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Japánóra 2016/2017 éves terv 

 

- minden héten kisdolgozat az aktuális lecke szavaiból, kanjijaiból (小テスト), téli és tavaszi 

szünet után féléves teszt (中間テスト) 

- igény esetén külön programok (japán napok, filmhét, Hopp Ferenc Ázsiai Múzeum látogatása, 

sushizás) 

- ha nem lesz csúszás, április második hetétől lehet specializált foglalkozásokat tartani 

(fordítás, irodalom, nyelvtan gyakorlása, japán kultúra és társadalom japán nyelven) 

- a szükséges tankönyvek linkjét mailben vagy facebook-csoporton belül elküldöm (Genki I –II., 

később specializációtól függően Reibun de Manabu/ Nihon wo hanasou) 

2016 
Szeptember 

1. hét 

- hiragana 

- bemutatkozás, köszöntések japánul 

- igeragozás bevezetés 

házi: szólista következő hétre 

2. hét 

- óra elején 小テスト 

- katakana, saját név leírása 

- ismétlés (bemutatkozás, köszönés) 

- igeragozás (る- igék, う- igék, kivételek) és tagadás 

- partikulák (は、が、を、へ、で、に、の) 

házi: szólista tanulása következő órára 

3. hét 

- 小テスト, pluszpont, ha valaki le tudja írni a dolgozatra katakanával a nevét 

- ismétlés (igeragozás, partikulák) 

- igeragozás múlt idő 

- melléknév ragozás  (な- melléknév, い- melléknév) és tagadás 

- ha van idő, ませんか forma 

házi: szólista 

 

4. hét 

- 小テスト, név katakanával 

- ismétlő feladatok:  

hiragana 

katakana 

igeragozás (jelen/jövő, múlt, tagadás): 5 új ige 

partikulák (új: と、も) 

melléknévragozás: 10 új melléknév 
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-számolás, kanjik tanulása (14 db) 

- ha van idő, ましょう、しましょう forma 

házi: Genki tankönyv 1. lecke szólista 

 

Október – Genki I. tankönyv  

1. hét (Genki I. 1 -2. lecke) 

- 小テスト, név katakanával 

- óra, perc, életkor kifejezése 

- hét napjai + kanjik 

házi: 3. lecke szavai + kanjik 

2. hét (Genki 3. lecke) 

- olvasási gyakorlatok 

- gyakorlófeladatok 

- mutatónévmások 

- partikulák (új: ね、よ) 

- japán gépelés, e-mail írás 

házi: 4. lecke szavai + kanjik 

3. hét (Genki 4. lecke) 

- 小テスト 

- élő és élettelen dolgok közti különbség  

- múltidő ismétlés 

- hét napjai ismétlés, hónapok, évek elnevezései 

- japán ünnepek és rítusok  

házi: 5. lecke szavai + kanjik, 3 napról naplóbejegyzés írása (max. 5 mondat, e-mailben is lehet 

küldeni, de csak helyes megszólítással és e-mailes formával!) 

4. hét (Genki 5. lecke) 

- 小テスト 

- szeretet/ utálat kifejezése 

- fokozás 

- ましょう、しましょう forma ismétlés 

- számlálószavak 

- melléknévragozás ismétlés + múlt idő 

házi: 6. lecke szavai + kanjik, őszi szünetre beadandó: milyen volt a legutóbbi hétvége/ mik a 

tervek az őszi szünetre, 5-10 mondat) 

November 

1. hét (Genki 6. lecke) 

- 小テスト 

- て-forma 

- cselekvések összekötése 

- magyarázatadás 

- felszólító mód gyakorlása: torna az osztályteremben 

- irányok, égtájak 
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- kérés, tiltás 

házi: 7. lecke szavai + kanjik 

2. hét (Genki 7. lecke) 

- 小テスト 

- て-forma mellékneveknél 

- emberek számlállószavai 

- célhatározós szerkezet 

- ましょうか – másféle használata 

házi: 8. lecke szavai + kanjik 

3. hét (Genki 8. lecke) 

- 小テスト 

- rövid forma (informális beszéd) 

- vélemény kifejezése 

házi: 9. lecke szavai + kanjik 

4. hét (Genki 9. lecke) 

- 小テスト 

- múlt idejű igék és melléknevek rövid alakjai (informális beszéd) 

- időhatározók közti különbség 

- színek és színszimbolika 

házi: 10. lecke szavai + kanjik 

December 

1. hét (Genki 10. lecke) 

- 小テスト 

- évszakok és ünnepek 

- tervezés kifejezése 

- változás kifejezése 

- で partikula másféle használata 

- Kasajizo népmese 

házi: 11. lecke szavai + kanjik 

2. hét (Genki 11. lecke) 

- 小テスト 

- vágyakozás kifejezése 

- valaha/ sosem kifejezése 

- し、や  partikula 

házi: 12. lecke szavai + kanjik 

3. hét (Genki 12. lecke) 

- 小テスト 

- okhatározós szerkezet 

- tanácsadás 

- udvariassági fokok bevezetés 
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- valószínűség kifejezése 1. 

- Tanabata népmese 

házi: kanjik és nyelvtan ismétlése, mivel a téli szünet után nagydolgozat (中間テスト)!  

4. hét – téli szünet? 

2017 
Január 

1. hét 

-中間テスト Genki I. könyvből az óra első feléig, utána gyakorlás vagy filmnézés japánul 

házi: szólista tanulása következő hétre, Genki II. 13 lecke szavai 

2. hét (Genki II. tankönyv, 13. lecke) 

- 小テスト 

- képesség kifejezése 

- látszat, valószínűség kifejezése 2.  

házi: 14. lecke szavak + kanjik 

3. hét (Genki II. 14. lecke) 

- 小テスト 

- akarat kifejezése 

- valószínűség kifejezése 3.  

- feltételes mód 

házi: 15. lecke szavai + kanjik 

4. hét (Genki II. 15. lecke) 

- 小テスト 

- felszólító mód (informális) 

- gyakorlófeladatok 

házi: 16. lecke szavai + kanjik 

Február 

1. hét (Genki II. 16. lecke) 

- 小テスト 

- udvarias forma bevezetés 2. 

házi: 17. lecke szavak + kanjik 

2. hét (Genki II. 17. lecke) 

- 小テスト 

- たら-forma 

-  úgy hallottam/ úgy tűnik közti különbség 

házi: 18. lecke szavai + kanjik 

3. hét (Genki II. 18. lecke) 

- 小テスト 
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- tárgyas és tárgyatlan igék 

- időhatározók ismétlés 

- feltételes mód 

házi: 19. lecke szavai + kanjik 

4. hét (Genki II. 19. lecke) 

- 小テスト 

- udvariassági fokok 

házi: 2o. lecke szavai + kanjik 

Március  

1. hét (Genki II. 20. lecke) 

- 小テスト 

- szerény forma 

- bemutatkozás szerényen 

házi: 21. lecke szavai + kanjik 

2. hét (Genki II. 21. lecke) 

- 小テスト 

-  passzív szerkezet 

lecke: 22. lecke szavai + kanjik 

3. hét (Genki II. 22. lecke) 

- 小テスト 

-  műveltető szerkezet 

házi: 23. lecke + kanjik 

4. hét 

- 小テスト 

-  műveltető- szenvedő szerkezet 

nincs házi, tavaszi szünet utáni héten nagydolgozat (中間テスト)!  

Április 

1. hét: tavaszi szünet? 

2. hét: ismétlés 

3. hét: 中間テスト, utána sushizás, igények felmérése 

4. hét: irodalom/ nyelvtan/ japán kultúrával, társadalommal való foglalkozás a többi órán  

Május *specializáció* 

Június*specializáció* 

 


