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Ajánló
Szívügyünk a magyaroktatás Burgenlandban. Eddig a magyar nyelv népiskolai
oktatásához nem állt rendelkezésünkre egységes tankönyv. Ezt a hiányt szerettük
volna pótolni, amikor sokéves munkánk anyagát rendszerezve útjára indítottuk a
„Magyarul tanulunk 4” című munkatankönyvet két félévre bontva.
E kiadványunkat olyan 9–10 éves gyermekeknek készítettük, akik már megtették az
első lépéseket a magyar nyelv elsajátításához: tudnak írni, olvasni, és rendelkeznek
egy alapszókinccsel.
Tankönyvünk munkatankönyv, külön feladatokkal a magyart idegen nyelvként
tanuló (kék cím), és magyar anyanyelvű (narancssárga cím) diákoknak. Fontosnak
tartottuk a feladatok összeállításánál, hogy azok a nyelvi kompetenciák fejlesztését
szolgálják. Minden lecke végén minősíthetik a diákok saját tudásukat az Önértékelési
táblázat segítségével, melyet a „Tartományi nyelvi portfólió a népiskolák számára” című
mappa „Értékelési táblázatok” fejezetei alapján készítettünk.
A tananyag felépítésekor ügyeltünk arra, hogy egyes feladattípusok hétről-hétre
ismétlődjenek, így a tanulók önállóan is használhassák a könyvet. A diákok hallás utáni
értését a CD-szimbólumokkal
ellátott feladatokkal fejleszthetjük.
Szintén a CD-n találhatók azok a versek és dalszövegek, amelyekkel a gyermekek
szókincsének bővítését szeretnénk kreatív módon, a magyar gyermekirodalom
gyöngyszemeinek bemutatásával elősegíteni.
A könyv végén ajánlott hanganyag, mely egyénileg beszerezhető, segítséget nyújt a
leckékben szereplő megzenésített versek énekléséhez.
Célunk, hogy a tanulók a tananyag elsajátítása után tudjanak a koruknak megfelelő
szinten beszélni, beszélgetni és írni magukról és saját környezetükről; megértsék a
hallott és olvasott szövegeket.
Tankönyvünk anyaga a magyar nyelv oktatásához nyújt segítséget, melyet minden
pedagógus legjobb belátása szerint bővíthet, illetve egyszerűsíthet.
Könyvünk használatához sok sikert kívánunk!

A szerzők

Vorwort
Der Ungarischunterricht im Burgenland ist uns eine Herzensangelegenheit. Bisher stand
den Lehrerinnen und Lehrern für den Ungarischunterricht an Volksschulen kein einheitliches
Lehrmaterial zur Verfügung. Diesen Mangel zu beheben war unser Anliegen, als wir begannen, die Unterlagen aus unserer mehrjährigen Lehrtätigkeit zu ordnen und damit den Weg
für das auf zwei Halbjahre aufgeteilte Lehrbuch „Magyarul tanulunk 4“ zu bereiten.
Dieses Lehrbuch wurde für 9 bis 10-jährige Kinder angefertigt, die bereits erste Schritte
im Erwerb der ungarischen Sprache getan haben: Sie können schreiben, lesen und verfügen über einen Basiswortschatz.
Das vorliegende Lehrbuch ist ein Arbeitsbuch mit separaten Aufgaben, sowohl für den
fremdsprachlichen Unterricht (blaue Überschriften) als auch für Schülerinnen und Schüler
mit ungarischer Muttersprache (orange Überschriften). Wir hielten es bei der Zusammenstellung der Aufgaben für wichtig, dass diese der Förderung der Sprachkompetenz dienen.
Am Ende jeder Lektion haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit Hilfe der
Tabellen zur Selbstkontrolle selbstständig ihr Wissen zu kontrollieren. Diese Tabellen wurden auf Grundlage des Kapitels „Checklisten“ des „regionalen Sprachenportfolios für Volksschulen“ angefertigt.
Beim Aufbau des Lehrstoffes achteten wir darauf, dass die einzelnen Aufgabenarten von
Woche zu Woche gleich bleiben, sodass die Schülerinnen und Schüler das Lehrbuch auch
selbstständig verwenden können.
Die mit dem CD-Symbol
versehenen Aufgaben dienen dazu, das Hörverständnis der
Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Die mit dem Symbol gekennzeichneten Gedichte
sollen einhergehend mit der Vermittlung der schönsten ungarischen Kinderliteratur auf kreative Art die Erweiterung des kindlichen Wortschatzes begünstigen.
Das am Ende des Buches empfohlene Tonmaterial, das eigenmächtig bezogen werden
kann, unterstützt beim gemeinsamen Singen der in den Aufgaben vorkommenden vertonten
Gedichte.
Unser Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler nach Aneignung des Lehrstoffes mit
Gleichaltrigen kommunizieren und von sich selbst und ihrem Lebensumfeld erzählen können, in gesprochener und schriftlicher Form. Die Schülerinnen und Schüler sollen sowohl
Gehörtes als auch Gelesenes verstehen können.
Unser Lehrbuch stellt eine Hilfe beim Vermitteln der ungarischen Sprache dar, die jede Pädagogin und jeder Pädagoge nach bestem Wissen und Gewissen anwenden und ausbauen
kann.
Wir wünschen viel Erfolg und gutes Gelingen bei der Verwendung unseres Buches!
Die Autorinnen

1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉS
1. Olvasd el a párbeszédeket!
Erzsébet: Szia! Te ki vagy?
Tünde: Szia! Nagy Tünde vagyok.
Erzsébet: Hány éves vagy?
Tünde: 9 éves.
Zsombor: Szia! Hogy hívnak?
Tamás: Szia! Kis Tamásnak hívnak.
Zsombor: Hol laksz?
Tamás: Alsóőrön lakom.
Judit: Szia! Mi a neved?
Károly: Szia! Magyar Károly.
Judit: Melyik iskolába jársz?
Károly: Az Alsóőri Népiskolába járok.
2. Szavak, kifejezések
magyar
Hány éves vagy?
Hol laksz?
Melyik iskolába jársz?

német
Wie alt bist du?
Wo wohnst du?
In welche Schule gehst du?

3. Keresd meg, és számozd be a beceneveket és a német megfelelőjét!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6

Erzsébet / lány
Judit /
Károly / fiú
Tamás /
Ferenc /
Sándor /
Katalin /
Júlia /

Tomi
Jani
Klári
Erzsi
Juli
Feri
Peti
Jutka

Thomas
Judith
Peter
Alexander
Johannes
Julia
Maria
Klara

János /
Péter /
Klára /
Mária /
Zsuzsanna /
Szilvia /
Zsófia /

Mari
Zsuzsi
Kati
Karcsi
Zsófi
Szilvi
Sanyi

Elisabeth
Susanne
Katharina
Franz
Silvia
Karl
Sofie

1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉS
4. Keresd meg és számozd be a párját!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Balogh
Barna
Farkas
Fazekas
Gróf
Hegedűs
Horvát / Horváth
Imre
Kelemen
Kiss
Liszt
Molnár
Német / Németh
Pintér
Szabó
Takács

Graf
Klemens
Deutsch
Klein
Emmerich
Mehl
Linkshänder
Fassbinder
Töpfer
Müller
Braun
Wolf
Schneider
Kroate
Weber
Geiger

5. Válaszolj a kérdésre!
Hogy hívnak?
Erzsébetnek,

Juditnak,

Károly________,

Tamás _______,

Jolán ________,

Ferenc _________,

Sándor _______,

Katalin _______,

Júliának,

János __________,

Péter _________,

Klára ________,

Mária ________,

Zsuzsanna _______, Szilvia _________,

Zsófia ________

6. Olvasd el a párbeszédet! Alkoss a minta alapján további párbeszédeket!
Használd a 3. és 4. feladatban megadott neveket!
Ferenc: Szia! Hogy hívnak?
János: Szia! Hegedűs Jánosnak hívnak.
Ferenc: Hol laksz?
Tamás: Alsóőrön lakom.
Ferenc: Hány éves vagy?
Tamás: 9 éves.
Ferenc: Melyik iskolába jársz?
Tamás: Az Alsóőri Népiskolába járok.
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1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉS
7. Köszönj udvariasan!
reggel:

délben:

______________

_____________

______________

____________

_____________

_____________

_____________

____________

Zsófia

tanító néni

este:

Klára

tanító néni

éjszaka:

______________

_____________

_____________

Tamás

tanító néni

______________

____________

_____________

____________

Károly

tanító néni

______________

______________

_____________

_____________

Judit
tanító bácsi
8

1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉS
8. Hallgasd meg a verset! Egészítsd ki a megadott kifejezésekkel!
__________ köszön a francia és
Szia, Öcsi!
Hallo-zik egész Amerika.
Köszönni sokféleképpen lehet,
______________-t mondanak olasz földön.
most elmondok néhány példát neked.
__________________________
Kezdjük tán azzal, mit megtehetünk,
A német így köszön.
a dal elején most mi köszönünk.
Refr.
Refr.: Szia, Öcsi! Szia, Öcsi!
Kíváncsi volnék, tudjátok-e,
Kezdődik most a köszönősuli.
___________ ___________ ___________ mit jelent az, hogy
__________________________
Ezt mindenki tudja,
Elmondom én, mert úgyse titok:
hát menjünk tovább.
_________________ ________________ oroszul kívántam jó napot.
Szia, Öcsi! Szia, Öcsi!
És _______________________
Véget ért a köszönősuli.
Így tanít köszönni az angoltanár.
(Eszményi Viktória)
Refr.
Buon giorno!
Guten Abend!
Good morning! Good evening!
Good night!
Jó reggelt! Jó napot! Jó éjszakát!
Salut!
Здравствуйте!
9. Írd le a nevedet a táblázat segítségével oroszul!
nyomtatott
betű
Аа

írott
betű

kiejtett
hang
á

nyomtatott
betű
Кк

írott
betű

kiejtett
hang
k

nyomtatott
betű
Хх

írott
betű

kiejtett
hang
h

Бб

b

Лл

l

Цц

c

Вв

v

Мм

m

Чч

cs

Гг

g

Нн

n

Шш

s

Дд

d

Оо

o

Щщ

scsá

Ее

je

Пп

p

Ъ

Ёё

jo

Рр

r

Ы

Жж

zs

Сс

sz

Ь

Зз

z

Тт

t

Ээ

e

Ии

i

Уу

u

Юю

ju

Йй

j

Фф

f

Яя

já

öü
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10. Hallgasd meg a párbeszédet, majd karikázd be a helyes választ!
A lányt Fülöp Juditnak hívják.
Judit 9 éves.
Az Alsóőri Népiskola 3. osztályába jár.
Judit Felsőőrön lakik.
A fiú neve Pintér Károly.
Károly 9 éves.
Károly Alsóőrön lakik.

igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz

hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis

Önértékelési táblázat
Képes vagyok
megérteni,

Már egy keveset
értek.

Már többet
megértek.

Majdnem mindent
megértek.

Sokkal többet
szeretnék érteni.

Már egy keveset
tudok.

Már többet tudok.

Majdnem mindent
tudok.

Sokkal többet
szeretnék tudni.

ha köszön nekem,
vagy elbúcsúzik
tőlem valaki.
ha a nevem és a
korom után
érdeklődik valaki.
ha valaki
bemutatkozik.
Képes vagyok

másokat üdvözölni,
és tőlük elbúcsúzni.

bemutatkozni,
elmondani, ki
vagyok.
párbeszédben
szerepet vállalni.
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1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉS
1. Olvasd el a verset!
Köszöntő
A nyár, a nyár, az elrepült,
a villanydrótra fecske ült,
készül már lassan messzire,
talán a világ végire.
Szállnak a napok, mint a szél,
kerengve hull már pár levél,
nekem is mindjárt menni kell,
nem cserélnék most senkivel!
Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok...
Szervusz! Iskola! Itt vagyok!
(Kálnay Adél)
2. Válaszolj a kérdésekre! Írd a választ a füzetedbe!
Milyen a vers hangulata?
Miért „Köszöntő“ a vers címe?
3. Beszéld meg a társaddal!
Miért ül a fecske a villanydrótra?
Melyik évszak következik a nyár után?
Mi történik a falevelekkel ősszel?
Mi van az iskolatáskádban?
Melyik órán dolgozunk a számokkal, a betűkkel, a dallamokkal?
4. Keresd ki a versből és húzd alá, hogyan fejezi ki a költő a következőket!
Vége a nyárnak.
A fecske melegebb éghajlatra költözik.
Ősszel rövidebbek lesznek a nappalok.
A fák lehullatják a levelüket.
Az iskolatáskámban tanszerek vannak.
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1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉS
5. Vizsgáld meg a verset!
a) Keresd meg a rímelő szópárokat és kösd össze őket!
b) Számold meg, hány szótag van egy verssorban! _________________
Mit figyeltél meg?
________________________________________________________
c) Karikázd be zölddel a hosszú mássalhangzókat a versben! (ll,ss,ssz)
6. Egészítsd ki a verset hallás után!
A nyár, _______________ , az elrepült,
a villanydrótra ________________ ült,
készül már ______________ messzire,
talán _______________ végire.
______________ a napok, mint a szél,
kerengve ______________ már pár ______________ ,
nekem is __________________ __________________ kell,
nem cserélnék most ________________ !
__________________ könyvek, ________________ ,
vár rám egy _________________ és sok ___________________ ,
számok, ________________ , _________________ …
Szervusz! _______________ ! _____________ vagyok!
7. Tanuld meg a verset! Mondd fel az osztálytársaidnak!
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2. AZ ISKOLÁBAN
1. Olvasd el a párbeszédet!
Zoltán negyedik osztályos tanuló. Minden reggel gyalog megy az iskolába.
Zoltán bemegy az öltözőbe és leveszi a kabátját.
Utána a fiú bemegy az osztályba.
Zoltán: Hol van Péter?
János: Nem tudom. Talán a fiúvécében.
Pál: Ott nincs. Talán a tornateremben van.
Ferenc: Ott sincs. Talán a tanári szobában.
József: Ott sincs. Talán az igazgatói irodában.
Mátyás: Ott sincs.
Zoltán: Hol van Péter?
Tanító néni: Péter beteg. Ma nem jön iskolába.
2. Szavak, kifejezések
magyar
negyedik osztályos tanuló
minden reggel
leveszi a kabátját
Hol van …?
talán
beteg

német
der Viertklässler, die Viertklässlerin
jeden Morgen
er zieht seine Jacke aus
Wo ist …?
vielleicht
krank

3. Írd be az első feladatban lévő négyzetrácsba a kép számát!
1

2

3

4

5

6
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2. AZ ISKOLÁBAN
4. Válaszolj a kérdésekre!
Hova megy Judit?

A tanári szobába.

Hol van Judit?

A tanári szobában.

5. A bekeretezett szavak segítségével válaszolj a kérdésre!
Mit csinál Judit a tanári szobában?
Mit csinál Judit a vécében?
Mit csinál Judit az öltözőben?
Mit csinál Judit az osztályban?
Mit csinál Judit a tornateremben?
Mit csinál Judit az igazgatói irodában?
tanul, tornázik, kezet mos, levetkőzik, az igazgatóval beszél, egy tanítót keres
14

2. AZ ISKOLÁBAN
6. Válaszolj a kérdésekre! Használd a megadott szavakat!
Mivel mész az iskolába?

gyalog

autóval

biciklivel busszal rollerrel

7. Olvasd el a párbeszédet és írj egy hasonlót! Használd a 4. és 5. feladat szavait!
Zsuzsa: Hol van Judit?
Ágnes: Talán a vécében.
Emese: Ott nincs. A tornateremben van.
Zsuzsa: Mit csinál ott?
Emese: Tornázik.
8. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

8

5
4

3
2

9
6

11
1
7

10

1: Direktion
5: mit dem Bus
9: Turnsaal

2: zu Fuß
6: Toilette
10: mit dem Roller

3: Klasse
4: mit dem Fahrrad
7: Garderobe
8: Konferenzzimmer
11: mit dem Auto
15

2. AZ ISKOLÁBAN
9. Hallgasd meg a verset, és egészítsd ki a megadott szavakkal!
Kuckó Mackó
Lassan reggel __________óra,
Csöngetnek a suliban.
Mackó még a puha _____________,
Kuckó Mackó a karjában.
Korán kelni nem szeret,
Lusta kicsit a ______________.

Történt épp egy _________________,
Csörgőórát kapott ő.
Vége a nagy nyugalomnak,
Ébren van már mind _____________.
Iskolába együtt mennek,
A napok így gyorsan telnek.

Refr. Kuckó Mackó __________mackó
Nyakában egy csíkos sál,
A fején meg egy _________________,
Ébredezni kéne már.

Kuckó Mackó barna mackó
Nyakában egy csíkos sál.
A hátán meg egy jó nagy __________
Ő már iskolába jár.
(Pap Rita)

Számtanóra az első ________,
Mackó épp hogy beesik.
Kuckó Mackó szerencsésen
Továbbdurmol __________.
Korán kelni nem szeret,
Olyan, mint a _____________.
Refr.
ágyban, barna, estéig, gyerek, gyerekek, hálósapka,
kettő, nyolc, óra, születésnap, táska
10. Mely szavak betűi keveredtek itt össze?

16

á,ly,o,sz,t

a,a,l,ó,t,u,v

a,e,e,m,n,o,r,r,t,t

l,ö,ö,ő,t,z

a,g,gy,l,o

c,é,é,v

a,b,l,ssz,u

b,c,e,i,i,i,k,l,l,v

2. AZ ISKOLÁBAN
11. Hallgasd meg a párbeszédet, majd karikázd be a helyes választ!
Emese a lányvécében van.
Zoltán a fiúvécében van.
A tanító néni a tanári szobában van.
György a tornateremben van.
Anna az osztályban van.
Mihály beteg. Nem megy iskolába.
Edit az öltözőben van.
József az igazgatói irodában van.

igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz

hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis

Önértékelési táblázat
Képes vagyok
megérteni,

Már egy keveset
értek.

Már többet
megértek.

Majdnem mindent
megértek.

Sokkal többet
szeretnék érteni.

Már egy keveset
tudok.

Már többet
tudok.

Majdnem mindent
tudok.

Sokkal többet
szeretnék tudni.

ha valaki az
iskoláról beszél.
Képes vagyok,
az iskolámról
néhány szót vagy
mondatot
mondani.
az iskolámról
néhány szót vagy
mondatot írni.
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2. AZ ISKOLÁBAN
1. Olvasd el az olvasmányt!
A csodálatos radírgumi
Kaptam apukától egy radírgumit, szép zöldet. Ha ceruzával írok
valamit, és el akarom tüntetni, csak jól meg kell dörzsölni: és volt
írás, nincs írás. Mint a varázslatban. Csak nagyon kell vigyázni:
nem szabad túl sokat radírozni vele, mert kilyukad az irka.
De én olyan csodálatos radírt szeretnék, amivel nemcsak azt lehet
kiradírozni, amit leírtam, hanem azt is, amit kimondtam. Mert ha
volna egy ilyen radírom, akkor kiradíroznám, hogy Ferinek azt
mondtam: te utálatos hülye. Meg: te irigy kutya. És azt is
kiradíroznám: nem fogok játszani veled, és add vissza a focimat!
De az ilyen csodálatos radírgumival se szabad nagyon sokat
radírozni, nehogy kilyukadjon a barátság.
(Fehér Klára)
2. Karikázd be az olvasmányban zölddel a kétjegyű
mássalhangzókat! (sz, cs, zs, gy, ty, ny, ly)
Írd le a talált szavakat a füzetedbe!
Keress új szavakat kétjegyű mássalhangzóval!
3. Pótold a hiányzó szavakat a mondatból! Segít a szöveg.
Kaptam _________________ egy radírgumit, szép ________________ .
Csak nagyon kell _________________________ , nem szabad túl sokat
____________________ vele, …
De az ilyen ____________________ radírgumival se szabad nagyon
radírozni, nehogy kilyukadjon a _______________________ .
4. Beszéljétek meg!
Miért akarja a fiú kiradírozni, amiket a barátjának mondott?
Mit jelent az, hogy a sok radírozástól kilyukad a barátság?
Miért fontosak a barátok?
Hogy hívják a barátaidat?
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5. Olvassátok fel hangosan az olvasmányt!
Ügyeljetek a szép kiejtésre!
6. Fejtsd meg a rejtvényt!
1
2
3
4
5
6
7
8

1: Foci…….. a fiúk kedvenc játékszere
2: Tőle kapta a fiú a radírgumiját
3: Vékony, iskolai füzet régies neve
4: Te …. hülye!
5: Ezzel írunk az iskolában
6: A ………….. radírgumi az olvasmány címe
7: Erre ír a tanár krétával
8: Radír…

Megfejtés:__________________
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3. TANSZEREK
1. Olvasd el a párbeszédet!
Juli reggel bemegy az osztályba, és leül a helyére.
Juli: Miért sírsz, Anna?
Anna: Nem találom a tollamat.
Juli: Segítek neked. Milyen színű a tollad?
Anna: Kék, és fehér pettyek vannak rajta.
Juli: Nem ezt a tollat keresed?
Anna: De igen. Köszönöm a segítséget!
Juli: Szívesen.

2. Szavak, kifejezések
magyar
Miért sírsz?
Nem találom a …
Segítek neked.
pettyek

német
Warum weinst du?
Ich finde … nicht.
Ich helfe dir.
Punkte, Tupfen

3. Milyen tanszereket ismersz? Írd le a füzetedbe!
4. Folytasd a táblázatot az első sor mintája alapján!
német
das Heft

magyar
füzet
toll

enyém/mein
füzetem

tiéd/dein
füzeted

övé/sein, ihr
füzete

radírod
könyve
festék
ollóm
ragasztód
vonalzóm
hegyeződ
ecsete
iskolatáska
die Mappe
ceruzám
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3. TANSZEREK
5. Fordítsd le!
magyar
Nem találom a füzetemet.
Nem találom a könyvemet.
Nem találom a ceruzámat.
Nem találom az ecsetemet.
Nem találom a vonalzómat.
Nem találom az iskolatáskámat.
Nem találom az ollómat.

német

magyar
Nem találod a füzetedet?
Nem találod a könyvedet?
Nem találod a ceruzádat?
Nem találod az ecsetedet?
Nem találod a vonalzódat?
Nem találod az iskolatáskádat?
Nem találod az ollódat?

német

6. Hol van a kép? Válaszd ki a helyes kifejezést! Írd a megfelelő helyre!
Írd alá németül is!

az asztalon, az iskolatáskán, a széken, a táblán, a földön, a falon
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3. TANSZEREK
7. Egészítsd ki a párbeszédet, és alkoss további párbeszédeket
a megadott szavak felhasználásával!
Juli: Miért sírsz, Anna?
Anna: Nem találom a ____________________________.
Juli: Segítek neked. Milyen színű a _______________________?
Anna: ___________, és ______________________ vannak rajta.
Juli: Nem ezt a _________________ keresed?
Anna: De igen. Köszönöm a segítséget!
Juli: Szívesen.

8. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

ceruza, radír, olló, ragasztó, vonalzó,
piros, sárga, zöld, barna, rózsaszín,
csíkok, virágok, labdák, babák, autók

2

3

1
4

5
8
7
6
10
9

11
12

1: Schultasche
5: Füllfeder
9: Bleistift
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2: Buch
6: Lineal
10: Spitzer

3: Federschachtel
7: Radiergummi
11: Pinsel

4: Schere
8: Klebstoff
12: Heft

3. TANSZEREK
9. Hallgasd meg a verset! Pótold a hiányzó betűket (e,é)!
Idők__k dal
K__k a kök__ny,
k__k a káka,
k__k a h__gy__k kőszakálla,
köd haja is csupa k__k,
k__k a tavak folyó tükr__,
ránk boruló __g__k üstj__ ,
k__k, k__k, k__k, k__k a vid__k.
K__k a kaszák suhanása,
k__k a g__p__k dalolása,
tokmányban k__k kaszakő,
k__k a h__gy__k k__z__, lába,
k__k __lőtt__, k__k utána,
k__k vagy drága szünidő.
(Kiss Dénes)
10. Színezd ki a foltokat a megnevezett színekkel!

fehér

sárga

narancssárga

piros

bordó

rózsaszín

lila

világoskék

sötétkék

türkiz

világoszöld

sötétzöld

világosbarna

sötétbarna

szürke

fekete
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3. TANSZEREK
11. Hallgasd meg a párbeszédet, majd karikázd be
a helyes választ!
Zsombor sír.
Zsombor nem találja a mappáját és a radírját.
A fiú segít neki a mappát és a radírt megkeresni.
Zsombor mappája zöld.
A mappán piros pettyek vannak.
Zsombor radírja piros és sárga színű.
A radíron rózsaszín pettyek vannak.
A fiú megtalálja Zsombor mappáját és radírját.

igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz

hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis

Önértékelési táblázat
Képes vagyok
megérteni,

Már egy keveset
értek.

Már többet
megértek.

Majdnem mindent
megértek.

Sokkal többet
szeretnék érteni.

Már egy keveset
tudok.

Már többet
tudok.

Majdnem mindent
tudok.

Sokkal többet
szeretnék tudni.

ha valaki a
tanszerekről
beszél.
Képes vagyok,
a tanszerekről
néhány szót
vagy mondatot
mondani.
a tanszerekről
néhány szót
vagy mondatot
írni.
párbeszédben
szerepet
vállalni.
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3. TANSZEREK
1. Olvasd el a mesét!
A kakas meg a színek
Jancsi rajzolt egy kakast, de elfelejtette kifesteni.
Elment a Kakas sétálni.
– Miért jársz te ilyen színtelenül? – ámuldozott a Kutya.
Megnézte magát a Kakas a víz tükrében. „Igaz… Igaz, igaza van a Kutyának.”
– Ne szomorkodj – tanácsolta neki a Kutya. – Eredj el a színekhez, ők majd
segítenek rajtad.
Odament a Kakas a színekhez, szépen kérte őket:
– Színek, színek, segítsetek!
– Jól van… – szólt a Piros, és megfestette a taréját és szakállkáját.
A Kék meg a farktollát.
A Zöld a szárnyát.
A Sárga meg a begyét.
– Így már igazi Kakas vagy – mondta a Kutya.
( V. Szutyejev nyomán)
2. Húzd alá a szövegben!
Mit rajzolt Jancsi?
Mit tanácsolt a Kutya a Kakasnak?
Mit festett meg a Piros?
Mit festett meg a Kék?
Mit festett meg a Zöld?
Mit festett meg a Sárga?
3. Keress további dolgokat! Írj öt példát!
Mi piros? ________________________________________________
Mi kék? _________________________________________________
Mi zöld? _________________________________________________
Mi sárga? ________________________________________________
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20. FARSANG
1. Olvasd el a párbeszédet!
Farsang az iskolában
Farsangkedden mulatság lesz az iskolában. Minden gyermek jelmezbe öltözik. Az egyik
lány királylány lesz. A másik lány tündér lesz. Az egyik fiú varázsló lesz. A másik fiú
bohóc lesz. Mindenki nagyon örül ennek a napnak.
Emese: Zsófi, mi leszel farsangkor?
Zsófi: Boszorkány leszek. Hosszú fekete ruha lesz rajtam.
A kezemben pedig egy seprű lesz. Te mi leszel
farsangkor?
Emese: Én Piroska leszek. A fejemen egy piros kendő lesz, és a kezemben
egy kosár egy üveg borral és egy kaláccsal. Mit gondolsz, mit
csinálunk az iskolában farsangkedden?
Zsófi: Szerintem játszunk, énekelünk és táncolunk. És fánk is lesz.
Emese: Én már nagyon várom ezt a napot.
Zsófi: Tudod, mi lesz Zoli farsangkor?
Emese: Nem tudom.
Zsófi: Képzeld, Zoli űrhajós lesz.
Emese: Milyen jelmezt vesz fel Zoli?
Zsófi: Nem tudom, de már nagyon kíváncsi vagyok.
2. Szavak, kifejezések
magyar
jelmezbe öltözik
az egyik
a másik
Mindenki nagyon örül ennek.
seprű
a fejemen
kendő
kosár
egy üveg borral
egy kaláccsal
fánk
Én már nagyon várom ezt a napot.
képzeld
űrhajós
Már nagyon kíváncsi vagyok.
4

német
er/sie/es zieht ein Faschingskostüm an
der/die/das eine
der/die/das andere
Alle freuen sich sehr darauf.
der Besen
auf meinem Kopf
das Tuch (hier das Kopftuch)
der Korb
mit einer Flasche Wein
mit einem Striezel
der Krapfen
Ich warte schon sehr auf diesen Tag.
stell dir vor
der Astronaut
Ich bin schon sehr neugierig.

20. FARSANG
3. Válaszolj a kérdésekre a megadott kifejezésekkel!
Milyen ünnepség lesz az iskolában? ____________________________
Mibe öltöznek a gyerekek? ___________________________________
Mi lesz Zsófi farsangkor? _____________________________________
Mi lesz Zsófi kezében? _______________________________________
Mi lesz Emese farsangkor? ____________________________________
Mi lesz Emese fején? ________________________________________
Mit csinálnak a gyerekek farsangkedden? ________________________
__________________________________________________________
Mi lesz Zoli farsangkor? ______________________________________
jelmezbe,
egy seprű,
Piroska,
egy piros kendő,
űrhajós,
boszorkány,
mulatság,
játszanak, énekelnek és táncolnak
4. Rajzold le az olvasmány alapján, minek öltöznek be a gyerekek!
Zsófi

Emese

boszorkány / die Hexe

/

5. Egészítsd ki a táblázatot!
én
gondolok

te
gondolsz

játszok
énekelek

játszol
énekelsz
leszel
örülsz

örülök

ő
gondol
csinál
táncol
tud
játszik
énekel
lesz
örül
öltözik

német

5

20. FARSANG
6. Írd be a megfelelő személyes névmást (én, te, ő)! Az 5. feladat segít neked.
___ lesz, ___ öltözöl, ___ örülök, ___ gondolsz, ___ csinálok, ___ tud, ___ játszol,
___ énekel, ___ táncolok, ___ leszek, ___ öltözök, ___ örül, ___ gondol, ___ csinálsz,
___ játszok, ___ énekelsz, ___ tudok, ___ leszel, ___ öltözik, ___ örülsz, ___ csinál,
___ gondolok, ___ játszik, ___ tudsz, ___ énekelek, ___ táncol, ___ táncolsz
7. Alkoss hasonló mondatokat! Használd a képeket!
Zsófi: Mi leszel farsangkor, Kati?
Kati: Boszorkány.
Kati farsangkor boszorkány lesz.
Szabolcs: Mi leszel farsangkor, Konrád?
Konrád: Varázsló.
Konrád farsangkor varázsló lesz.

6

bohóc

hercegnő

boszorkány

tündér

szellem

indián

lovag

varázsló

Csizmás kandúr

Piroska

Hófehérke

Csipkerózsika

20. FARSANG
8. Olvasd el a jelmezleírást! Mutasd be a jelmezeket!
Használd a megadott kifejezéseket!
Farsangkor boszorkány leszek. Hosszú barna szoknya lesz rajtam.
A kezemben pedig egy seprű lesz.
Farsangkor Piroska leszek. A fejemen egy piros kendő lesz, és
a kezemben egy kosár egy üveg borral és egy kaláccsal.
korona / Krone

sapka / Mütze

varázspálca / Zauberstab

nyakamon hosszú sál / um meinen Hals ein langer Schal

madártoll / Feder

korona / Krone

íj / Bogen

béka / Frosch

9. Egészítsd ki a párbeszédet a megadott kifejezésekkel! Játszd el a barátoddal!
Emese: Zsófi, mi leszel farsangkor?
Zsófi: _________________ leszek. ___________________ lesz rajtam.
A kezemben pedig _______________________ lesz.
Te mi leszel farsangkor?
Emese: Én __________________ leszek. A fejemen ____________________ lesz,
és a kezemben __________________________________.
Zsófi: Tudod, mi lesz _____________________ farsangkor?
Emese: Nem tudom.
Zsófi: Képzeld, _________ _________________ lesz.
Emese: Milyen jelmezt vesz fel?
Zsófi: Nem tudom, de már nagyon kíváncsi vagyok.
Csizmás kandúr, íj, indián, Judit, Judit, korona, madártoll, tündér, varázspálca
7

20. FARSANG
10. Hallgasd meg a verset! Egészítsd ki a megadott szavakkal!
Mindegyik szót többször kell használnod.
Maszkabál
Bál, bál, _________________________!

Bál, bál, ________________________!

Minden jelmez készen ______________,

Minden jelmez készen _____________,

szól a nóta, messze ________________.

szól a nóta, messze _______________.

Áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál!

Tarka-barka sapka, ________________,

Bál, bál,_________________________!
Tarka-barka sapka, ________________,
málnaszörp és ___________________:
Áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál!

málnaszörp és ___________________.
Julcsi, Panka, Pista, ________________
karja, lába táncra _________________:
Áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál!
(Gryllus Vilmos)

Bál, bál, ________________________!
Julcsi, Panka, Pista, _______________
karja, lába táncra ________________:
Áll a bál, áll a fényes maszkabál!
sál, Pál, száll,

szalmaszál, áll, maszkabál

11. Írd a szavak mellé a német megfelelőjét! Használj szótárt!
Alkoss a 7. feladat alapján mondatokat!
banya
bohóc
cica
cselló
gomba
hirdetőoszlop
hóember
kalóz
katicabogár
kéményseprő
lovag és sárkány
orvos
8

ősember
pillangó
skót
szakács
szerecsen
szörnyeteg
teknősbéka
tigris
törökbasa
tündér
varázsló
virágcsokor

20. FARSANG
12. Hallgasd meg a párbeszédet, majd karikázd be a helyes választ!
Karcsi farsangkor indián lesz.
Karcsi fején egy piros sapka lesz.
Karcsi hátán egy íj lesz.
Feri farsangkor varázsló lesz.
Feri fején egy fekete kalap lesz.
Feri kezében egy kosár lesz.
Peti bohóc lesz.
Karcsi nem tudja, hogy Peti milyen jelmezt vesz fel.

igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz

hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis

Önértékelési táblázat
Képes vagyok
megérteni,

Már egy keveset
értek.

Már többet
megértek.

Majdnem mindent
megértek.

Sokkal többet
szeretnék érteni.

Már egy keveset
tudok.

Már többet tudok.

Majdnem mindent
tudok.

Sokkal többet
szeretnék tudni.

ha valaki a
barátaimról beszél.
Képes vagyok
az olvasmánnyal
kapcsolatos
kérdésekre
válaszolni.
hiányos szöveget
hallás után
kiegészíteni.
magamról és a
barátaimról néhány
mondatot írni.
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20. FARSANG
1. Olvasd el a verset!
Itt a farsang
Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.
Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
a kávészem int neki,
míg az őrlő pergeti.
Heje-huja vigalom!
Habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.
(Gazdag Erzsi)
2. Keresd ki a rímpárokat! Írd le őket a füzetedbe!
3. Keresd meg azt az öt konyhai eszközt, amely a versben is olvasható!
a
ö
ü
c
v
a
e
x
a

s
h
p
m
o
z
s
á
r

k
a
n
á
l
s
r
c
s

d
b
o
k
b
d
t
v
d

f
v
i
t
n
f
z
b
f

g
e
u
ö
m
g
u
n
g

h
r
z
r
ö
h
i
m
h

j
ő
t
ő
r
l
ő
ü
j

4. Írd le a talált szavakat a füzetedbe! Karikázd be a hosszú
magánhangzókat! (á, é, í, ó, ő, ú, ű)
5. Sorolj fel még öt konyhai eszközt a konyhátokból!
6. Alkoss mondatokat a szavakkal!
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k
l
r
e
k
j
o
p
k

20. FARSANG
7. Beszélgessetek!
Minek öltözöl be a farsangi mulatságon? Miért ezt a jelmezt választottad?
Milyen jelmezeket ismersz még?
8. Adj címet a képnek! Mondj róla egy történetet!

9. Írd le a kitalált történetet a füzetedbe!
10. Tanuld meg a verset, és mondd fel az osztálytársaidnak!

11

21. TESTRÉSZEK
1. Olvasd el az olvasmányt!
Segítség, egy szörnyeteg!
Négy barát ül az iskolában. Mind a négyen rajzolnak és beszélgetnek.
Jani: Én egy bácsit rajzolok. A bácsinak hosszú lába van, és a bácsi
nagyon magas. Te kit rajzolsz, Peti?
Peti: Én egy öreg nénit rajzolok. A néni haja ősz, mert a néni már nagyon
öreg. Te kit rajzolsz, Feri?
Feri: Én egy fiút rajzolok. A fiúnak kicsi keze van, mert a fiú még nagyon
fiatal. Jaj, segítség! Pali nagyon csúnyát rajzol. Kit rajzolsz, Pali?
Pali: Nem mondom meg. Találd ki! Figyelj, segítek! Az arcom nagy, de a
szemem kicsi. Tudod már?
Peti: Nem tudom. Mondd tovább!
Pali: A szám fekete. Az orrom hegyes. Tudod már?
Jani: Várjál! Most megpróbálom én. Az arcod nagy, de a szemed kicsi. A
szád fekete, és az orrod hegyes. Én sem tudom. Mondd tovább!
Pali: A hajam kék és göndör. A fülem nagy és elálló. Tudod már?
Feri: Várj! Most megpróbálom én. Az arcod nagy, de a szemed kicsi. A
szád fekete, és az orrod hegyes. A hajad kék és göndör. A füled nagy és
elálló. Én sem tudom. Mondd tovább!
Pali: Alacsony vagyok, de a kezem és a lábam hosszú. Tudod már?
Feri: Azt hiszem, már tudom. Te egy szörnyeteg vagy. Eltaláltam?
Pali: Igen, én egy szörnyeteget rajzolok.

2. Szavak, kifejezések
magyar
Nem mondom meg.
Találd ki!
Figyelj, segítek!
Tudod már?
Mondd tovább!
Most megpróbálom én.
Én sem tudom.
Azt hiszem, már tudom.
Eltaláltam?
12

német
Ich sage es nicht.
Rate mal!
Pass auf, ich helfe dir!
Weißt du es schon?
Sag es weiter!
Jetzt probiere ich es.
Ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, ich weiß es schon.
Habe ich es erraten?

21. TESTRÉSZEK
3. Válaszolj a kérdésekre a megadott kifejezésekkel!
Hol ül a négy barát? _________________________________________
Mit csinálnak mind a négyen? _________________________________
Kit rajzol Jani? ______________________________________________
Kit rajzol Peti? ______________________________________________
Kit rajzol Feri? ______________________________________________
Kit rajzol Pali? ______________________________________________
egy öreg nénit,
rajzolnak és beszélgetnek, egy bácsit,
az iskolában,
egy szörnyeteget,
egy fiút
4. Rajzold le a fiúk rajzait az olvasmány alapján!

Jani

Peti

Feri

Pali

5. Válaszolj a 4. feladat alapján a kérdésekre!
Milyen a bácsi lába? ________________________________________
Milyen a néni haja? _________________________________________
Milyen a fiú keze? __________________________________________
Milyen a szörnyeteg haja? ____________________________________
kék és göndör,

ősz,

kicsi,

hosszú
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21. TESTRÉSZEK
6. Fejtsd meg a keresztrejtvény!
2

5

18

6

14

16

9
3

8

11

19

12

4
1

15

10
20
13

17
7

1: Brustkorb

2: Auge

3: Mund

4: Bein

6: Nase

7: Schulter

8: Arm

9: Bauch

5: Handgelenk
10: Rücken

11: Po

12: Kopf

13: Ellbogen

14: Knöchel

15: Zehe

16: Finger

17: Haare

18: Hand

19: Knie

20: Ohr

7. Folytasd a táblázatot!
német

magyar

Az én ... /mein

fej

fejem

szem

A te ... /dein
szemed

fül
haj

füle
hajam

hát

hátad

has
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Az ő ... /sein, ihr

hasa

orr

orrom

kéz

kezem

száj

szám

keze
szád

szája

21. TESTRÉSZEK
8. Írd mellé németül!
hosszú/______________________
rövid/_______________________

ovális/_________________________

hullámos/ ____________________

kerek/_________________________

göndör/ _____________________

kicsi/ ________________________
nagy/ _______________________

pisze/ _________________________

elálló/ _______________________

hegyes/________________________

öreg/______________________________
fiatal/______________________________
alacsony/___________________________
magas/_____________________________
sovány/_____________________________
kövér/______________________________

9. Nézd meg a képet! Egészítsd ki a mondatokat a kép alapján!
A nevem Péter.

Péter testvére

Én egy _____________________ fiú vagyok.
Péter

Az arcom ___________________.
A hajam _______________ és ______________.
A szemem _______________.
A fülem _______________ és _______________.
____________orrom van és ___________ szám.
A képen _______________ pulóvert,
________________ nadrágot és
________________ cipőt viselek.
A kezemben egy ________________van.

10. Mutasd be Péter testvérét! Dolgozz az osztálytársaddal!
A lány neve ...
15

21. TESTRÉSZEK
11. Írd le, hogy nézel ki!
12. Hallgasd meg a verset! Egészítsd ki a megadott szavakkal!
Hát nem érdekes?

Két ________________van a fazéknak,

A kabátnak _________________ van, de

mégis süket szegény,

______________________nincsen rajta,

_______________van a csizmának, de

a fésűmnek _________________ van, ám

nincsen ____________a _____________.

hiányzik az ________________________.

______________________van a cipőnek,

Nem társalog a kemence,

de nem felel a szóra,

hiába van _________________________

s nem érzi az illatokat,

és nem köthet nyakkendőt

hiába van ________________________.

az üveg a _________________________.

S hasztalan van a szőlőnek,

Nem fordul az utca sarkon,

ki tudja, hány _____________________,

bár van neki ______________________,

akármilyen erősen néz,

s nem döf fel az eke senkit,

semmit se lát vele.

hiába van ________________________.

Négy _______________van az asztalnak,
mégsem táncol twisztet,
___________, ____________a hegynek,
amely sosem viszket.

S hiába van _________________minden
kacsának és lúdnak,
én írom e verset, hisz ők
még ennyit sem tudnak.
(Krecsmáry László)

ajka, feje, fején, foga, füle, haj, háta, köröm, lába, nyakára,
nyelve, oldala, orra, sarka, szája, szarva, szeme, tolla, ujja
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13. Hallgasd meg a bemutatkozást, majd karikázd be a helyes választ!
Zsuzsanna egy sovány lány.
Az arca kerek.
A haja barna és hosszú.
A szeme is barna.
A füle elálló.
Hegyes orra van és kicsi szája.
Fekete szoknyát visel.
A kezében egy labda van.

igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz

hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis

Önértékelési táblázat
Képes vagyok
megérteni,

Már egy keveset
értek.

Már többet
megértek.

Majdnem mindent
megértek.

Sokkal többet
szeretnék érteni.

Már egy keveset
tudok.

Már többet
tudok.

Majdnem mindent
tudok.

Sokkal többet
szeretnék tudni.

ha valaki a
barátaimról
beszél.
Képes vagyok
az olvasmánnyal
kapcsolatos
kérdésekre
válaszolni.
hiányos
szövegben
szövegrészeket
pótolni.
magamról és a
barátomról
néhány mondatot
írni.
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21. TESTRÉSZEK

1. Olvasd el a leírást, és rajzold le a személyt!
A jóképű, magas fiú tartása egyenes, vállai szélesek. Karja izmos és erős.
Fekete, rövid, egyenes szálú haja van. Bőre színe barna. Arca kerek, orra kicsi.
Barna szemeiből okosság sugárzik. Nyitott keskeny szája mögül csontfehér fogai
villannak elő. Kockás inget és farmert visel.

2. Csoportosítsd a következő mellékneveket! Egy szó több helyre is kerülhet!
karcsú, görbe, nagy, pisze, ovális, csillogó, kerek, szeplős, hosszú, göndör, dús, ívelt,
mandulavágású, hullámos, egyenes, magas, széles, selymes, nyúlánk, szögletes
termet/alkat: ___________________________________________________
arc: __________________________________________________________
haj: __________________________________________________________
szem: ________________________________________________________
orr: __________________________________________________________
száj: _________________________________________________________
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3. Alakítsd át a minta szerint a szókapcsolatokat!
mosolygós szeme van: mosolygós szemű
dús szemöldöke van: ________________________________________
nagy hasa van: _____________________________________________
görbe lába van: _____________________________________________
kerek arca van: _____________________________________________
izmos teste van: ____________________________________________
dús szempillája van: _________________________________________
4. Írd le a képen látható kislány külső tulajdonságait! Segítenek a kérdések!
Dolgozz a füzetedben!
Melyek az általános jellemzői? (kor, termet, alkat…)
Milyenek a testrészei? (arc, haj, szem…)
Vannak-e különleges tulajdonságai,
ismertetőjegyei?
Milyen a ruházata?
Mi a véleményed róla?

5. Játsszatok barkochbát, vagy alkossatok találós kérdéseket osztálytársaitokról
külső tulajdonságaik alapján!
6. Keress otthon képet kedvenc színészedről, énekesedről, és készíts személyleírást róluk a következő órára!
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22. TESTÁPOLÁS
1. Olvasd el a leveleket!
Kedves Zsuzsa!
Már régen nem írtam neked levelet, de most szeretnék valamit elmesélni.
Múlt héten két új gyerek jött az iskolába. Egy lány és egy fiú. Ők testvérek. A lány a
második osztályba jár, és Edit a neve. A fiú a negyedikbe, és Zsombornak hívják. Én
mind a két gyereket szeretem. Mindkettő tiszta. Editnek szép hosszú haja van.
Zsombornak fehér a foga, mert naponta háromszor mos fogat. Edit piros nadrágja
mindig tiszta. Zsombor sárga pulóvere mindig rendes. Zsombor mellettem ül az
iskolában. Ennek nagyon örülök. Szeretnék megbarátkozni vele.
Várom a leveledet.
Szeretettel:
Tamás

Kedves Tamás!
Nagyon örültem a levelednek. Ismerem ezt a két gyereket. Nagyon aranyosak és
jószívűek.
Nekem van egy ötletem. Hívd meg Zsombort játszani hozzátok! Zsombor nagyon
kedves fiú. Jó barátok lesztek.
Szeretettel:
Zsuzsa
2. Szavak, kifejezések
magyar
Már régen nem írtam neked
levelet.

német
Schon seit langem habe ich dir keinen Brief
geschrieben.

Múlt héten két új gyerek jött.
tiszta
Várom a leveledet.
Szeretnék megbarátkozni vele.
Nagyon örültem a levelednek.
Aranyosak és jószívűek.
Nekem van egy ötletem.
Hívd meg!

Vorige Woche sind zwei neue Kinder gekommen.
sauber
Ich warte auf deinen Brief.
Ich möchte mich mit ihm/ihr anfreunden.
Ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut.
Sie sind nett und warmherzig.
Ich habe eine Idee.
Lade ihn/sie/es ein!
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3. Válaszolj a kérdésekre a megadott kifejezésekkel!
Ki jött múlt héten az iskolába? _________________________________
Hogy hívják a fiút? __________________________________________
Mi a lány neve? ____________________________________________
Milyen színű Edit nadrágja? ___________________________________
Milyen színű Zsombor pulóvere? _______________________________
Mit szeretne Tamás Zsomborral csinálni? ________________________
két új gyerek, piros, Zsombornak, sárga, Edit, Szeretne vele megbarátkozni.
4. Írd be a megfelelő számot!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

megmosakszik
zuhanyozik
fürdik
megtörölközik
hajat mos
hajat szárít
megfésülködik
bekrémezi magát
tiszta ruhát vesz fel
fogat mos
kezet mos
körmöt vág

1

er/sie/es
er/sie/es
er/sie/es
er/sie/es
er/sie/es
er/sie/es
er/sie/es
er/sie/es
er/sie/es
er/sie/es
er/sie/es
er/sie/es

kämmt sich
badet
cremt sich ein
zieht sich saubere Wäsche an
wäscht sich
putzt sich die Zähne
trocknet sich ab
föhnt sich die Haare
wäscht sich die Hände
duscht sich
schneidet sich die Nägel
wäscht sich die Haare

5. Egészítsd ki a táblázatot a minta alapján!
én
megmosakszok

te
zuhanyozol

megtörölközök
megfésülködsz
mosok

fürdök
bekrémezem

vágsz
felveszel
szárítasz
fürdesz
bekrémezed

ő
megmosakszik
zuhanyozik
megtörölközik
megfésülködik
mos
vág
felvesz egy ...
szárít
fürdik
bekrémezi a/az

német

21

22. TESTÁPOLÁS
6. Egészítsd ki a mondatokat a keretben lévő kifejezésekkel!
Írd be az igeragokat az 5. feladat alapján!
Minden nap zuhanyoz____ (én). Utána megtörölköz___ (én).
Zuhanyozás után bekrémez____ (én) magamat.
___________________________ tiszta ruhát vesz___ (én) fel.
___________________________ kezet mos___ (én).
___________________________ fogat mos___ (én).
___________________________ körmöt vág___ (én).
___________________________ hajat mos___ (én).
___________________________ hajat szárít___ (én).
___________________________ megfésülköd___ (én).
___________________________ fürd____ (én) a fürdőkádban.
___________________________ megmosaksz____ (én).
minden nap / jeden Tag, minden héten / ___________________________________,
minden reggel / _______________________________________,
minden este / _______________________________________,
naponta egyszer / einmal am Tag, hetente kétszer / zweimal in der Woche,
naponta kétszer / _______________________________________,
hetente egyszer / _______________________________________,
7. Folytasd!
Mit mosol meg, ha zuhanyozol? Az arcomat, _______________________________
____________________________________________________________________
Mit krémezel be törölközés után? Az arcomat, _____________________________
____________________________________________________________________
Mit mosol meg, ha piszkos? ____________________________________________
____________________________________________________________________
Mit vágsz le, ha hosszú? _______________________________________________
____________________________________________________________________
22
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8. Írd be a megfelelő kifejezést! Használd a megadott kifejezéseket!
Zsombor nem mosakszik meg.
Zsombor, ____________________________________!
Zsombor nem törölközik meg.
Zsombor, ____________________________________!
Zsombor nem krémezi be magát.
Zsombor, ____________________________________!
Zsombor nem vesz fel tiszta ruhát.
Zsombor, ____________________________________!
Zsombor nem mos fogat.
Zsombor, ____________________________________!
Zsombor nem fésülködik meg.
Zsombor, ____________________________________!
Zsombor nem vágja le a körmét.
Zsombor, ____________________________________!
moss fogat, vágd le a körmödet, krémezd be magadat, törölközz meg,
fésülködj meg, vegyél fel tiszta ruhát, mosakodj meg
9. Írj három párbeszédet a minta alapján az osztálytársaddal!
Használd a 8. feladat kifejezéseit! Játsszátok el a párbeszédeket!
Judit: Anya! Ma nem mosok fogat.
Anya: De, moss fogat!
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10. Hallgasd meg a verset! Egészítsd ki a megadott szavakkal!
Kézmosó-vers
Cukros, __________________, tapadós, ____________________,
ez a _________________ tappancs.
_______________ hát ide most, nos hát, gyere _______________, adom is a szappant.
Hékás-békás! ____________ ________ már!
Csúszós _______________ hal megtréfál!
___________ _________ gyorsan, egy-két-hár!
Juj, juj, de csikis! Juj, juj, de csikis! Kicsúszik a szappan!
Hopp, már esik is, juj már esik is, ide-oda pattan!
Hékás-békás! Nem megmondtam?
Nosza, gyerünk, csípd el, ___________ _______ gyorsan!
Nosza, gyerünk, csípd el, egy-két-hár!
(Szabó T. Anna)
fogd meg, hozd, kapd el, mosd, mosd meg, kicsi, kis, maszatos, ragacsos
11. Oldd meg a feladatokat! Ha kell, használj szótárt!
a. Válaszolj a kérdésekre a megadott szavakkal!
Milyen a szappan? _______________________________________________
Milyen a versben a fiú keze? _______________________________________
cukros, csúszós, kicsi, maszatos, ragacsos
b. Keresd meg az összetartozó kifejezéseket!
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1 Fogd meg a szappant!

Nimm die Seife!

2 Hozd ide a szappant!

Wasche dir die Hände!

3 Kapd el a szappant!

Bring die Seife her!

4 Mosd meg a kezedet!

Fang die Seife!

22. TESTÁPOLÁS
12. Hallgasd meg a személyleírást, majd karikázd be a helyes választ!
Gábor nem tiszta.
Gábor minden este megfürdik.
Gábor hetente kétszer hajat mos.
Gábor minden reggel megfésülködik.
Gábor minden reggel tiszta ruhát vesz fel.
Gábor minden nap megfürdik.
Gábor minden nap egyszer fogat mos.
Gábor hetente kétszer bekrémezi magát.

igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz

hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis
hamis

Önértékelési táblázat
Képes vagyok
megérteni,

Már egy keveset
értek.

Már többet
megértek.

Majdnem mindent
megértek.

Sokkal többet
szeretnék érteni.

Már egy keveset
tudok.

Már többet
tudok.

Majdnem mindent
tudok.

Sokkal többet
szeretnék tudni.

ha valaki a
barátaimról
beszél.
Képes vagyok,
az
olvasmánnyal
kapcsolatos
kérdésekre
válaszolni.
hiányos
szövegben
szövegrészeket
pótolni.
párbeszédben
szerepet
vállalni.
magamról és a
barátaimról
néhány
mondatot írni.
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22. TESTÁPOLÁS
1. Mit csinál Dani? Nézd meg a képeket! Írj a képekhez mondatokat!
Használd a következő kifejezéseket!
zuhanyozik, hajat mos, mosakszik, kezet mos, fürdik, fogat mos

2. Te mikor végzed ezeket a testápolási tevékenységeket, amelyeket a képen látsz?
Alkoss mondatokat! Írd le a mondatokat a füzetedbe!
Minden reggel…
Minden este…
Naponta többször…
Egyszer a héten…
3. Miért fontos a rendszeres testápolás? Írd le a véleményedet a füzetedbe!
4. Mozogj rendszeresen! Meséld el a társadnak, mit sportolnak a képen látható gyerekek!
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5. Írd le öt mondatban, szerinted miért fontos a mozgás!
6. Olvassátok fel egymásnak a véleményeteket! Beszélgessetek róla!
7. Balázs nem szeret tisztálkodni és mozogni. Mit mond neki az édesanyja?
Így: Balázs nem szeret kezet mosni. Balázs, moss kezet!
Balázs nem szeret fürdeni. ____________________________________
Balázs nem szeret hajat mosni. ________________________________
Balázs nem szeret zuhanyozni. ________________________________
Balázs nem szeret focizni. ____________________________________
Balázs nem szeret biciklizni. ___________________________________
Balázs nem szeret kirándulni. _________________________________
8. Alakítsd át a szavakat a példa alapján!
kijelentő mód
eszik

felszólító mód
Egyél!

iszik
alszik
nevet
kiabál
nem rendetlenkedik

Ne ...

nem szemetel
ugrál
szaladgál
nem szemtelenkedik
nem lustálkodik
9. Alkoss a 8. feladat szavaival mondatokat a példa alapján!
Írd a mondatokat a füzetedbe!
Ne egyél sokat, mert elrontod a gyomrodat!
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