
FINN ALAKTAN 1. – AZ IGÉK (CSÜTÖRTÖK 14–16)

Kedves Hallgatóim!
A koronavírus miatti helyzetben, mint tudjátok, át kell térnünk a távoktatásra.
A Finn alaktan (igék) című órával kapcsolatban a következő információkat szeretném
megosztani Veletek.

Alapelvnek azt tartom, hogy a távoktatásban az egyes tárgyakra fordított idő lehetőleg
ugyanannyi legyen, mintha rendes oktatásban vennétek részt, azaz 90 perc + a félév
közben/végén megírandó dolgozatokra fordított idő. Ennek szellemében igyekeztem
összeállítani az egyes (táv)órák anyagát. Ugyanakkor azt is figyelembe kellett vennem, hogy
bemutassam az igerendszer egészét.

AZ ÓRAI ANYAGOK FELÉPÍTÉSE:
a) Nyelvtan. Az adott nyelvtani anyag leírása (magyarul).
b) Feladatlap.

A MENETREND:
1. óra: március 26. Igetövek, tőtípusok (ismétlés)
2. óra: április 02. Fokváltakozás
3. óra: április 09. Indicativus presens, állító és tagadó ragozás
4. óra: április 16. Indicativus imperfectum, állító ragozás
5. óra: április 23. Indicativus imperfectum, tagadó ragozás

Indicativus perfectum, állító és tagadó ragozás
6. óra: április 30. Indicativus plusquamperfectum; az igeidők használata
7. óra: május 07. Conditionalis presens és perfectum, potentialis presens és perfectum
8. óra: május 14. Imperativus

SZÁMONKÉRÉS: a feladatlap kitöltése
Két eset van: vagy a könnyebbik utat választjátok, és a wikipédia (stb.) „segítségével” öt perc
alatt kitöltitek, vagy pedig nekiültök és megtanuljátok. Nem fogom osztályozni a
visszaküldött anyagot, nem mutatom meg senkinek! Az lenne a lényeg, hogy csak magatok,
minden külső segítség nélkül, saját kútfőből csináljátok meg. Én javítom, visszaküldöm. Ha
sok lesz benne a hiba, az sem baj, veselkedjetek neki még egyszer és még egyszer, addig,
amíg meg nem tanuljátok. Még egyszer hangsúlyozom: nem osztályozok!!!

De az órát csak akkor tekintem „igazoltnak”, ha az adott órát követő héten szerda estig
megkapom a tesztet (ismétlem: nem baj, ha hemzseg a hibától, csak próbáljatok meg önállóan
dolgozni!).
Nem hallgathatom el, hogy ez nagyon nehéz anyag. Tanári magyarázattal is nehéz, de anélkül
még nehezebb. De ne hátráljatok meg… És ha majd egyszer feloldják a karantént, el fogom
magyarázni mindazon dolgokat, amik most nem tűnnek világosnak…

Ha szükséges, az egyes nyelvtani részekhez adok még szakirodalmat.
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vagy hívjatok bátran (reggel 10 és este 18 óra között, hétköznapokon )

Telefonszámom: 30 4758 820
Emailcímem: maticsak.sandor@arts.unideb.hu

Vírusmentes szemesztert kívánva, üdvözlettel: M.S.


