fürdene című művét játsszák el a gyere-
kek a saját maguk által készített bábokkal, amelyeket 
a könyv két-két oldalán színes fotókon keresztül muta-
tunk be. 

A legnagyobb újdonságok az Első olvasókönyvemben: 
▶ A szótagolás időtartamát kitoltuk a tavaszi hónapokra. 
▶ Betartjuk a fokozatosság elvét, mert eleinte a 2 szóta-

gú, majd később a 3 és 4 szótagú szavakat is folyékonyan 
írjuk már. Így vezetjük át a szótagolásból a szóképekben 
való olvasásra a tanulókat. A hosszabb szavakat kékkel 
szedtük, hogy a színnel is előre � gyelmeztessük a gyereket. 

▶ Az egyszerű, világos jelmagyarázatok segítik a tanító-
nak a versek és prózák feldolgozását.  

ÖRÖMMEL AJÁNLJUK KIVÁLÓ SZAKMAISÁGGAL 
ÁTDOLGOZOTT TANKÖNYVEINKET!
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Kuruczné Borbély Márta: 
Az én matematikám 1. évfolyam
Garanciák a hatékony matematikatanításhoz

Taneszközeinket megújítottuk, hogy
▶ megfeleljenek a tankönyvvé nyilvánítási eljárás köve-

telményeinek,
▶ alkalmasak legyenek a kompetenciaalapú oktatásra,
▶ megfeleljenek az új NAT követelményeinek,
▶ több tevékenység kapcsolódjon a feladatokhoz,
▶ még inkább támogassák a di¢ erenciált tanulásszerve-

zést és a kooperatív munkaformákat,
▶ még motiválóbbak legyenek a tanulók számára.

Az átdolgozás főbb szempontjai
▶ A meglévő taneszközök egységes borítót kapnak, 

hogy könnyen felismerhető legyen, mely kiadványok tar-
toznak a tankönyvcsaládhoz.

▶ Terveztünk egy � gurát, ami végigvonul a 4 alsós év-
folyam matematika-taneszközein, segíti a gyerekek mun-
káját, mulattatja őket.

▶ Az illusztrációt egységesebbé tesszük. Az ízléses gra-
� kákat megtartjuk, a többit fotóra cseréltük. Minden új 
tananyagot közel féloldalas gra� kával vagy fotóval veze-
tünk be.

▶ A tankönyvi átdolgozás után a többi taneszközünket 
is a tankönyvhöz igazítjuk.

▶ Megújul a kézikönyvünk is, amelybe a korábbinál 
több módszertani ötlet, hasznos tanács és játék kerül.

▶ A Számoljunk! kis füzetet bővített kiadásban jelentet-
jük meg, amely az egyéni fejlesztéshez és a di¢ erenciálás-
hoz nyújt kiváló segítséget.

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk – környezetismeret 1. évfolyam
A kerettanterv alapján megújult az első évfolyam számá-
ra készült tankönyv és munkafüzet a tantervi követel-
ményekhez kapcsolódó kötelező tananyagon kívül több 

választható témát is tartalmaz. Segítséget nyújt mind az 
érdeklődő gyerekek, mind az emelt óraszámban tanító is-
kolák számára.

A gyerekek könyvben és témákban való eligazodását 
piktogramok segítik. A tankönyv gazdag fotóanyaga sok 
információt hordoz. Gondolkodásra, beszédre, vélemény-
alkotásra inspirálja a gyerekeket. Minden témához vers és 
játék kapcsolódik, amely megkönnyíti a tanítást, tanulást.

Mivel a kisgyerekek „időszámítása” ebben az életkorban 
ünneptől ünnepig, évszaktól évszakig tart, a témák a fen-
tiek köré csoportosulnak. Az óvodában szerzett tapaszta-
latokat folytatva nagy hangsúlyt kap a hagyományok to-
vábbi megismerése és az ezzel kapcsolatos tevékenységek.

A munkafüzet felépítése igazodik a tankönyvhöz. Az új 
munkafüzet színes kiadásban jelenik meg, de természete-
sen a gyerekeknek is lehetőségük nyílik színezésre. Bőven 
találhatók benne játékos, önállóan megoldható feladatok is.

A tankönyvcsaládhoz készült interaktív tananyag nagy-
mértékben segíti a szemléltetést, megértést.

A pedagógus kollégák munkáját bővített kézikönyv se-
gíti ajánlott tanmenettel, értékelőlappal és felmérésekkel.

Fenyődi Andrea – Pénzesné Börzsei Anita: 
Az én világom
Az elsős tankönyv tartalmilag a kerettantervhez igazodik, 
annak kérdésein alapszik. A „tananyag” az értékek megis-
merése, tudatosítása, felismerése, a fogalmak megismeré-
se, megfogalmazása, de még nem feltétlenül mondjuk ki 
a fogalmat. A fejlesztési területek: önismeret, önkontroll, 
elfogadás, empátia, felelősségérzet, vitakultúra. A gyermek 
önmagát megismeri. Társait meghallgatja, egyre inkább 
megérti. A közösség tagjai összevetik véleményüket.
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A tankönyv módszertani jellemzői
▶ A feladatok sokszínűek, változatosak. Találhatók ben-

ne javaslatok páros és csoportmunkára is.
▶ A tankönyvben szereplő rajzok, fotók, gyerekrajzok, 

festmények illusztrációként és feladatként jelennek meg. 
▶ Fő módszer a beszélgetés: irodalmi művekben meg-

jelenő helyzetekről, érzésekről, dilemmákról – mesék, 
versek, történetek (felolvasás); képeken megjelenő szituá-
ciókról – szabad asszociáció; saját tapasztalatokról.

▶ Találhatók a könyvben játékok sok mozgással a be-
melegítéshez. A szituációs játékokhoz, dramatizáláshoz 
lehet meg� gyelési szempontot adni, majd megbeszélni a 
látottakat. Az alkotó, kreatív feladatok levezetésre, befelé 
fordulásra, önálló munkára, otthoni munkára javasoltak. 

A tankönyv tanulásszervezési szemlélete
A fejezetek felépítése logikus vázra épül: ráhangolás – 
témabemutatás – feldolgozás – levezető feladat. Ugyan-
akkor rugalmas feladatkezelést biztosít. A 32 + 3 órához
26 fejezet tartozik, a tanító döntheti el, melyik témára 
szán több időt. A feladatokhoz tartozó utasítások benne 
vannak a tankönyvben, a munkát színezés és piktogra-
mok segítik.

Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit:
A képzelet világa 1. – rajz és vizuális kultúra

A képzelet világa tankönyvsorozat első kötete az új NAT 
és az új kerettanterv témaköreinek és követelményeinek 
megfelelően, megújult tartalommal jelenik meg 2013-ban. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy az új tanterv megnövelte az 
alsó tagozaton a rajz és vizuális kultúra óraszámait heti két 
órára, ami lehetővé tette, hogy további ötletekkel gazdagít-
suk a tankönyv korábbi témaköreit. Az átdolgozás nem je-
lenti a tankönyv korábbi stílusának, tanítási módszerének 
megváltozását. Továbbra is kiemelt feladatnak tekintettük, 
hogy a korosztály érdeklődésének és élethelyzetének meg-
felelő témákat ajánljunk. A témaválasztásnál törekedtünk 
arra, hogy a kidolgozás során a tanulók különböző típusú 
feladatok közül választhassanak. Kreatívvá ugyanis csak 
az a gyermek válhat, aki kipróbálhatja ötleteit, bátran kí-
sérletezhet többféle feladattal, technikával, és kialakíthatja 
egyéni stílusát, végül sikerélményhez juthat.

A tankönyv feladatai nemcsak a kézügyességet fejlesz-
tik, hanem alkalmat nyújtanak a játékra is, valamint a 
gyermek kifejezőképességének kibontakozására. 

Süle Ferenc:  Első daloskönyvem

A tankönyv dalanyaga a 6-7 éves gyermekek életkori sa-
játosságaihoz igazodik. Valamennyi dal játékkal énekel-
hető. Ennek leírása a daloskönyvben külön színjelöléssel 
megtalálható. Mivel az ének-zene órák száma 1-ről 2-re 
nő (a legtöbb kolléga örömére), ezért a tananyag kibő-
vült, hogy nagyobb legyen a választék. Három európai 
nép dala is bekerült, a könyv 64 oldalas lett. A készségfej-
lesztés a játékos foglalkoztatás nagyon fontos része, ezért 
a könyvben található feladatok szorosan kapcsolódnak 
az órák anyagához. Ezeket a feladatokat már nem a tan-
könyvben, hanem a hangjegyfüzetben kell megoldatni, 
gyakorolni. A tanórai játékokhoz szervesen kapcsolódik a 
zenehallgatás. A kibővített tankönyv szerkezeti felépítése 
nem változott. Egy-egy oldal olyan, mint egy jó vázlat: 
dalcsokor, új dal, készségfejlesztési feladatok és az aján-
lott zenehallgatás.

Török Márton Ibolya:  Első technikakönyvem

A kerettantervhez átdolgozott, megújult tankönyv a gye-
rekek életkorának megfelelő tevékenységkínálatot nyújt. 
A tartalmi megújítás során új ötletekkel, modellekkel bő-
vült a könyv feladatanyaga. Az elkészíthető munkadara-
bok kedvet ébresztenek a tanulókban a manuális tevé-
kenykedéshez. Az új borító mellett a tankönyvbe is új 
fotók, illusztrációk kerültek.


