


Szavak

Mi van a parkban? A parkban van .........................
Was ist im Park? Im Park ist .................................
Mit csinál a fiú (a lány)?
Was macht der Junge (das Mädchen)? 

A parkban

én játszom, te játszol, õ játszik, mi játszunk, ti játszotok,
õk játszanak (spielen)
én szaladok, te szaladsz, õ szalad, mi szaladunk, ti szaladtok,
õk szaladnak (laufen)

Im Park

1. Egészítsd ki! 
    Ergänze!

A parkban a fiú játszik.

A parkban a lány _____________.

A parkban a gyerek ___________.

A parkban a lány labdázik.

A parkban a gyerek ___________.

A parkban a fiú _____________.

A _____________ a lány hintázik.

A parkban a _____________ labdázik.

A parkban a gyerek _____________.

2. Folytasd a felsorolást!
    Liste weiter auf!

A parkban van fa, p_______, cs_______, h_______.

A fiú játszik, sz_______, h_______, cs_______.

3. Rajzold le, amit a szó jelent!
    Zeichne was das Wort bedeutet!

egy labda
Ein Ball

egy hinta
Ein Schaukel

egy pad
Eine Bank

egy fa
Ein Baum

Mondatok
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Mi van a táskámban?
Was habe ich in meiner Schultasche?

iskolatáska

Schultasche

könyv
Buch

tolltartó
Federpenal

tízórai
Jause

füzet
Heft

ceruza
Bleistift

toll
Füllfeder

hegyzõ
Spitzer

–
4
1
–



Mi van a táskámban?
Was habe ich in meiner Schultasche?

Nekem van egy táskám (füzetem, könyvem, tolltartóm, ceruzám, 
tollam). A könyv a táskában van. 
Ich habe eine Schultasche (Heft, Bleistift, Füllfeder). 
Das Buch ist in der Schultasche

Hova teszem? (Wohin lege ich es?)
                 – táskába (in den, in die, in das)
                 – asztalra (auf den, auf die, auf das)

1. Egészítsd ki! (Ergänze!)

A tolltartóban van egy ______________, _____________, _____________,

____________. A táskában van egy ___________ és egy ____________.

2. Folytasd! (Mach weiter!)

Nekem van egy táskám.

Nekem van egy tollam.

____________________.

Nekem van egy könyvem.

Nekem van egy füzetem.

Neked van egy táskád.

Neked van egy tollad.

Neked van egy ceruzád.

__________________.

Neked van egy füzeted.

3. Egyetlen szóval felelj! (Antworte so kurz wie möglich!)

Hova teszem a táskám?
Hova teszem a füzetem?
Hova teszem a ceruzám?

Hova teszem a tollam?
Hova teszem a tolltartóm?
Hova teszem a könyvem?

4. Felelj! (Antworte!)

Hol van a könyv?

Hol van a füzet?

Hol van a ceruza?

Hol van a toll?

Hol van a gumi?

A táskában.

_______________.

_______________.

_______________.

_______________.

A könyv a táskában van.

____________________________.

____________________________.

____________________________.

____________________________.

Neki van egy táskája.

Neki van egy tolla.

Neki van egy ceruzája.

Neki van egy könyve.

___________________.

Mondatok

–42–



Ismétlés
Wiederholung

Hintázás közben mondják a gyerekek.

Der Kinder sagen, indem sie schaukeln.

Egyetlen szóval felelj!  
Antworte ganz kurz!

Hol van a hinta? 

Wo ist die Schaukel?

Hol van a csúszda? 

Wo ist die Rutsche?

Hol van a toll? 

Wo ist die Feder?

Hol van a táska? 

Wo ist die Tasche?

Folytasd!

Mach weiter!

Nekem van egy labdám. Neked … Neki …

Nekem van egy ceruzám. Neked … Neki …

gumi rGummi

(rRadiergummi)

toll rFeder

ceruza rBleistift

könyv sBuch

füzet sHeft

tolltartó rFederhalter 

táska eTasche 

fa eBaum 

labda rBall 

csúszda eRutsche 

hinta eSchaukel Szavak
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Ismétlés
Wiederholung

grün
zöld

gelbe
sárga

rot
piros

Minden gyermeknél van 3 színes korong: egy piros, egy sárga és egy 
zöld. A játékvezetõ gyermek mondja a verset, a piros, sárga, zöld szónál 
felmutatja az illetõ színt. A többi gyermek mondja a megfelelõ sorokat.

Így: 
Játékvezetõ                                   G   y  e r  m   e  k  e  k 
Hogyha piros,                                m   e n  n  i  t  i l o  s !  
Sárga fényre                                  m   é g   n  e   l é  p  j le!    
Zöldet jelez?                                 M   o  s  t  á  t m   e h  etsz!  

Tamás Mária

Fényrendõr

Ez a lámpa 
színét váltja.

Hogyha piros:
menni tilos!

Sárga fényre
még ne lépj le!

Zöldet jelez?
Most átmehetsz!

Játék

Jedes Kind hat 3 farbige Diske(tte)n bei sich: eine rote, eine gelbe und eine 
grüne. Das Kind, der das Spiel leitet, sagt das Gedicht auf. Beim Sagen von 
rot, gelb, grün zeigt immer die richtige … auf. (Die reimende Verkehrsregel 
sagt er aber nicht.) Die anderen Kinder sagen die zu den Farben gehörende 
Verkehrsregel auf.

Színezd ki a villanyrendõr égõ lámpáját!

Male die leuchtenden Lichter des Verkehrsampels aus!
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Gyümölcsök
Obst

körte

Bierne

alma

Apfel

szilva

Zwetschke (Pflaume) szõlõ

Wein (Traube)

dió

Nuss

birs

Quitte

–
4
5
–



eszem, eszel, eszik, eszünk, esztek, esznek (essen)
szedek, szedsz, szed, szedünk, szedtek, szednek pflücken)

Gyümölcsök

Obst

alma
Apfel

szilva
Zwetschke (Pflaume)

körte
Birne

szõlõ
Traube

dió
Nuss

birs
Quitte

Piros golyó vékony száron
mosolyog a lombos ágon.

.
A körte sárga,
nincs neki párja.
Kisbuta és nagyokos
szereti, mert zamatos.

Zeichne!

Pista almát (körtét, szilvát, diót, szõlõt) szed.
Mari almát (körtét, szilvát, diót, szõlõt) eszik.
A gyerekek (õk, a tanulók) almát szednek.
A fán sok gyümölcs (alma, körte, szilva, dió) van.

Szavak

Mondatok
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sárgarépa
Karotte

hagyma
Zweibel

paprika
Paprika

paradicsom
Tomate (Paradeiser)

káposzta
Kohl

krumpli (burgonya)
Kartoffel (Erdäpfel)

petrezselyem
Petersilie

A zöldséges kert
Die Gemüsegarten

Barátom a petrezselyem,
egy csokorba kötik velem.
                          Mi az?

Zeichne! Rajzold le!

zöldségféle = vetemény  (Gemüse – saat)
termesztek, termesztesz, termeszt (anbauen, anplanzen)
fõzök, fõzöl, fõz (kochen)
a konyhában  (in der Küche)

Kati sok sárgarépát (petrezselymet, hagymát, káposztát, 
krumplit, paradicsomot) eszik.
Édesanya a konyhában sárgarépát (petrezselymet, hagymát, 
káposztát, krumplit, paradicsomot) fõz.

.

Szavak

Mondatok

–47–



A zöldséges kert
Der Gemüsegarten

3. Rajzold le, te mit tennél az ágyásokba!
    Zeichne, was alles würdest du in die Beete anpflanzen!

gereblye
rRechen
eHarke

kapa
eHacke                  ásó

rSpaten                 

                                 Veress Zoltán

Gyere, mondd meg, édesapa,
mire való a kis kapa,
a nagy ásó, a gereblye, 
mutasd meg, hogy kell bánni vele!

Kertészkedõ

2. Tanuld meg a verset! Lerne das folgende Gedicht! 
(krumpli)

Tavasszal a földbe tesznek,
késõ õsszel elõvesznek.

(retek)

Zöld, de nem bokor,
vörös, de nem alma,
farka van, de nem egér.

(hagyma)

Szereted vagy nem szereted,
ha megeszed, megkönnyezed.

1. Fesd ki a találós kérdés melletti rajzot!
    Male di Zeichnung neben dem Rätsel aus!
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–
4
9
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A testrészek
Die Körperteile

fej
Kopf

kar
Arm

test
Körper

kéz
Hand

Láb
Fuss



felemelem, felemeled, felemeli, felemeljük, felemelitek, 
felemelik; emeld fel, emeljétek fel (aufheben)
kinyitom, kinyitod, kinyitja, kinyitjuk, kinyitjátok, kinyitják;
nyisd ki, nyissátok ki (aufmachen, öffnen)
becsukom, becsukod, becsukja, becsukjuk, becsukjátok, 
becsukják (zumachen, schliessen)
tiszta, tisztább, legtisztább (sauber)

Ez a fejem (kezem, lábam, arcom, szemem, orrom, szám,
fülem, ujjam). Felemelem a kezem (lábam, bal lábam, 
bal kezem, jobb lábam, jobb kezem). Kinyitom (becsukom)
a szemem (szám). A kezem (lábam, arcom, szemem, szám, 
fülem, ujjam) tiszta.

Hüvelykujjam körtefa.
Mutatóujjam megrázta.
Középsõujjam felszedte.

Gyûrûsujjam hazavitte.
Kicsiujjam mind megette.
Megfájdult a hasa tõle. Jaj!

 A testrészek
Die Körperteile

Mondóka

fej 
Kopf

test
 Körper

kéz 
Hand

 láb 
Fuss

arc 
Gesicht

szem 
Auge

orr
Nase

száj 
Mund

fül 
Ohr

ujj (ujjak)

jobb kézbal kéz

Szavak

Mondatok
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törülközõ
Handtuch

vízcsap
Wasserhahn

kagyló
Waschbecken

szappan
Seife

fogkefe
Zahnbürste

Tisztálkodás
Körperhygiene

–51–
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Zahnpaste



Tisztálkodás
Körperhygiene

fogkrém
Zahnpaste

fésû
Kamm

törülközõ
Handtuch

fogkefe
Zahnbürste

vízcsap
Wasserhahn

szappan
Seife

Kinek van egy csöpp esze,
barátja a fogkefe,
mert ha nem lesz a barátja,
elõbb-utóbb kárát látja.

Jobb, ha megjön az eszed,
s most a fogkefét veszed,
mint ha fúrók, orvosságok
zümmögik, hogy „látod, látod”!

                Lászlóffy Aladár
Fogkefe-vers
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Tisztálkodás
Körperhygiene

Foga van, és mégsem eszik.
                            Mi az?

Simogatja arcod, kezed mindennap, 
s jóságáért csak egy kevés vizet kap.
                                       Mi az?

Vízben síkos, kézben habos,
piszkos kezet tisztára mos.
                        Mi az?

2. Fejtsd meg a találós kérdést! A megfejtést rajzold le!
    Löse das reimende Rätsel unde zeichne di Lösung!

Jaj, de piszkos ez a gyerek,
Ránézni is alig merek.
A kis patak sem szereti,
Utána fut, megkergeti.
Megragadja, megcsapdossa,
Arcát, fülét jól megmossa.

1. Tanuld meg a mondókát!
    Lerne das Gedicht auswendig!

Ez egy vízcsap (szappan, fogkrém, fogkefe, fésû).
Õ (a fiú, a lány, Kati, Pista) mosakodik (törülközik).
Berci (õ, a fiú, a gyerek, a tanuló) tiszta lesz. 
Sári (Jancsi, Kinga) keze (lába, füle, szeme) nem piszkos.
Mari (õ, a lány) megmossa a kezét (fejét, lábát, fülét).

.

Szavak
mosakodom, mosakodsz, mosakodik, mosakodunk, 
mosakodtok, mosakodnak (sich waschen)
megmosom, megmosod, megmossa, megmossuk, 
megmossátok, megmossák (waschen)
tiszta = sauber, piszkos = schmutzig

Mondatok
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Ismétlés
Wiederholung

3. Tanuld meg az énekes játékot!
    Lerne das Singspiel!

2. Rajzold le a fej részeit!
    Zeichne die Teile des Kopfes!

1. Mondd el a test részeit!
    Sag die Körperteile auf!

A játékosok kört alkotnak. 
Egy gyermek a körön kívül áll. 
Mindenki énekel. Az ugorj 
szóra a kívül álló beugrik a 
körbe. Mímeli a mosakodást, 
fésülködést, majd odafut egyik 
gyerek elé, annak a „kötényké-
jében” megtörülközik. Ezután a 
kötényes gyerek áll középre, és 
a játék újra kezdõdik.

.

(Anleitung:) Die Spielr bilden einen Kreis und singen das Lied. Ein Kind steht 
ausserhalb des Kreises. Wenn das Wort ugorj! (=spring!) gesungen wird, springt er in 
die Mitte des Kreises und mimt, imitiert das Gesichtwaschen, das Kämmen, dann rennt 
es zu einem Kollegen und trocknet sich in der „Schürze" des anderen Kindes. Danach 
tritt das andere Kind in die Mitte und das Spiel fängt von vorne an.
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Karcsi és Kati öltözködik
Karcsi und Kati ziehen sich an
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Karcsi és Kati öltözködik
Karcsi und Kati ziehen sich an

blúz
Bluse

szoknya
Rock

sapka
Mütze

ruha
Kleid

ing
Hemd

sál
Schal

nadrág
Hose

nagykabát
Mantel

.

Szavak

2. Rajzold le a találós kérdés megfejtését!
    Zeichne die Lösung des Rätsels!

Egy lyukon bebújsz,
két lyukon kibújsz,
mikor gondolod, hogy bebújtál,
már ki is bújtál. 
                     Mi az? (nadrág)

1. Mondd el, hogyan öltözöl fel reggel!
    Sag's wie du dich in der Früh anziehst!

felöltözöm (öltözködöm), felöltözöl (öltözködsz), felöltözik 
(öltözködik), felöltözünk (öltözködünk), felöltöztök (öltöz-
ködtök), felöltöznek (öltözködnek) (anziehen)
levetkezem, levetkezel, levetkezik, levetkezünk, 
levetkeztek, levetkeznek (ausziehen)
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A család
Die Familie

apa
Vater

anya
Mutter

nagyanya
Großmutter

nagyapa
Großvater

fiú
Sohn (Junge)

lány
Tochter (Mädchen)

–
5
7
–



A család

1. Sorold fel a képen látható család tagjait! 
    Nenne alle Mitglieder der Familie vom Bild!

Die Familie

2. Egészítsd ki!
    Ergänze!

Édesapám neve: _____________________. 

Édesanyám neve: _____________________.  

Nagyanyám neve: _____________________. 

Nagyapám neve: _____________________. 

A fiútestvéremet _____________________-nak(nek) hívják. 

A nõvéremet _____________________-nak(nek) hívják.

A húgomat _____________________-nak(nek) hívják. 

3. Válaszolj egyetlen szóval! 
     Antworte in einem Wort!

szülõ(k), nagyszülõ(k), testvér(ek) 
a család tagjai (die Familienmitglieder)
leánytestvérem (nõvérem, húgom), fiútestvérem (bátyám, öcsém)

Édesapám (édesanyám, a testvérem) neve .......
Édesapámat (édesanyámat, a testvéremet) .........-nek hívják.

Édesa ám apja: _________________. 

Édesapám apja: ________________.  

Édesanyám anyja:_________________. 

Édesapám anyja: _______________. 

ny

4. Fordítsd német nyelvre!
    Übersetze ins Deutsche!

Édesapám, édesanyám, a testvéreim és én egy család vagyunk. 
A húgom és a bátyám a testvéreim.

Szavak

Mondatok
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A szoba
Das Zimmer

szekrény
Schrank

televízió
Fernsehen

asztal
Tischszék

Sessel, Stuhl

óra
Uhr

kép
Bild

ágy
Bett

–
5
9
–

Egészítsd ki!
Ergänze!



A szoba
Das Zimmer

1. Felelj a kérdésekre! Antworte auf die Fragen!

2. Rajzold le: az asztalt, a széket, a szekrényt, az ágyat!
    Zeichne den Tisch, den Sessel, den Schrank, das Bett!

3. Válaszolj a HOL kérdés segítségével!
     Antworte mit Hilfe der Frage WO!

Mi ez? (Was ist das?) Hol van? (Wo ist es?)

mellett (neben dem/der/dem), alatt (unter dem/der/dem)

Az asztal mellett van a ________ . A tévé a _________

mellett van. A kép alatt van az _____________. A szék az _________

_____________ mellett van. Az asztal felett van a _______________. 

Az óra az _____________felett van.

____ ________ 

4. Mondd magyarul!
    Sag es auf Ungarisch!
  Das ist ein Zimmer. Im Zimmer ist ein Schrank, ein Tisch, ein Bett,
 ein Bild, eine Uhr

M

Ez egy asztal?
Ist das ein Tisch?

Ez egy szék?
Ist das ein Stuhl?

Ez egy szék?
Ist das ein Stuhl?

Ez egy szekrény?
Ist das ein Schrank?

Ez egy óra?
Ist das ein Uhr?

Ez egy ágy?
Ist das ein Bett?

Igen, ez egy ....... (Ja, das ist ein/e …)
Nem, ez nem ......., ez egy ...... 
(Nein, das ist nicht ein/e …, das ist ein/e …)

.

Szavak

Mondatok
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A lakás
Die Wohnung

konyha
Küche

fördõszoba
Badezimmer

háló(szoba)
Schlafzimmer

ebédlõ
Esszimmer

nappali (szoba)
Wohnzimmer

–
6
1
–

Sorold fel a helyiségekben látható bútorokat!
Sage, was für Möbeln in den Räumen zu sehen sind!



A lakás
Die Wohnung

1. Sorold fel, mi van a lakásban!
    Liste alles auf, was in der Wohnung ist!
     A lakásban van: egy konyha, ______________, _______________,

 ________________,________________.

2. Fordítsd le magyar nyelvre! Übersetze ins Ungarische!
   Wir wohnen in einem Wohnblock. Unsere Wohnung hat ein Ess-
zimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. 
Das Badezimmer is neben der Küche.  

tömbház (Wohnanlage), családiház (Familienhaus)
lakom, laksz, lakik, lakunk, laktok, laknak (wohnen)
fõzök, fõzöl, fõz, fõzünk, fõztök, fõznek (kochen)
alszom, alszol, alszik, alszunk, alusztok, alusznak (schlafen)

3. Felelj a kérdésekre!
    Antworte auf die Fragen!

Hol laksz?

Hol ebédeltek?

Hol fõz édesanya?

Hol alszik a testvéred?

Hol lakik nagymamád?

Tömbházban.

______________.

______________.

______________.

______________.

Én tömbházban lakom.

______________________.

______________________.

______________________.

______________________.

4. Kösd össze, hogy mi hol található?

fürdõszobában

konyhában

hálószobában

fürdõszobában

konyhában
nappaliban, szobában

Szavak
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Ismétlés
Wiederholung

Mondd el, ki látható a képen!
Sag es, wer auf den Bilder zu sehen sind!

–
6
3
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Ismétlés
Wiederholung

1. Sorold fel a te családod tagjait!
    Liste die Mitglieder deiner Familie auf!

.

Szavak vers – Gedicht
éljen – es lebe

2. Rajzold le a te szobádat!
    Zeichne dein eingenes Zimmer!

4. Tanuld meg a verset vagy az imát!
    Lerne das Gedicht oder das Gebet auswendig!

ebédlõ
fürdõszoba

elõszoba
hálószoba

gyerekszoba
konyha

3. Húzd át, ami a ti lakásotokban nincs!
    Streiche das, was in euren Wohnung es nicht gibt!

Tudok én egy verset,
annál szebb vers nincsen:
az én édesanyám (édesapám)
soká-soká éljen!

Ima

Istenem, Teremtõm,
Hallgasd meg imámat:
Áldd meg minden jóval
apámat s anyámat!

Köszöntõ
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