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Kedves Gyerekek!

A Sokszínû magyar nyelv tankönyvcsalád hetedikes kötetét tartjátok kezetekben. Segít-
ségével elmélyíthetitek és bôvíthetitek az elmúlt években szerzett tudásotokat az anya-
nyelvetekrôl. Számos új ismeretre tehettek szert a mondatokkal kapcsolatban: megis-
merkedhettek a részeivel, a felépítésükkel, és tanulmányozhatjátok a jelentésüket is. 
Megfigyelhetitek, hogyan gazdagodik anyanyelvünk új szavakkal. Emellett gyarapíthat-
játok az anyaggyûjtéssel kapcsolatos ismereteiteket, és azt is megtanulhatjátok, ho-
gyan lehet eredményesen megszólalni egy témával kapcsolatban, vagy hogyan állít-
hattok össze egy érdekes kiselôadást.

A tankönyvnek fontos célja, hogy a nyelvvel való ismerkedés érdekes, izgalmas legyen 
a számotokra. Számos feladat játékosan, a humor segítségével mutatja meg nektek 
a magyar nyelv szépségét. A feladatokban szereplô szövegrészleteket úgy válogattuk 
össze, hogy kedvet ébresszenek bennetek egy-egy mû elolvasására, vagy éppen to-
vábbi nyomozásra ösztönözzenek titeket valamely témával kapcsolatban. A páros és 
csoportos feladatok ezenkívül arra is alkalmat adnak, hogy megtanuljatok társaitokkal 
együttmûködni, jobban megismerjétek egymást és önmagatokat is.

A könyv fejezetei a következô módon épülnek fel:
• A nyitóoldal bemutatja a fejezet témáját.
• A leckék tartalmazzák az új ismereteket.
• A fejezetek végén összefoglalás segíti a tanultak rendszerezését.

Az egyes leckék felépítése:
• �A felvezetô, ráhangoló feladatok segítségével feleleveníthetitek a témával kapcso-

latos ismereteiteket, saját tapasztalataitokat.
• �Az elsajátítandó ismereteket vastag betûvel és színes háttérrel emeltük ki: sárgával 

jelöltük a legfontosabb tudnivalókat, fehérrel a többit.
• �A gyakorló feladatok a tananyag elmélyítése mellett az önkifejezés fejlesztését is 

segítik.
• �A kis és a nagy buborékokban a tananyaghoz kapcsolódó érdekességeket, hasz-

nos információkat olvashattok. Ezeket nem kell megtanulnotok.

Reméljük, hogy az anyanyelvetekkel való ismerkedés szórakoztató és örömteli lesz szá-
motokra!

A szerzôk
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Tanulj tanulni!

Az iskolában töltött idô elôrehaladtával újabb és 
újabb ismeretekre tesztek szert. Az információk meg-
felelô elraktározása, rendszerezése segíti az újabb 
tananyag elsajátítását is. Ez a lecke abban nyújt nek-
tek hasznos tanácsokat, hogyan érdemes a tanulni-
való lényegét megragadni. A most következô fejezet 
egy olyan tanulási módszert mutat be, amelynek se-
gítségével hatékonyan „feltérképezhetitek” a tanulni-
valót.

Nektek mi minden szokott segíteni az ismeretek 
megjegyzésében? Vannak-e jól bevált módsze-
reitek?
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Tanulj tanulni!

1.

2.

1. Tanulj tanulni!

 a)  A cím és a kép alapján próbáljátok meg kitalálni, hogy mi az alábbi szöveg 
témája! Olvassátok el a szöveget, majd beszéljétek meg, hogy tartalmában 
megfelel-e az elôzetes várakozásaitoknak!

  A városok és lakóik

   Ha megvizsgáljuk, hogyan jöttek létre a kö zépkori városok, három fô csoportot ta-
lálunk.

A Római Birodalom központi területén (Itáliában) épen maradtak a városok. 
A városfalak és az épületek áll tak, az utak és a vízvezetékek hasz nál hatóak voltak. 

Ezeket a településeket folyamatosan lakták, nem csak a ró-
maiak leszármazottai, hanem más népek is. […]

Ezzel szemben a birodalom nyugati provinciáinak vá-
rosaiból a népvándorlást követôen csak romok maradtak. 
Néhány évszázaddal késôbb viszont ezek újra benépesül-
tek.

Új városok is létrejöttek azokon a kedvezô földrajzi 
fekvésû helyeken, ahol sok ember fordult meg. […]

A középkorban több olyan települést ismerünk, ahol 
sokan éltek. Közülük mégsem volt mindegyik város. 
Mitôl lett város a város? […] a város lakói nagyobb sza-
badsággal rendelkeztek, mint a többi településé. […]

A szabadságjogokat a település attól a földesúrtól 
kapta, akinek a birtokán feküdt. A birtokos lehetett ki-
rály, egyházi személy és világi földesúr. A szabadságjo-
gokat kiváltságnak nevezzük. […] A kiváltságok három 
nagy csoportba sorolhatók.

A gazdasági kiváltságok köre a legszélesebb. A városlakók a földesúrnak egy 
összegben adóztak. […] A vásártartás joga és a lakosok vámmentessége a keres-
kedelmet lendítette fel. Az árumegállító jog az idegen kereskedôket kötelezte arra, 
hogy a portékájukat eladásra kínálják fel.

A jogi kiváltságok lehetôvé tették, hogy választott bírák ítélkezzenek a lakosok 
felett, ne a földesúr. Mindennapi életüket maguk szabályozhatták, ezt a város lako-
sai által választott vezetôk végezték.

A legcsekélyebb az egyházi kiváltságok száma volt. Például a város maga vá-
laszthatta meg, hogy ki legyen a papja. 

A városi lakosság, a polgárság fôként kézmûiparból és kereskedésbôl élt. 
A kézmûvesek (pl. a fazekasok, bôrmûvesek, kovácsok, ötvösök) a kora közép-

korban az uradalmakban dolgoztak. Innen a forgalmasabb helyekre, a városokba 
költöztek, hiszen itt árujukat könnyebben eladhatták a piacon. […]

A kereskedôk a városi lakosság leggazdagabb rétegét alkották. 
(Horváth Andrea – Horváth Levente Attila: Történelem 6.)
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2.  a)  Olvassátok el még egyszer a városokról szóló szöveget, majd keressétek 
meg benne a város fogalmához kapcsolódó kulcsszavakat! Egészítsétek ki 
velük a pókhálóábrát!

Az ismeretterjesztő szöveg célja, hogy tényeket közöljön, tájékoztasson egy tu-
dományos témával kapcsolatban. Gyakran egy állítás bizonyítására, tehát meg-
győzésre törekszik. 
Jellemzői: 

– stílusa tárgyilagos (nem tartalmaz érzelmeket);
– szókincse világos, egyértelmű; 
– felépítése áttekinthető;
–  az egyes bekezdésekben gyakran találunk olyan mondatokat, amelyek össze-

foglalják a bekezdés lényegét;
– a cím megjelöli a szöveg fő témáját;
– a szöveg megértését gyakran ábrák, képek, grafikonok, diagramok is segítik.

 b)  Melyek azok a mondatok, amelyek legszorosabban kapcsolódnak a kép-
hez? Keressétek ki a szövegbôl, majd olvassátok fel ôket!

 c)  Melyek azok a mondatok, amelyek egy-egy bekezdés leglényegesebb infor-
mációit foglalják össze? Hol helyezkednek el az egyes bekezdésekben?

 d)  Melyik kommunikációs célnak felel meg leginkább a szöveg (tájékoztatás, 
felhívás, érzelemkifejezés)?

 e) Tartalma alapján milyen más címet lehetne még adni a szövegnek?

városok

 b)  Gyûjtsetek az egyes kulcsszavakhoz kapcsolódó további kifejezéseket!
 c)  Vizsgáljátok meg a szöveg tagolását! Adjatok alcímeket a bekezdéseknek!
 d)  Találtok-e olyan bekezdést, amely témája alapján tovább tagolható? Be szél-

jétek meg!
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3.

A gondolattérkép készítésének menete:
– Helyezd magad elé a füzetedet vagy a papírlapot! (Érdemes elfordítanod.)
–  A központi kép, a kulcsszó a lap közepére kerüljön! Ez a fő téma; központi 

el he lyezkedésével vonzza a tekintetet.
–  A központi képből indulnak ki a fő ágak. Ezek a nagyobb témákat jelzik. 

Ezekhez további ágak kapcsolódhatnak.
– Egy vonalra csak kevés kulcsszót írj!
–  Mindig nyomtatott betűvel írj! A betűmértet változtatásával, kiemelésekkel 

hangsúlyozhatod a fontos információkat.
– Használj sok színt, rajzolj, hogy szebb és szemléletesebb legyen a munkád!
– Ügyelj arra, hogy az ábra rendezett, áttekinthető legyen! 

A gondolattérkép a pókhálóábra 

továbbgondolt változata.
A fő témát  a hozzá kapcsolódó 

fogalmak összefüggeit jeleníti 

meg képszerűen.

Segítségével könnyebb megtalálni a tanulnivaló lényegét, megérteni az összefüggeket, megjegyeznia kulcsszavakat, tartósabb tudást lehet szerezni.

 f)  Válasszátok ki a gondolattérkép egyik ágát, és beszéljetek róla pár össze
függô mondatban!

 e)  Figyeljétek meg, hogyan rendszerezi az alábbi összetett kép a városokról 
szóló szöveg legfontosabb elemeit!
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3. Olvassátok el az alábbi szöveget, majd oldjátok meg a feladatokat!

A trópusi esôerdôk

Földünkön az egyenlítôtôl a sarkok 
felé kü lön bözô éghajlati övezetek és 
az éghajlathoz alkalmazkodó nö-
vényövek alakultak ki. […] 

Az egyenlítôi éghajlat az Egyenlítô 
mentén alakult ki. Itt egész évben 
egyenletesen magas a hômérséklet, 
évi átlagban 25–28 fok, és bô séges 
a csapadék. Évszakok nincsenek. […]

Természetes növénytakarója a tró-
pusi esô erdô. […] Az esôerdôben 
rendkívül sokféle fa él, számuk egy hektárnyi (10 000 m2) területen akár száz is lehet. 
Évszakok híján a fák örökzöldek, és folyamatosan virágzanak. […] A fák lombkoro-
nája legalább három szintben helyezkedik el.

Nagyobb kiterjedésû esôerdô van Dél-Amerikában az Amazonas-medencében 
(Amazónia), Afrikában a Kongó-medencében és Ázsiában az indonéz szigetvilágban. 
Terü letük min denütt rohamosan csökken, mert egyre több erdôt pusztítanak ki, hogy 
meg mû velhetô föld területhez és értékesíthetô faanyaghoz jussanak.

Az esôerdôk irtásával sokféle növény és állat tûnik el nyomtalanul. Ezzel együtt 
csökken az oxigént elôállító erdôtakaró is. A szabadon maradt talajt az esôvíz fokoza-
tosan elhordja, tápanyagtartalmát pedig mélyebb rétegekbe mossa. Így a terület rövid 
idô alatt tönkremegy, ezért növénytermesztésre és új erdô kialakulására is alkalmat-
lanná válik.

Napjainkban sok erôfeszítés történik az esôerdôk további pusztulásának megaka-
dályozására. Egyes országokban betiltották az erdôégetést, másutt faültetésekbe kezd-
tek, illetve meghatározták az évente kivágható fák számát. 

(Jámbor Gyuláné – Csókási Andrásné – Horváth Andrásné 
– Kissné Gera Ágnes: Biológia 7.) 

 a)  Keressétek meg a szövegben azokat a mondatokat, amelyek összefoglalják 
az egyes bekezdések tartalmát!

 b) Melyik bekezdéshez kapcsolódik a szöveg melletti ábra?
 c)  Olvassátok le az ábráról az esôerdô szintjeinek jellemzôit!
 d)  Alkossatok párokat! Gyûjtsetek kulcsszavakat az esôerdôkrôl szóló szö veg-

bôl, majd készítsetek belôlük egy pókhálóábrát a füzetetekben!
 e)  Húzzátok alá a pókhálóábrátokon azokat a szavakat, amelyek egy gondo-

lattérkép fô ágaira ke rül hetnének!
 f)  Az összegyûjtött kulcsszavak segítségével készítsetek a szöveg alapján gon-

dolattérképet a füzetetekben!
 g)  Hasonlítsátok össze a munkáitokat! Mely gondolattérképek sikerültek a leg-

jobban? Miért?
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Agytorna – a memória fejlesztése
Feltételezések szerint Napóleon, a híres hadvezér egyszerre akár tíznél több 
dologra is tudott koncentrálni. Ez azért érdekes, mert a kutatások szerint hat, 
legfeljebb nyolc dolgot tudunk egyszerre rövid ideig észben tartani.

Pedig nagyon hasznos, ha fejlesztjük ezt a képességünket, hiszen a minden-
napi életben számos alkalommal hasznát vehetjük. Ha például bevásárolni me-

gyünk, és elôtte nem írunk listát, segíthet a me-
morizálásában, ha valamilyen ismert dallamra 
énekeljük, vagy valamilyen mozgással kí sérjük, 
például a felsorolás ütemére lépkedünk.

Mindig könnyebb megjegyezni valamit, ha 
eszünkbe jut róla egy szórakoztató dolog (pl. Ha 
a listán szerepel a mosogatószivacs, gondolha-
tunk egy rajzfilmhôsre). Az is segít, ha összeszá-
moljuk, hány elemet kell észben tartanunk, így 
nem maradhat ki a felsorolásból semmi.

Az agyunk a folyamatos tanulás során hozzá-
szokik a terheléshez. Ehhez hasonló gyakorlatok-
kal te is fejlesztheted a memóriádat.

Ti milyen memóriajátékokat ismertek?

KéP: #51499690 - ez 
egy ovis gyerek!

 a)  Az alábbi szövegrészlet egy iskolarádió mûsorában hangzott el április 
22-én, a Föld Napján. Az esôerdôkrôl szóló szöveg alapján mi mindenre 
hív nátok fel a hallgatóság figyelmét, ha nektek kellene folytatni a szöve-
get? Párban dolgozzatok! Javaslataitokat jegyezzétek le a füzetetekbe!

  „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

   Ez a Föld Napja mozgalom jelmondata. Kifejezi, hogy igenis mindenki tehet a kör-
nye zete megóvásáért. 1970 óta számos környezetvédô szervezet csatlakozott 
a mozgalomhoz. Rajzpályázatok, faültetési programok, természetismereti vetélke-
dôk szervezésével az iskolák is gyakran megemlékeznek a fontos napról.

 b)  Alkossatok csoportokat! Tervezzetek plakátot, amelyen a természeti környe-
zet értékeire és a környezetvédelem fontosságára hívjátok fel a figyelmet!

4.
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Szóalkotási módok

A nyelv szüntelenül változik. Szókészletünk igazodik 
a körülöttünk bekövetkezô változásokhoz: új vagy új 
jelentésben használt szavak jelölik a legkorszerûbb 
technikai eszközöket (pl. okostelefon vagy táblagép). 
Átalakuló mindennapi tevékenységeink megnevezé-
sére idegen szavak kaphatnak magyar képzôt (pl. 
blogol, lájkol). Mindeközben kiszorulnak a nyelv-
használatból olyan kifejezések, amelyeket nem hasz-
nálunk már gyakran (pl. lemezjátszó). A következô 
fejezet a szókincs bôvülésének módjait mutatja be.

Gyûjtsetek még olyan kifejezéseket, amelyek 
a közösségi oldalak kommunikációjához kap-
csolódnak!
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Szóalkotási módok16.  A szóképzés

Melyik szó a kakukktojás az egyes szósorokban? Miért?3.

 a)  Alkossatok csoportokat, és versenyezzetek, hogy melyik csoport tud több 
olyan szót alkotni, amely megfelel az alábbi szóképletnek!

 b) Határozzátok meg a képzett szavak szófaját!

4.

5.

6.

A képzők segítségével új szót alkotunk. Mindig megváltoztatják a szó jelenté
sét, és gyakran a szófaját is. A képzők a jelek és a rag előtt állnak (pl. halászná-
nak, sütéskor). Egy szótőhöz több képző is kapcsolódhat (pl. gyorsítás). Képzőt 
csak néhány esetben előzhet meg jel vagy rag (pl. nagyobbít, sokszoros).

szótô képzô képzô képzô

• merül, sül, létesül, lelkesül 
• sótlan, katlan, szótlan, páratlan
• hetes, fiús, fás, sás
• tetejû, falú, gyûrû, kezû

+ + +

2.

Idézzétek fel az alábbi rajz segítségével, amit a toldalékokról tanultatok!1.

 b)  Milyen képzôket lehetne még a fent megadott szavakhoz kapcsolni? Gyûjt-
setek néhányat!

 a)  Alkossatok párokat! Válasszatok minden szótôhöz egy-egy megfelelô kép-
zôt úgy, hogy értelmes szót kapjatok!
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 a)  Keressétek meg a szótôt és a képzôt, képzôket az alábbi szavakban, majd 
cso portosítsátok a képzett szavakat szófajuk szerint!

   felhôcske, jóság, nyitány, nevetve, faxol, pékség, beszélget, szörfözik, kergetôzik, be-
adandó, jogász, lízingel, mosakodik, klónozás, maréknyi, fordulatos, lájkol, pizzázni

 b)  Beszéljétek meg, melyek azok a szavak, amelyek a közelmúltban jöhettek 
létre! Mely képzôk segítségével képeztük ôket?

 a)  Képezzetek új szavakat a megadott utasítások alapján! Párokban dologoz-
zatok!  pl. szép → ige (szépül) → folyamatos melléknévi igenév (szépülô)

  • ír → ige → ige • világ → ige → fônév
  • fél → melléknév → fônév • nyom → ige → fônév
  • álom → melléknév → ige → folyamatos melléknévi igenév

 b) Készítsetek ti is két hasonló feladványt társaitoknak!

5.

6.

Nyelvünkben nagyon sokféle képző van. Annak alapján, hogy segítségükkel 
milyen szófajú szót kapunk, megkülönböztetünk igeképzőket, névszóképző
ket és igenévképzőket. Az igeképzőkkel mindig igét alkotunk (pl. olvasgat, radí-
roz, pirosít). A névszóképzőkkel új főneveket, mellékneveket és számneveket al-
kothatunk (pl. olvasás, íratlan, ötödik). Az igenévképzők mindig igei alapszókhoz 
kapcsolódnak (pl. írni, hívó, kapott, olvasandó, várva). 

fônév melléknév ige igenév

Képzôbôl szó
A kisded szót már bizonyára mindannyian hallottátok. 
De vajon elgondolkodtatok-e már azon, hogy mit je-
lent a szónak a második része, a ded? Ez nem önálló 
szó, hanem egy képzô, mely kicsinyítést fejez ki. Érde-
kes a kialakulása. Eredetileg létezett a nyelvünkben 
egy -d kicsinyítô képzô, amelyet máig ôriz pl. az apród 
vagy az Árpád szavunk. A nyelvhasználók azonban 
egy idô után már nem érezték elég erôsnek a ki csi-
nyítô szerepét, ezért meg ket tôz ték, így jött létre a -ded 
for ma. A kisded tehát ere detileg melléknév volt, „pi-
cike, aprócska” jelentéssel.

Nézzetek utána, milyen kapcsolatban áll a ded képzô az óvoda szavunk-
kal! Raffaello: Mária a gyermek Jézussal, National Gallery of Art, Washington

Raffaello: Mária a gyermek Jézussal

Raffaello: Mária a gyermek Jézussal, 
National Gallery of Art, Washington
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Kommunikáció

Az anyanyelvi órákon sokat tanultatok már arról, 
hogy amikor kapcsolatba lépünk valakivel, beszél-
getünk, vitázunk, kommunikációs helyzetben veszünk 
részt. Sok tapasztalatot szerezhettetek már arról is, 
hogy ilyenkor a nem nyelvi eszközöknek is komoly 
szerepe lehet.
De kommunikációs helyzetben vesztek részt akkor is, 
amikor az iskolai tanévnyitón társatok ünnepi beszé-
dét hallgatjátok, és akkor is, amikor ti magatok 
beszéltek egy témáról valamilyen hallgatóság elôtt. 
Sok múlik azon, hogy helyesen választjátok-e meg 
a kommunikációs helyzethez illô nyelvi formát. 
Ebben segít a következô fejezet.

Milyen beszédhelyzet látható a képen? Ki a fel-
adó és a befogadó? Mi lehet az üzenet?
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KÉP: pl. fotoliáról: 
#5330474

3.

4.

Kommunikáció22. Kommunikáció szóban és írásban

1.

2.

Szerintetek hogyan könnyebb kommunikálni? Szóban vagy írásban? Miért? 
Vitassátok meg a képek segítségvel!

 a)  Olvassátok el a következô szövegeket! Ki a feladó és ki a befogadó az egyes 
szövegekben? Mi az üzenet? Beszéljétek meg!

– Hallottad?
– Mit?
– Hát a meccs!
– Milyen meccs?
– Szerdán. A tanár–diák! Elmarad.
– Na, ne! Miért?
– A fél suli kikészült…
–  Ja, tényleg…hát…én egyébként sem 

tudtam volna ott lenni. Edzésem van. 
De azért kár…

 b)  Hasonlítsátok össze a két szöveget az alábbi szempontok alapján!
  • szóhasználat

• mondatfajták
• a mondatok megszerkesztettsége
• nem nyelvi jelek használata

Mondanivalónk megfogalmazását befolyásolja, hogy szóban vagy írásban 
kom munikálunk-e. Élőszóban többnyire nincs elég időnk a mon dandónk 
meg tervezésére, javítására. Ezért szóhasználatunk kevésbé igényes, monda-
taink általában rövidebbek, kevésbé megszerkesztettek, szövegünk felépítése 
kötetlenebb. Ugyanakkor változatosabban használjuk az egyes mondafajtá-
kat. A szóbeli közlésben fontos szerepet kapnak a kommunikáció nem nyelvi 
eszközei is (pl. arcjáték, gesztusok, hanglejtés, hangsúly).
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3.

4.

 a)  Melyik kommunikácós helyzethez melyik mondat illik? Csoportosítsátok 
a mon datokat a képek segítségével!

Milyen hibát vétettek a megszólalók? Miért? Javítsátok a hibákat!

Ha írásban kommunikálunk, akkor van idő előkészíteni, átgondolni, meg-
szerkeszteni a mondanivalót. Szóhasználatunk ilyenkor igényesebb, többnyi-
re hosszabb és bonyolultabb mondatokban fogalmazunk, tudatosabban épít-
jük fel a szövegünket. A kommunikáció nem nyelvi jeleinek írásban is fontos 
szerep jut (pl. betűtípus, betűméret, tagolás).
A két típust azonban sok esetben nem lehet élesen elkülöníteni egymástól. 
A chat például írásbeli szöveg, mégis a szóbeli szövegekhez hasonlít. Ugyanígy 
egy szóban elhangzó ünnepi beszédet vagy kiselőadást felkészülés előz meg.

Bocs, de nem tok.:(
Na, erre most mit mondjak…

Sajnálattal értesítjük, hogy nem áll módunkban eleget tenni a kérésének.

Kérjük, tartozását haladéktalanul rendezze!

Ja, persze!

Üdv mindenkiNET!!!

 b)  Volt olyan mondat, amelyet több helyre is be lehetett sorolni? Szerintetek 
miért? Beszéljétek meg!

Mondja már meg,
meddig van nyitva

a pénztár!

Figyu, hol találom 
a lexikonokat?

Szióka! 
Kérek két kiló 

krumplit.
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1.

2.

5.  a) Milyen történet bontakozik ki az alábbi SMS-ekbôl? Beszéljétek meg!

 b)  Alkossatok csoportokat, és fogalmazzátok meg a történteket 6-8 mondat-
ban az alábbiaknak megfelelôen szóban vagy írásban!

  A csoport:  Meséljétek el a történetet a bátyátoknak/nôvéreteknek, aki nem volt jelen 
az eseményeken!

  B csoport: Írjátok meg e-mailben az eseményeket egy barátotoknak!
  C csoport: Számoljatok be a suliújságban a történtekrôl!

 c)  Hasonlítsátok össze az egyes szövegek szóhasználatát, mondatszerkeszté-
sét, szövegfelépítését! Milyen hasonlóságokat és különbségeket figyelte-
tek meg?

A jövô iskolája?
Mai modern, digitális világunkban a kézírás egyre inkább háttérbe szorul a gép-
írással szemben. Ha például levelet, üzenetet akarunk írni egy barátunknak, 
akkor többnyire e-mailt, SMS-t stb. gépelünk be a billentyûzeten. 

2011-ben az Amerikai Egyesült Államok legtöbb tagállamában ezért harma-
dik osztálytól a kézírás helyett gépírást tanulnak a diákok, és a számonkérés is 
digitális formában történik. De vajon valóban indokolt mindez? A szakemberek 

között is éles vita alakult ki errôl. Egyesek szerint 
a technikai fejlôdés révén hamarosan megszûnik 
az írott betûk használata, és az oktatásnak erre kell 
felkészítenie a diákokat. Mások a kézírás jelen tô sé-
gét hangsúlyozzák, arra hivatkozva, hogy a kézzel 
való írás elôsegíti az olvasás elsajátítását és a ta-
nul tak megjegyzését.

Nektek mi a véleményetek a kézírás és a gép-
írás viszonyáról? Véleményeteket a saját éle-
te tekbôl vett példákkal támasszátok alá!
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