MJOT könyvek a japán nyelv tanulásához és gyakorlásához
MJOT könyvlista 2019. január

Japán–magyar szógyűjtemény kezdőknek
1000.- Ft
Méret: B5, 72 old.
Kb. 2300 címszót tartalmaz, köztük az érettségi vizsgához, továbbá a Japán
Alapítvány új rendszerű vizsga N4-es fokozatához szükséges szavakat.
AKCIÓ! Ha megveszi hozzá a Magyar-japán szógyűjtemény kezdőknek c.
kiadványt, a kettő kerül 1500 Ft-ba.

Magyar–japán szógyűjtemény kezdőknek
1000.- Ft
Méret: B5, 80 old.
Kb. 2800 címszót tartalmaz, köztük az érettségi vizsgához, továbbá a Japán
Alapítvány új rendszerű vizsga N4-es fokozatához szükséges szavakat.
AKCIÓ! Ha megveszi hozzá a Japán-magyar szógyűjtemény kezdőknek c.
kiadványt, a kettő kerül 1500 Ft-ba.

Magyar-japán tematikus szógyűjtemény
2800.-Ft
Méret: B5, 310 old.
A hazai általános nyelvvizsgákon és a Nemzetközi Japán Nyelvvizsgán
leggyakrabban előforduló 16 témakörben, alapfoktól (A1) felsőfokig (C2) 10.000
szót tartalmaz. A tárgymutató honlapunkról letölthető.

Középszintű érettségi feladatgyűjtemény
AKCIÓ! 1500.- Ft
(2 db CD-vel)
Méret: B5, 128 old.
Négy komplett feladatsor hanganyaggal, amely nemcsak az középszintű érettségi,
hanem az alapfokú nyelvvizsgára való felkészüléshez is ajánlott.

Emelt szintű érettségi feladatgyűjtemény
AKCIÓ! 1500.- Ft
(2 db CD-vel)
Méret: B5, 144 old.
Négy komplett feladatsor hanganyaggal, amely nemcsak az emelt szintű érettségi,
hanem a középfokú nyelvvizsgára való felkészüléshez is ajánlott.

Hiragana és katakana írás munkafüzet
1200.- Ft
Méret: A4, 56 old.
Kezdők számára készült írás munkafüzet, amely asszociációs módszerrel, képek
segítségével tanítja a szótagjeleket.

Hiragana tanulókártya

2000.-Ft

Méret: 11x7 cm
Soronkénti színkódolással, vonássorrend bemutatásával és nagyon kawaii (aranyos)
képekkel segíti a hiraganák tanulását. A dobozban a 46 kártyán kívül szólista is
található. Otthoni és osztálytermi használatra is ajánljuk.

Katakana tanulókártya
2000.-Ft
Méret: 11x7 cm
Soronkénti színkódolással, vonássorrend bemutatásával és nagyon kawaii (aranyos)
képekkel segíti a hiraganák tanulását. A dobozban a 46 kártyán kívül szólista is
található. Otthoni és osztálytermi használatra is ajánljuk.

Kezdő kandzsi I.
1300.- Ft
Méret: A4, 48 old.
A kiadvány a Nemzetközi Japán Nyelvvizsga N5-ös szintjéhez szükséges 100+ (=110)
kandzsi elsajátításához készült.
Minden kandzsit rajzzal, megjegyzést segítő magyarázattal, vonás-sorrenddel, a
kínai és japán olvasattal, ezeket tartalmazó szavakkal és gyakorló feladatokkal segít
megtanítani.

Kezdő kandzsi II.
1300.- Ft
Méret: A4, 64 old.
A Kezdő kandzsi II. japán írás munkafüzet a Nemzetközi Japán Nyelvvizsga N4-es
szintjéhez szükséges következő 120 kandzsi elsajátításához készült.
Minden kandzsit rajzzal, megjegyzést segítő magyarázattal, vonás-sorrenddel, a
kínai és japán olvasattal, ezeket tartalmazó szavakkal és példamondattal segít
megtanulni.

Kezdő kandzsi III.

1300.- Ft

Méret: A4, 64 old.
A Kezdő kandzsi III. japán írás munkafüzettel a Nemzetközi Japán Nyelvvizsga N4-es
szintjéhez szükséges újabb 123 kandzsi elsajátításában segít.
Minden kandzsit rajzzal, megjegyzést segítő magyarázattal, vonás-sorrenddel, a
kínai és japán olvasattal, ezeket tartalmazó szavakkal és példamondattal segít
megtanulni.

Tematikus középhaladó kandzsi I.

1500.- Ft

Méret: A4, 80 old.
A Tematikus középhaladó kandzsi I. írás munkafüzet a Kezdő kandzsi I-III.
munkafüzetek folytatása, a középhaladó szintű tanulók számára készülő, szintén
három részből álló sorozat első kötete.
A Középhaladó kandzsi sorozat az eddig megtanult 352 kandzsi folytatásaként a KER
B2 valamint a Nemzetközi Japán Nyelvvizsga N3 szint kandzsi tanulását és
gyakorlását segíti témák szerinti csoportosításban, összesen kb. 700 kandzsi
elsajátításáig.
Daruma japán írás munkafüzet
1000.-Ft
gyermekeknek
Méret: A4, 139 old.
A kötet csak a hiraganát tanítja meg. Mivel gyermekeknek szól, az átlagosnál
nagyobbak az írásjegyek, nagyobbak a képek, a sok változatos feladattal játszva
tanulhatunk és gyakorolhatunk.
Az írásjegyek megtanulása mellett az első száz szót is megtanuljuk, hiszen egymásra
épülnek a feladatok, tudni kell az előző részben leírt szavakat (vagy hátul ‘Az én
szótáram’-ba beírni és onnan puskázni.)
Ajándékba jár mellé a Japán daloskönyv c. kiadvány is.
Egyéb könyvek (amíg a készlet tart):
Japán nyelvtani összefoglaló
3500.- Ft
Magyar–japán, japán–magyar gazdasági szótár
3990.- Ft
Szöveggyűjtemény (Daruma sorozat)
500.- Ft

A könyvek megrendelhetők az mjot49@gmail.com címen, átvehetők előre egyeztetett időpontban
személyesen az MJOT székhelyén.

