
MOMO = MONDOM MONDATOK
A MONDATALKOTÁS PARADICSOMA

nehezen megy a mondatalkotás
gyakran nem tudod elkezdeni a mondanivalód, mert nem is
tudod, hogy hogyan fogj hozzá
összekeveredsz a számos mondattípusban

 PERSZE, ha

A Te céljaidnak megfelelő lesz ez a könyvem?



egyedülálló módon tartalmaz 23 színes mondatsablont,
melynek segítségével gyerekjáték lesz a mondatalkotás
a könnyen érthető elmélet mellett számos gyakorlat, feladat
segít a rögzítésben
mindent tartalmaz, ami a mondathoz kapcsolódik

Ha csak 3 infót mondhatnék a MOMOról,
akkor ezt mondanám: 

Mi a baj a jelenlegi nyelvtani könyvekkel, melyek
bármelyik könyvesboltban megvásárolhatók? 

nem tartalmaznak mondatalkotási feladatokat, vagy csak
korlátozottan
a legtöbb könyv csak az alap szórendeket tárgyalja (3),
MOMO pedig 23 szórendet
az elmélet felől közelíti meg a gyakorlatot, nem fordítva
(sokkal jobban megjegyzed, ha azonnal mondatokból indulsz ki)
a mondatokat szavakra szedi, nem pedig a szavakból alkot
mondatokat 
kevés a gyakorlat, túl sok az érthetetlen/ nehezen érthető
elmélet



aki már tisztában van a mondatalkotással
akinek nem okoz nehézséget az azonnali váltás
az egy mondattípusok között
jól tudja használni a mondatsablonokat

Kinek NEM ajánlom ezt a könyvet?



Milyen témaköröket dolgozok fel a könyvben?

 

I. EGYENES SZÓREND
1. Az egyenes szórend alapjai

2. Módbeli segédigékkel 
3. Igekötős igékkel

4. Perfekt múlt idős alakokkal 
5. Tipikus kötőszavak

 
II. FORDÍTOTT SZÓREND

1. A fordított szórend alapjai 
2. Tipikus kötőszavak

3. Módbeli segédigékkel
4. Igekötős igékkel

5. Perfekt múlt idős alakokkal 
 

III. KATI SZÓREND 
1. A KATI szórend alapjai 

2. Tipikus kötőszavak 
3. Módbeli segédigékkel

4. Igekötős igékkel 
5. Perfekt múlt idős alakokkal 

 
IV. KÉRDŐ SZÓREND 

1. ELDÖNTENDŐ KÉRDÉS 
2. Módbeli segédigékkel 

3. Igekötős igékkel 
4. Perfekt múlt idős alakokkal 

 
5. KÉRDŐSZAVAS KÉRDÉS 
6. Módbeli segédigékkel

7. Igekötős igékkel 
8. Perfekt múlt idős alakokkal 

 
V. ELVESZETT FEJEZET (titkos, bónusztartalmakkal)



A részletes tartalomjegyzék alapján láthatod, hogy minden olyan
mondattípust, sablont átbeszélünk a könyv hasábjain, amire

szükséged lehet a mindennapi kommunikáció során. 
Ezek segítségével örök búcsút inthetsz az egyszerű, tarzandojcsos

mondatalkotásodnak. 
Pár nap alatt érezni fogod a változást, hiszen eloszlik a fejedben lévő

káosz, legalábbis ami a mondatképzést illeti. 



Milyen Bónuszok járnak a MOMOHOZ? 

Tiéd lesz az egyenes, fordított, valamint a KATI szórenddel
álló kötőszavak gyűjteménye.
A 20 legtöbbet használt kérdőszó sem hiányozhat a
bónuszok közül, hogy mindent IS meg tudj kérdezni.
Egyedülálló gyűjtemény: mondattípusokhoz készült
sablonok, képletek összegyűjtve egy helyen. 
Ha nincs nálad a könyv, semmi gond: a HANGOSKÖNYVed
mindig kéznél lesz, hogy bárhol tanulhass!
A könyv fejezeteihez tartozó feladatok megoldásait találod
itt, mely letölthető és nyomtatható is. 
Tagja leszel személyes légkörű zárt facebook csoportomnak,
ahová csak a saját tanulóim kerülhetnek be.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



nyomtatott könyvként postán
ebook-ként e-mailben

2 verzióban érhető el: 
1.
2.

Milyen Bónuszok járnak a MOMOHOZ? 

Tiéd lesz az egyenes, fordított, valamint a KATI szórenddel
álló kötőszavak gyűjteménye.
A 20 legtöbbet használt kérdőszó sem hiányozhat a
bónuszok közül, hogy mindent IS meg tudj kérdezni.
Egyedülálló gyűjtemény: mondattípusokhoz készült
sablonok, képletek összegyűjtve egy helyen. 
Ha nincs nálad a könyv, semmi gond: a HANGOSKÖNYVed
mindig kéznél lesz, hogy bárhol tanulhass!
A könyv fejezeteihez tartozó feladatok megoldásait találod
itt, mely letölthető és nyomtatható is. 
Tagja leszel személyes légkörű zárt facebook csoportomnak,
ahová csak a saját tanulóim kerülhetnek be.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Milyen formában tudod megrendelni a MOMO-t? 



Milyen előnye van, ha e-book-ként rendeled meg? 

-nem kell várnod a postázásra (kb. 1 hét)
-nem kell extra postaköltséget fizetned 
-azonnal megkapod (max. 24 órán belül)
-több eszközre is letöltheted (telefon, laptop, tablet, számítógép,
okosóra, e-book olvasó, kenyérpirító stb.)
-kinyomtathatod, ha mégis szeretnél beleírni, színezni,
jegyzetelni
-környezetkímélő: mivel mindenki nem fogja kinyomtatni, így sok
kis fa életét tudjuk megmenteni egy ebook-kal. 

Akkor nincs más hátra, mint hogy megrendeld: 
https://lerndeutsch.eu/mondommondatok/

https://lerndeutsch.eu/mondommondatok/


Kérdésed van a MOMO-val
kapcsolatban?

Keress bátran a forródróton: 
info@lerndeutsch.eu

 
Zoli,

a Te német nyelvtanárod
 

Facebook: https://www.facebook.com/nemetnyelvoktatas 
Instagram: https://www.instagram.com/lerndeutsch.eu 
Youtube: https://www.youtube.com/czimerzoltan


