
A város
Die Stadt

utca
Strasse

park
Park

templom
Kirche

gyár
Betrieb

emeletes házak
mehrstöckige Gebäude

–
8
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Mesélj a városodról!
Erzähle über deine Stadt!



Szavak vonat – Bahn
kerékpár, bicikli – Fahrrad
hajó – Schiff
repülõ – Flugzeug
utazom, utazol, utazik, utazunk, utaztok, utaznak (reisen, fahren)

1. 
    Erzähle womit du schon gefahren/geflogen bist!

Sorold fel, milyen jármûvel utaztál már!

2. 
    Ergänze mit den fehlenden Sätze!

Egészítsd ki a hiányzó szöveget!

3. Rajzolj egy jelzõlámpát!
    Zeichne einen Verkehrsampel!

A közlekedés
Das Verkehr

A jármûvek (autók, trolibuszok, kerékpárok, villamosok) az 
úttesten közlekednek. 
Az emberek (járókelõk = Passant) a járdán közlekednek. 
A közlekedést a jelzõlámpa irányítja.

jármû – Verkehrsmittel

.

Mondatok

Édesapa vonattal utazik.
János repülõvel utazik.
Õk hajóval utaznak.
____________________
A városban villamossal utaztok.
Mária ___________ jár.

Mivel utazik édesapa?
_________________
Mivel utaznak õk?
Mi mivel utazunk?
Ti mivel utaztok?
Mivel jár Mária?

Vonattal.
Repülõvel.
____________
Autóbusszal.
____________
____________
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A falu
Das Dorf

–
8
6
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Mesélj egy általad ismert faluról!
Erzähle über eine Dorf!



A falu
Das Dorf

Szavak középületek – öffentliche Ämter 
mûvelõdési ház – Kulturhaus
orvosi rendelõ –    ärztliche 
Ordination
polgármesteri hivatal – Rathaus

1. Egészítsd ki!
    Ergänze!

2. Húzd át a felesleges szót!
    Streiche das überflüssige Wort!

A mi falunk neve: _________________ (in deutsch: ).

A szomszéd falu neve: _______________ (in deutsch: _____________).

______________

szórakozunk – wir 
unterhalten uns
szórakoznak – 
      sie unterhalten sich
betegeket gyógyít – 
      heilt kanke Leute
imádkozunk – wir beten

3. Felelj a kérdésre!
    Antworte auf die Frage!

A ti falutokban hány templom van?
A falutokban van-e sok utca?

Az orvosi rendelõben
Az iskolában
A mûvelõdési házban
A templomban

szórakoznak az emberek.
imádkozunk.
tanulnak a gyerekek.
gyógyítják a betegeket.

4. Alkoss értelmes mondatokat!
    Bilde sinnvolle Sätze!

A mi falunkban              mûvelõdési ház.
van

nincs
A mi falunkban              orvosi rendelõ.

van

nincs

A mi falunkban              polgármesteri hivatal.
van

nincs
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A közlekedés
Das Verkehr

teherautó
Lastkraftwagen (Lkw)

autóbusz
Autobus

motorkerékpár
Motorrad

járda
Gehsteigvillamos

Strassenbahn

autó vagy (személy)gépkocsi
Auto oder Personenkraftwagen (Pkw)

jelzõlámpa
Verkehrsampel

úttest
Fahrbahn

–
8
8
–



Szavak vonat – Bahn
kerékpár, bicikli – Fahrrad
hajó – Schiff
repülõ – Flugzeug
utazom, utazol, utazik, utazunk, utaztok, utaznak (reisen, fahren)

1. 
    Erzähle womit du schon gefahren/geflogen bist!

Sorold fel, milyen jármûvel utaztál már!

2. 
    Ergänze mit den fehlenden Sätze!

Egészítsd ki a hiányzó szöveget!

3. Rajzolj egy jelzõlámpát!
    Zeichne einen Verkehrsampel!

A közlekedés
Das Verkehr

A jármûvek (autók, trolibuszok, kerékpárok, villamosok) az 
úttesten közlekednek. 
Az emberek (járókelõk = Passant) a járdán közlekednek. 
A közlekedést a jelzõlámpa irányítja.

jármû – Verkehrsmittel

.

Mondatok

Édesapa vonattal utazik.
János repülõvel utazik.
Õk hajóval utaznak.
____________________
A városban villamossal utaztok.
Mária ___________ jár.

Mivel utazik édesapa?
_________________
Mivel utaznak õk?
Mi mivel utazunk?
Ti mivel utaztok?
Mivel jár Mária?

Vonattal.
Repülõvel.
____________
Autóbusszal.
____________
____________
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A tavasz
Frühling

–
9
0
–



Szavak visszajövök, visszajössz, visszajön
visszajönni
visszatérni

2. Tanuld meg az egyik tavaszi éneket!
     Lerne das eine Frühlingslied! 

– (zurückkommen)
– zurückkehren

virágzik
virágoznak
megjelenik – erscheinen

Tavasszal a fák (kertek) virágoznak. Megjelenik az ibolya 
(hóvirág). Visszajön a kakukk (fecske, gólya). Visszajönnek a 
kakukkok (fecskék, gólyák). Megjelenik a pillangó (katibogár).

Mondatok

1. Fordítsd le a mondatokat német nyelvre!
    Übersetze die oberen Sätze ins Deutsche!

A tavasz
Frühling

–91–

– blühen



A nyár
Der Sommer

Beérett a búza. 
Der Weizen ist reif. 

Der Kombein ernten.
Arat a kombájn.

Süt a nap.
Die Sonne scheint.

Meleg van.
Es ist warm.

Érik a meggy. – Die Weichsel ist reif. A gyermekek fürödnek. – Die Kinder baden.
A kiskacsa úszik. – Das Entlein schwimmt.

–
9

2
–



A nyár
Der Sommer

Mondatok Az arató-cséplõ gép (a kombájn) arat és csépel.
Das Kombain (Dreschmaschine) ernten und dreschen.

Az emberek a mezõn (a kertben) dolgoznak.
Die Leute arbeiten auf der Weise (im Garten).

A gyermekek (családok) a tengerparton (hegyekben) nyaralnak. 
Die Kinder (die Familien) machen Sommerferien auf dem

         Meer (in den Bergen).

1. Felelj a kérdésekre!
    Antworte auf die Fragen!

2. Fordítsd le német nyelvre!
    Übersetze auf Deutsch!

Mit csinál az arató-cséplõ gép?
Hol dolgoznak az emberek?
Mit csinálnak a gyermekek?

Nyáron az arató-cséplõgép arat és csépel.
A falusi emberek a mezõn dolgoznak.
A gyermekek a vízben lubickolnak.

3. Sorold fel és rajzold a keretbe, milyen gyümölcsök érnek
 be nyáron! Sag, welche Früchte im Sommer reifen, und 
zeichne Sie!
    

..

4. Tanuld meg az éneket!
     Lerne das Lied!
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Az õsz
Der Herbst

–
9
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Szavak õsz – Herbst
esõ – Regen
megsárgul – gelb werden
esernyõ – Regenschirm

Az õsz
Der Herbst

Esik az esõ. – Es regnet.
Fúj a szél. – Der Wind bläst.
A levelek megsárgulnak. – Die Blätter vergilben.
Lehullanak a földre. – Sie fahlen auf die Erde.
A vándormadarak elmennek. – Die Zugvögel fliegen weg..

Mondatok

sárga → sárgább → legsárgább 

gelb → gelber → am gelbsten 

szél – Wind
lehull – fällt
vándormadár – Zugvogel
felhõ – Wolke

2. Tanuld meg az õszrõl szóló éneket!
    Lerne das Herbstlied!!

1. Mondd el németül és magyarul, mit látsz a képeken!
    Sag deutsch und ungarisch, was du auf dem Bild siehst!
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A tél
Der Winter

–
9

6
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A tél
Der Winter

Szavak hull a hó –  es schneit
szánkózom, szánkózol, szánkózik, szánkózunk, szánkóztok, 
szánkóznak (rodeln)
síelek, síelsz, síel, síelünk, síeltek, síelnek (Schi fahren)
korcsolyázom, korcsolyázol, korcsolyázik, korcsolyázunk, 
korcsolyáztok, korcsolyáznak (eislaufen)
befagy – einfrieren

2. Tanuld meg a verset!
    Lerne das Gedicht! 

1. Fordítsd le német nyelvre!
    Übersetze ins Deutsche!

Télen hull a hó. A vizek befagynak. A gyermekek (a tanulók) 
korcsolyáznak (síelnek, szánkóznak) és hóembert készítenek.

Hull a hó, hull a hó,
Mesebeli álom!
Télapó zúzmarát
Fújdogál az ágon.

A kis nyúl didereg,
Megbújik a földön.
Nem baj, ha hull a hó,
Csak vadász ne jöjjön!

Hull a hó
Gazdag Erzsi

3. Rajzolj egy hóembert!
    Zeichne einen Schneemann! ..

szánkó
Rodel

korcsolya
Schlittschuh

sí
Schi

hópehely
Schneeflocke

hóember
Schneemann

jégcsapok
Eiszapfen
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Az évszakok
Die Jahreszeiten

Szavak fészek – Nest 
legel – weiden
veréb  –  Spatz
öröm  –  Freude
a világ  – die Welt

1. A pontok helyett mondd az évszakok nevét!
    Ergänze die Sätze mit den Namen der Jahreszeiten!

3. Fesd ki a képet a leírás szerint!
    Male das Bild nach der Beschreibung aus!

varjú  –  Krähe
dér – Rauhreif
rövid – kurz
hosszú – lang
jön – kommen

........................... virágzik a barack,

........................ fészkéra jár a madár.

............................ legelget az õz,

........................... erõs már a szél.

..
Marika felöltözött. A barna kabátját vette fel. 

Hozzá sárga sálat kötött. A sapkája ugyanolyan színû, 
mint a sálja. A csizmája piros.

2. Rajzolj a vers vagy ének mellé az évszaknak megfelelõ képet!
    Zeichne neben dem Gedicht oder Lied ein Bild, passend zur 
    Jahreszeit! 

..

Fúj a szél, hull a dér,
hull a fáról a levél.
Megy az õsz. Jön a tél.
Rövid nap. Hosszú éj.

Õsz
Tamás Mária
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Ismétlés
Wiederholung

1. Rajzolj! !Ziechne..

2. Rajzold le! Zeichne!

Egy fának van 4 ága.
Az elsõ kizöldül.
A második almát érlel.
A harmadik hervadozik.
A negyedik kopaszon áll.

..
Tavasszal nyílik a hóvirág és az ibolya.
Im Frühling blühen … 

Nyáron sárga a búzatábla.
Im Sommer ist … gelb 

Õsszel érik a szilva és a szõlõ. 
Im Herbst reifen …

Télen hull a hó. 
Im Winter…schneit es.

3. Ezt is rajzold le!
  Zeichne (auch das)!..

Süt a nap. A fû nagyra nõtt. A fák 
virágosak. Röpködnek a pillangók. 
A gyermekek labdáznak.
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Az óra
Die Uhr

karóra
Armbanduhr

Hány óra van? Wie spät ist es?

1. Fordítsd le német nyelvre! – Übersetze ins Deutsche!

Az óra az idõt mutatja. Nekem karórám van. A város templomának 
tornyán toronyóra mutatja az idõt. Az elektronikus óra is a pontos idõt mutatja.

csergõóra
Weckuhr

toronyóra
Turmuhr

kakukkosóra
Kukuckuhr

falióra
Wanduhr

elektronikus óra
elektronische Uhr

..

Szavak idõ –  Zeit
óra – Uhr
perc – Minute

csereg, szól –  läutet
üt, ver – schlägt
mutat – zeigt

hallod-e –  hörst es
hirdet – kündet … an

felkelek, felkelsz, felkel, felkelünk, felkeltek, felkelnek (aufstehen)

2. Rajzolj a versnek megfelelõen!
    Zeichne, was das Gedicht vorsagt! 

Az óra

Óra, óra, falióra,
Hallod-e, hogy int a jóra?
Azt hirdeti minden reggel:
Ki korán kel, aranyat lel.
Tik-tak, tik-tak, aranyat lel.

Azt hirdeti: siessetek!
Egy percet se henyéljetek!
Mert az idõ hamar eljár,
Gyorasbb, mint a szárnyas madár.
Tik-tak, tik-tak, ranyat lel.

3. Jegyezd meg a közmondást!
    Vergiss den Spruch nicht! oder Merke dir!
Ki korán kel, aranyat lel. – Morgenstunde hat Gold im Munde.
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Az év hónapjai
Die Monaten des Jahres

1. Milyen szavakat írnál a vonalra?
    Was für Wörter würdest aufschreiben?

tavaszi hónapok
_____________
_____________
_____________

Szavak naptár –  Kalender
hónap – Monat, a 12 hónap neve – die Namen der Monate
karácsony – Weinachten

2. Egészítsd ki a mondatokat!
    Ergänze mit dem Namen des Monats! 

A hónapok neve

Január elöl jár,
február a nyomán.
Március szántó-vetõ,
árpilis nevettetõ.

Május szépen zöldellõ,
június nevelõ,
július érlelõ,
augusztus csépelõ.

3. Keretezd be a hónapok nevét! – Kreuze die Monatsnamen an!

január
február
március
április
május
június

július
augusztus
szeptember
október
november
december

nyári hónapok
_____________
_____________
_____________

téli hónapok
_____________
_____________
_____________

õszi hónapok
_____________
_____________
_____________

Én _____________ hónapban születtem. Most _____________ hónap 

van. _____________ hónapban van karácsony.

Szeptember gyümölcshozó,
október borozó,
november télelõ,
december télidõ.

(Népi mondóka)
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A hét napjai
Die Tage der Woche

1. Sorold fel a munkanapok nevét!
    Liste die Arbeitstage auf!

Szavak nap – Tag
munkanap –  Arbeitstag 
szabadnap – freier Tag
ünnepnap – Feiertag

2. Fordítsd le német nyelvre!
    Übersetze ins Deutsche! 

Hétfõn új hét kezdõdik. A munkanapokon mindenki dolgozik. A szabad-
napokon együtt a család. A szülõk és a gyermekek szórakoznak.

3. Énekeld el a dalt!
    Singe das Lied!

Játék – szavak

Ünnepnap
hétköznap
minden nap
nap mint nap
süt a nap.

Károlyi Amy

pihenek, pihensz, pihen, pihenünk, pihentek, pihennek (ruhen, ausruhen)
szórakozom, szórakozol, szórakozik, szórakozunk, szórakoztok, szóra-
koznak (sich unterhalten)

4. Tanuld meg a verset! – Lerne das gedicht!

5. Melyik a játék-szó? 
    Welche ist das Spielerische Wort?
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