
A reggeli
Das Frühstück

tej
Milch

kakaó
Kakao

tea
Tee

csésze
Heferl

pohár
Glas

kenyér
Brot

vekni
Weckerl

kifli
Kipferl

perec
Bretzel

vaj
Butter
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A reggeli
Das Frühstück

2. Tanuld meg a versrészletet!
    Lerne das kleine Gedicht!

Mit iszom, mit eszem?
Elmesélem szívesen.
Gyümölcsöt és friss tejet,
húst és kevés kenyeret,
eleget, de nem sokat,
olyan vagyok, mint a makk.

Szavak

Mondatok

teszek, teszel, tesz, teszünk, tesztek, tesznek (tun)
megterítem, megteríted, megteríti, megterítjük, megterítitek, 
megterítik (den Tisch decken)
eszem, eszel, eszik, eszünk, esztek, esznek (essen)
iszom, iszol, iszik, iszunk, isztok, isznak (trinken)
megkenem, megkened, megkeni, megkenjük, megkenitek, 
megkenik (streichen)
egészséges – gesund, makkegészséges – kerngesund

Édesanya (nagymama, Piroska, õ) megteríti az asztalt.
Reggelire kenyeret (veknit, kiflit) eszem.
A kenyeret (kiflit, veknit) megkenem vajjal (margarinnal, 
ízzel).
Reggel teát (tejet, kakót) iszom csészébõl (pohárból).++++

1. Tanuld meg!
    Lerne!

– Kérek szépen …
– Bitte um …

– Tessék!
– Bitte!

– Köszönöm szépen a reggelit!
– Danke für das frühstück!

– Egészségedre!
– Auf deine Gesundheit!

Jó étvágyat!
Guten Appetit! (Mahlzeit)

Makk Marci
Csukás István
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Ebéd
Das Mittagessen
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Az ebéd
Das Mittagessen

szalvéta
Serviette

sütemény(ek)
Kuchen

hal
Fisch

sült(csirke)
gebratener Huhn

leves
Suppe

villa
Gabel

kés
Messer

kanál
Löffel

tányér
Teller

abrosz
Tischtuch
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Az ebéd
Das Mittagessen

2. Tanuld meg a verset!
    Lerne das Gedicht!

Kicsi fazék, 
kicsi tál,
kicsi Gyöngyi
mit csinál?

Szavak

Mondatok

ebédelek, ebédelsz, ebédel, ebédelünk, ebédeltek, ebédelnek 
(ich esse zu Mittag)
finom – schmackhaft

Megterítem az asztalt. Az abroszra tányért (kanalat, villát, 
kést, szalvétát) teszek.
Ebédre (délben) levest (húst, halat) eszem.
A levest mélytányérból eszem (eszed, eszi, esszük, eszitek, 
eszik).
Az ebéd (a leves, a hús, a sütemény) finom volt.

1. Jegyezd meg!
    Vergiss es nicht!

– Szomjas vagy?
– Hast du Durst?

Mondóka
Máté Imre

– Igen, szomjas vagyok.
– Ja, ich habe Durst.

– Köszönöm, nem vagyok 
   szomjas.
– Danke, ich habe keine   
   Durst.

– Éhes vagy?
– Hast du Hanger?

– Igen, éhes vagyok.
– Ja, ich habe Hunger. 

– Köszönöm, nem vagyok éhes.
– Danke, ich habe 
   kein Hunger.

– Kérek egy szelet kenyeret!  
– Bitte um eine Scheibe Brot!

– Kérek egy pohár vizet! 
– Bitte um ein Glas Wasser!

– Köszönöm az ebédet! Finom volt.
– Danke für das Mittagessen. 
   Es war gut.

Húslevest fõz
ebédre,
mama lesz
a vendége.
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Az ebéd
Das Mittagessen

2. Fordítsd le német nyelvre!
    Übersetze auf Deutsch

1. Rajzold le, mit eszel reggelire!
    Zeichne, was du zum Mittag ißt!.

Éhes vagyok.
Szomjas vagyok.

Kérek szépen kenyeret.
Köszönöm szépen az ebédet!

Gyere vacsorázni!
A leves fimon volt.

3. Tanuld meg az énekes játékot!
    Lerne das musikalische Spiel!
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Vacsora
Abendessen
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A vacsora
Das Abendessen

2. Tanuld meg a mondókát!
   Lerne das Kinderreim!

Ice, uce, vadliba,
De jó lesz a vacsora!
Kést, kanált hozzanak,
Hogy éhen ne haljanak!
Ha jönnek, lesznek,
Ha hoznak, esznek.

Szavak

Mondatok

este – Abend
lefekszem, lefekszel, lefekszik, lefekszünk, lefeküsztök, 
lefeküsznek (ins Bett gehen)
lefekvés elõtt  (bevor man ins Bett geht)
hideg «  meleg          kalt  warm«

Vacsorára (este) kenyeret és vajat (sajtot, szalámit) eszem.
Tejet (teát, kakót) iszom.
Lefekvés elõtt meleg (hideg) vízben mosakszom és fogat 
mosok.

Mondóka

1. Jegyezd meg!
    Merke es!

–  Köszönöm a vacsorát! 
– Danke für das Abendessen!

–  Egészségedre!
–  Mahlzeit!

 –  Jó éjszakát!
 – Gute Nacht!

íz (lekvár)
Marmelade

sajt
Käse

szalámi
Salami
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A piacon
Auf dem Markt

2. Tanuld meg az énekes játékot! –  Lerne das musikalische Spiel!

Szavak piac – Marktplatz, Platz 
vásár – Markt
mennyibe kerül? – wieviel kostet?
sár – Gatsch         lélegzet – Atem

1. Fejtsd meg a találós kérdéseket!

Mit vesznek a legtöbbet a piacon?

(lélegzetet)

Melyik sárban jár sok ember?

(vásárban)

Almavásár

A gyermekek körben guggolnak, õk az almák, egy gyermek áll, õ az eladó. Egy 
dalt énekelnek.

Egy másik gyermek, a vásárló, aki az ének alatt körbejár, a dal végén réteszi a 
kezét az egyik almára, s kérdi:

– Hogy az alma?
– Három (kettõ, öt stb.) garas – feleli az eladó.
Amennyit mond az eladó, annyi almát számol a vásárló. Számolás alatt a 

kiválasztot alma elszalad, igyekszik a helyére érni, mielõtt a vevõ megfogná. ha 
megfogják az almát, kiáll. A játék addig folytatódik, míg minden alma el nem fogy.

Auf dem Markt

Die Kinder stehen im Kreis, und sie bücken sich nieder. Sie sind die Äpfel. Ein 
Kind steht ausserhalb des Kreises, es ist der Verkäufer. Alle singen das Lied. Ein 
anderes Kind ist der Käufer. Während des Liedes spaziert er rundherum, aber am Ende 
greift er mit der Hand einen Apfel an und fragt:

– Wieviel kostet der Apfel?

– Drei (oder fünf, usw.) Groschen – antwortet der Verkäufer.

Der Käufer …

Mi van a legtöbb a vásárban?

(Melnnyibe került? – kérdés)
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Az élelmiszerüzletben
Im Lebensmittelhandel
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Az élelmiszerüzletben
Im Lebensmittelhandel

Szavak

Mondatok

elárusító, eladó – Verkäufer, pénztár – Kasse
vásárolok, vásárolsz, vásárol, vásárolunk, vásároltok, 
vásárolnak (einkaufen)
fizetek, fizetsz, fizet, fizetünk, fizettek, fizetnek (zahlen)
kérek, kérsz, kér, kérünk, kértek, kérnek (bitten um)

Éva (nagymama, édesapa, õ, a fiú, a lány, Jóska, Jutka) az 
élelmiszerüzletben vásárol.
Nagyapa (édesanya, Bori, Áron) egy kiló cukrot (lisztet, rizset) 
és egy liter olajat (tejet, ecetet) kér.
Édeapa (János, Márta, a vásárló) a pénztárnál fizet.

Van itt minden!
Mennyi holmi!
Hogy is
tudnám
felsorolni?

1. Tanuld meg a versikét!
    Lerne das Geidhct!

Versike

mérleg
Waage

keksz
Kekse

cukor
Zucker

liszt
Mehl

ecet
Essig

makaróni
Macaroni

rizs
Reis

olaj
Öl

Nemes Nagy Ágnes
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Háziállatok
Haustiere

kutya – Hund ló – Pferd disznó – Schwein kecske – Ziege

macska – Katze tehén – Kuh juh – Schaf szamár – Esel
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Háziállatok
Haustiere

2. Játék a macskával és az egérrel
    Katzen-und-Maus Spiel

Szavak

Mondatok

élek, élsz, él, élünk, éltek, élnek (leben)
hasznos – nützlich, a ház körül – um das Haus herum

A kutya (macska, ló, tehén, disznó, juh, kecske, szamár) háziállat 
(a ház körül él).
A kutya (macska, ló, tehén, disznó, juh, kecske, szamár) hasznos.

1. Tanuld meg a Bodri kutyáról szóló verset!
    Lerne das gedicht über Bodri, der Hund!

Bordi kutya sétál,
füle, farka szétáll,
itatója kicsi kút,
etetõje mély tál.

Bodri
        Weöres Sándor

     A játékosok kettesével körben állnak arccal a kör közepe felé. Egyik gyerek a 
macska, egy másik az egér. A körön kívül a macska kergeti az egeret. Az egér 
hirtelen beállhat az egyik pár elé, így a külsõ (harmadik játékos) lesz az egér, és 
szalad  a macska elõtt. Ha a macska megfogja az egeret, szerepet cserélnek.

     Die Spieler stehen zu zweit im Kreis, mit dem Gesicht zum Kreisinneren. Ein 
Kind ist die Katze, ein anderes die Maus. Ausserhalb des Kreises folgt die Katze die 
Maus. Die maus bleibt plötzlich vor eeinem Par stehen, so wird das dritte Kind die 
neue Maus. Wenn die Katze erwischt eine Maus, es kommt zum Rollentausch.

Kõkerítés szélinél
tarka macska üldögél,
észreveszi a kutyát,
megmássza a szilvafát.
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Vadállatok
Wildtiere

mókus
Eichhörnchen

farkas
Wolf

róka
Fuchs

medve
Bär

nyúl
Hase

szarvas
Hirsch
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Vadállatok
Wildtiere

Szavak

Mondatok

erdõ – Wald                                 mókus – Eichhörnchen
vadállat – Wildtiere                    ugrál – springt

A róka (farkas, medve, õz, nyúl, szarvas) vadállat.
A róka (farkas, medve, õz, nyúl, szarvas) az erdõben él.

Az elsõ ütemre a gyermekek szembefordulnak egymással, és felemelt, 
összefogott karokkal ütemesen ugrálnak. A második versszakra helyben 
ugrálnak, majd ütemesen tapsolnak: egyet elöl, egyet a hátuk mögött.

Most jöttünk az erdõbõl,
a zöld erdõ mezõrõl.
Addig szökdécseltünk,
míg idáig értünk.

Auf dem ersten Takt wenden sich je zwei Kinder zueinander und 
springen auf Takt mit gehobenen Hände hinauf. Beim zweiten Vers klatschen 
die einmal vor dem Körper, einmal hinten aus den Händen.

1. Tanuld meg a verset!
    Lerne das Gedicht!

Zengenek az erdõk
és a havasok,
keresik a rejteket
a szép szarvasok.

Zengenek az erdõk

Futnak a kis nyulak
sebesen,
morognak a medvék
mérgesen.

2. A mókus is az erdõben él. Tanuljátok meg a játékot!
Auch das Eichhörnchen lebt im Wald. Lernt das Spiel! 
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Madarak
Vögelgólya

Storch

csirke
Küken

tyúk
Huhn

veréb
Spatz, Sperling

kakas
Hahn

ruca
Ente

fecske
Schwalbe

liba
Gans
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Madarak
Vögel

Szavak

Mondatok

repül(nek) – fliegen
házi szárnyas – Geflügel

A tyúk (kakas, csirke, liba, ruca) a ház körül él (házi szárnyas).
A fecske (gólya, veréb) madár. A szárnyasok repülnek.

A gyermekek nagy körben guggolnak: õk a békák. Középen fél lábon áll 
a gólya. A békák elõbb kuruttyolnak és brekegnek, majd énekelve 
körülugrálják a gólyát. Az ének végén a gólya igyekszik elfogni egy békát. 
Akit megfog, az lesz a gólya a következõ játékban.

Die Kinder die Frösche sind, hocken. In der Mitte steht auf einem Fuß der 
Storch. Die Frösche quaken und springen im Kreis rund um den Storch. Wenn 
das Lied aus ist, versucht der Storch einen Frosch zu fangen. Das gefangene 
Kind wird zum Storch und das Spiel beginnt vom Vorne.

1. Tanuld meg a kis verébrõl szóló verset!
    Lerne das Gedicht über dem kleinen Spatz!

Ágon ugrált a veréb,
megrándult a lába.
Üggyel-bajjal lejutott
a fekete sárba.

Verébnóta
Népköltés

2. Játsszátok el a gólyával kapcsolatos játékot!
   Spielt das Spiel mit dem Storch!

Most sír a veréb,
igen fáj a lába,
nem jár az idén 
verébiskolába.
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Ismétlés
Wiederholung

Szavak meleg – Wärme
fog – fangen
dorombol – schnurren
nem haragszik – ist nihct böse
bundám – mein Pelz
barlang – Höhle
ne félj – hab keine Angst
nincs puskám – ich habe keine 
Waffe
egyeben van – ich habe was 
anderes

1. Rajzold le, melyik állatról szól a vers!
    Zeichne über welchem Tier handelt es sich im Gedicht!

2. Egészítsd ki a mondatokat! 
    Ergänze die Sätze!

Szereti a meleget,
megfogja az egeret,
ha dorombol, nem haragszik, 
hogyha piszkos, megmosakszik.

Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,
Ne félj tõlem, nincs puskám.
Van ám nekem egyebem,
Friss káposztalevelem.

árnyék – Schatten
születnek – sind geboren
ravasz – Schlau
hûséges – treu
gyáva – faul
erõs – Stark
lassú – langsam
szelíd – zahm
csikó – Fohlen
mellettem – neben mir

Ravasz, mint ______________.

Hûséges, mint _____________.

Gyáva, mint ______________.

Erõs, mint ______________.

Lassú, mint _____________.

Szelíd, mint ______________.

3. Melyik állatra jellemzõ? 
    Zu welchen Tiere passen die Sätze?

Báránykáim tavasszal születnek.
A csikóm mellettem szalad. 
A macskától nagyon félek.

Bundám szürke színû.
A barlangban alszom tavaszig.
Még az árnyékomtól is félek.

.
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Ismétlés
Wiederholung

1. Milyen állatok élnek az erdõben?
    Was für Tiere leben im Wald?

3. Tanuld meg a játékot!
    Lerne das Spiel!

Két-két gyermek megcsípi egymás 
kézfejét. A dal ütemére himbálják 
karjukat (le-fel vagy jobbra-balra). A 
Hess-re egymás felé csapkodnak, 
elkergetik a vakvarjúcskát.

Annyit eszik, mint egy veréb.

Ott járt, ahol a madár se jár.

® Keveset eszik.

® Olyan helyen járt, ahol kevés    
     ember fordul meg.

2. Szólások 
    Redewendungen
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