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Bevezető
A Start! Neu sorozatról
A Start! Neu tankönyvből, munkafüzetből valamint két kazettából álló, kezdők számára készült tananyagcsomag, amely első részét képezi egy tankönyvsorozatnak. (II. kötet:
Unterwegs Neu A, III. kötet: Unterwegs Neu B, IV. kötet: Grünes Licht című könyvek, szintén a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában).
A Start! Neu-hoz kiegészítőként ajánlható a Start plus című rendszerező nyelvtani feladatgyűjtemény, amely egyúttal az alapfokú nyelvvizsga feladattípusaival is megismerteti a tanulókat.

A tankönyv felépítése
A tankönyv 21 leckéből áll. A leckék általában A és B részből állnak, a C részben olyan kiegészítő jellegű anyag szerepel, amely nem része a törzsanyagnak. Az itt található szövegeket
fakultatív feldolgozásra szántuk.
A leckék gerincét képező dialógusok vagy összefüggő szövegek többnyire feladatok is. A
leckerészeket előkészítő feladatok sokféleségével (képek, képszótár, hanganyag) egyrészt a
nyelvtanulókat szeretnénk motiválni, másrészt különösen az elején, sok téma nem köthető az
előzőleg tanultakhoz, ezért előkészítő gyakorlatok egész sorát követeli meg. Álkezdő csoportokban a tanár természetesen szabadabban válogathat az ilyen jellegű feladatok között.

A munkafüzet felépítése
A munkafüzetben, amely 20 leckéből áll, olyan nyelvtani, lexikai és kommunikatív feladatok
találhatók, melyek téma és szókincs tekintetében hol szorosan, hol lazán kapcsolódnak a tankönyvi anyaghoz.
A feladatsorok az egyszerűbbtől a nehezebb felé, a szöveget feldolgozó kötöttebb feladatoktól
a nyitottabb feladatok felé haladnak. Az azonos jelenségeket tárgyaló feladatok egymás után
következnek.
A munkafüzetben nem különül el az A és B rész. Az itt található feladatok felhasználási sorrendjére vonatkozóan a tankönyvben egy-egy szövegrész mellett utalás található (pl. A3),
amely jelzi a szövegben felmerülő jelenség gyakoroltatásához rendelhető munkafüzeti feladatot. Az utalásokkal a tanár munkáját akartuk megkönnyíteni, követésük csak ajánlás.
A munkafüzetben a feladatsorok végén teljesen önálló, ellenőrző gyakorlatnak is alkalmazható dialógusok állnak.
A Start! Neu alkalmas arra, hogy a nyelvóra kizárólag németül folyjon, de nem szeretnénk
lemondani arról, hogy az ötödik készséget, a közvetítési készséget is fejlesszük különféle feladatok alkalmazásával, ilyenek pl. a 6. és 8. lecke munkafüzetben található prospektusai és a
fordítások. A fordításokat célszerű házi feladatnak adni, mert általában nem könnyűek, és
rendkívül időigényes az elkészítésük.
Úgy véljük, a nyelvtani magyarázatok és a fordítások előkészítése, ill. ellenőrzése magyarul is
történhet. Utóbbi leginkább azért, mert a fordítandó mondatokban a két nyelv közötti számos
eltérésre fel lehet hívni a tanulók figyelmét. Az interferencia jelenségét a tanár a fordítások
kapcsán tudatosíthatja a tanulókban. Hasznos házi feladat a fordítások készítése azért is, mert
a tanulók önálló szótárhasználatát készíti elő.
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Tanulási formák az órán
A könyvben és a munkafüzetben a tanulás „szociális” formái közül (önálló munka, páros és
kiscsoportos munka, ill. teljes csoportban történő munka) a páros és csoportos munkára ajánlott feladatokat jelöltük piktogrammal. Az ilyen feladatok viszonylag gyakoriak a tankönyvben és a munkafüzetben is. A tanulók legszívesebben mindig ugyanazon a helyen ülnek, ami
azt eredményezi, hogy mindig ugyanazok dolgoznak együtt. Ha a tanár ezt megpróbálja elkerülni, a tanulók gyakran ellenállnak, pedig olykor az is fellendíti az órát, ha a tanár átrendezi a
megszokott párokat. Tréfás játékokkal, feladatokkal kedvet ébreszthetünk az új csoportszerkezet kialakításához. Példák:
 A tanulók kettévágott kártyákat húznak, amelyek alapján megkeresik párjukat.
 A tanulók kettévágott mondatokat vagy szavakat (jelen idejű – múlt idejű alak, igekötő –
ige, összetett szavak: előtag – utótag, szavak magyar, ill. német jelentése) húznak és illesztenek össze. A példákat meríthetjük az aktuális olvasmányból.
 A tanulók vagy egy kérdést vagy egy választ kapnak, így meg kell találniuk a kérdésekre
adható választ. Ajánlatos ebben az esetben is olyan kártyákat készíteni az órákra, amelyek
valamilyen módon az aktuális tananyaghoz is kapcsolódnak.
 A kiscsoportokba való osztás az azonosság elvén is alapulhat: egy csoportba kerülnek
azok, akik aznap egyforma színű zoknit viselnek, ugyanazt ették reggelire, ugyanabban a
hónapban születtek stb.

A szószedetről
A leckék végén az „Unser Wortschatz“ tartalmazza a szövegben előforduló új szavakat. A
magyar jelentés mellett a legtöbb szónál német példamondat is található, hogy a nyelvtanuló a
szavakat ne izoláltan, hanem szövegkörnyezetben tanulja meg. Helyes, ha a tanuló maga is
hasonló szótárfüzetet vezet: a magyar jelentés mellé német példamondatot is ír. Sok tanár/diák
készít szókártya-gyűjteményt is. Ennek egyik oldalára a német szavakat, másik oldalára azok
jelentését vagy példamondatot írnak. Szókártyákat készíttethetünk egyénileg, ill. csoportosan
is, órai munka keretében, ill. házi feladatként.
Különbséget kell tennünk az aktív és a passzív szókincs között. Az „Unser Wortschatz“ csak
az aktív szókincshez tartozó szavakat tartalmazza. A nem törzsanyaghoz tartozó szövegek (a
C rész időnként ilyen) szóanyagát nem dolgoztuk fel. Ezeknek a szövegeknek a feldolgozása
alkalmat adhat az önálló szótárhasználat elsajátítására, ill. a globális szövegértés fejlesztésére.
A szószedetbe a szavaknak csak az adott jelentését vettük fel, nem arra törekedtünk, hogy a
szótár szerepét töltse be. A tankönyv végén lévő összesített szószedetben a szavaknak szintén
kizárólag a könyv leckéiben előforduló aktuális jelentése szerepel.
A szövegek feldolgozásakor tudatosítsuk a tanulókban, hogy az ismeretlen szavakat ne nézzék
meg a szószedetben, hanem a kontextus alapján próbáljanak rájönni a szó jelentésére.
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A készségek fejlesztése
a) A halláskészség fejlesztése
Minden leckében két-három hallás utáni gyakorlat található.
Javaslatok a hallott szöveg előkészítéséhez:
 A tanulók asszociációkat gyűjthetnek a témához vagy a címhez.
 A tanulók önállóan vagy irányított készségek segítségével leírhatják a feladathoz tartozó
ábrát.
 A tanulók hipotéziseket állíthatnak fel a cím vagy a kép alapján arról, hogy miről fog
szólni a szöveg. A hallott szöveg feldolgozásának lezáró eleme lehet aztán, a hipotézisek
összevetése a feladat válaszaival, ill. megoldásaival.
 A tanulók a táblára írt kulcsszavak segítségével megfogalmazzák elvárásaikat a szövegre
vonatkozóan.
(A felsorolt előkészítő feladatokat nem csak hallott, hanem írott szövegek esetén is alkalmazhatjuk.)
A hallás utáni gyakorlásra szánt szövegek szókincse bővebb, nyelvtani szintje magasabb, mint
a leckeszövegé, ezért mindenképpen azt ajánljuk, hogy a szövegeket többször, legalább kétszer hallgassák meg a tanulók, majd lépésről-lépésre beszéljék meg. Az első meghallgatás
általában csak arra szolgál, hogy a tanuló a fő kérdésekről (hol, kiről, miről stb.) tájékozódjon,
a következő meghallgatás már feltárja a részletinformációkat is (miért), amelyek nyomán a
tanuló feldolgozhatja a szöveget.
Főbb feladattípusok a Start! Neu tankönyvben:









legfontosabb információk, kulcsszavak jegyzetelése a hallottak alapján (pl. 15. old. 6.)
képek és hallott szöveg egymáshoz rendelése (pl. 11. old. 13.)
leírt szöveg és hallott szöveg összehasonlítása (pl. 39. old. l1.)
„richtig-falsch” – feladat (pl. 43. old. 5.)
hallott szöveg kulcsszavakhoz rendelése (pl. 45. old. 11.)
írott szöveg kiegészítése a hallott szöveg alapján (pl. 51. old. 11.)
egy hallott történet időbeli rekonstruálása (sorrend) (pl. 81. old. 12.)
válaszadás a hallott szöveg alapján (pl. 147. old. 3.)

A hallott szövegek többnyire a globális értés fejlesztésére irányulnak, ezért is haladja meg a
leckeszövegek szókincsének és nyelvtani struktúráinak nehézségi szintjét. A tanári kézikönyv
utolsó fejezetében megtalálhatók a Hörtextek, hogy segítséget nyújtsunk a tanároknak a felkészülésben, ill. órai munkában. Ezek azért nem kerültek a tankönyvbe, mert nem a szó szerinti
megtanulásuk vagy eljátszásuk a cél. A magnós szövegek feldolgozásakor célszerű azt elvet
követni, hogy a tanulók ne törekedjenek arra, hogy mindig mindent megértsenek. Sokkal kisebb esélye van a nyelvtanulónak arra, hogy megértse a szöveg lényegét, ha megakad egy-egy
szónál és belevész a részletkérdésekbe. Fontos, hogy a hallott szöveg feldolgozásánál a tanuló
különbséget tudjon tenni lényeges és lényegtelen elem között. Fölöslegesnek, sőt károsnak
tartjuk, ha a tanár szóról szóra megbeszéli az ismeretlen szavakat. Ezt a módszert írott szövegek esetén se alkalmazza.
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Ha a tanár „csak” a könyvben leírt feladatot végezteti el, akkor követi az általunk elképzelt
stratégiát: a nyelvtanuló azokra az információkra figyel, amelyek a feladat megoldásához
szükségesek.
A hallás utáni gyakorlatok végeztethetők párban vagy kiscsoportban. Alkalmanként a tanulók
magyarul beszélhetik meg a hallottakat.
A hanganyag elkészítésekor arra törekedtünk, hogy azok háttérzajok és zörejek felhasználásával minél kevésbé legyenek sterilek, ne hassanak olvasott szövegként. Szempont volt a készítéskor az is, hogy a tanuló ne csak németországi, ill. Hochdeutsch kiejtést halljon, hanem bemutassuk a német nyelv pluricentrikus voltát.
(„osztrák” német: Lektion 9 – Der Naschmarkt in Wien; „külföldi” német: Lektion 10 – Essen
in China, „svájci” német: Lektion 21).
Fonetikai gyakorlatokat az első négy lecke tartalmaz. Ezek csak egy-egy jelenségre kívánják
felhívni a figyelmet, nem tudtunk mindenre kitérni. Arra sem vállalkozunk, hogy megfogalmazzuk a kiejtésre vonatkozó szabályokat, ezeket, ha a tanár fontosnak tartja, tanári segítséggel a tanuló teszi meg a gyakorlás után. Maga a gyakorlás mindig a tanult szavakhoz kapcsolódik. Az első leckékben többféle típusú fonetikai feladattal találkozik a tanár, ezek alapján,
az aktuális szavakkal maga is készíthet hasonló jellegű feladatokat.
b) Az olvasáskészség fejlesztése
Főbb feladattípusok: (Az alábbi példákat csak a tankönyvből merítettük. A munkafüzetben is
több olvasáskészséget fejlesztő szöveggel, feladattal találkozhatnak a tanulók.)
















Szöveg és kép egymáshoz rendelése (pl. 8. old. 1.)
Táblázat kiegészítése (pl. 35. old. 3.)
Szöveg rekonstruálása kép alapján (pl. 42. old. 1.)
Alcímek (Überschriften) hozzárendelése a szöveghez (pl. 78. old. 1.)
Szöveg és kép összehasonlítása (pl. 96. old.)
Richtig-falsch típus (pl. 104. old. 4.)
Egy történet befejezése, címadás (pl. 105. old. 9. és 10.)
Nyelvi szerkezetek megfeleltetése (pl. 109. old. 3.)
Szöveg kiegészítése kép alapján (pl. 117. old. 17.)
Információk keresése a szövegben (pl. 149. old. 9.)
Szövegek összehasonlítása (pl. 154. old. 3.)
Szövegek összefoglalása (pl. 161. old. 12.)
A helyes sorrend megállapítása (pl. 168. old. 6.)
Szöveg rekonstruálása (pl. 170/171. old.)
Információk összehasonlítása (pl. 129. old. 6.)

A szövegfeldolgozás leghagyományosabb típusát, a kérdésfeltevést viszonylag ritkán alkalmazzuk, mert a tanár személyre, ill. csoportra szabottan úgyis megteszi.
A kezdő tanuló számára nagy segítség lehet a néhány mondatos szövegek rekonstruálása.
Javaslatok a szövegrekonstrukcióhoz:
 A tanár felírja a szöveget a táblára, amelyet a csoport közösen elolvas. Ezt követően a
tanár egy-egy szót letöröl a tábláról. A szöveg így fokozatosan eltűnik, s a végén már csak
az üres táblával „néznek farkasszemet” a tanulók.

6

 A tanár csak a szöveg vázát írja fel a táblára, amelynek alapján a tanulók a szöveget rekonstruálhatják.
 A tanár többször felolvassa a szöveget, amelyet a tanulók emlékezetből rekonstruálnak.
 Ugyanezt a feladatot tanulópárok is elvégezhetik. Tábla helyett kivetítőt is használhatunk.
A tankönyvben a műfaji gazdagságra törekedtünk, a nyelvtanuló sokféle, különböző típusú és
műfajú szövegekkel találkozhat (szépirodalom, étlap, újságcikk, hirdetés, útikönyv stb), amelyek különböző feldolgozási módot igényelnek. Van olyan szöveg, amelynek csak a lényegét,
néhány kulcsszót kell megérteni, más szövegek esetén viszont a részletek is fontosak.
A szövegek válogatásánál arra törekedtünk, hogy autentikus, modern szókincsűek legyenek.
Ez természetesen az első leckék esetében nem valósítható meg maradéktalanul. A nyelvtanuló
fokozatosan felismeri, hogy a szövegösszefüggések, a lényeg megértéséhez nem szükséges a
szövegben minden szót megértenie. A tanár is folyamatosan tudatosítja a tanulóban, hogy a
lexikai jelenségek tekintetében az input nagyobb az outputnál.
Azokat a kifejezéseket, amelyek nem az aktív szókincs részét képezik, nem dolgoztuk fel a
munkafüzeti feladatokban.
c) Az íráskészség fejlesztése
Az íráskészséget fejlesztő feladatok nagy része a munkafüzetben található. A viszonylag egyszerűbb feladatokat (rövid dialógusok befejezése, kiegészítése, űrlap kitöltése stb.) az egyre
nehezebb feladatok követik (szövegvariánsok készítése, levelek, irányított fogalmazások készítése).
A munkafüzeti feladatsorokat lezáró fordítás a komplex ellenőrzés egyik jól bevált gyakorlattípusa, a szótározás megtanulásának, az összefüggések és a kontrasztív különbségek felismerésének eszköze.
Természetesen nemcsak azokat a feladatokat lehet írásban elvégezni, amelyek mellett az írás
piktogram szerepel. A tanár más feladatokat is elvégeztethet írásban órai munka keretében
vagy házi feladatként.
d) A beszédkészség fejlesztése
A beszédkészség fejlesztését többek között a puzzle alakzatokban elhelyezett dialógusvázak,
ill. a bekeretezett beszédszándékok (pl. 10. old.) segítik. A dialógus alapú leckék mintát adnak
a szerepjátékokhoz. Az elmesélendő feladatok a tanulók szövegalkotási képességét fejlesztik.
Szintén monológok vagy dialógusok megalkotására késztetnek azok a kreatív feladatok, amelyek a tanultak önálló feldolgozását célozzák meg, és az olyan játékos feladatok, ahol új, szokatlan kontextusba ágyazva kell helyezni a tanultakat.
Gyakori feladattípusok:









adott dialógus befejezése (pl. 18. old.)
adott dialógus variálása (pl. 48. old. 3.)
párbeszéd adott formák kiválasztásával (pl. 49. old. 7.)
szabad párbeszéd plakát, hirdetés alapján (pl. 51. old. 10.)
szabad párbeszéd egy szöveg alapján (pl. 57. old. 2.)
szabad párbeszéd fordulatok alapján (pl. 146. old.)
válaszadás kérdésekre (pl. 87. old. 5.)
képtörténet (pl. 90. old.)
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szerepjátékok (pl. 131. old. 13.)
véleményformálás szövegek, statisztikák, képek alapján (pl. 147. old. 5. b.)
szabad asszociációk (pl. 152/153. old.)
interjú készítése (pl. 160. old. 11.)

A munkafüzetben minden lecke végén szerepjátékot találhatunk magyar nyelvű leírással.

Házifeladat-javaslatok
Általában a csoportok jellege, összetétele, a megfogalmazott tanulási cél döntően befolyásolhatja a házi feladatokat. Különböző tudásszintű csoportban hasznosnak bizonyulhat a személyre szabott házi feladat is, ami az elmaradókat a felzárkózásban, a kiemelkedőket pedig az
önálló tanulásban segítheti.
Házi feladatként javasolhatók az írásban végezhető, időigényesebb feladatok, mint például a
munkafüzeti fordítások, amelyek nem igénylik a tanári irányítást. A fordítás nem csak a leckerészben tanult új nyelvtan és szókincs ellenőrzését, de a korábbi és az aktuális tananyag integrálást is célozza.
Célszerű az azonos nyelvtani jelenséget gyakoroltató feladatok egy részét, ill. az összefoglaló
jellegű feladatokat házi feladatnak adni.
Vannak a munkafüzetben spontán kreativitást igénylő írásbeli feladatok, amelyek inkább órai
csoportmunkában, versenyfeladatként dolgozhatók fel.

A nyelvtani anyagról
A könyv és munkafüzet egymással egységet alkot. A szövegfeldolgozó gyakorlatok főleg a
tankönyvben találhatók, a nyelvtani gyakorlatok nagy része a munkafüzetbe került. Ennek
ellenére a nyelvtan tárgyalása nem szorítkozik csak a munkafüzetre. Az új nyelvtani jelenség
kiindulópontja mindig a lecke szövegében található meg. A Startban valamennyi nyelvtani
jelenséget megtanulhat a nyelvtanuló a SOS eljárást követve (Sammeln, Ordnen, Systematisieren). Fontosnak tartjuk, hogy a tanuló maga ismerje fel, majd rendszerezze az új nyelvtani
jelenséget. A „felfedező” nyelvtani tanulás elősegítése érdekében több leckében is alkalmaztunk nyelvtani táblázatot, amelynek célja, hogy a tanuló azt az adott szöveg alapján kitöltse.
Fölösleges hangsúlyozni, hogy az önálló, „felfedező” tanulás mennyire örömteli, izgalmas és
hosszú távon sikeresebb is. Mindez természetesen nem csökkenti a tanár szerepét, hiszen a
részletes magyarázatoktól nem tekinthetünk el.
A tanári magyarázatot a munkafüzeti vázlatos, magyar nyelvű nyelvtan sem pótolja, annak
csupán az a funkciója, hogy a hiányzókat, lemaradókat segítse, a táblázatokkal áttekinthetővé
tegyen egy-egy nyelvtani jelenséget.
A nyelvtani magyarázatok nem csak a hiányzások okozta lemaradások bepótlásában lehetnek
hasznosak. A példamondatok és táblázatok az ismétlésnél is jó szolgálatot tehetnek.
A munkafüzeti feladatok összeállításánál a lexikai, nyelvtani és kommunikatív feladatok megfelelő arányára törekedtünk.
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A Start! Neu leckéi
Lektion 1 Grüß Gott!
Tanulási cél
Az első leckében azok a kommunikációs célok fogalmazódnak meg, amelyeket az illető ország nyelvét még nem beszélő turistának is ismernie kell: üdvözlés, bemutatkozás, számok,
étel-italrendelés. Ennek megfelelően történt a kommunikációs helyzetek színterének kiválasztása: A rész: kávéház, B rész: szobafoglalás.
Sok tanár csak egy-két óra ráhangoló beszélgetés után kezdi meg a tankönyvből való szisztematikus tanítást. Nagyon motiválóan hathat, ha a német nyelvterülettel, ill. nyelvvel kapcsolatos ismeretek, élmények felidézésével kezdődik a tanulás.

Ötletek az első egy-két órához
 Kérjük meg a tanulókat, hogy jöjjenek ki a táblához (akár egyszerre többen is), és írjanak
fel olyan szavakat, amelyeknek az írásmódját és a kiejtését is ismerik. (pl. VW, München,
Wien, Bier, Schumacher stb.)
 Beszélgetés „híres” német emberekről, tájakról, ipari- és divattermékekről)
 A német nyelvterülettel kapcsolatos élmények felelevenítése (utazások)
 Beszélgetés a nyelvtanulásról: elvárások, célok megfogalmazása, nyelvtanulási tippek
megbeszélése
Meglepő, hogy kezdő tanulók is számtalan német szót ismernek. Az ismert szavak alkalmat
adnak arra is, hogy röviden utaljunk néhány fontos kiejtési szabályra.
A Operncafé (Tk. 8. old. 1.)
Többféle feldolgozási mód is lehetséges:
 Kiindulhat a tanár a képből. Ebben az esetben a tanulók kigyűjthetik azokat a szavakat,
többnyire internacionalizmusokat, amelyekre a kép alapján asszociálhatnak (Kaffee,
Tennis, Auto stb.), s csak ez után következik a feladat feldolgozása.
 A tanulók meghallgatják a párbeszédeket csukott könyv mellett. A tanár kérdezzen rá a
helyszínre (ezt a háttérzörejekből kiszűrhetik), majd arra, hogy milyen szavakra ismernek
rá a tanulók (ezeket a táblára írhatja). Csak többszöri meghallgatás után olvassák el és
dolgozzák fel a párbeszédeket.
A párbeszéd gyakorlása történhet szerepjátékkal, a rendelés, ill. a tanulókra vonatkoztatható
információk gyakorlásával (ki hol lakik, és hogy hívják).
A nyelvtani anyag (igeragozás, létige) feldolgozása egy következő órára marad. Tanácsos,
már az első leckétől kezdve, a „felfedező” nyelvtantanuláshoz szoktatni a tanulót, ahhoz, hogy
saját maga fedezze fel és fogalmazza meg a nyelvtani jelenségekre vonatkozó szabályokat.
Az első leckében a szófajok közötti különbségek felismerése után a tanuló kigyűjtheti a párbeszédekből az igéket. A Tk. 8. old. 3. feladatban megismert paradigma analógiája segítségével nem jelent gondot az igeragozás (4. f.).
Ebben a leckerészben kerül sor a számok megtanulására.
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Javaslatok a számok tanításához:
 számláncok alkotása (A tanár kettesével, hármasával stb. elkezd számolni, amit folytatni
kell.)
 A tanár néhány tagból álló számsort diktál, amit le kell írni emlékezetből (párosával is
eljátszható)
 az ismert bingó játék szűkítése
B Zimmer frei (Tk. 10. old.)
A párbeszéd feldolgozásához nagy segítséget nyújt a kép, mert egyértelművé teszi a szituációt. Ezért azt ajánljuk, hogy a képből kiindulva dolgozza fel a csoport a szöveget, hallgassa
meg, olvassa el, majd játssza el azt. Az eljátszás maga is több szakaszra bontható. Először, a
reproduktív szakaszban, a tanulók szöveghűen játsszák el a párbeszédet, később, egyre jobban
elszakadva tőle, mind szabadabb formában. A leírt szövegtől való fokozatos elszakadást a
tanár úgy tervezi meg, hogy a variálható elemek számát fokozatosan növeli. Ebben a párbeszédben először csak az összegeket, a személyek számát változtatja meg, később sor kerülhet
a helyszín vagy a szándék megváltoztatásra is. A teljesen szabad párbeszédekben már a képzelet világába is elkalandozhatnak a vállalkozó kedvű tanulók (pl. szobarendelés valamilyen
távoli világban). Először nyitott könyvvel gyakoroljunk, csak a fordulatok automatizálása
után csukjuk be a tankönyvet.
A kötött és a szabad dialógusok közötti átmenetet a dialógusvázak (Tk. 10. old. 8.) könnyítik
meg. A tegezés és magázás gyakorlására is alkalmas a párbeszéd.
Hotel Imperial (Tk. 11. old. 11.)
A globális hallásértést fejlesztő gyakorlat az előbbi párbeszéd (Zimmer frei) témájához kapcsolódik, így a meghallgatása és feldolgozása után akár a „Zimmer frei” folytatásaként is eljátszhatjuk.
A lecke utolsó két feladata összegző jellegű. A Tk. 12. feladatát elvégezhetik a tanulók párban
az órán, de házi feladatként is megkaphatják. A 13. feladat elvégzése után, felhasználva az
előző feladat utasítását, további rövid párbeszédet írhatnak a tanulók.

A munkafüzeti feladatokhoz
A lecke szókincsét és nyelvtanát a munkafüzeti feladatok komplex módon fejlesztik.
Mf. 5. old. 1., 2.
A létige alakjainak gyakorlása.
Mf. 7. old. 5., 6., ill. 8. old. 12.
Az igeragozásra vonatkozó feladatok.
Mf. 7. old. 10.
Kommunikatív nyitott gyakorlat, de a szókincs szűkössége nem teszi lehetővé, hogy sokféle
megoldást írjanak a tanulók.
A kérdések és kérdőszavak, a szórend gyakorlására a lecke teljes feldolgozását ajánljuk.
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Lektion 2 Wie bitte?
Tanulási cél
A lecke első részében az előző leckében felvázolt kommunikációs alaphelyzetek folytatódnak,
így a bemutatkozás, betűzés, a nem-értés kifejezése a téma, míg a lecke második részét új
témakör: a vásárlás és annak szókincse alkotja. A B részben egy viszonylag hosszabb dialógus („Ausverkauf”) keretében megtanulják a tanulók különböző, főleg műszaki tárgyak nevét,
rövid jellemzését. A vásárlási szándék kifejezése mellett a meggyőzés, egyetértés és egyet
nem értés egyszerűbb nyelvi kifejezésmódjait sajátíthatják el.
Nyelvtan: a melléknév, mint névszói állítmány, a tagadás
A NAMEN …NAMEN (Tk. 13. old.)
A hangzó anyag a hallgatók előzetes ismereteire támaszkodva kontrasztív módon mutatja be a
német neveket és azok helyes kiejtését. A hasonló hangalakú német, ill. magyar nevek összevetésével fontos kiejtési, intonációs szabályokra lehet felhívni a figyelmet. A nevek kapcsán
megfogalmazott kiejtési, intonációs szabályokat maguk a tanulók is megfogalmazhatják. A
szabályok könnyen automatizálhatók, hisz a személynevek könnyen megjegyezhetőek és
mindenki számára ismertek.
A nevekkel kapcsolatban játékos formában sok országismereti tényezővel ismertethetjük meg
a nyelvtanulókat.
A 13. oldal 1/a feladatában található germán nevek kapcsán (Helmut, Eberhard, Karin, Gerhard stb.) a tanár mesélhet a germán mitológiáról és a magyarral összevetve megbeszélhetik
az ősi neveket, a névadási divatokat. Kitérhetünk arra is, hogy mely német keresztnevek a
leggyakoribbak.
Játékos névadással lehet az órát színesíteni: A tanulók egymásnak új, német neveket adhatnak, az illető tanuló személyiségének megfelelően. Játszani lehet azzal is, hogy híres emberek
keresztneveit kell kitalálni, vagy összekevert neveket kell „rendbe tenni.”
Az A rész további feladatai a B rész előkészítésének minősülnek.
Billig oder teuer? (Tk. 14. old.)
A feladatot a tanár az osztályteremben található tárgyakra mutatva készítheti elő, kiemelve az
azonos elemeket a magyar és német nyelvben, a határozott és határozatlan névelő használatára
vonatkozóan. „Das ist ein Handy. Das Handy kostet nur …. Forint. Es ist billig”. A táblára
is felkerülhetnek a mondatok. A szabály megfogalmazására a tanulók is képesek, a felismert
hasonlóság mellett a tanár az eltérésekre hívja fel a figyelmet (a névelő kötelező volta, eltérő
szerepe a németben és a magyarban).
A példamondatok (14. old.) elolvasására csak ezután kerülhet sor. A feldolgozás után nem
jelenthet gondot a tanulók számára a nyelvtani táblázat önálló kitöltése (14. old. 3.). Ebben a
leckerészben az új nyelvtan bemutatásával (határozott és határozatlan névelő használata) az új
szókincs bevezetését (műszaki termékek neve) is megtesszük, amire a B rész témája épül.
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B Ausverkauf (Tk. 16. old.)
Az indító kép páros feladata a dialógus témájára hangolja a nyelvtanulót, ugyanakkor az öszszegek megjelölésével (…kostet…) az előző rész záró feladatának nyelvtani anyagára is épít
(számok használata).
Csak a szókincs alapos gyakorlása és elsajátítása után érdemes meghallgatni magát a dialógust, különben a tanulók nem fogják azt megérteni. A meghallgatás közben vagy alatt elkészíthető a globális értést segítő gyakorlat. A táblázatot pármunkában is ki lehet tölteni.
A párbeszéd feldolgozása során a fordítás, szótározás szükségtelen, a szöveg internacionalizmusai, a beszélők hangsúlyai egyértelművé teszik a dialógus minden részletét.
A párbeszéd reprodukciója után kerülhet csak sor annak produktív alkalmazására. A Tk. 18.
old. 9. feladat ehhez nyújt segítséget. Nagyobb létszámú csoportok esetén ezt a pármunkát
igénylő feladatot érdemes egyszerre végeztetni úgy, hogy a tanár körbemegy, belehallgat,
belejavít az egyes megoldásokba, majd egy kiválasztott pár újra eljátssza a feladatot az egész
csoport előtt. Lassabban haladó csoportokban a szöveg részekre bontásával is lehet gyakorolni: egy-egy pár csak egy bizonyos tárgyat vitat meg, végül eljátszhatják a teljes szöveget. Erősebb csoportokban a gyakorlás után, elszakadva a könyv dialógusvázától szabad párbeszédek
javasolhatók.
A párbeszédek után vissza lehet térni a lecke nyelvtani anyagára.
A tanulók kigyűjthetik a párbeszédben szereplő főneveket abban az alakban, ahogy azok a
szövegben előfordulnak. Utána pármunkában kiegészíthetik ezeket: a határozatlan alak mellé
odaírják a határozottat, ill. fordítva.
A következő órán az „Ausverkauf” dialógust önállóan is eljátszhatják a párok, de a tanár készíthet a könyvben lévő dialógusvázhoz hasonló kártyákat. Javasoljuk a pároknak, hogy variálják a szöveg elemeit.

A munkafüzeti feladatokhoz
Mf. 12. old. 1.
A reklámszórólap a névelőhasználatot gyakoroltatja. A feladat megoldása után kreatívabb
csoportok készíthetnek hasonló szövegeket.
Mf. 12. old. 2., 13. old. 4., 15. old. 10., 11., 16. old. 12., 13., 14., 15., ill. a 17. old.
A feladatok a lecke szóanyagát, beszédfordulatait gyakoroltatják a kötött típusú feladattól
elindulva a szabad, önálló mondatalkotásig, párbeszédfolytatásig.
Mf. 13. old. 6.
Ha az árak módosultak, elavultak, tájékozott tanulók korrigálhatják a szöveget. A melléklet
feldolgozása további cikkek árának megvitatásával is elképzelhető.
Mf. 17. old. 17.
Sokféle megoldás létezik. Fontos, hogy a tanár hívja fel a figyelmet arra, hogy a hasonló nyitott feladatoknál a nyelvtanulók csak a tanult nyelvi jelenségekkel próbálkozzanak. Gyakori
ezen a szinten a jelzői melléknév használata, ami nyilvánvalóan hibás.
Mf. 17. old. 18.
A játékos versenyfeladat célja, hogy a nyelvtani gyakorlást szórakoztatóbbá tegye. Legyünk
szigorúak, csak a nyelvtanilag teljesen helyes mondatok érnek pontot. Ez a feladattípus gyakran fordul elő a könyvben.
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A nyelvtani anyag
A nyelvtani anyag, a határozott és határozatlan névelő használatának feldolgozása ciklikus
formában, a korábban tanult szavak alkalmazásával történik.
A nyelvi, ill. nyelvtani jelenségek órai feldolgozására gyakran elég egy-egy, szóban is elvégezhető feladat, a többi lehet írásbeli vagy szóbeli házi feladat. Fontos, hogy a következő órán
a tanár ellenőrizze és javítsa az összes feladatot.

Országismereti információk
Legdivatosabb német nevek:
Fiú nevek: Lukas, Florian, Michael, Daniel, Alexander, Philipp, Fabian, Dominik, Stefan,
Matthias, Manuel, Thomas, David, Sebastian, Tobias
Lánynevek: Julia, Anna, Sarah, Lisa, Katharina, Laura, Vanessa, Viktoria, Lena, Michelle,
Stefanie, Melanie, Hannah

Lektion 3 Guten Appetit!
Tanulási cél
A tanulók megtanulják az ételrendelés kifejezéseit, néhány egyszerűbb ételnevet, valamint
azt, hogy étkezési lehetőségeket röviden ismertetessenek. A leckében tanult beszédszándékok:
a kívánság kifejezése, javaslat és az arra való reagálás.
A Essen und Trinken (Tk. 20. old.)
Az étkezés témaköre általában motiváló, mivel a tanulók többnyire szívesen beszélnek az ételekről, és arra is kíváncsiak, hogy ki mit szeret vagy nem szeret enni. Ezért indokolt, hogy
személyes jellegű kérdéseket tegyen fel a tanár.
Tanácsos az ételnevek azonosításával és gyakorlásával kezdeni a leckét (Tk. 20. old. 1.), mert
a tanár így megkönnyítheti a következő oldalon lévő két szöveg feldolgozását.
Az ételnevek gyakoroltatását célzó kérdés: „Was essen Sie / isst du gar / überhaupt nicht /
sehr gern?“ ugyanakkor már előkészíti a lecke nyelvtani anyagát, a tárgyesetet. Az ételnevek
további gyakorlására élelmiszer-áruházak prospektusait is beviheti a tanár. Mivel ezekben
ármegjelölés is szerepel, így egyben a számokat is gyakoroltathatja.
A szövegek feldolgozásakor (Tk. 21. old.) ki lehet indulni a képekből is.
A szövegfeldolgozás után az általános jellegű kérdéseket követően (Das ist ein McDonald’s:
Was essen die Leute hier? Was kostet ein Hamburger in Ungarn?) személyesebb jellegű kérdéseket is feltehet a tanár. (Essen Sie gern Hamburger?)
A tanár a képeket a következő órán az ellenőrzéshez is alkalmazhatja, pl. a tanulók egy-egy
mondatos képaláírást is írhatnak.
Az új nyelvtan tárgyalása: a tanulók a feldolgozott szöveg alapján saját maguk ismerik fel és
írják be a főnevek tárgyesetének megfelelő alakjait. (Tk. 21. old. 4.)
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B Sachertorte und Currywurst (Tk. 22. old.)
A lecke második részében a tanultak gyakorlati alkalmazására ill. annak további bővítésére
kerül sor. A tanulók különböző helyszíneken (kávéház, gyorsétterem, büfé) eljátszhatják a
tanult szituációkat (rendelés, fizetés, borravaló adása, reklamáció).
A dialógusok feldolgozása:
 Kiindulhatunk a képekből, („Das ist ein Café/Schnellrestaurant. Was essen/trinken die
Leute hier?“) hisz a tanult étel-ital nevek alapján megválaszolhatók a kérdések.
 Ha inkább a halláskészséget akarja a tanár fejleszteni, akkor a tanulók csukott könyvvel
hallgassák meg a párbeszédeket, és válaszolják meg a tanár kérdéseit: pl. Was essen /
trinken die Leute im Dialog 1, 2, 3?
A feldolgozás után a tanulók először a leírt dialógus alapján játsszák el a szituációt, majd fokozatosan elszakadva, bővítve a szókincset, többféle variációban. A tanár kártyákat készíthet,
megadva a dialógus vázát:
……, was isst du?
Ich esse………….. . Und du?
Ich nehme …….
A tanulók maguk is készíthetnek dialógusvázat.
A szövegek feldolgozása után a dialógusok önálló eljátszása nem okoz nehézséget a tanulóknak. Inspirálóan hathat, ha kellékekkel színesítjük a játékot. (pl. étlap elkészítése, és rendelés
annak alapján).
Javaslat a „rendelés” gyakorlására:
A „Pincér kerestetik” c. játékban az egyik tanuló a pincér, akitől kis csoportokban rendelnek a
többiek, mintha 2-3 fős asztaltársaságot alkotnának. Utána a pincér fejből elsorolja, ki mit
rendelt. A tanár megtanítja, mit mond a pincér, amikor kihozza az ételt, illetve hogyan kér
elnézést, ha tévedett.
Pontozásos módszerrel versenyfeladattá is átalakíthatjuk: minden tévedés pontlevonással jár,
a legügyesebb (azaz a legkevesebb hibapontot összegyűjtő) pincér pedig stílszerűen valami
apró finomságot kaphat.
Javaslatok az ételnevek gyakorlására:





A tanulók kitalálják egymásról, hogy kinek mi a kedvenc, ill. a legkevésbé szeretett étele.
Hasonló ízlésű párokat kell keresni.
A tanulók rangsorba állítják az ételeket a csoportban betöltött népszerűségük szerint.
A tanár kitalál valamilyen szokatlan ételt, vagy italt, pl. furcsa keveréket, mint Zitronentomatencoctail, s felkér tanulókat, hogy termékbemutatót, utcai vagy áruházi kóstolót tartsanak, aktivizálva az első két lecke szókincsét is. (Kommen Sie! Essen Sie gern Zitronentomatensaft? Es ist nicht teuer und ist sehr modern! Sie bezahlen nichts! )

Néhány új szót megadhatunk, ha szükséges.
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A munkafüzeti feladatokhoz
A lecke témájához kapcsolódik a Mf. 21. oldalán lévő 1. gyakorlat. Képaláírásokat vagy dialógusokat írhatnak a tanulók a 22. oldal 5. gyakorlatához.
A szókincs elsajátítása után (Mf. 21. old. 1., 22. old. 5., 23. old. 9. és 10.) kerülhet sor a szöveg nyelvtanának feldolgozására. A bevezető jellegű feladatok (Tk. 21. old. 4. és Mf. 21. old.
4.) megoldása után a nyelvtanulók képesek a szabály felismerésére és megfogalmazására.
További lehetőség a tárgyeset gyakorlására: Mf. 22. old. 6., ill. 23. oldal 7., ill. 24. old. 13.).
Ez utóbbi két gyakorlat órai feldolgozásra való.
Mf. 25. old. 15. A játékos versenyfeladat célja a nyelvtani gyakorlást szórakoztatóbbá tenni.
Legyünk szigorúak, csak a nyelvtanilag teljesen helyes mondatok érnek „pontot”. Ez a feladattípus gyakran előfordul még a könyv során.
Mf. 25. old. 17. Fontos, hogy a tanár hangsúlyozza, hogy már ezen a szinten is sokféle és eltérő megoldást vár a képekhez. Lehetőség szerint teremtsen módot arra is, hogy valamennyi
verziót elő tudják adni a tanulók.

A nyelvtani anyag
Az A rész nyelvtanához hasonlóan a B részben is önállóan meg tudják fogalmazni a tanulók
az új nyelvtani jelenségre vonatkozó szabályokat. A korábban tanult igeragozási ismeretek
alapján felismerik a „möchten”, az „essen” és „nehmen” igék ragozásának sajátosságait.
(Mf. 24. old. 11., 12., 13., ill. 25. old. 14.)

Országismereti információk
Oktoberfest
A sörfőzés hagyománya mintegy 600 évre tekint vissza a városban. A sört egyliteres korsókban szolgálják fel, hozzá sósperecet (Brezel), retket (Radi) és húskenyér (Leberkäs) kínálnak.
Minden évben máskor, de mindig szeptember végén és október elején kezdődik a bajor főváros legkiemelkedőbb turisztikai eseménye, az Oktoberfest, amely 2003-ban 170. alkalommal
került megrendezésre. Mintegy 6 millió látogatót vonz az esemény a világ minden tájáról.
Akkora a tömeg, hogy ajánlatos előre jegyet foglalni a sátrakban.
A müncheni Sörfesztiválról számos aktuális információt nyújt az Internet. Irányított kérdések
segítségével a tanulók önálló „kutatómunkát” is végezhetnek.
Sacher-torta
A híres osztrák szálloda, amely Bécs belvárosában áll, a Sacher család tulajdona. Cukrászdájában ma is készítik a Sacher-tortát, amelynek eredeti receptjét családi titokként féltve őrzik.
A torta csokoládétorta csokoládékrémmel és lekvárral töltve. A szálloda fénykora a császárság idején volt, gyakran látogatta a császári család, Rudolf trónörökös és Erzsébet királyné.
Ma is Bécs elegáns találkahelye.
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Lektion 4 Wie geht’s?
Tanulási cél
A lecke kommunikatív célja az ismerkedés, információkérés és -adás szókincsének bővítése a
következő szituációkban: bemutatkozás, ismerkedés, ismeretlen emberek egymásnak való
bemutatása, érdeklődés mások hogyléte iránt.
A Visitenkarte (Tk. 26. old.)
Személyes adatok, mint név, foglalkozás, lakóhely, cím, telefonszám kifejezése, megkérdezése. Névjegyek olvasása és készítése.
A lecke alapszókincse a névjegy alapján előkészíthető ill. feldolgozható. Hívjuk fel a figyelmet a hibaforrásokra, amelyek a nyelvek közötti eltérésből származhatnak. (Wie ist die
Telefonnummer?)
A szókincs gyakorlása először szóban (Tk. 26. old. 2.), majd írásban végezhető (Tk. 27. old.
3.). Utána játékos gyakorlatokkal színesítheti a tanár az órát: a tanulók elkészíthetik ismert
emberek, film- és regényalakok névjegyét is, vagy pedig saját névjegyet „készítenek”, amibe
hibákat rejtettek el. A „hibás” névjegyek körbejárnak, mindenki feljegyzi a hibát, majd megbeszélik a csoportban. („Die Telefonnummer von …. ist nicht ….. sondern …“)
Musikquiz im Radio (Tk. 27. old. 4.)
A szelektív hallást fejlesztő gyakorlatnak a szókincse nehéz, nem alkalmas eljátszásra, kizárólag a feladatnak megfelelően ajánljuk végezni a gyakorlatot.
A nehéz szókincs ellenére a szöveg érhető a tanulók számára, hiszen a rádiós zenei vetélkedő
egyértelművé teszi a beszédhelyzetet.
B Peter macht eine Party (Tk. 28., ill. 29. old.)
A leckerész minidialógusokból áll. Ezek mindegyike különféle beszédszándékokat valósít
meg, mint az életkor kifejezése, felkérés táncra, ismerkedés, foglalkozás iránti érdeklődés,
ismeretlenek egymásnak való bemutatása, beszélgetés a partin stb.
A szövegek rövidsége lehetővé teszi, hogy elolvasás, ill. meghallgatás után a tanulók eljátszszák a leckét. Bátorítsuk a tanulókat, hogy minél több személyes jellegű információt áruljanak
el magukról. A dialógusvariánsokat különböző helyszínekhez rendelheti a tanár: pl. gyorsétterem, menza, nyelviskola, s ezek a megadott keretek szerint módosulhatnak.
Diskothek (Tk. 30. old. 9.)
A gyakorlat komplex, a hallás és olvasáskészséget fejleszti egyidejűleg, ugyanis
a hallott szöveg több ponton eltér a névjegytől.
Játékos gyakorlatok:
 A „Wie geht es?” - szituáció begyakorlása
A diákok párokat alkotnak. A tanár kijelöl egy diákot, aki mimikával jelzi, hogy a párosok
hogyan érzik magukat, ezért mielőtt válaszolnak a kérdésre, ránéznek. A nyelvtanulók külön-

16

féle, kreatív módon ki tudják fejezni (fejcsóválás, lefelé mutató hüvelykujj stb.) a háromféle
lehetőséget: Es geht mir sehr gut / Es geht / Es geht mir nicht so gut.
 A bemutatás gyakorlása
Feladat a tegezés és magázás gyakorlására. A tanár különféle helyzeteket talál ki hármas csoportokra osztva a tanulókat. Nehezebb a feladat, ha a tanár csak a szerepeket osztja el, de nem
közli, kinek kit kell bemutatni. Célszerű, főleg középiskolások esetében, előre tisztázni, hogy
nőnek a férfit, idősebbnek a fiatalt, a magasabb rangúnak a beosztottat illik bemutatni.

A munkafüzeti feladatokhoz
Mf. 30. old. 7.
A feladat kapcsán megemlíthetjük, hogy az egyik legnagyobb német filmstúdió, a Bavaria
Filmstúdió München található, és érdekes program lehet a Münchenbe látogatóknak, hogy
megismerkedhetnek híres filmes effektusok kulisszatitkaival, trükkökkel, bemehetnek pl. az
U-Boot című film felvételeihez használt preparált tengeralattjáró belsejébe is. A párbeszédhez hasonló, félreértésen, félrehalláson alapuló dialógusokat írhatnak, vagy szerkeszthetnek.
Meglepően sokféle megoldás jut a nyelvtanulók eszébe már ezen a szinten is.
Mf. 33. old. 17.
A képek feldolgozhatók az órán, csoportmunkában, de írásban is megoldható a feladat.
Mf. 34. old. 18.
A kész dialógus alkalmas az eljátszásra is. A feladatot házi feladatként, vagy csoportmunkában az órán javasoljuk. Híres emberekre gondolnak, akiket a személyi adataik alapján nagyon
könnyű azonosítani: pl. X ist Popstar, seine Frau ist Y, er lebt in Amerika, hat 2 Kinder, stb. A
másik csoportnak ki kell találnia, kiről van szó.
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A tanár különböző feladatokat ad a tanulóknak:
Keressék ki egy tv-szerelő/nyelviskola/taxi/pizzéria stb. telefonszámát.

Melléklet 1
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Melléklet 2
Tanulási cél
Személyes adatok megkérdezése, megválaszolása, lejegyzése pármunkában.
A tanulópár egyik tagja az A mellékletet kapja, a másik tagja a B mellékletet úgy, hogy nem
látják egymás táblázatát. A cél, hogy egymást kérdezgetve kiegészítsék a táblázatból hiányzó
életrajzi adatokat.
A melléklet

Name:
Alter:
Adresse:
Telefonnummer:
Beruf:

Fotó
Edit Innerhofer

Fotó

Fotó
Erich Wiegel

13 Jahre alt
Wien,
Koblenzgasse 45

Fotó
23 Jahre alt

Weimar,
Goethestrasse 5
7896543

Lehrerin

986734
Politiker

B melléklet
Fotó
Name:
Alter:
Adresse:
Telefonnummer:
Beruf:

Fotó
Karin Siedmann

42 Jahre alt

Fotó

Fotó
Urs Gysin

58 Jahre alt
Kiel,
Adlerstrasse 76

3489235

Basel,
Lutherstrasse 54
3583645

Schülerin

Student

Országismereti információk
Köszönés, kapcsolatteremtés
Németországban a köszönés leggyakoribb formája a nők körében is, a határozott kézfogás.
Keresztnevükön csak a családtagok, barátok szólítják egymást, egyébként Herr, Frau, Fräulein
és a vezetéknév kombinációját illik alkalmazni. A fiatalok körében viszont már egyre gyakoribb a tegeződés a munkahelyen is. Más nemzetekhez képest a németek formálisabbak. Meghívás nélkül soha nem illik meglátogatni valakit. A pontosság kiemelkedően fontos. A vacsorameghívást rendszerint virággal illik megköszönni, és szokás megvárni, amíg a vendéglátó
kijelöli, hogy a vendég melyik helyre üljön.
Nevek
A téma kapcsán a tanár megtaníthatja, hogyan kell megadni a neveket németül, pl. magyar
asszonynevek esetén. A házasságkötés után a német nők megtarthatják a lánykori nevüket, de
felvehetik a férjük nevét is. Ma már kevésbé gyakori, de régebben gyakorta előfordult, hogy a
házasságkötés után a nő a két családnevet kötőjellel egymáshoz illesztve használta.
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Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a szülők nem házasodnak össze, és a közös gyermek az
édesanya családnevét kapja. Utalhat a tanár arra, hogy címek, rangok esetén más a sorrend
(Dr. Kreimser, Professor Hausermann stb.), s megemlítheti a gyakori vezetékneveket, mint
Müller, Schmidt, Schäfer.

Lektion 5 Goethestraße 15
Tanulási cél
A középpontban a család témája áll. A lecke kommunikatív célja, hogy a tanuló képes legyen
a családtagok, a rokonsági kötelékek, a családi állapota megnevezésére, családjának rövid
bemutatására, beleértve a családtagok foglalkozását, korát és szabadidős tevékenységeit. A
családtípusok bemutatásával nem titkolt szándékunk a toleranciára való nevelés, ezért döntöttünk a téma szatirikus feldolgozása mellett. (ld. Tratsch)
A Familien aus aller Welt (Tk. 33. old.)
Multikulturális közegbe ágyazva ismerik meg a nyelvtanulók a különféle családi állapotokat.
Egy átlagos német család mellett megismerkedhetnek egy ugandai mohamedán nagycsaláddal, és az egyre terjedő „single” életformával is.
Herr Adama und Herr Zimmermann (Tk. 33. old. 1.)
A képekből kiindulva előkészíthetők a hallás utáni szövegek. A szöveg meghallgatása után az
1. gyakorlat táblázatát kitöltve megismerkedhetnek a tanulók a kein használatával. A szövegek értését megkönnyítik az internacionalizmusok, ennek ellenére lehet, hogy csak többszöri
meghallgatás után sikerül a táblázat kitöltése.
A példamondatok alapján a tanulók maguk is megfogalmazhatják a szabályt.
A tanár kérdéseire válaszolva az információk összegyűjtése után a tanulók a szöveg két szereplőjéről, (Herr Adama, Herr Zimmermann) már elég információval rendelkeznek ahhoz,
hogy megszemélyesítsék őket. Az eddig tanultak összefoglalásaképpen a szerepjátékok során
hosszú dialógusok állíthatók össze, az 1. leckében tanult bemutatkozás, hogylét iránt érdeklődés, a 4. leckében megtanult életkor, foglalkozás kifejezésének, és az 5. leckében tanult hobbi,
családi állapot kifejezésének kombinálásával.

Párbeszédtémák
 Zimmermann úr és Adama úr találkozik.
 A tanuló találkozik egyikükkel (pl. külföldi utazás során és beszélgetnek). Bátortalanabb
csoportokban elkészíthetjük a párbeszédvázat is.
 Egy német női magazin interjút készít Adama úr egyik feleségével. Meglepően sok kérdést tudnak már feltenni a tanulók a korábbi leckék szókincsét felhasználva.
 Az egyik tanuló és az egyik ugandai gyermek beszélgetnek.
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Die Familie Koch (Tk. 34. old.)
A Koch család bemutatása során a családi viszonylatokat és egymás jellemzését tanulják meg
a nyelvtanulók. A kazetta meghallgatása után a tanulók elolvassák a szövegeket, és megoldják
a szövegfeldolgozó feladatokat. Az első feladatban (Tk. 35. old. 3.) a szövegekből nyert részinformációkat kell összegezni, a továbbiakban (Tk. 36. old. 5. és 6.) már alkalmazni kell a
tanultakat. Ezután képesek saját magukra, ill. családjukra vonatkoztatni az elsajátított ismereteket. Ehhez a tanárnak esetleg egy-egy szót (foglalkozások, hobbik) meg kell adnia. (Tk. 36.
old. 7.)
Az új nyelvtani anyag („haben“) rendszerezése a szöveg alapján történik: a tanulók kikereshetik a megfelelő alakokat és összeállíthatják a paradigmát. (Tk. 35. old. 4.)

Familie Kindermann (Tk. 37. old.)
A Familie Kindermann kissé abszurd családmodellje alkalmas a különböző családi állapotok,
ágas-bogas családi viszonyok bemutatására. Olyan csoportokban célszerű erre a szövegre helyezni a fő hangsúlyt, amelyekben a saját családról való beszélgetés valamilyen okból nem
lehetséges vagy kínos.
B Tratsch (Tk. 39. old.)
Az előző részben gyakorolt szókincset új beszédhelyzetekben alkalmazhatja a nyelvtanuló: a
csodálkozás, a tetszés, egyetértés, egyet nem értés, elégedettség, elégedetlenség kifejezésének
nyelvi eszközeit sajátítja el. A ház lakóival való ismerkedést kezdhetik a tanulók a képleírással is.
A szöveg elolvasása után kitölthetik a táblázat (Tk. 39. old. 10/c) Lesetext rubrikáját, majd a
meghallgatás után a Hörtext rubrikát, mivel a feladat célja az olvasott és hallott szöveg összevetése, az eltérések felismerése.
Ha nehéznek bizonyul a feladat, részenként és többször is meghallgathatják a szöveget, és
egy-egy személyre lebontva tölthetik ki a táblázatot.
A teljes hangzó szöveg megértése nem szükséges, csak az eltérések összegyűjtésére törekedjenek a nyelvtanulók. Elegendő, ha a tanulók személyenként csak egy-egy eltérésre ismernek
rá.
A lecke alapszituációja, a pletykálás különféle további szerepjátékra nyújt lehetőséget. Eljátszható a pletykálás a kép alapján, az adott személyekkel, de lehet csoportokban egymásról,
az iskola tanárairól, vagy a szomszédokról is „pletykálni”.
Különböző szempontok megadásával színesíthetjük is ezeket a dialógusokat. Pl. a feladat: úgy
„pletykálni” egymásról, hogy szándékosan mondanak a valóságtól eltérő adatokat (pl. életkor,
családi állapot stb. kérdésében), majd a többiek korrigálják ezeket. A pletyka természetrajza
jól szemléltethető ezzel a játékos feladattal. Ne mondjon le a tanár a didaktikai célról sem, a
pletyka természetének, a rosszindulatnak, a nagyotmondásnak a leleplezéséről.
A lecke alkalmat ad arra, hogy „hírességekről” beszéljenek a tanulók. Készíthetnek interjút
szóban és írásban, rajzolhatnak családfát. A feladat érdekesebb a csoport számára, ha előre
nem tudják, kiről van szó, és csak a bemutatás, ill. interjú alapján derül ki.
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A munkafüzeti feladatokhoz
A tankönyv témáját az alábbi kommunikatív gyakorlatok dolgozzák fel:
Mf. 43. old. 17. 18., ill. 44. old. 20. és 21.
Mf. 38. old. 1., 2., 40. old. 8.
Feladatok a haben ragozásához.
Mf. 38. old. 4., és a 40. old. 8., 42. old. 14., 15., 16.
Feladatok az eldöntendő kérdés gyakorlásához.
Mf. 41. old. 13.
Az egész lecke elvégzése után összefoglaló írásbeli kommunikatív feladat, amelynek sokféle
eltérő megoldása lehet. A tanulók már olyan szókinccsel rendelkeznek, hogy a képet sokféleképpen értelmezhetik, és ezért számos érdekes megoldás születhet. A tanár ellenőrizze az órán
a házi feladatként írt mondatokat, és tudatosítsa a tanulókban, hogy az adott szókinccsel elvárható a kép változatos értelmezése.

A nyelvtani anyag
Az eldöntendő kérdés helyes megválaszolását sokat kell gyakorolni, mert a tapasztalat szerint
nem könnyű a tagadó kérdésre adott igenlő válasz.
Az egyhangú drillezést szórakoztatóbbá tehetjük, ha a tanár kiválaszt egy tanulót, aki „döntőbíróként” eldönti, hogy igenlő vagy nemleges választ kell adni a kérdésre (ld. 4. lecke). A
tanár kérdéseinek a megválaszolása előtt így mindig a kijelölt tanulóra kell nézni, aki gesztusokkal, vagy más, előre megbeszélt, tréfás jellegű egyezményes jellel jelzi, hogy hogyan kell
válaszolni. Vidámabb a feladat, ha a tanár személyes kérdéseket tesz fel a tanulóknak, de ők,
akaratuk ellenére nem az igazságnak megfelelően válaszolnak, hanem a kijelölt tanuló „utasítása” szerint. Kérdezhetik egymást is a tanulók, beszélgethetnek saját magukról, szüleikről,
családjukról, ismert emberekről.

Mellékletek
„Haben“
Tanulási cél
Az eldöntendő kérdés gyakorlása csoportban történő munkában.
Minden tanuló kap egy kérdőívet. A tanulók körbejárnak, és eldöntendő kérdéseket tesznek
fel egymásnak a kérdőívben megadott szavak alapján: pl. Hast du einen Bruder? A válaszadók nevét és a választ /igenlő (ja), nemleges (nein)/ beírják a táblázatba. Öt perc után a csoportban összesítik a válaszokat. Az nyer, aki a legtöbb választ összegyűjtötte. Miután a nyertes felolvasta a válaszokat (pl. Monika hat einen Bruder aber sie hat keine Schwester), a többiek kiegészítik saját kérdőívük alapján a felsorolást.
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UMFRAGE
Wer?
Was? Wen?
Bruder
Schwester
Gitarre
Garage
Kind
Kochbuch
Visitenkarte
Tier
Radiowecker
Hobby
Garten

Országismereti információk
Népesség, család
Németország egyike azon országoknak, ahol a legalacsonyabb a népszaporulat, holott a 82
millió lakójából 10 millió körüli azoknak a száma, akik a XX. század második felétől külföldről vándoroltak be. Ma a nők mintegy 20 százaléka egyáltalán nem szeretne gyereket.
Az elmúlt évtizedekben a családok egyre kisebbek lettek a legtöbb családban egy vagy két
gyerek van, akik az egyetemi tanulmányaik megkezdésekor rendszerint elköltöznek hazulról.
A fiatalok egyre később, a húszas éveik végén, harmincas éveik elején házasodnak össze.
A „single” életforma a többi európai országhoz hasonlóan mind elterjedtebb, a piacon is mind
gyakrabban találkozunk kifejezetten „single” háztartások számára készült termékekkel.

Lektion 6 Wir leben aktiv
Tanulási cél
A lecke kommunikatív célja, hogy a tanulók képesek legyenek hétköznapi szabadidős tevékenységekről, a napirendjükről beszélgetni. Megtanulják a napokat és a napszakokat. Az időés helyhatározás kifejezése mellett a tanulók a bizonytalanság nyelvi eszközeivel ismerkednek
meg. A nyelvtani anyag az időhatározóval és a helyhatározóval bővített mondat, az „in” és
„am” prepozíciók használata, valamint az elváló igekötők.
Ez a viszonylag könnyű lecke alkalmas arra, hogy a lemaradók felzárkózzanak. A lecke nem
tartalmaz dialógusokat, viszont a feldolgozás során sok párbeszédre nyílik lehetőség. Javasoljuk a szöveg szó szerinti tanulása helyett inkább arra késztetni a nyelvtanulókat, hogy saját és
egymás napirendjéről beszéljenek. A csoporttagokra jellemző egyéb hobbik és tevékenységek
(pl. sportok) megemlítése némiképp növelheti a megtanulni való szavak számát. (Nem fontos
mindenkinek megtanulnia ezeket a szavakat, bár az a tapasztalat, hogy éppen ezeket a konkrétan személyhez kötődő kifejezéseket mindenki szívesen tanulja meg).
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A Peter lebt aktiv (Tk. 42. old.)
A képből kiindulva feldolgozható a szöveg szókincsének nagy része, s nem okoz gondot az
első feladat elvégzése. A hozzá kapcsoló feladatok (Tk. 42. old. 2. és 3. Mf. 46. old. 1., 2.)
ellenőrző jellegűek.
Az új nyelvtani anyag, az „in+A“, az A részben még csak a felismerés szintjén jelenik meg,
ezért a tanár ügyeljen a kép feldolgozásakor arra, hogy a nyelvtanulók a tevékenységekre, és
ne a helyszínekre koncentráljanak, vagyis azokat csak felsorolásszerűen írják be a táblázat
„Wohin” rubrikájába (Tk. 42. old. 3.), ne egész mondatban fogalmazzanak.
B Was macht Helga am Donnerstag? (Tk. 43. old.)
A feladat, a képek és a mondatok összepárosítása, tanári segítség nélkül is elvégezhető.
A szövegben előforduló legfontosabb új nyelvtani jelenség az elváló igekötő. Mivel a mondatkeret jelensége már ismert (3. lecke), a möchten használata alapján a tanulók önállóan is
képesek a szabály megfogalmazására.
A tanulók a ragozott és ragozatlan igei részek megkeresését a szövegből önállóan is végezhetik, tudatosítva a szabályszerűséget.
Az Uhr és Stunde különbségét általában nem kell sokat gyakorolni, de ha a csoportban szükség van rá, legjobb, ha a tanár a tanulókat saját napirendjük alapján vezeti rá a különbségre.
Wann gehst du schlafen? Und wann stehst du auf? Also wie viele Stunden schläfst du?
Tk. 44. old. 8.
Az órán végezzük el a feladatot, amellyel nemcsak a helyhatározó, hanem a vélekedés kifejezésére szolgáló igék mellett álló egyenes szórendű mellékmondatok (uneingeleitete Nebensätze) használatát is megismerhetik a tanulók. Természetesen a jelenséget nyelvtani szempontból semmiképpen nem kell tudatosítani, csak kommunikatív használatát emelje ki a tanár
(udvarias, nem kategorikus, vélekedés kifejezése stb.).
Montag ist mein Horrortag (Tk. 45. old.)
Mivel a szöveg viszonylag nehéz és hosszú, nem baj, ha csak többszöri meghallgatás után
sikerül kitölteni a táblázatot. A teljes szöveg értését itt se tűzzük ki célul, csak a feladat elvégzésére szorítkozzunk.
A saját „Horrortag“ (Tk. 45. old. 10.) bemutatását érdemes először szóban megcsinálni, majd
utána írásbeli házi feladatnak feladni. A feladatot a „Lieblingstag“ bemutatásával is bővíthetjük.

Javaslat a napirend feldolgozásához
Minden tanuló rajzol a tankönyvben lévő ábrához (42. old.) hasonló kördiagramot egy napjáról, vagy egy hetéről (egy-egy tortaszelet: alszik, tanul, utazik). Nem baj, ha nem tud rajzolni,
pálcikaember is lehet. Utána kiteszik a táblára, és találgatják, hogy melyiket ki rajzolta. A
tanulók annak alapján jönnek erre rá, hogy ismerik egymás életét, tudják arányaiban, hogy ki
mennyi időt tölt tanulással, szórakozással, sporttal.
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A munkafüzeti feladatokhoz
Mf. 46. old. 1., 2., 47. old. 4., ill. 53. old. 19.
A lecke szókincsének feldolgozása. Ez utóbbi interjú alkalmas arra, hogy a tanulók különféle
módosításokkal eljátsszák.
Mf. 48. old. 7.
A Wechselspiel típusú gyakorlat megoldásánál fontos, hogy a tanár ellenőrizze a párok munkáját.
Mf. 49. old. 10.
A kommunikatív nyitott gyakorlatban több jó megoldás is elképzelhető. Nehézséget okozhat a
kiegészítendő és eldöntendő kérdések váltakozása. Ha a feladatot csoportmunkában vagy
pármunkában dolgozzák fel, olvassák fel a tanulók a sokféle megoldást.
Mf. 49. old. 11.
Motiváló a hallgatók számára, ha sikerül kitalálni, ki mit csinál szívesen. Az eldöntendő kérdések segítségével összeköthető a játék a nyelvtani ismétléssel, és érdekesebb, mert találatokat kell gyűjteni.
Mf. 51. old. 15.
A prospektus feldolgozása közben a nyelvtanulókban tudatosítani kell, hogy nem szükséges
az egész szöveget érteniük, ne vegyék elő a szótárt, csak a számukra fontos információk megtalálását kell elvégezniük.
A feladat kapcsán a tanár röviden ismertetheti Hundertwasser tevékenységét, a legismertebb
műveinek fotóival.
Az új nyelvtani jelenséget a tanulók által összeállított táblázat (Tk. 42. old. 1.) szemlélteti.
Az in+A gyakorlására a tankönyvi feladatokon túl, (Wohin gehen die Leute? ld. Tk. 45. old.
11.), a munkafüzetben számos szituatív drillfeladatot találunk, mint a Mf. 46. old. 3., 47. old.
5. és 6. valamint kommunikatív feladatokat pl. 53. old. 17. Gyorsabban haladó, álkezdő csoportokban ezek jó része házi feladatnak adható.

Országismereti információk
A szabadidő eltöltése
Az alábbi grafikon segítségével ismertethetjük a német szabadidős tevékenységi szokásokat
a fiatalok körében.
Feldolgozhatjuk a grafikont játékos formában is: kivetítjük úgy, hogy a tevékenységeket letakarjuk (tehát a tanulók csak a százalékarányokat látják), és találgathatnak arról, hogy a legtöbb német fiatal mivel tölti szabadidejének legnagyobb/legkevesebb részét. Készíthetünk
hasonló felmérést a csoportban is. Bármilyen formát választunk, ajánlatos a feldolgozást a
szókincs megbeszélésével kezdeni. Ez alkalmat adhat a korábban tanultak felfrissítésére (pl. a
„Vergnügen“ szó megbeszélésnél Party…), ill. a csoport érdeklődésének megfelelően néhány
új szó megtanítására (Sport: Fußball spielen, Gymnastik machen, Vergüngen: Kino, Theater).
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Használhatjuk a grafikont a következő lecke szóanyagának előkészítésére vagy gyakorlására
is, mivel szorosan kapcsolódik a témájához. Azt is megtehetjük, hogy ebben a leckében csak
megmutatjuk, és alaposabban a 7. leckében dolgozzuk fel, ahol a tanulók már nagyobb szókinccsel rendelkeznek a mélyebb elemzéshez.

A grafikon megbeszélése után szót ejthetünk arról is, hogy a németek rendkívül aktív módon
töltik el szabadidejüket. Kereken 20 millió német polgár végez társadalmi munkaként szabadidejében valamilyen tevékenységet különböző egyesületben, civil szervezetben, jótékonysági
célra létrehozott intézményben. Különösen vidéken aktívak a polgárok. A nők főleg iskolai,
egyházi, szociális tevékenységet folytatnak, a férfiak sportegyesületekben, tűzoltóságban és
más mentési munkákat végző szervezetekben aktívak.
A hét napjai
A németben a hét napjainak elnevezése pogány eredetű, az elnevezések a germán hitvilágban
gyökereznek. A germán istenek nem voltak halhatatlanok, így pl. Thor és Donar egyazon
„személy” volt, csak más-más korban éltek. A szavak magyarázatánál az érdekesség kedvéért
kitérhetünk más nyelvekre is (főleg az angol elnevezésekkel való összehasonlítás lehet érdekes).
„Sonntag“ és „Montag“: Az elnevezés a két égitest, a Nap és a Hold tiszteletét őrzi.
„Dienstag“: Tyr-Tiu-Ziu főisten nevét idézi. Az isten Zeusszal rokonítható.
„Mittwoch“: Kivételnek számít, mivel nem a hagyományokban gyökerezik. Jelentése: „Mitte
der Woche“. Itt megjegyezhetjük, hogy az angol elnevezés viszont őrzi a hagyományt:
Wednesday: Wotan napja.
„Donnerstag“: Thor-Donar napja. Thor volt a legkedveltebb isten, a nép védelmezője, a termékenység istene.
„Freitag“: Freya-Frija-Frigga istennő tiszteletére emlékeztet az elnevezés. Freya a szexualitás
és a háború istennője volt, aki a csatamezőkön kikereshette és magával vihette birodalmába a
halott hősöket, mielőtt férje, Odin elvitte volna őket.
„Samstag“: Talányos az elnevezés, feltehetőleg a Szaturnusz nevű égitestre utal.
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Lektion 7 Kommst du mit?
Tanulási cél
A lecke kommunikációs célja a szabadidős tevékenységek bemutatása. Az előző leckében
előforduló helyszínekhez és tevékenységekhez kötődő programokhoz kapcsolódóan a meghívás, a meghívás elfogadása és elutasítása, és a programmegbeszélés nyelvi kifejezési lehetőségeit dolgozza fel. A módbeli segédigékkel a képesség, lehetőség és szükségesség kifejezése
kapcsolódik a lecke témaköréhez.
A Eine Nacht in Berlin (Tk. 47. old.)
A német főváros szórakozási lehetőségeiről szóló szöveg alkalmat nyújt a szabadidős programokkal kapcsolatos szókincs összegyűjtésére. Kiaknázható, hogy ez a lecke korábbi témákhoz kapcsolódik. Ezért szógyűjtéssel, ill. a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos beszélgetéssel lehet elkezdeni a lecke feldolgozását. Ezek az előkészítő jellegű feladatok, beszélgetések azért is szükségesek, mert a szöveg viszonylag nehéz.
Javaslatok a szöveg feldolgozásához:
A szövegnek megfelelően két részre osztjuk a csoportot. Az egyik csoport a szöveg első, a
másik csoport szöveg második részéhez tesz fel kérdéseket, amelyeket a szöveg alapján megválaszol.
A Berlinre vonatkozó információk kapcsán az elsajátított szókincs felhasználásával a tanulók
saját városuk, lakóhelyük, utcájuk rövid bemutatására is képesek. Az órát a nevezetességeket
ábrázoló fotókkal is színesíthetik.
A berlini helyszínek kapcsán Berlinről, és a tanulók által ismert német városokról beszélhetnek, hozhatnak képeket. A városokról szóló információk összegyűjtését projektfeladatként is
megoldhatják a tanulók. A hatalmas adatmennyiségre való tekintettel irányított kérdésekkel
segítse a tanár a kutatómunkát.
B Hast du heute Abend Zeit? (Tk. 48. old.)
A második rész célja a programmegbeszélés szókincsének és beszédfordulatainak tanítása. Itt
nyílik először lehetőség arra, hogy a tanuló hosszabb dialógust alkosson. A témából adódóan
a tanár sokféle programajánló prospektussal színesítheti az órát. Ezeket felhasználhatja a téma
előkészítéseként is, de bevetheti őket később, a tanultak kiegészítéseként is.
Ajánlatos a könyv feladatsorainak megfelelően haladni, mert azok az egyszerűtől a bonyolult
felé elvét követik. Az első feladatok (48. old.) viszonylag zártak, a lehetőségek adottak, míg
az utolsó feladatok (51. old.) már a szabad párbeszéd lehetőségét kínálják.
A téma lezárásaként a tanulók párbeszédet folytathatnak a saját maguk által hozott kulturális
programajánlatok alapján. A csoporttól függően ezek a párbeszédek lehetnek irányítottak is,
ha a tanár megadja, hogy milyen szempontból történjen a programajánlás (pl. időpont, érdeklődés megjelölése).
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C Sightseeing (Tk. 52. old. 12.)
A feladat nem képezi a tankönyv törzsanyagát, csak erősebb csoportban ajánlható. A szöveg
jól példázza a „denglisch“ jelenséget, a Németországban is egyre nagyobb problémát jelentő
angol szavak terjedését. A feladat elvégzéséhez (szöveg és kép azonosítása), nem szükséges a
szöveg szó szerinti fordítása és értése.
Mf. 59. old. 9.
A módbeli segédigéket gyakoroltató kommunikatív feladat alkalmas arra, hogy különböző
variációkban eljátsszák.
Mf. 62. old. 16.
A képeslap formai kritériumait taníthatjuk meg.

A nyelvtani anyaghoz
Az új nyelvtani anyag (módbeli segédigék) bemutatása itt is szövegkörnyezetben történik,
amelynek rendszerezését a tanulók maguk végzik (Tk. 50. old. 8.). A paradigma megbeszélése
után önállóan is megfogalmazhatják a módbeli segédigék ragozásának szabályát.
Javaslatok a segédigék tanításához:
Az előző leckében és az itt tanult igék segítségével végig lehet kérdezni a csoportot, hogy ki
mihez ért. (Wer kann kochen, radfahren, schwimmen, Tennis, Karten, Schach spielen, / sehr
gut, gut /überhaupt nicht.)

Melléklet 1
Meghívás
Tanulási cél
Meghívás, ill. annak elutasítása és elfogadása.
Mindenki kap egy kártyát. Aki a „Programhoz társat keres” jelölésű kártyát kap feláll, és
megpróbál programjához társat találni azok között, akik ülve maradtak.
Programhoz társat keres:
Van két színházjegye Shakespeare Macbethjére szombat estére.
Programhoz társat keres:
Szombat este szeretne szórakozni, legszívesebben táncolni menne, de saját maga is szívesen szervezne bulit.
Programhoz társat keres:
Vasárnap délelőtt el akar menni egy kiállításra.
Programhoz társat keres:
Meghívást kapott vasárnap estére egy házibulira és szeretné egy barátját/barátnőjét magával vinni.

Hétvégén otthon kell maradnia, mert hétfőn
vizsgája van és tanulnia kell. A hét többi napjára viszont szívesen csinálna programot.
Szombat este vendégei vannak, de vasárnap
ráér, szívesen elmenne moziba, színházba,
bárhová. Vasárnap délelőtt otthon akar maradni, mert ki akarja magát aludni.
Ráér hétvégén, de otthon akar maradni, mert
nincs pénze ahhoz, hogy szabadidős programot csináljon.
Semmi dolga sincs hétvégén, de nagyon fáradt, otthon akar maradni, és ki akarja magát
aludni.
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Melléklet 2
Umfrage
Tanulási cél
Csoportban végezhető gyakorlat a „können” gyakorlásához.
Mindenki kap egy táblázatot. A csoportban körbejárva kérdéseket tesz fel (Kannst du Auto
fahren?), feljegyzi a válaszadók nevét a megfelelő rubrikába (igen: +, nem: -), majd összegzi
a válaszokat. Inge kann Gulaschsuppe kochen, aber sie kann nicht Rad fahren.
Az nyer, aki a legtöbb választ begyűjti.
+

Auto fahren
Englisch (sprechen)
Gulaschsuppe kochen
Schwimmen
Tango tanzen
Früh aufstehen
Digitalfotos machen
8 Palatschinken essen
Rad fahren

Lektion 8 Die Sprachschule „Corvina Lingua”
Tanulási cél
A lecke tematikailag közvetlenül az előző két leckére épül. A már feldolgozott szabadidős
programok és tevékenységek témaköre egyrészt a nyelvtanulás, tanfolyami beiratkozás szókincsével egészül ki, másrészt a szándék kifejezésének további lehetőségeivel ismerkedhetnek
meg a nyelvtanulók. A pontos idő kifejezésével árnyaltabbá válhatnak a korábban tanult dialógusok (pl. napirend, programmegbeszélés). Érdemes tehát az új lecke szókincsével a korábbi témákat feleleveníteni, kiegészíteni, újrajátszatni. A nyelvtanulással, a beiratkozással kapcsolatos szavakhoz több új nyelv és országnév kapcsolódik.
A Ungarisch lernen (Tk. 55. old.)
A párbeszéd előkészítéséhez felhasználható a tankönyvi ábra, amelynek feldolgozását rövid
kérdések megkönnyíthetik. (Was glaubt ihr, wo kann diese Schule sein? Was kann man hier
lernen?)
A beiratkozásról szóló párbeszéd (Tk. 56. old.) feldolgozására több lehetőség kínálkozik.
A tanulók elolvassák, majd a feladatnak megfelelően (Tk. 56. old. 1/a) írásban kiegészítik a
szöveget.
Erősebb csoportokban a hangkazetta meghallgatása után, a hallott szöveg alapján is elvégezhető a feladat.
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Nem homogén csoportban a fenti két feldolgozási formát vegyíteni lehet, azaz kiscsoportos
feldolgozásban egyesek csukott könyv mellett meghallgatják, mások olvashatják is a szöveget.
A szöveghű, majd szabadabb eljátszást követően a tanulók maguk is készíthetnek dialóguskártyákat (a Tk. 57. old. 2. mintájára), majd eljátsszák azokat.
Fokozatosan elszakadva a nyelviskola színhelyétől, a tanár a csoport érdeklődésének megfelelően más helyszíneket javasolhat. (Komputeres, tánc-, sport-, autóvezetői, aerobik- stb. tanfolyam). A különböző tanfolyamtípusokhoz ötletet adhat a Kurse (Tk. 58. old. 3.) hallásfejlesztő
gyakorlat is.
A tanfolyami beiratkozások során a nyomtatványok kitöltése is gyakorolható (Tk. 57. old. 2.)
A nyomtatványok megértése, és kitöltésüknek elsajátítása nem csak azért fontos, mert a célországban is alkalmazható, hanem mert egyes nyelvvizsgák alapfokú vizsgafeladatainak részét
képezik.
A változatos helyszínen játszódó szabad dialógusokhoz nem csak jelentkezési lapot készíthetnek a tanulók, hanem naptárt is, amelyben elfoglaltságaikat feltüntetik. A tanfolyam időpontjainak megbeszéléseit így az elfoglaltságaikhoz tudják igazítani.
Ha a csoportnak nehezére esik a rögtönzött, szabad párbeszédek folytatása, akkor készíthetünk dialóguskártyákat is (ld. minta: Mf. 68. old. 3.)
A párbeszédek legfontosabb eleme az időpontok egyeztetése, mivel a pontos idő kifejezése a
leckerész egyik nyelvtani anyaga. Ha elsajátítása nehézséget okoz, akkor az órán gyakoroltassuk az erre vonatkozó munkafüzeti feladatokat (Mf. 74. old. 13., 14. és 75. old. 15., 16., 76.
oldal 18.). További gyakorlási lehetőség, ha a csoportban statisztika készül arról, ki mire
mennyi időt fordít (pl. tanulás, sport, alvás, evés, olvasás, tv, stb.).
Álkezdő csoportban a fenti feladatok inkább a rendszerező ismétléshez ajánlhatók, és házi
feladatként végezhetők el.
B Farben Länder Sprachen (Tk. 59. old.)
A leckerész témája az országnevek és az ott beszélt nyelvek. A Was spricht man in Deutschland? kérdésre a tanulók a tankönyv szavai segítségével válaszolhatnak.
A nyelvtanulók által ismert zászlók alapján a színek gyakorlására is sor kerülhet. A színeket,
ha még szükséges gyakorolni, a teremben lévő tárgyak színének megvitatásával is lehet folytatni, vagy a kedvenc színek megbeszélése alapján.
Szeretlek (Tk. 60. old. 7.)
Csak a feladathoz kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni. A teljes szöveg értése kezdők esetében nem lehetséges és nem is követelmény.
Auch Tiere können sprechen (Tk. 61. old.)
Az újságcikk a 8. gyakorlatnak megfelelően is feldolgozható, de lehet kérdések alapján is beszélni a cikkről, vagy interjúvá alakítani a szöveget.
(pl. Koko gazdája nyilatkozik, stb.)

30

A munkafüzeti feladatokhoz
A lecke témáját az alábbi kommunikatív gyakorlatok dolgozzák fel:
Mf. 68. old. 3., 74. old. 12., 75.old 17., 76. old. 19.
A wollen segédige begyakorlása (68. old 2. és 69. old 3.) után végezhető a szituatív Mf. 69.
old. 5., amely az eddig tanult három módbeli segédige szembeállítására épül. A szerepjáték
alkalmas a szóbeli kommunikáció fejlesztésére is. A csoport érdeklődésének megfelelően különböző keretek között játszható el:
 Autó- vagy motorvezetést szeretne a tinédzser, de a szülő ellenzi.
 Az anya beszéli rá gyerekét, pl. nagyfiát, hogy járjon tánciskolába, de ő nem akar és kifogásokat keres, stb.
Mf. 70. old. 6.
A gyakorlat elvégzése előtt ajánlatos, hogy a tanár néhány példamondatot írjon a táblára a
dieser, diese, diese mutató névmás ragozását illusztrálva, mert így a nyelvtanulók megállapíthatják, hogy a ragozás a határozott névelő ragozására hasonlít.
Mf. 70. old. 7.
Az einer, keiner határozatlan névmás használatát gyakorló feladat után érdemes további szóbeli feladatokat is végezni. Pl. „Leltárkészítés”: Egy tanuló háttal áll a csoportnak, s válaszolnia kell a többiek kérdéseire. (Pl. Hat Erika ein Handy?) A feladat memóriapróbává válik,
mert nem látja, mi van a háta mögött. Mivel a teremben lévő tárgyak közül a csoport még
sokat nem tud megnevezni (pl. bútorok), nagyobb szókinccsel rendelkező, álkezdő ismétlő
csoportok esetében működik igazán jól.
Több kérdést tehetnek fel viszont a többiek az ablak elé állított tanulónak: pl.
Was siehst du da? Gibt es jetzt auf der Straße Autos/ Kinder/ Tiere/ Leute stb.
Mf. 72. old. 11.
„Sprachenlernen mit Minilab” didaktizált reklámanyag. A nehezebb kérdéseknél a hibák
megbeszélése ne maradjon el. A feladat előkészít a későbbi, bonyolultabb szövegértési feladatokra.
Mf. 74. old. 12.
Fontos, hogy a tanulók ne fordítsák le az újságszöveget szótárral, mivel a gyakorlat célja a
globális értés fejlesztése.
A nach és in alkalmazása előtt célszerű a helyhatározókról eddig tanultak felidézése, ismétlése. Fontos a köznevek és a névelős országnevek esetében használt in+ tárgyeset és a nach
prepozíció használatának tudatosítása.
Mf. 68. old. 1.
Ha a prepozíciók gyakorlására a feladat kevésnek bizonyul, a tanár feltehet még további kérdéseket aktuális hírek alapján (pl. melyik politikus vagy híresség utazik honnan hová, illetve a
hallgatók hétvégi programját, nyári terveit megtudakolván).
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Országismereti információk
Német nyelvterületen élő kisebbségek
A lecke második részében, az országok és nyelvek tárgyalásánál érdemes kitérni a nemzeti
kisebbségek kérdésére. Hívjuk fel a figyelmet az Ausztriában, és másutt élő magyarokra.
Beszélhetünk Svájc sajátos nyelvi megosztottságáról, a rétoromán kisebbségről. (66 ezer rétoromán él Svájcban, a lakosság kb. 1 százaléka, főleg Graubünden kantonban.)
Németországban a lakosság mindössze 0,3 százalékát teszik ki a kisebbségek. A dánok és
frízek (Friesen) Schleswig-Holsteinben, a szorbok (Sorben) Brandenburgban, ill. Szászországban élnek.

Lektion 9 Das Picknick
Tanulási cél
Az ételek, ételkészítés szókincsét és tematikáját a biciklitúrával egybekötött piknik kapcsán
mutatja be a tankönyv. Ezen a szinten elegendő néhány egyszerű és hétköznapi étel elkészítésének leírása, szükségtelen további konyhatechnikai szót tanítani. Ha az órán előfordulnak
egyéb kifejezések, a tanár igazi recepteket is feldolgoztat, de azokat a passzív szókincs elemeiként kezeljék, ne kérje számon a tanár.
A Radtour ins Elbetal (Tk. 64. old.)
A párbeszédet kettős módon készíti elő a nyitó kép: egyrészt megismerteti a nyelvtanulót az
új ételnevekkel, másrészt előrevetíti a történést. Így a párbeszéd feldolgozása előtt nemcsak az
ételekről lehet beszélgetni (Tk. 64. old. 2.), hanem a piknik, biciklitúra témaköréről is. A beszélgetés alkalmat nyújt korábbi ismeretek felelevenítésére (ételnevek, szabadidős elfoglaltságok), s közben gyakorolható az itt először felbukkanó „mögen“ segédige. A párbeszéd meghallgatásakor csak a kérdések megválaszolását (Tk. 64. old. 3.) tűzzük ki célul. A szöveg ennél részletesebb feldolgozása csak annak elolvasás után lehetséges.
A szöveg elolvasása és feldolgozása (Tk. 66. old.) után sokféle módon játszhatjuk el a szituációt. A tanár minidialógusokra szabdalhatja a szöveget, kis szerepkártyákat készítve, vagy
párbeszédvázat rajzolva a táblára. (ld. Mf. 81. old. 5.)
A rábeszélés mozzanatát más szituációra is lehet alkalmazni:
in die Disco gehen, Schulfest organisieren, Schwimmwettbewerb, Joggen, Ausflug.
Ügyeljünk arra, hogy a párbeszédek során a nyelvtanulók alkalmazzák a beszédfordulatokat:
dicséret (eine super Idee), egyetértés, egyet nem értés (das ist doch zu teuer, .... mag ich
nicht), (In Ordnung), meggyőzés (Das schaffen wir), kérés, javaslat (Back lieber...) és az arra
való reagálás, sajnálkozás kifejezései.
A részdialógusok begyakorlása után lehet az egészet eljátszani, a leckével azonos módon,
vagy némiképpen módosított kontextusban.
A csoport érdeklődésétől függően részletesebben is feldolgozható az ételkészítés témaköre.
Ehhez inspirációt adhatnak a további feladatok (67. old. 8., 9., 10.).
Ügyeljünk arra, hogy ez utóbbi feladatban az itt megtanult felszólító módot használja a tanuló.
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B Der Einkauf (Tk. 68. old.)
Az első két rövid párbeszéd a vásárlás fordulataival ismerteti meg a nyelvtanulót. A harmadik, abszurditást súroló dialógus a kein és nicht mehr alkalmazására nyújt példákat. A szabály
felismerését a kein és nicht ismeretében bízzuk a tanulókra.
A vásárlás fordulatainak elsajátítását a Tk. 69. old. 12. feladatának segítségével ellenőrizhetjük.
Az élelmiszerek, ételkészítés a témája a Tk. 67. old. 8., 9. és 10. gyakorlatának.
A 8. és 9. feladat a beszédkészség, a 10. feladat az íráskészség fejlesztésére szolgál. Alkalmas
házi feladat a 87. oldal 23. gyakorlata a munkafüzetben, de a receptet találós kérdésként is
feladhatjuk. Otthon, esetleg szótár segítségével megírt recept alapján ki kell találnia a csoportnak az étel nevét. A tanult igék segítségével nagyon sok étel receptje elmesélhető a palacsintától a gulyáslevesig.
Was kommt in die Tasche (Tk. 70. old. 14.)
A szelektív értést fejlesztő gyakorlatban a lecke összes témája felbukkan: meghívás, szabadidős tevékenységek, vásárlás, ételkészítés.
C Der Naschmarkt in Wien (Tk. 71. old.)
A párbeszéd az osztrák és a német szóhasználat eltérésére hívja fel a figyelmet. Szókincse
nem része a törzsanyagnak.

A nyelvtani anyag
Ez a lecke sok nyelvtani anyagot tartalmaz. „Fő” nyelvtana: a felszólító mód. Ennek feldolgozása az eddig ismert módon történhet. A nyelvtanulók az elolvasott és feldolgozott párbeszédből (Tk. 65. old.) kigyűjthetik a táblázatba (Tk. 66. old. 6.) a megfelelő felszólító módú alakokat. Saját maguk megfogalmazhatják a felszólító mód képzésének szabályait.
Javaslat a felszólító mód tanítására:
 A tanár felszólítja a tanulókat különféle apróbb feladatok elvégzésére: Hozzanak egy pohár vizet, álljanak fel stb. A mondottak elvégzésével játékos módon ellenőrizheti a felszólító mód elsajátítását.
 Lehet szokatlanabb utasításokat is adni, ami komikus hatást kelthet. (Pl. tegye a fejére a
könyvet és álljon egy lábra)
 Tréfásabb feladat a pantomim. A tanár vagy egy diák mutogat, mert fáj a torka, nem tud
beszélni. A csoport találgat, megpróbálja kitalálni a tanár kérését.
 Ugyanez a feladat, csak rajzzal fejezi ki óhaját a tanár.
Szerepjátékok a felszólító mód gyakorlásához:
Anya–gyerek : Az anya utasításokat ad a gyereknek.
Szakács a kuktának: Lendületesebb, ha egy kuktát utasítgat sok szakács, tehát az egész csoport dolgozik.
Was sagt die Mutter Stefan (Mf. 82. old. 7.) alternatív feldolgozása:
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Mindennek az ellenkezőjét kell mondani, a mama nem hogy tiltaná, felszólítja fiát, hogy sokáig telefonáljon stb.
A deshalb és trotzdem kötőszók tanításánál ügyeljünk arra, hogy a fordított szórend begyakorlása mellett a kötőszavak közötti logikai viszonyt is megértsék a tanulók.
A nicht mehr tanításához célszerű ismételni a tagadást, a nicht és kein különbségére visszatérve.
A werden használata: a mai németben egyre kevésbé használják a Futur kifejezésére. A valószínűség modalitása is belejátszik a jelentésbe.
Javaslat a kötőszavak gyakorlásához
A tanulók lejegyzenek egy szót, amely bármilyen szófajú lehet, pl. Apfel. A tanár mond egy
mondatot, pl. Frau Hansen geht in das Geschäft, amit a tanulóknak az eddig tanult kötőszavak (und, aber, oder, sondern, trotzdem, deshalb) valamelyikével be kell fejezniük úgy, hogy
benne legyen az általuk lejegyzett szó is. …. aber sie kauft keinen Apfel. Az a tanuló győz, aki
a legtöbb mondatot jegyezte le.

Lektion 10 Na, wie schmeckt es?
Tanulási cél
Az étkezés témakörével már többször is találkoztak a tanulók. Először a 3. majd 6. és 9. leckében végül itt kiegészül és lezárul a téma az étterem, rendelés és étlap szókincsével. A ciklikus tematikus feldolgozás lehetővé teszi, hogy a tanár felidézze és alkalmazza az eddig tanultakat, és ha szükségesnek látja, összefoglaló – rendszerező jellegű órát is tartson.
A Essen gehen (Tk. 74. old.)
Kézenfekvő az előző lecke szókincsére támaszkodva bevezetni az új lecke témáját.
Az első részben található szövegek, a feladatok sorrendje tetszőlegesen felcserélhető. Indíthatjuk a leckét
 az ételnevek felelevenítésével (Tk. 76. old. 5.)
 a reggelizési szokások megbeszélésével (Tk. 76. old. 6.)
 az éttermi típusok megbeszélésével, az indító két képet összevetve (Tk. 74. old. 1.)
 az étkezési szokások megbeszélésével (Tk. 75. old. 3.)
 meghívásos párbeszédekkel. (Tk. 75. old. 4.)
Start in den Tag (Tk. 76. old. 6.)
A szelektív hallásértést fejlesztő gyakorlat feldolgozása után a tanulók nemcsak a reggelizési
szokásaikról tudnak beszélni, hanem a feladat alapján a többi főétkezésről is.
Essen in China (Tk. 76. old. 9.)
Ez a hallásfejlesztő gyakorlat interkulturális információkat tartalmaz a német, ill. kínai étkezési szokások szembeállítása alapján, lehetőséget nyújtva az önreflexióra: hogyan látjuk mi a
németeket, és a német konyhát, s vajon hogyan látják a magyarokat a külföldiek? Szó eshet a
szöveg feldolgozását követően a magyar étkezési szokásokról, esetleg családi szokásokról.
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B Im Restaurant (Tk. 78. old. és 79. old.)
A párbeszéd célja az éttermi rendelés szókincsének elsajátítása, amelynek feldolgozása a kép
alapján kezdhető el. A feladat szövegértéssel kombinálódik (Tk. 78. old. 10/b), amelyet csak
a szöveg feldolgozása után érdemes elvégezni. Többszöri eljátszás után a szituáció fordulatai
gyorsan és könnyen memorizálhatóak.
Javaslatok az éttermi rendelés variálására:
 Rendelés konkrét étlap alapján (Tk. 80. old.)
 Rendelés házhoz szállítással
 Sajátos problémák megoldása (rendelés kisgyerek számára, diétázó vagy vegetáriánus
vendégnek, születésnapi menü összeállítása stb.).
Die Suppe (Tk. 81. old.)
Az elmesélésre alkalmas összefüggő szöveg (Tk. 81. old.) egyensúlyt teremt az alapvetően
dialógusokra épülő leckében. A tanulók az eddigi ismereteik birtokában le tudják írni a szöveghez mellékelt illusztrációt.
A meghökkentő befejezés megértése nehézséget okozhat, itt a tanár segítségül hívhatja a képet, ahol a háttérben látszik a rajzon az elcserélt asztal.
A szövegfeldolgozó gyakorlatok (Tk. 81. old. 12. és 14.) elvégzése után hatékony házi feladat
lehet a szöveg megtanulása, ill. a következő órán az eljátszása.

A munkafüzeti feladatokhoz
A munkafüzetben a lecke témájával (étkezés) a 97. old. 18. gyakorlata és a 98. old. 3. gyakorlata foglalkozik. Ilyen típusú olvasásértést fejlesztő feladat még nem fordult elő a könyvben.
Szókincse nem része a törzsanyagnak, nem kell megtanulni. A cél az, hogy a nyelvtanuló képes legyen a szövegek összefüggését felismerni a legfontosabb információk megértésével. A
tanulók ezen a szinten arra is képesek, hogy véleményüket kifejezzék a szövegek tartalmával
kapcsolatban. Meg lehet vitatni, hogy valóban jó ötlet-e vagy giccs a színes sült krumpli, vagy
az, hogy valaki a cukormázból készült saját fényképét kapja meg a születésnapi tortán.
Ez utóbbi szöveg kapcsán elképzelhető a születésnapi torta rendelésének szituatív feldolgozása (képpel vagy anélkül), a tanult kifejezések, ételrendelés felelevenítésével.
A munkafüzet további gyakorlatai az új nyelvtani jelenségek gyakoroltatására irányulnak.
Kommunikatív gyakorlatokkal lehet a birtokos személyes névmás egyes szám harmadik személyét gyakorolni:
Mf. 90. old. 2. és 91. old. 3.
A Dativ gyakorlására a Mf. 90. old. 1., 91. old. 3., 4.
Ez utóbbi feladatnál fontos, hogy a tanulók automatizálják a magyartól eltérő szórendet.
A dürfen módbeli segédige gyakorolható a Mf. 92. old. 8., ill. 93. old. 9. feladata alapján,
majd a szituációba ágyazott Mf. 92. old. 7. feladattal. Ez a gyakorlat módosított helyszín, pl.
iskola, kórház, munkahely, lakás stb. is eljátszható.
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A dass kötőszó gyakorlását a munkafüzetben a Mf. 95. old. 13. gyakorlatával kezdjük. A feladat alkalmas a függő beszédre jellemző személyes névmások megváltozásának szemléltetésére is. További gyakorlási lehetőség, ha az órán imitálják ezt a beszédhelyzetet. A tanár egyszerű mondatokat oszt szét a tanulók között, akiknek az a feladatuk, hogy egy tanulónak a
fülébe súgják a leírt mondatokat. A többiek megkérdezik a tanulót:
Was sagt er?
Er sagt, dass….
Mf. 96. old. 15.
Vitára provokáló állítások szerepelnek a gyakorlatban. Néhány állítás megítélése szubjektív.

A nyelvtani anyag
A személyes névmások birtokos esetű alakjainak használata (sein, ihr) gondot okozhat a németet első idegen nyelvként tanulók számára, ezért érdemes az órán különféle tárgyakkal
szemléltetni a jelenséget. Ilyen gyakorlat lehet a záloggyűjtés: a tanár két különböző nemű
tanulótól vesz el különféle tárgyakat, majd felmutatja, és a csoportnak ki kell találnia, kié a
tárgy. (Ist das ihre Tasche oder seine Tasche?)
Ebben a leckében fordul elő először a Dativ, az in és zu elöljárószók mellett. (A Dativ eset
további használata ld. 11. lecke.)

Országismereti információk
Ételek, éttermek
A németek híresek arról, hogy szeretnek nehéz, jól átsütött húsból és krumpliból álló ételeket
enni. A népszerűségi listán a sertést és a marhát a csirkehús követi. A sertéshúst régiónként
máshogy készítik el: Frankfurt környékén káposztával együtt megfőzik, Vesztfáliában esetleg
sonkával szolgálják fel. Az Északi-tenger környékén igen népszerű a hal is. Minden régiónak
van rá jellemző „Wurst”-ja.
A tipikus német reggeli rendszerint könnyű, lekváros zsemléből és kávéból áll. A fő étkezés a
munka miatt egyre inkább estére tevődik át. A németek nagyon sok kávét isznak, a délutáni
kávézás elmaradhatatlan szokás.
Szeretik más nemzetek konyháját is, így sok az olasz, kínai, francia, görög étterem.
Egy átlagos étterem esetében az alábbi költségekre számíthatunk:
leves:
előétel:
főétel:
pizza:
desszert:
üdítő:

2,5-3
4-5
8-13
5-6
3-5
2-3

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

A számla általában tartalmazza a felszolgálás árát (Service), de ha nem, az összeg 10-15 százalékát szokás fizetni borravaló gyanánt.
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Lektion 11 Leute & Kleider
Tanulási cél
Az öltözködéssel, öltözködési szokásokkal, ruhavásárlással és ruhadarabokkal kapcsolatos
kifejezések, beszédfordulatok elsajátítása.
A vélemény- és tetszésnyilvánítás, bizonytalanság kifejezése.
A Leute über Kleider (Tk. 83. old.)
A téma előkészítését ezúttal is a nyitóképpel lehet elkezdeni. A ruhadarabok neveit a tanulókon lehet demonstrálni, beszélgetni lehet arról, hogy ki mit visel, mi a kedvenc színe, kinek
melyik ruhadarab tetszik.
A kép segít a ruhadarabok megtanulásában. El lehet játszani a csoportban, hogy a tanár különböző ruhadarabokat, „zálogokat” kér a tanulóktól, amelyeket csak akkor ad vissza, ha kérdését: pl. Wem gehört der Schal? helyesen meg tudják válaszolni.
Be lehet vetni a jól ismert játékot is: Egy tanuló megfigyeli a többieket, majd hátat fordít a
csoportnak, és válaszol a kérdésekre. (Wer trägt heute Jeans/ eine Uhr/ etwas Rotes/ etwas in
den Haaren?)
A ruhadarabok megtanulását a gehören ige gyakoroltatásával lehet egybekötni.
Warenhaus H & M (Tk. 84. old.)
A ruhavásárlás beszédfordulatait, kifejezéseit összegyűjtő rövid áruházi dialógusok a feldolgozás után rögtön eljátszhatók, variálhatók.
A gyakorlás során hívjuk fel a figyelmet a magyar tárgyas ragozásnak megfelelő névmásokra.
Az önálló dialógusalkotás előtt a munkafüzet megfelelő feladataival lehet gyakoroltatni a ruhavásárlás fordulatait, kifejezéseit. (Mf. 105. old. 12., 107. old. 15., 108. old. 17.)
Ötlet a ruhavásárlás alapszituációjának gyakorlásához:
Vállalkozó kedvű, kreatív csoportoknak javasolható a következő pantomimjáték: két tanuló
némán eljátszik egy ruhavásárlást (pl. túl szűk/rövid a ruha, a vevő vissza akarja cserélni a
cipőt, mert kicsi stb.) a többiek pedig elmondják, hogy mi történt. Lehet „szinkronizálni” is,
azaz a jelenetet dialógus formájában előadni.
Ein Straßeninterview (Tk. 86. old.)
A hanganyag meghallgatása előtt a képen szereplő személyek öltözékének leírása segíthet a
szöveg megértésében.
A kendőt viselő török-német lány (Fatme) jó alkalmat kínál a tanárnak arra, hogy szót ejtsen a
vendégmunkások második generációjának főként vallási és kulturális különbségekből eredő
problémáiról, beilleszkedési zavarairól.
A hanganyag mintájára körkérdés indulhat el a csoportban az öltözködési szokásokra vonatkozóan. (Tk. 87. old. 5.)
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B Überraschung in lila (Tk. 88. old.)
A viszonylag hosszabb lélegzetű, elmesélésre és eljátszásra egyaránt alkalmas történetben
bővülnek a ruhavásárlásra vonatkozó fordulatok. A tanuló itt találkozik először a kérés, bizonytalanság kifejezéseivel (Hm.. ich weiß nicht so Recht). Érdemes a történet feldolgozását
részenként elvégezni, időt hagyni a tanulóknak arra, hogy kitalálják, hogyan folytatódik a
történet. Ha az óra végéig nem jut el a csoport a történet végéig, akkor házi feladatként is elvégezhető ez a feladat.
A téma lezárásaként az arra alkalmas csoportban divatbemutatót is lehet tartani, ha akadnak
olyan tanulók, akik vállalják, hogy mint „modellek” végigvonuljanak, míg a többiek bemutatják a viseletüket.

A nyelvtani anyag
Ennek a leckének a nyelvtana az előző leckében tanult Dativ vonzatú igékhez kapcsolódva a
Dativ és Akkusativ vonzatú igékkel egészül ki. Továbbá a személyes névmások részes esete és
részes esettel álló elöljárók fordulnak elő a szövegben.
A Dativ gyakorlását a könyvből kiindulva össze lehet kötni a divat témájával: gyakoroltatni
lehet a színes folyóiratokban szereplő hírességek öltözékével kapcsolatos tetszés–nem tetszés
nyilvánítását (gefallen, passen, steht… gut stb.).
Dicsérhetik a tanulók egymás öltözékét is (a sértődések elkerülése végett ajánlatos kikötni
előre, hogy a tetszés kifejezését gyakoroljuk).

A munkafüzeti feladatokhoz
Mf. 102. old. 1. és 2.
A ruhadarabok elnevezéseinek gyakorlására alkalmas kommunikatív feladatok.
Mf. 104. old. 4.
A gehören gyakorlására készült feladathoz kapcsolódik a tankönyv nyitottabb feladata a Tk.
83. old. 1.
Mf. 102. old. 5., 103. old. 6., 7., 8., ill. 104. old. 9.
A Dativ gyakorlását célzó feladatok leginkább órai feldolgozásra alkalmasak.
Mf. 104. old. 10.
Versenyszerűen megoldható feladat.
Mf. 104. old. 11.
Összefüggő történet elmesélésére alkalmas a képtörténet. Írásbeli házi feladatnak javasoljuk,
mert időigényes a megoldása.
Mf. 106. old. 13.
A tanár a feladat kapcsán felhívhatja a figyelmet a vonzat és a szabad kiegészítők különbségére és mondatbeli helyükre. A feladat kommunikatív feldolgozásra is alkalmas: elmesélhető,
esetleg dramatizálható.
Mf. 109. old. 20.
A kommunikatív feladat célja, hogy a tanulók fejezzék ki tetszésüket vagy nem tetszésüket a
képek kapcsán. Ismerjék fel, hogy ellenkező véleményüknek képesek hangot adni.
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Mf. 109. old. 21.
A feladatban a hirdetések kapcsán készített párbeszédek a témával lazább kapcsolatban állnak. Nemcsak ruharabokról lehet beszélgetni, és nemcsak a vétel, hanem csere, ajándékozás,
gyűjtés is lehet a téma. A feladat kapcsán különböző kérdéseket is meg lehet vitatni: pl. Mire
költöd a zsebpénzed? Ki, hol, kivel vásárol? Szó eshet a karácsonyi és egyéb ajándékvásárlásról is. Ha valakinek éppen születésnapja lesz nemsokára, akkor a csoport képzeletben ajándékot „vehet” neki, figyelembe véve ízlését, hobbijait. Ez utóbbit találgatás formájában is el
lehet játszani: az ajándékozó elmondja, hogy mit vásárolt, aminek alapján a többieknek ki kell
találniuk, hogy kinek szól az ajándék.

Lektion 12 Wohnideen
Tanulási cél
A lecke a lakás témakörének alapfokú szókincsét dolgozza fel, ami nemcsak a lakás részeit, a
bútorokat, ill. lakberendezési tárgyakat foglalja magába, hanem a térbeli tájékozódás legfontosabb kifejezési eszközeit, valamint a tetszés, nem tetszés, kritika kifejezésének beszédszándékát is.
A Möbelstücke (Tk. 92. old.)
Ajánlatos a téma feldolgozását a bútorok és berendezési tárgyak megtanításával kezdeni. A
képszótárszerű feladat elvégzése után a tanulók megbeszélhetik a tanterem, ill. saját szobájuk
berendezését is, beszélhetnek lakberendezési terveikről is.
A berendezési tárgyak gyakoroltatása a jól ismert barkochba játék segítségével is történhet: az
egyik tanuló egy bútordarabot ábrázoló képet kap a tanártól. A másik tanulónak eldöntendő
kérdésekkel kell kiderítenie, mi van a képen. A tanulás egy későbbi szakaszában, a prepozíciók elsajátítása után szobabelsőt ábrázoló képet is kaphatnak a tanulók, ahol a tárgyak elhelyezkedésének kifejezésére sokféle prepozíció alkalmazására van szükség.
A berendezési tárgyak térbeli elhelyezkedésének elsajátítása a prepozíciókat feldolgozó feladatok (Tk. 93. old., Mf. 113. old. 2.) segítségével végezhető el.
B Wohnwagenidylle (Tk. 95. old.)
A szöveg szókincse előkészíti a következő részt, nyelvtana pedig a prepozíciók használatára
nyújt számos példát. Az alternatív lakáslehetőség ugyanakkor felveti a pénz- és helyhiány
problémáit, ami a későbbiekben lehetővé teszi a téma probléma érzékeny megközelítését.
A tanulók képesek lesznek nemcsak saját lakásuk, szobájuk leírására, hanem a téma szubjektív megközelítésére is: el tudják mondani, hogy mivel elégedettek, mi tetszik vagy nem tetszik a lakásuk, ill. szobájuk berendezésében, méreteiben, milyen hiányosságai, ill. előnyei
vannak.
A szöveg feldolgozását kezdhetjük a képből (Tk. 94. old.) kiindulva irányított kérdések alapján. Mivel a szöveg nem nehéz, érdemes azt olvasás előtt meghallgatni és feldolgozni. A denn
kötőszó használatának gyakorlása összeköthető a szöveg feldolgozásával (95. old. 6.). Csak a
kötőszó alapos begyakorlása után állítható szembe a deshalb kötőszóval, összehasonlítva a két
kötőszó jelentését és használatát.
A tanulási folyamat ezen szakaszában a nyelvtanulók már arról is beszélhetnek, hogy tetszik-e
nekik a rajzon látható berendezés, s általában a hasonló többfunkciós bútorok. Egy-egy áruházi katalógusból könnyű beszerezni a további gyakorlásra alkalmas, legfrissebb modelleket
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ábrázoló fotókat, például szekrényágyat, amely nappal szekrényként, éjszaka ágyként funkcionál. A tanulók szokatlan fantáziabútorokat is kreálhatnak.
A szöveg feldolgozását további munkafüzeti feladatok segítik:
Mf. 116. old. 10., ill. 117. old. 12.
C Heute stirbst du (Tk. 96. old.)
A lecke középpontjában a helymeghatározás kifejezése áll, szembeállítva a „hol” és „hová”
kérdésre felelő elöljárókat. A kép a szöveg feldolgozásának fontos eleme.
A dialógus egyaránt alkalmas az eljátszásra, ill. elmesélésre is, amely során a tanuló a gyakorlatban is alkalmazhatja az eddig tanultakat. Hasonló jellegű szituációk eljátszására is sor kerülhet (pl. költözködés utáni rendezkedés). Ennek előkészítését elvégezhetjük úgy is, hogy
meghatározott alaprajzokban lakberendezési lapokból, prospektusokból kivágott bútorokat
helyezünk el.
Herzlich willkommen (Tk. 99. old. 17.)
Ennek a halláskészség-fejlesztő feladatnak az alapján további beszédhelyzetek eljátszására
kínálkozik lehetőség: otthoni vendégfogadás, az új lakás bemutatása a vendégeknek stb.

A nyelvtani anyag
Szokatlan módon az egyik hallásértéskészséget fejlesztő feladat (Tk. 98. old. 16.) nyelvtani
jellegű, a prepoziciók eltérő jelentésére hívja fel a figyelmet.
Játékos feladat, amely a prepozíciók és a leckében tanult igepárok gyakorlására alkalmas:
Egy tanuló kimegy, s addig a többiek megváltoztatják a szoba berendezését, pl. két tanuló
helyet cserél, levesznek valamit a falról, stb. A tanulónak a változásokat kell megneveznie.
A közismert barkochba játékot is lehet itt játszani, egy a teremben lévő tárgy színére, méretére, elhelyezkedésére kérdezve.
Az elöljárószók használatát a tanár a teremben található tárgyak segítségével teheti szemléletessé. A begyakorlás későbbi fázisában már bonyolultabb utasításokat kell a tanulóknak végrehajtaniuk. (Pl. Legt das Heft auf das Buch! Vagy Stellt die Tasche auf den Tisch zwischen
…. )
A német prepozíciók logikus rendszerét célszerű tudatosítani, rámutatni a két nyelv közötti
különbségekre, s nem elegendő csupán az auf és an függőleges és vízszintes ráhatást kifejező
jelentésbeli különbségének gyakoroltatására szorítkozni. Fontos, hogy a tanár felhívja a figyelmet az an prepozíció sokféle jelentésére, arra, hogy a neben jelentése nem felel meg a
magyar mellett névutónak. Bár a tankönyvi és munkafüzeti képek szemléltetik a különbséget,
sok tanuló nehezen érti meg, hogy a németben sokkal szűkebb a „neben“ jelentése (Pécs mellett, a Duna mellett, a fal, ablak mellett).
Az an gyakori előfordulására hívjuk fel a tanulók figyelmét.
A prepozíciók használatának szabályszerűsége eltér a magyartól, ezért kontrasztív módon kell
tudatosítani. A tanulók számára gyakran gondot okozó von és aus prepozíciók megkülönböztetése nagyon egyszerűvé válik, ha a tanár a németben a külső és belső helyviszonyt kifejező
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irányhármasság prepozícióinak szigorú meghatározottságát tudatosítja (in+A, in+D, aus+D,
illetve auf/an + A/D, von+D).
Tisztázni kell, hogy az in+A, in+D, aus+D szigorú és összetartozó rendszert alkot, a külső
felületre vonatkozó auf, an és von használata szintén szigorúbb, mint a magyarban. Ezzel a
később (17. lecke) tanult földrajzi nevek esetén használt prepozíciók használatát is előkészítjük.

A munkafüzeti feladatokhoz
A lecke témája és a prepozíciók gyakorlása nagyon sok játékos és mozgalmas feladatra adnak
lehetőséget.
Mf. 114. old. 4.
A gyakorlat versenyfeladatként is elvégezhető.
Ehhez hasonló feladatot a csoport is készíthet, pl. kártyákat rejtenek el a teremben, s ezeket
kell megtalálni, azaz megnevezni.
Mf. 115. old. 7. és 8.
Az órai pármunkában feldolgozható feladat a helyhatározókat és a tesz, ill. van igék német
megfelelőit (legen-liegen, stellen-stehen stb.) gyakoroltatja be. Egyéni szóbeli gyakorlásra
alkalmas a 114. oldal 6. gyakorlata.
Mf. 117. old. 13.
A játékos feladat a képhez kapcsolódó pármunka. A nyolc eltérés megtalálását versenyfeladatként is végezhetik a tanulók. Fontos, hogy a verseny után a tanár ellenőrizze, hogy helyesen használják-e az elöljárókat az eltérések mondatba foglalása során.
Mf. 119. old. 18.
A kommunikatív feladat viszonylag nehéz, mert a hiányzó mondatok nem kizárólag kérdéseket tartalmaznak. Több jó megoldás is lehetséges.
Mf. 120. old. 20.
A kommunikatív feladat célja, hogy a tanulók megtanulják kifejezni véleményüket, vitatkozzanak. A gyakorlatnak nincsen „jó” megoldása, a feladat teljesen szubjektív módon értelmezhető.
A feladat előkészíthető az alábbi minidialógus-sorozattal:
Egy tanulóhoz az egész csoport látogatóba megy, és mindenki megdicséri az új lakást, a bútorokat, a helyiségeket egymást túllicitálva stb. Aztán hazafelé a csoport ugyancsak egymást
túllicitálva kritizálja a látottakat.
A feladat a beszédkészség fejlesztésére szolgál, de a két levél módot nyújt a tanulóknak arra,
hogy megismerjék a magánlevél formuláit (dátum, megszólítás, búcsúzás).
Mf. 121. old. 22.
A helyhatározók gyakorlása bútordarabok elhelyezésével.
Általában a tanulók szívesen rajzolnak, de ha nem, akkor a rajzolás helyett kis kártyákkal,
vagy katalógusból kivágott képek segítségével rendezik be a szobát.
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Lektion 13 Polizeiruf 133
Tanulási cél
Célunk a szövegalkotói kompetencia fejlesztése. A múlt idő elsajátítása után a tanuló képessé
válik hosszabb koherens szövegek elmesélésére.
A Urlaub mit Überraschungen (Tk. 103. old)
A szöveg egy hosszabb összefüggő történet, amely a nyaralás témaköréhez kapcsolódik.
A szövegfeldolgozó gyakorlatok (Tk. 104. old.) elvégzése után számos lehetőség kínálkozik a
történet eljátszására különböző variációkban: a történet kereteit módosíthatják, vagy változatlanul hagyják, a történetnek csak egy részét, vagy egészét játsszák el a tanulók.
Párbeszéd-lehetőségek:
 Az ál-hotelszolga és a házaspár
 A házaspár és a szállodaportás
 A Luganóba visszatért házaspár és a portás
 A házaspár és a szállodaigazgató
 A házaspár és a rendőrség
 A házaspár és egy baráti házaspár stb.
A nyelvtanulók a lecke szövegének feldolgozása után nemcsak a történetet, hanem saját jó
vagy rossz nyaralási élményeiket, és más múltbeli eseményeket is elmesélhetnek.
A szöveg lehetőséget nyújt arra, hogy az új nyelvtani jelenséget, a múlt idő képzését „felfedező” nyelvtanulással dolgozzák fel a tanulók, azaz saját maguk fogalmazzák meg képzésének
sajátosságait. Az Urlaub mit Überraschung elolvasása után a tanulók pármunkában kigyűjthetik és a lapszélre írhatják a jelen idejű alakokat. A múlt és jelen idejű alakok hasonlósága miatt nem fog nehézséget okozni. Innen már csak egy lépés vezet ahhoz, hogy a kitöltött táblázat
alapján (103. old. 2.) megfogalmazzák a felismert szabályokat.
B Einbruch in die Villa Krüger (Tk. 106. old.)
A történet két része (a, ill. b) ellentmond egymásnak, a tanulóknak a hazugságokat kell leleplezniük. A sikertelen betörés alkalmat adott a gyárosnak, hogy biztosítási csalást kövessen el.
A rabló nem vitt el semmit, mert a pár nem az előadás után tért haza, hanem egészen korán,
mivel otthon felejtették az operajegyeket. A feleség pedig a nyakán viselte az értékes nyakláncot, ahogy ez a gyáros vallomásában is elhangzik.
A feladat a hallásértés, ill. olvasásértés fejlesztését kombinálja.
C Eine Nacht im Soho (Tk. 107. old.)
A dal hangulatában és tematikájában illeszkedik a leckéhez. A szöveg szókincsét nem szükséges feldolgozni az órán.

42

A munkafüzeti feladatokhoz
A gyakorlatok a Perfekt múlt idő képzésével foglalkoznak. A formák elsajátítása után számos
lehetőség nyílik a múlt idő kommunikatív alkalmazására is, amelyek egyben eljátszhatók is.
Mf. 129. old. 10.
Mint a legtöbb szituatív gyakorlat a könyvben, ez is tovább játszható, vagy másféleképpen
feldolgozható, pl. szabad dialógus keretében.
A szöveg egy további értelmezési lehetőségét kínálja az a feltételezés, hogy a látszat csal, a
feleség „ártatlan”, a tanulók, a védő szerepét betöltve, magyarázatot adnak a napirend egyes
pontjaira.
Frau Krüger hat im Café mit einem Mann Kaffee getrunken. Der Mann ist der Sohn ihrer
Schwester, und er hat sie ins Café eingeladen.
Sie hat im Hotel Hilton zwei Stunden verbracht , denn sie hat dort ihre Freundin besucht.
Mf. 126. old. 4.
Felhívhatja a figyelmet a tanár arra, hogy a képek jól szemléltetik a Perfekt múlt idő eredeti
jelentését: a befejezettséget, illetve a közelmúltat, ami még hatással van a jelenre (pl. aki
úszott, annak még vizes a haja).
Mf. 127. old. 8.
Ugyanezt a jelentést szemlélteti ez a feladat is: Monika éppen most ment el, még őrzi a lakás
a reggeli cselekvések nyomát.
Mf. 127. old. 6.
A komunikatív gyakorlat nyitott, célja, hogy a válaszok gazdag változatát produkálják a tanulók, mivel az igék nincsenek megadva. (Ich habe das Auto schon gewaschen/ abgeholt /
geputzt/ gekauft verkauft.)
Utalhat a tanár arra, hogy a cím („Traummann“) ironikusan értendő, Rudi valójában papucsférj. Újabb feldolgozási lehetőségként a gyakorlatot érdemes eljátszani „más hangszerelésben”, egyenrangú szerepet betöltő házaspárok között: Hast du das Auto nicht vergessen?
Nein, ich habe es schon repariert.
Mf. 129. old. 11.
A képek alapján egy összefüggő történetet lehet rögtönözni, de a feladat elképzelhető írásbeli
házi feladatként is. Nem minden csoportban ajánlható, de a feladat úgy is feldolgozható, hogy
a családi legendáriumból írnak meg a tanulók egy történetet, például arról, hogy hogyan ismerkedtek meg a szülők, nagyszülők egymással.
Mf. 131. old. 16.
Folytatható a gyakorlat, sok hasonló mondatpár képzésével, ha nem az igék, hanem főnevek
ellentétére alapul a gyakorlat. (Sokat reggelizik, semmit se reggelizik, két hétre utazott el, csak
egy napra utazott el stb.)
Mf. 132. old. 17.
A gyakorlat célja, hogy a tanulók kreatív módon rövidebb-hosszabb lélegzetű történetet írjanak múlt időben annak tudatában, hogy az összefüggő történetek elmeséléséhez már elegendő
szókincs áll rendelkezésükre.
Biztathatjuk a tanulókat arra is, hogy egy-egy szót a szótárban is nézzenek meg hozzá. (Ezen
a szinten már elvárás a szótárhasználat technikájának elsajátítása.)
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Mf. 132. old. 18.
Az eredeti újságszöveg alapján készült gyakorlat célja, hogy a tanulók megértsenek számukra
teljesen szokatlan híreket is. A feladat elvégzése előtt érdemes a cím alapján találgatni, hogy
miről is szólhat a szöveg. A gyakorlat megoldása után szabad beszélgetést lehet folytatni a
témáról.
Mittagschlaf in Ungarn? Ist dieses Programm für dich? Für deine Eltern? Brauchen deine
Freunde einen Mittagsschlaf? Kennst du Leute, die einen Mittagsschlaf brauchen? Wer in
der Gruppe hat Zeit oder Lust dazu? Sind 4 Euro dafür viel oder wenig? Wie viel möchtest
du dafür bezahlen? Möchtest du mittags in einem Schlafsaal schlafen? stb.
A téma feldolgozható interjú formában is. (Beszélgetés valakivel, aki igénybe veszi ezt a
szolgáltatást, vagy interjú a vállalkozóval, aki útjára indította a vállalkozást.)
A téma lehetőséget nyújt arra is, hogy a tanulók megbeszéljék napirendjük ritmusát:
Bist du „ Abendmensch“ oder „Morgenmensch“?
Mf. 128. old. 9.
A gyakorlat célja a kép alapján történő szabad történetmesélés. Ennek játékosabb formája, ha
a megadott szavak felhasználásával oldják meg a feladatot a tanulók. Órán, kis csoportban,
vagy házi feladat gyanánt érdemes elvégezni. Mindkét esetben ismertessék az „írásműveket”,
azt szemléltetve, hogy milyen eltérő, változatos írások születtek.

A nyelvtani anyag
Gyakorlási ötletek a múlt időhöz
 „Geschichte im Perfekt“
A tanár felír a táblára annyi igét, ahány tanuló részt vesz az órán. A szavak jelen idejű alakban
szerepelnek a táblán. Minden tanuló kiválaszt egyet a táblán lévő igékből, és egy múlt idejű
mondatot alkot vele. A mondatnak szemantikailag kapcsolódnia kell az előző mondathoz.
(Pl. gehen: Ich bin gestern Abend in ein Konzert gegangen; treffen: In der Pause habe ich
eine Freundin getroffen stb.)
 Lebenslauf
Interjúkészítés pármunkában. A párbeszédnek az a célja, hogy a tanulók minél több információt, adatot megtudjanak a másik életére vonatkozóan. Az interjút szóban ismerteti minden
pár. Az interjút házi feladatként írásban is rögzíteni kell. A történet - vagy életrajzmesélést
variálhatják azzal is, hogy „tévedést”, apróbb füllentéseket rejtenek el, amit a többieknek ki
kell találniuk.
 Storys
Házi feladatként adható fel, hogy a tanulók ismert regények, filmek cselekményét néhány
mondatban foglalják össze, vagy ismert személyiségek életét vázlatosan ismertessék. Feltétel:
a múlt idő használata. A csoport többi tagjának ki kell találni, hogy miről, ill. kiről is van szó.
 „Was hast du/haben Sie gestern Abend gemacht?“
A tanulók, akik körben ülnek, a fenti kérdésre adnak választ úgy, hogy a válaszadás előtt
megismétlik az előttük elhangzott mondatokat. A válaszadás az ülésrend szerint, körben
megy, és mindenkinek meg kell ismételnie az előtte elhangzott mondatot. Miután mindenki
válaszolt, a tanulók párba ülnek és megpróbálják lejegyezni a válaszokat. Az a pár győz, aki a
legtöbb válaszra vissza tudott emlékezni.
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 „Am Wochenende“
A tanulók a helyszín megnevezése nélkül beszámolnak a hétvégéjükről: Ich habe einen
Elephanten und viele andere Tiere gesehen. A többieknek ki kell találniuk a program helyszínét: Warst du am Wochenende im Tiergarten?
 Memory
Az ismert játékot pármunkában végezzük.
A tanár minden párnak fénymásolja, majd csíkokra vágja az igepárokat. A tanulópárok ezeket
lefordítva az asztalra helyezik. Az első tanuló két lapot megfordít, megnézi, és ha azok nem
tartoznak össze, akkor visszafordítja őket. A másik tanuló közben megpróbálja megjegyezni a
lapok helyét, majd ő is felfordít két lapot. Ha nem tartoznak össze, ő is visszafordítja a lapokat, majd újra az első következik. Az nyer, aki a legtöbb összeillő párt találta meg.
laufen
steigen
springen
trinken
ist gelaufen
ist gestiegen
ist gesprungen
hat getrunken

halten
bleiben
verbringen
fahren
hat gehalten
ist geblieben
hat verbracht
ist/hat gefahren

kommen
schlafen
veschwinden
schneiden
ist gekommen
hat geschlafen
ist veschwunden
hat geschnitten

nehmen
geben
finden
empfehlen
hat genommen
hat gegeben
hat gefunden
hat empfohlen

schließen
sein
essen
schreiben
hat geschlossen
ist gewesen
hat gegessen
hat geschrieben

Lektion 14 Wiener Geschichten
Tanulási cél
A közlekedéshez kapcsolódó kifejezések, a közlekedési eszközök és a tájékozódás a lecke
tárgya. A Bécsbe helyezett dialógusok során a nyelvtanuló megtanulja a segítségkérés és útbaigazítás, megszólítás és információkérés és -adás kifejezéseit, a mindennapi gyalogos- és tömegközlekedés legfontosabb beszédhelyzeteit. A közlekedés témáján túl a lecke kommunikációs célja, hogy a témakör szókincsét feldolgozó történetek, események elmesélésére legyen
képes a nyelvtanuló. A lecke az osztrák főváros nevezetességeit is röviden bemutatja (C rész),
amely csak Ausztriára jellemző kifejezéseket is tartalmaz.
A Unterwegs
Két történetbe ágyazva ismerhetik meg a nyelvtanulók a közlekedés alapszókincsét.
Pudel auf Reisen (Tk. 109. old.)
A képleírás után a szöveg feldolgozását a történet meghallgatásával, ill. elolvasásával folytathatja a tanár. A tanulók kigyűjthetik a szövegből a közlekedésre vonatkozó kifejezéseket.
Házi feladatnak alkalmas a két írásbeli feladat (109. old. 4. és 5.). A szöveget a következő
órán összefüggően vagy kérdésekre válaszolva elmesélhetik a tanulók.
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Ein Rocker in der U-Bahn (Tk. 110. old.)
A szöveg olyan modern mítosz, amelynek számos változata ismert. A Rocker figurája hol
csavargóként, hol színesbőrűként, hol vendégmunkásként bukkan fel. Elképzelhető, hogy a
tanulók ezen a szinten még nem tudják németül megfogalmazni gondolataikat a szöveg kapcsán, ezért magyarul vitassák meg a történet erkölcsi tanulságait, hogy a nevelési cél- a tolerancia, ne sikkadjon el.
Hogyan viselkedtek az utasok? Vajon miért? Mit fejez ki a hallgatás? Te mit tettél volna? Ismersz-e ilyen embereket, mint a hölgy? Kinek volt igaza? Van-e pozitív alak a történetben?
stb.
A szöveg elmesélésre, ill. eljátszásra egyaránt alkalmas.
A B szövegrész feldolgozása előtt szükséges a korábban tanult prepozíciók rendszerének kibővítése, ill. a jelentések pontosítása (am Platz/auf dem Platz különbsége). (Tk. 111. old. 10.).
Hívjuk fel a tanulók figyelmét az über és durch prepozíciók jelentésének eltérésére, ami a
magyarban teljesen ismeretlen (két, ill. három dimenzió esetén eltérő a használat).
Az A részhez tartozó szövegfeldolgozó gyakorlatokat a munkafüzeti gyakorlatokkal bővíthetjük (Mf. 136. old. 1., 2., 3.)
B Ein Ausländer in Wien (Tk. 112. old.)
A szöveg célja, hogy a közlekedés témakör legfontosabb helyzeteiben (útbaigazítás, információkérés és -adás) a nyelvtanulók képesek legyenek turistaként külföldön, vagy saját lakóhelyükön kommunikálni. A „valós” élethelyzetet város- és metrótérkép imitálja.
Der Einbruch (Tk. 116. old. 16.)
A hallás utáni gyakorlat a lecke szókincsét kibővíti, az épületen belüli tájékozódás témájába
ágyazza. A gyakorlat kapcsán a tanár országismereti tudnivalókat is közölhet a csoporttal, sort
keríthet a gyakorlatban említett Dürer-festmény vagy a három híres képtár rövid bemutatásra.
A nevelési cél (a rablók „megbűnhödése”) se sikkadjon el a feldolgozás során. Tapasztalataink szerint a célcsoport körében a humor leleplező ereje az erkölcsre nevelésben hatékonyabb,
mint számos didaktikusabb, direktebb eszköz.
C Die Straßenbahn (Tk. 117. old.)
A szelektív szövegértés fejlesztésére szolgáló gyakorlat olyan Lückentext, amelynek feldolgozása során a tanulók megismerik Bécs legfontosabb nevezetességeit. A szövegből hiányzó
szavakat a képek illusztrálják, ill. a térkép, amelynek olvasása és értelmezése a gyakorlat
megoldásához szükséges.
A gyakorlat kiegészítő anyag, szókincsét nem ajánljuk a törzsanyagba. A tankönyv C részeinek nyelvi anyaga a német nyelv pluricentrikus jellegét mutatja be, ezúttal egy osztrák példán
illusztrálva.

A munkafüzeti feladatokhoz
A közlekedés témakörben a kommunikáció során a prepozíciók helyes használata jelenti a
legnagyobb nehézséget. A tankönyv 111. oldalán lévő, rajzzal kombinált gyakorlata feleslegessé teszi a magyarázatot, a tanulók a képek alapján megfogalmazhatják a szabályt.
A magyartól eltérő a német steigen ige használata, ez sok gyakorlást igényel.
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Fontos a bis és bis zu használatát tudatosítani. A munkafüzet legtöbb feladata a prepozíciók
használatának elsajátítására irányul, így a 137. oldal 6., 138. oldal 8., 139. oldal 9. és11.
A prepozíciók begyakorlására a hagyományos feladatokon kívül több újszerű feladatot is találunk. Rejtvényszerű feladatokat (pl. Mf. 136. old. 4., ill. 137. old. 5.), ország ismereti információkat tartalmazó feladatot (pl. 137. old. 6.) stb.
Mf. 140. old. 12.
A gyakorlat, amely a térképen való tájékozódásra épül, többféleképp is megoldható. Kijelölhetjük a Funk cég helyét mindig máshová, illetve a telefonáló lehet mindig máshol. Ha a tanulóknak a tájékozódás, útirány elmagyarázása sok gyakorlást igényel, ajánljuk még a Mf. 139.
old. 10. gyakorlatát. A Mf. 143. oldal 21. gyakorlata többféle dialógus eljátszására ad lehetőséget.
A 14. leckében először előforduló Genitiv esettel lezárul a főnévragozás eseteinek bemutatása, ami alkalmat adhat az ismétlésre. A Genitiv használata során átismételhetők a gyenge főnevekről tanultak is, a gyakorlatokban gyakran fordulnak elő.
A birtokos eset gyakorlására ajánljuk a fokozatosan nehezedő gyakorlatsort a munkafüzetben.
(141. oldal 13., 14. , 15., 16., 17. és 18. valamint 19.). A gyakorlatok módot adnak arra, hogy
a tanár összefoglalja a birtoklás eddig tanult kifejezései lehetőségeit (gehören, haben, személyes névmás birtokos esete és a birtokos szerkezet).

Országismereti információk
Bécs
Önálló munkaként adható fel a városra vonatkozó ismeretek összegyűjtése. A csoportból feltételezhetően többen is voltak Bécsben, ezért az információkat személyes élményekkel gazdagítva adhatják elő a tanulók.
Közlekedés a német városokra vonatkozóan
Németországban a tömegközlekedési eszközök: busz, villamos, U-Bahn (metró) és S-Bahn
(Városi vasút). A nagyobb városok zónákra vannak osztva. Vehetünk egy utazásra érvényes
valamint napi, ill. hetijegyet. Vannak egyszemélyes (Single-Tageskarte) és kétszemélyes
(Partner-Tageskarte) napijegyek, és vannak egy- és kétszemélyes, három napra érvényes jegyek, amelyeket a villamos- és buszvezetőktől, automatákból, újságárusoktól vehetünk. A
bliccelők 30 euró büntetésre számíthatnak.
Múzeumok
A Der Einbruch (Tk. 116. old. 16.) című hallásfejlesztő feladat alkalmat adhat arra, hogy a
tanár néhány reprodukcióval illusztrálva, beszéljen a feladatban említett három múzeumról.
Alte Pinakothek, München: A régi képtárban az európai festészet remekei találhatók, a 14.–
18. századig, leghíresebbek Hans Memling, Dürer: 4 Apostel, Selbstbildnis im Pelzrock,
Raffael, Tintoretto, Tizian: Kaiser Karl V., Rembrandt: Die heilige Familie, El Greco,
Velasquez
Dresden, Zwinger: Raffaello: Sixtusi madonna
Wien, Kunsthistorisches Museum: a 117. oldalon az épület egyik része látszik is, a Mária Terézia szoborral szemben található. Híres a németalföldi anyaga (Rembrandt, Breugel).
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Lektion 15 Kein Problem
A tanulás célja
A laza szerkezetű lecke több hétköznapi témakört és kommunikációs élethelyzetet fog össze.
A szókincs alapján több téma kerül feldolgozásra:
Az A és C rész szorosabban kapcsolódik egymáshoz, mindkét epizód a Richter család egy
napjáról szól, amelynek befejezése nyitva marad, és a tanulókra vár a folytatás. A lecke középső, B része a kerettörténetbe ágyazva egy új kommunikációs helyzetet, a telefonálást mutatja be. Ha úgy tetszik a leckéből kiragadva, külön is taníthatjuk ezt a középső részt.
Az A rész beszédszándékait hétköznapi tevékenységek helyzetébe ágyazva sajátítják el a tanulók: a szemrehányás, elégedetlenség, bocsánatkérés, és az arra való reagálás, bosszúság
kifejezését tanulják meg.
A Morgens um halb sieben vor dem Badezimmer (Tk. 119. old.)
A párbeszédet ezúttal is a nyitó képből kiindulva készíthetjük elő. Mivel a kép egyértelműen
elárulja a szituációt, a tanulók párbeszédet folytathatnak a kép alapján már a szöveg feldolgozása előtt is. A tanulók mesélhetnek a személyes tapasztalatokról is, az otthoni reggeli „menetrendről”, esetleges hasonló konfliktusokról.
A szöveg elolvasása előtt hallgassák meg a tanulók a párbeszédet. Mivel sok új szó előfordul
benne, nem biztos, hogy pontosan követni tudják a szöveget, viszont választ találhatnak azokra a kérdésekre, amelyeket feltevésként a szöveg meghallgatása előtt fogalmaztak meg.
Richter úr napjának folytatását a tanulóknak képek (Tk. 120. old. 4.) alapján kell rekonstruálni. Itt már az új nyelvtan alkalmazására (visszaható igék) is mód nyílik. A visszaható igék
tanítása ebben a leckében is a szöveg alapján történik: az ismert alakok összegyűjtésével, ill.
rendszerezésével, a szabályok felismerésével (ld. Tk. 119. old. kiegészítendő táblázat).
A visszaható igék gyakorlása mellett mód nyílik a „denn“, ill. „deshalb“ kötőszavak felelevenítésére is, hisz a különböző képsorok között összefüggést kereshetnek a tanulók. (Richter
úr nem jut be a fürdőszobába, ezért nem tud megborotválkozni; torlódás van a hídon, ezért
elkésik a munkahelyéről; elkésik, ezért haragszik rá a főnöke; sokat pletykálnak a kollegái,
ezért nem tud dolgozni stb.) A gyakorlás következő szakaszában egyes szám első személyben
is elmesélhető a képsorok történése: Richter úr elmeséli a napját, ami alkalmat ad a Perfekt
múlt idő ismétlésére.
A tanulók párbeszédet is készítenek a képekhez.
Házi feladatként leírhatnak hasonló cselekménysorokat, azok ok-okozati összefüggéseivel.
(„Es war am Freitag, am 13.”)
A történetmesélés, összefüggő szöveg alkotását írásban is gyakorolhatják (Mf. 147. old. 3. és
148. old. 5.).
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B Am Telefon (Tk. 121. old.)
A lecke a telefonálás kifejezésein túl a német telefonálási szokásokkal ismertet meg. A leggyakoribb fordulatokat telefonos hallásértési gyakorlatok segítségével automatizálhatják a
nyelvtanulók.
A középső rész annyiban illeszkedik tematikailag az A, ill. B részhez, hogy „főhőse” ugyanaz
a Richter úr, akinek a balszerencséje a munkahelyén is folytatódik, hiába próbálja felhívni
König úrat.
„Herr Richter muss telefonieren“ (Tk. 121. old.)
A dialógus a bevezető mondatok után háromfelé ágazik, s ennek megfelelően kell kiválasztani
a beszélgetés végét három lehetséges befejezés közül.
A szöveg meghallgatását a feladat elvégzése utánra időzítse a tanár, mert itt magával a meghallgatással ellenőrizheti a feladat megoldását.
A feladat szókincsét („hivatalos” telefonálás fordulatai) a következő feladatokkal bővíti.
Notizen (Tk. 122. old.)
Itt a szöveg szelektív értése a feladat. Érdemes a párbeszédeket újrajátszani, amíg a telefonos
kifejezéseket az egész csoport az automatizáció szintjén elsajátította. Idevágó gyakorlat a Mf.
151. old. 13. feladata.
Falsch verbunden (Tk. 123. old)
A dialógus szintén a telefonálás során használt fordulatokat gyakoroltatja. A munkafüzet 151.
old. 12., ill. a 153. old. 19. feladat is ehhez kapcsolódik.
A tanulók ezen a szinten a tanult kifejezéseket szabadon alkalmazva folytathatnak telefonos
párbeszédeket.
Néhány javaslat további telefonos párbeszédekre:
 Hívja fel a tudakozót. Szeretné megtudni barátja telefonszámát. (Karl Blech, KonradAdenauer- Straße 4.)
 Hívja fel a Városi Könyvtárat és kérdezze meg a pontos nyitva tartást.
 Felhívja német tanárát, hogy betegség miatt lemondja a németórát. A tanár nincs otthon,
ezért kérje meg a feleségét, hogy adja át az üzenetet.
 Hívjon fel egy partiszolgálatot, és rendeljen egy családi rendezvényre megfelelő mennyiségű ételt és italt.
C Wie schön – Endlich ist die Familie zusammen! (Tk. 124. old.)
A harmadik részben a családi ünnepek kapcsán feldolgozásra kerül a gratuláció, az érzelmek
kifejezése, a vendégség és a vendégségben való csevegés jellemző beszédfordulatai. Valamennyi szövegrészben hangsúlyos szerepet kapnak az érzelmek kifejezésének nyelvi eszközei, mint pl. gratuláció (Herzliche Glückwünsche), köszönetmondás (vielen Dank für…), meglepetés (Ach, das ist wirklich...) továbbá a negatív érzelmek, mint a bosszúság (Aber wieso?
Ach was, immer dieselbe Platte, Quatsch).
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A B és C rész közötti átvezetést tematikusan a két telefonos szituáció (123. old. 8.) teremti
meg. Az operajegy vásárlása, ill. a születésnapi torta megrendelése előkészíti a születésnapi
családi látogatást.
A két epizódban elbeszélt jelenet lehetőséget nyújt a tizenéves tanulónak arra, hogy azonosuljon Sentával, aki kívül rekedve a családi jeleneten, gúnyos-ironikus belső monológban kommentálja az „ősök” párbeszédét.
A második epizódot feldolgozhatjuk úgy is, hogy először csak Senta buborékban megjelenő
gondolatait olvassák el a tanulók, és találgatják, hogy miről beszélhetnek a „felnőttek”.
Ha a csoport fogékony, és van bennük igény a személyes példák megbeszélésére, feldolgozható a téma személyes síkon is.
Ha a tanár el akarja kerülni a személyes hangú feldolgozást, javasolhat egy játékosabb formát.
Minden szereplőnek van egy társa, aki a „hátsó” gondolatait fogalmazza meg. (A papa, a roszszul sikerült nap után legszívesebben a focimeccset nézné vagy a nagymama, aki nem szereti
az operát, és cukorbetegsége miatt tortát sem ehet.)
Tk. 125. old. 10.
A feladat komplex jellegű, mert egyrészt a feldolgozott nyelvtant gyakoroltatja (visszaható
szerkezet, ill. „dass”), másrészt az érzelmi megnyilvánulások kifejezésével összefoglalja a
„drámai” történéseket.
Lehetséges írásbeli feladat: Senta SMS-ben közli Tonival, hogy a családi összejövetel miatt
nem tudnak találkozni.

A nyelvtani anyag
A visszaható ige, a visszaható névmás ragozása a lecke A részében fordul elő először. A szöveg szókincsének feldolgozása szorosan összefügg a nyelvtanával (visszahatós igék), hisz a
nyelvtan elmagyarázása nélkül értelmezhetetlen a szöveg. Ha szükséges, a visszaható igéket
egyszerűbb pantomimmel teheti a tanár szemléletessé (sich waschen / waschen, sich kämmen /
kämmen). A paradigmát (Tk. 119. old. 3.) a szövegben előforduló alakok beírásával sajátíthatják el a tanulók.

A munkafüzeti feladatokhoz
A munkafüzet feladatai közül a nyelvtan gyakoroltatására szolgál a 147. old. 1., 2. és 3. gyakorlatai. A 147. old. 1. gyakorlata és a 148. old. 4. gyakorlat a visszaható és nem visszaható
igék szembeállításán alapul (sich waschen és waschen).
A lecke másik fontos nyelvtana a névmási határozók használata. A vonzatos igék áttekintésére, ismétlésére itt kerülhet sor. Fontos, hogy a tanár felhívja a figyelmet arra, hogy a vonzatos
igék esetében a kérdések is eltérnek a két nyelvben (Mire gondolsz? Woran…? Mire vársz
Worauf…?) A nem egyszerű jelenség gyakoroltatására bőségesen van gyakorlat a könyvben:
Mf. 148. old. 5., 149. old. 6., 7., 8., .9., ill. 150. old. 10., 11.
Mf. 153. old. 20.
A fordítási feladat kapcsán a házi feladatnak ajánlott fordítás megoldása után lehetőség kínálkozik vitára. Ki melyik állítással ért egyet? Ist das Handy gut oder schlecht?
Nevelési cél lehet a pesszimista és optimista gondolkodás szembeállítása is. (Wer ist Pessimist? Wer denkt optimistisch? Was ist besser? stb.)
Kreatívabb csoportban lehet további rosa Brille/schwarze Brille ellentéteket kidolgozni csoportmunkában: pl. autótartás, nagy ház, nagy család előnyei és hátrányai stb.
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Mf. 152. old. 15/b
Egy összefüggő történet megértése és elmesélése a célja a feladatnak. A szöveg további kifejezéseket tartalmaz a telefonálással kapcsolatban, ezek kigyűjtését a tanulók végezhetik.
Megbeszélhető a szöveg kapcsán hasonló eset, a téves kapcsolások gyakorisága, a telefon,
mint szolgáltatás minősége, ára. (Handy oder Festnetz?)
A családi bosszúságok, viták és a magas telefonszámla összefüggéséről még zárkózott csoportokban is szívesen beszélnek a tanulók.

Országismereti tudnivalók
A családi ünnepek Németországban nem teljesen azonosak a magyarországi szokásokkal. Az
ország kisebb katolikus területeit kivéve nem ünneplik a névnapokat, a születésnapról viszont
a munkatársak is megemlékeznek.

Lektion 16 Schüler für alles
Tanulási cél
A leckét több héten át húzódó projektmunka keretében lehet feldolgozni. A tanulók olyan
szerepjáték-szcenáriókat alakíthatnak ki, melynek során a cégalapítás kereteinek megteremtésén túl (irodabérlés, plakátragasztás, hirdetés, telefonálás, marketing, tagtoborzás) a lehetséges ügyfelek és munkavállalók között folytatott párbeszédeken keresztül, az eddig tanultakat
kreatív módon tudják alkalmazni. Ez összefoglaló, ismétlő-rendszerező jellegűvé teszi a leckét, ugyanakkor számos új kifejezéssel, nyelvi elemmel gazdagítja a nyelvtanulókat. A célországra jellemző kezdeményezések bemutatásával a lecke nevelési célja is megvalósul: a tanulók ösztönzése hasonlóan öntevékeny, civil szerveződésekre, kreatív gondolkodásra. Ezen
túl, a téma felvetését az is indokolja, hogy napjainkban a diákok részéről mind nagyobb igény
mutatkozik a nyári munkavállalásra.
A lecke kommunikatív célja a hétköznapi beszédhelyzetek során a meggyőzés és érvelés beszédszándéka mellett a beegyezés és tiltakozás nyelvi kifejezési eszközeinek megtanítása.
A Gern – lieber – am liebsten (Tk. 127. old. 1.)
A képes indító gyakorlat kettős célt szolgál: egyrészt bevezeti a lecke szókincsét (szabadidős
tevékenységek), másrészt előkészíti az első rész nyelvtani anyagát. Elképzelhető, hogy a tanár
ezután a melléknév fokozásának megtanítását iktatja be a munkafüzeti gyakorlatok felhasználásával, de lehetőség szerint halasszuk ezt későbbre, amikor a tanulók elsajátították a megfelelő szókincset. Ajánlatos ezen a szinten csak a gern – lieber – am liebsten gyakorlására szorítkozni, először a feladat alapján, majd irányított kérdések segítségével. („Was trägst du im
Winter lieber: Rock oder Hose? Was lernst du lieber: Mathe oder Bio? Was machst du am
Sonntag Abend am liebsten?“ stb.)
B Der Schülerservice (Tk. 127. old. 3.)
A falragasz feldolgozásáról semmiképpen sem mondjunk le, mert a lecke előkészítésének
legfontosabb eleme. Elolvasása előtt beszélgethetünk a környezetünkben lévő falragaszok,
plakátok témájáról, nyelvezetéről és műfaji jellemzőiről, megvitathatjuk azok hatékonyságát,
funkcióját. Találgathatjuk, hogy vajon mit tartalmazhat a Schülerservice falragasza. A szöveg
feldolgozása után újabb találgatásokba bocsátkozhat a csoport: a diákok pármunkában vagy
csoportban beszélgetést folytathatnak arról, hogy vajon hogyan is működhet a „Schülerser51

vice”: hogyan alakulhatott meg, van-e irodájuk, hány alkalmazottja van, milyen profilú a cég,
milyen a marketingje, mennyit kérhetnek a szolgáltatásaikért stb.
A kérdések megbeszélése után lehet csak feldolgozni az újságcikket. Érdemes írásban összegyűjteni az összes felmerülő kérdést, s aztán a jüngster Manager Deutschlands (Tk. 128. old.)
című szöveg elolvasása után újra megvitatni, hogy mely kérdésekre adott választ az újságcikk.
A szöveghez kapcsolódó kérdések feldolgozása után (Tk. 129. old. 5.) dramatizált formában
is előadható a Weimarer Kurier cikke: dialógusláncok keretében eljátszható a cégalapítás története (pl. Ingo irodát rendel az iskolaigazgatónál, rábeszéli barátait a cégalapításra, bejelenti
szüleinek a tervet, toboroz újabb munkatársakat, megkeresi a hirdetőket, leendő ügyfeleit stb).
A szövegfeldolgozás következő lépésében az új nyelvtani anyag (összehasonlítás) bővítésével
a cégalapítás szubjektív feltételeit lehet megvitatni: Melyik munka érdekesebb, melyik munkával lehet többet keresni (Tk. 129. old. 6.).
Service rund um die Uhr (Tk. 129. old. 8.)
A hangzó anyag az előbbi kérdéshez kapcsolódik, mivel a „munkavállalói” oldalról vizsgálja
meg a cég működését. A Weimarer Kurier cikkében megismert négy ember beszél arról, hogy
miért vállalnak munkát. A cikk és a hangzó anyag segítségével nem jelenthet gondot a tanulók
számára, hogy a megismert személyeket jellemezzék, interjút készítsenek velük stb.
A lecke feldolgozását ezen a ponton megszakíthatjuk a melléknév fokozásának begyakorlásával (ld. Mf. 156. old. – 158. old.)
Ezzel párhuzamosan vagy ezután elindulhat a projektmunka. A szerepjátéklánc legfontosabb
alakja Ingo. Jó beszédkészségű, kreatív és vállalkozó szellemű diákot bízzunk meg ezzel a
feladattal. A tanár a következő órákon kissé háttérbe szorul, átengedi a „terepet” Ingonak, aki
cégalapításba fog: barátaival megbeszéli a cég profilját, megteremti működésének alapjait,
kiválasztja „munkatársait”. Ennek érdekében plakátokat készíthet (ld. Tk. 129. old. 9.) A plakátok készülhetnek az órán csoportmunkában, vagy a következő órára házi feladatként is.
Telefonanrufe im Schülerservice (Tk. 130. old.)
A három telefonbeszélgetés a már működő céggel ismerteti meg a tanulót, bemutatva a meggyőzés, érvelés, tiltakozás beszédszándékait.
A dialógusok feldolgozása után a projektmunka újabb elemmel bővülhet munkavállalói és
munkaadói oldalról egyaránt. Ezeknél a párbeszédeknél a tanulók először támaszkodhatnak a
munkafüzeti dialóguskártyákra (Mf. 166. old.), majd fokozatosan szakadjunk el ezektől, s
végül a csoport által megalapított cég keretében, mind szabadabb formában folytassunk párbeszédeket.
Hallo, hier Schülerservie! (Tk. 131. old. 12.)
 A fentebb vázolt párbeszédek folytatásához nyújt segítséget ez a hallásfejlesztő gyakorlat,
amely ugyanakkor az íráskészséget is fejleszti, mivel a feladat nyomán további munkafelvételhez, ill. munkára való jelentkezési nyomtatványok vagy cédulák kitöltését végezhetik
a csoportok. Így rögzítésre kerülnek a szóban elhangzott dialógusok, ami lehetőséget ad
arra is, hogy az elmondott és leírt információkat összehasonlítsuk, kiegészítsük stb. Sokféle módon, sokféle szereposztásban el lehet játszani ezt a helyzetet. Pl. Nem a dialógus
résztvevői töltik ki a nyomtatványt, hanem a csoport többi tagja. Miután a beszélgetés elhangzott, össze lehet vetni az elkészült nyomtatványokat.
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 Az egész csoport pármunkában dolgozik, minden pár maga tölti ki a nyomtatványt. Ezeket
aztán továbbadják, és a csoport értelmezheti az információkat. Bárhogy is játsszuk el ezt a
beszédhelyzetet, érdemes összegyűjteni az elhangzott beszélgetéseket rögzítő nyomtatványokat, és létrehozni egy „adatbankot”. Ez az „adatbank” további szerepjátékokra nyújt
lehetőséget, hiszen a cég vezetője az adatbank alapján már munkavállalókat is kereshet.
A csoport érdeklődésének megfelelően rugalmasan alakíthatjuk ezeknek a helyzeteknek a
kereteit, akár el is térhetünk elképzeléseinktől, ha a kezdeményező, ötletgazdag csoport új
beszédhelyzeteket teremt. A nyelvi hibákat tapintatosan javítsuk, hogy ne szegjük kedvüket,
ne fogjuk vissza a lendületüket.
Service-Paradies Deutschland (Tk. 132. old. 14.)
A Magyarországon még szokatlan szolgáltatásokat bemutató feladat is beilleszthető a projektmunkába. Eddig ezeket „valós” helyzetekhez lehetett kötni, a cég profilja „valós” társadalmi igényeket elégített ki. A projektmunka befejező szakaszát már áttehetjük a képzelet
világába: kitalálhatnak a tanulók képzelt, speciális igényeket kielégítő szolgáltatásokat is.
Elkalandozhatunk a jövő század világába is, megbeszélve, hogy a csúcstechnika alkalmazása
mellett milyen „szolgáltatásokra” lesz igény (pl. klónozott élőlények gyártásával foglalkozó
cég, emberbankok).
Kevésbé érdeklődő csoportban lemondhatunk az ilyen és hasonló feladatokról, s inkább a tanulók hétköznapi tapasztalataiból induljunk ki, pl. megbeszélhetjük a sokakat érintő nyári
diákmunkák kínálatát, vagy a zsebpénz kérdését.

A munkafüzeti feladatokhoz
Mivel a Schülerservice profiljához kapcsolódó szókincs nagy része a házimunka témakörébe
sorolható, így több feladat is ezt gyakoroltatja ld. Mf. 160. old. 9. A szövegértési feladatnak
nem célja, hogy a teljes szöveget értsék és megtanulják, csak globális értésre szorítkozzon a
tanár a feldolgozás során.
A „cégalapítás, munkavállalás” témaköréhez több szöveg is kapcsolódik. A tanulókhoz talán a
graffitiket készítő fiú története áll a legközelebb (Mf. 167. old.), de vitát válthat ki az egyetemista-aktmodell (Mf. 165. old. 24.) is. Ugyancsak szokatlan munkája van az öregembernek,
akiről a fordítás szól. (Mf. 167. old. 29.) A feladat elvégzésén túl, fel lehet vetni a kérdést,
hogy nálunk lenne-e erre igény?
A lecke nyelvtana a melléknév fokozásán kívül a „lassen“ ige több jelentésének bemutatása
(Mf. 160 –163. old.).

Melléklet
Munkaerőpiac
Tanulási cél
A lecke szókincsének, alaphelyzetének (munkavállalás) begyakorlása.
A csoport minden tagja kap egy kártyát. Minden munkaadó kártyára jut egy álláskereső kártya. Legjobb, ha a kártyák különböző színűek vagy valamilyen más jelölést alkalmazunk: pl.
az álláskereső kártya hátára ráírjuk az AN (Arbeitsnehmer), a munkaadó kártya hátára pedig
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az AG (Arbeitsgeber) betűket. A munkaadók körbejárnak és megkeresik a számukra alkalmas
munkavállalót. A párok olyasmiről is beszélhetnek, amiről nincsenek utasítások a szituációs
kártyán (pl. munkakörülmények jellemzése, megállapodás a fizetségben).
A játékot kiegészíthetjük egy levezetéssel is: a párok leülnek, és összefoglalják a többieknek,
hogy mi szerepel a szituációs kártyájukon. Vállalkozó kedvű, jókedvű csoportokban ezt még
kiegészíthetjük szabad beszélgetéssel is, amely során mindenki elmondja, hogy a munkája, ill.
munkavállalója mennyire váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Munkaadók
Kisegítő titkárnőt keres délutáni elfoglaltságra. Követelmény: angol/német alapfokú
nyelvismeret, számítógép-használat.
Tevékenység: vendégek fogadása, telefonálás, levelezés.
Hétéves fiúgyermeke mellé keres gyerekvigyázót. Követelmények és tevékenységi kör:
tapasztalt egyetemista lány, aki a gyereket
minden nap elhozza az iskolából, elviszi
úszásedzésre, hazaviszi, elkészíti vele a házi
feladatokat, majd játszik vele, míg hat óra
körül megérkeznek a szülők. Jogosítvány
szükséges, mert az iskola messze van az otthonuktól és az uszodától.
Háztartási alkalmazottat keres, aki hetente
kétszer hat órában kitakarítja a lakást, megfőz, kivasal, bevásárol stb.

Családjával elutazik egy hónapra, s attól tartva, hogy közben betörnek a házába, „házőrzőt” keres, azaz egy olyan embert, aki távollétében naponta elmegy a házába, egy-két
órát ott tölt, kiveszi a postát, enni ad a kutyáknak, és elviszi őket sétálni.
Ikergyermekei ötödik születésnapjára szeretne szervezni egy nagyszabású születésnapi
bulit, amelyen a meghívottakat bohócok vagy
bábjátékosok szórakoztatják.
Ön egy nagyvállalat igazgatója. Elhatározta,
hogy kiad egy olyan kéthetente megjelenő
újságot, amely tájékoztatja a dolgozókat a
vállalat belső életéről.
Ágyhoz kötött, súlyosan beteg édesanyja mellé keres professzionális ápolót/ápolónőt, aki
mindennap nyolc órát édesanyja mellett töltene és gondozná. Háztartási munkát nem kell
végeznie.

Munkavállalók
Nyugdíját szívesen kiegészítené pár órás irodai elfoglaltsággal. Tud egy kicsit németül és
angolul, és van gyakorlata az irodai munkában.
Egyetemista lány, aki ösztöndíját szívesen
kiegészítené gyermekfelügyelettel. Hetente
három délután tudna munkát vállalni, mert a
többi napokon egyetemi elfoglaltságai vannak. Sok testvére van, így gyakorlott a gyerekekkel kapcsolatos tevékenységekben, és
autót is tud vezetni.
Munkanélküli lett, s mivel anyagilag nagyon
meg van szorulva, így bármilyen munkát szívesen elvállal. Nem tud nyelveket, nincsenek
számítógépes ismeretei, így leginkább takarítói munka jön szóba. Csak hetente kétszer tud
munkát vállalni, mert beiratkozott egy munkanélkülieknek szóló tanfolyamra.
Szünidős egyetemi diák, aki a nyári nyaralására való pénzt saját maga akarja megkeresni.
Szívesen vállal bármilyen munkát, ami nem
több, mint napi két-három óra.
Kezdő színészként bármilyen fellépést szívesen elvállal.
Ön média szakos hallgató, aki tanulmányai
mellett szívesen vállalna munkát. Mivel újságíró szeretne lenni, így legszívesebben sajtóval kapcsolatos munkát vállalna.
Friss nyugdíjasként szívesen vállal munkát.
Korábban ápolóként/ápolónőként dolgozott.
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Lektion 17 Endlich fahren wir auf Urlaub!
Tanulási cél
A lecke célkitűzése az utazás szókincsének megtanítása és a gyenge melléknévragozás megismertetése. A téma szervesen illeszkedik az eddig elsajátított tananyaghoz, így pl. a szókincs
kapcsolódik a 14. leckében megalapozott közlekedéssel kapcsolatos kifejezésekhez. Az
országismeret terén a tanulók megismerik a németek utazási szokásait. Képesek lesznek utazásaikról, utazási szokásaikról és úti élményeikről színes beszámoló keretében megnyilatkozni. A témához természetesen illeszkedik az új nyelvi jelenség, a melléknévragozás.
Ez a lecke azon kevés leckék közé tartozik, amelynek részei felcserélhetőek. Kiindulhat a
tanár a téma általános jellegű tárgyalásából, ahogy ezt a könyvünk teszi (Im Reisebüro
Atlantis), de megteheti azt is, hogy előreveszi a személyes témákat érintő feladatokat
(Urlaubswünsche, ill. Mein idealer Urlaubspartner). Csak az új szókincs feldolgozását követően foglalkozik a tankönyv a gyenge melléknévragozással, amelyet a Familie Meyer fährt auf
Urlaub című szöveg illusztrál.
A Im Reisebüro Atlantis (Tk. 134. old.)
Az első rész az utazási ügyintézéssel kapcsolatos dialógusok laza füzére. A tanulók megtanulhatják a legfőbb közlekedési eszközök (vonat, busz, repülő) és a legfontosabb helyszínek
(utazási iroda, pályaudvar) kapcsán felmerülő kifejezéseket. A dialógusok meghallgatása után
a 135. old. 2. feladata alapján további dialógusokkal lehet gyakorolni a témát.
Ide illeszthető a Mf. 171. old. 1. és 2., ill. 172. old. 3. és 4. feladata.
A második párbeszédben előforduló dátum szemlélteti a nyelvtani anyagot. Itt még nem ajánljuk a dátum képzésének tudatosítását.
Urlaub, aber wohin? (Tk. 136. old.)
A könyvben előrehaladva a hallás utáni szövegek nemcsak szókincsükben nehezednek fokozatosan, hanem a kommunikatív feladat, amelyet a tanulónak a szöveg meghallgatása után el
kell végeznie, szintén egyre összetettebb. Erre példa ez a feladat. A meghallgatás után a tanulóknak a két dialógus közötti ellentmondásokat kell felderíteniük. A hallásértés fejlesztése
komplex ebben a feladatban, először a dialógusok szelektív értésére irányulnak a kérdések,
majd a globális értés mérését célozza meg a két dialógus összehasonlítása. Fontos, hogy a
feladat megoldása után a tanár tisztázza, hogy a tanulók pontosan felismerték-e, azokat a szövegösszefüggéseket, amelyek nem hangzanak el explicit módon a szövegben. Herr Stein
ugyanis azért füllent, mert mindenáron rá szeretné beszélni a családját az általa kiválasztott
útra.
B Urlaubswüsche (TK. 137. old.)
A feladat az egyes nyaralási típusokhoz kapcsolódó tevékenységi formákat mutatja be, arra
motiválva a tanulókat, hogy saját nyaralási szokásaikról, vágyaikról nyilatkozzanak.
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Mein idealer Urlaubspartner (Tk. 138. old. 6.)
Ugyanezt a kérdéskört tágítja ez a feladat is, amely többféle feldolgozási módra nyújt lehetőséget: páros vagy kiscsoportos formában is kideríthetik egymásról a tanulók, hogy kivel „érdemes” nyaralást tervezniük. Továbblépve a feladaton a miértek megbeszélésére is sort keríthetünk (ki miért részesíti ezt vagy azt a nyaralási formát előnyben).
Familie Meyer fährt auf Urlaub (Tk. 139. old.)
A nyaralás témája magában rejti a generációs konfliktusok kérdését. Erre épül ez a három
monológ, amelyben a kamaszkorú fiatal és szülei nyaralási vágyaikról beszélnek.
A legtöbb tanuló saját tapasztalatból ismeri a problémát. Ennek ellenére nem biztos, hogy
szívesen mesél erről a nyelvi órán, viszont Gabyval azonosulva talán szóra bírható, ill. szívesen eljátssza szerepét.
A szöveg feldolgozása után vita alakulhat ki a csoportban arról, hogy a Meyer családnak milyen úti célt lehetne ajánlani, amely mindegyikük igényét kielégíthetné.
A szövegek a gyenge melléknévragozást mutatják be. Csak az idevágó, a melléknévragozást
alaposan begyakoroltató munkafüzeti feladatok elvégzése után lássunk hozzá a párbeszédet
tulajdonképpen lezáró és meg/feloldó beszélgetéshez (Tk. 140. old.), mert ebben a feladatban
már ki kell egészíteni a mellékneves szerkezeteket. Itt tehát már a melléknévragozás aktív
használatát várjuk el.
Nächtes Jahr vielleicht (Tk. 140. old. 9.)
Ennek a hallott szövegnek a nevelési célja a klisék lerombolása (a németek mind gazdagok,
mindenki utazik). A szöveg hosszú és viszonylag nehéz szókincsű, mert a tanulók erősen köznyelvi beszédet hallanak. Az autentikus szövegen alapuló hangzó anyag háromlépcsős feladatsora különböző meghallgatási stratégiákat fogalmaz meg, ezért ajánlatos a feladatok sorrendjét betartani.
C Das Baby auf dem Autodach (Tk. 142. old.)
A két kép, amely tulajdonképpen egy történet eleje és vége, alkalmat ad a részletes képleírásra. Ezután hipotéziseket állíthatunk fel. Egyszerű kérdésekkel próbáljuk a tanuló figyelmét
arra irányítani, hogy mi történhetett a két kép között, miért lóg a csecsemő a fán. A kulcsszavakban megadott történet aztán fényt derít erre, de a tulajdonképpeni feladat csak most következik: a két kép és a kulcsszavak alapján meg kell állapítani a történés sorrendjét. Az utolsó
feladattal túllépünk a történeten: elmeséljük azt. Bátorítsuk a tanulókat arra, hogy eddig nem
ismert elemekkel is bővíthetik az elbeszélésüket. A elbeszélő lehet az egyik szereplő, vagy
egy szemtanú stb.
„Beszédes” csoportban a történet kapcsán megvitathatják a tanulók már németül is, hogy milyen felelőtlenek a szülők, és azt is, hogy hihető-e egyáltalán az eset.
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Kunkels Dias (Tk. 143. old.)
Roswitha Fröhlich ironikus versét a hangkazettán is megtalálják a tanulók. Ne törekedjünk
arra, hogy a vers minden elemét megértsük, inkább engedjük el magunkat és élvezzük a vers
ritmusát és humorát. Lehetséges feladatként megfogalmazhatjuk „prózában” is a verset.
Mi magunk is rendezhetünk diavetítést, ha akad a csoportban vállalkozó kedvű tanuló, aki
megosztaná nyári élményeit a többiekkel. Kevésbé vállalkozó kedvűek fotók bemutatásával is
beszélhetnek nyári élményeikről.

A munkafüzeti feladatokhoz
A lecke főbb nyelvtana, a melléknévragozás mellett a földrajzi nevek használatára vonatkozóan is vannak feladatok: Mf. 137. old. 6.,7.
A melléknévragozás alakjainak rendszerezése a tankönyvben történik, de gyakoroltatásukra
csak a munkafüzetben találunk feladatokat: Mf. 175. old. 12 – 177. old. 18.
A dátum megtanulása kapcsán gyakorlatilag ugyanezt a ragozást automatizálják a tanulók,
hiszen az is a gyenge melléknévragozás végződéseit veszi fel. Néhány kommunikatív feladat
segíthet ebben: Mf. 174. old. 8., 9., 10. és 175. old. 11.
Mf. 178. old. 20.
Az olvasásértést fejlesztő feladat már nyelvvizsgaszintű/-nehézségű. Ugyancsak nyelvvizsgafeladatokra készít elő a feladat B része, amely a beszéd- és olvasáskészséget kombináltan fejleszti: a statisztika és az írott szöveg összevetését szóban várjuk.

Lektion 18 Haben Sie ein Zimmer frei?
Tanulási cél
A 18. lecke szókincsében, tematikájában az előző leckéhez (utazás, nyaralás) illeszkedik, a
szállástípusokat mutatja be. Nyelvtanában is a 17. leckére (gyenge melléknévragozás) épít. A
vegyes, ill. erős melléknévragozás bemutatásával a tanuló képes közléseiben pontosan leírni
tárgyak, emberek és fogalmak tulajdonságait.
A lecke az általánostól a konkrét felé halad: az A rész a szállodai beszédhelyzetekkel ismerteti
meg a tanulókat, a B rész viszont egy konkrét szállodát mutat be.
A An der Rezeption (Tk. 145. old.)
A dialógus célja a szobarendelés szókincsének bemutatása. A kognitív feladat a megfelelő szó
kiválasztásával az olvasott szöveg értését fejleszti. Mivel a szókincs egyszerű, nem okozhat
gondot, hogy az új szavak és beszédhelyzetek feladat formájában jelennek meg. A feladat
elvégzése és reprodukálása után lehetőség nyílik a recepciós – szállóvendég közötti szerepjátékra. Ehhez a beszédfordulatok gazdag tárházát kínálja a 146. old. 2. feladat.
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Wünsche eines Hotelgastes (Tk. 146. old. 3.)
A hallásfejlesztő feladat elvégzése után a tanulók felsorolhatják a szállodák által kínált szolgáltatásokat, amivel a feladat mintájára további dialógusok eljátszására nyílik lehetőség.
In Wismar Hotel Stadt Hamburg (Tk. 147. old.)
A prospektus szókincse kiegészítő anyag, nincs benne a szószedetben. A szöveg alapján megismerkedhetnek a tanulók az új nyelvtani jelenséggel, a melléknév vegyes és erős alakjaival.
A feladat célja nem a szabályok ismertetése, hanem a nyelvtani jelenség tudatosítása.
Mein Traumhotel (Tk. 147. old.)
A mellékelt statisztika kapcsán mód nyílik a téma szubjektív feldolgozására is. Meg lehet
beszélni az egyes szállástípusok előnyeit, hátrányait, szolgáltatásait, azok fontossági sorrendjét felállítva.
B Wohnen wie im Hotel (Tk. 148. old.)
A „Das mobile Paradies“ c. cikk nemcsak terjedelmében, hanem nehézségében is kihívás lehet a tanulóknak. A hozzárendelt feladatok elárulják a célkitűzést: a szöveget nem kell megtanulni, szókincsének nagy részét a passzív szókincs körébe utalhatjuk. Arról azonban ne mondjon le a tanár, hogy ellenőrizze, a szöveget a tanulók jól értik-e.
A szövegfeldolgozást követő beszélgetés az alternatív jellegű szállástípusokat is érintheti.
Beszélgethetnek az órán arról, ki milyen szokatlanabb szállásokról hallott. (Pl. főleg német
nyelvterületen egyre népszerűbbek a Klosterhotelek, olyan szállodák, amelyek a kolostor kopár falai között nyújtanak a vendég számára teljes testi és lelki megújulást.)
A szövegben előforduló új nyelvtan feldolgozása történhet úgy, hogy a tanulók kigyűjtik a
mellékneves szerkezeteket, megvizsgálják, megbeszélik, és önállóan megpróbálják megfogalmazni a képzésére vonatkozó szabályokat.
Übernachtung im Sessellift (Tk. 150. old.)
A beszéd- és halláskészséget fejlesztő kombinált feladat két részének feldolgozási sorrendje
felcserélhető. Lehet először meghallgatni a szöveget, majd azt a kép és a megadott kifejezések
segítségével elmeséltetni. Érdekesebb, ha a szöveg meghallgatása előtt a képből indulnak ki a
tanulók, és a feladat feldolgozása az alábbi sorrendben történik:
1. képleírás (Mit látunk?)
2. hipotézisek felállítása (Mi történhetett?)
3. a kulcsszavak elolvasása, majd összevetése a hipotézisekkel
4. a szöveg meghallgatása
5. a hallott szöveg összevetése a tanulók által kitalált szöveggel
6. a szöveg rekonstruálása
7. a szöveg feldolgozása dialógus formájában (A szenvedő alany elmeséli egy barátjának a
történteket.)
8. a szöveg rekonstruálása írásban (levél/beszámoló a történtekről)
A téma további feldolgozására alkalmas feladat, hogy a tanulók házi feladatként hasonlóan
kellemetlen, vagy nagyon kellemes nyaralási élményeikről írnak. A múlt idő, az időhatározók
rendszerezése és a melléknévragozás birtokában a tanulók képesek hosszabb lélegzetű összefüggő szövegek alkotására. A feladat szótár segítségével oldható meg.
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A munkafüzeti feladatokhoz
A kommunikatív és nyelvtani gyakorlatok nagy része a melléknévragozás automatizálását
célozza meg. Ez alól kivétel a gyakorlatsor végén található Luxushotel auf dem Mond című
újságszöveg (Mf. 191. old.). Lehetőség szerint itt késztessük arra a tanulókat, hogy a szöveg
kapcsán néhány szóban fogalmazzák meg véleményüket.
Mf. 192. old. 21.
Az „Ohne Koffer in die Karibik“ című újságcikkhez készült feladat célja a szövegalkotói
kompetencia fejlesztése. Egyetlen mondatban kell megragadni a szöveg lényegét. A tanuló
ezen a szinten képes logikus módon eleget tenni a feladatnak lexikai és nyelvtani ismeretei
alapján.
Kreatívabb csoportok rendkívül érdekes és ötletes szövegeket állíthatnak össze az újságcikk
inspirációjára. Ha a csoport nem ilyen, átalakítható a feladat. Pl. utazási irodák kínálatát mutathatják be a feladat alapján.
Mf. 193. old. 23.
A közvetítési készséget fejlesztő fordítás kapcsán beszélgethetnek a tanulók a szöveg témájáról, hogy szeretnének-e részt venni benne, illetve milyen hasonló magyarországi vagy külföldi
ötletekről hallottak, vagy milyenekben vettek részt.

Országismereti információk
Szálláslehetőségek fiatalok számára
Felhívhatjuk a tanulók figyelmét az olcsóbb kategóriájú szállásokra, mint az ifjúsági szállókra
(Jugendherberge), amelyeknek az elmúlt években nemcsak a komfortfokozata emelkedett,
hanem az ára is. Néhány német városban (pl. Berlinben és Münchenben) Jugendgästehaus is
működik.
Mivel az Interneten rendkívül széleskörű információkat szerezhetnek a tanulók, így ezt a témát önállóan is feldolgozhatják. Megválaszolandó kérdések: Milyen árfekvésben vannak az
ifjúsági szállók, milyen szolgáltatásokat nyújtanak, mi a különbség egy ifjúsági szálló valamint egy háromcsillagos szálloda között, ki veheti igénybe, hogyan lehet szobát kivenni stb.

Lektion 19 Schule macht Spaß?
Tanulási cél
A lecke célja az iskolával kapcsolatos szavak és kifejezések, tantárgyak, oktatási formák megismertetése. Az egyes iskolatípusok, a német és svájci iskola összehasonlítása a magyar iskolával, az iskolai pályafutással kapcsolatos kifejezések a véleménykifejtés beszédszándékához
társulnak. A tanulás témája szervesen kapcsolódik az egyéni élettörténetekhez, az életrajz
elmondásához. Az alternatív jellegű tanulási formák bemutatása (tanulás az osztályterem falain túl: a nagyvilágban, otthon) motiválóan hathat az ideális iskoláról folytatott órai beszélgetésekre.
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A Die Schule – heute und gestern (Tk. 152. old.)
Az iskola témájának tárgyalásakor kiindulhatunk a bevezető, dupla oldalas képsorból, amely a
régi és új iskolát tematizálja, de kezdhetjük a feldolgozást a 2. feladattal (153. old.), amelynek
segítségével asszociációs láncot képezhetnek a tanulók. Mindkét esetben aktivizálják az ehhez
kapcsolódó, korábban tanult szókincset. A téma feldolgozásakor a tanárnak fontolóra kell
vennie, hogy a tanulóknak mennyire van igényük arra, hogy nyíltan beszéljenek a témáról. Ha
nem akarnak az érzéseikről beszélgetni, vagy negatív véleményüknek is hangot adni, akkor
nem tudnak igazán spontán, felszabadult módon asszociálni.
Schulen in Deutschland und in der Schweiz (Tk. 154. és 155. old.)
A két szöveg lehetőséget nyújt az interkulturális különbségek felfedezésére. Ezeknek a feldolgozásán túl, szorgalmazza a tanár, hogy a tanulók számoljanak be saját személyes, olvasmány- vagy filmélményen alapuló további ismereteikről. Sok tanuló túlságosan is személyesnek érzi, ha a saját iskolájáról kell beszélni, ezért könnyebben kommunikál, ha más országokkal való összevetésben teszi ezt.
A szövegben megismert Imperfekt alakokat a szokott módon táblázatba kigyűjtve (Tk. 156.
old. 5.) rendszerezi.
Meine Schuljahre (Tk. 156. old. 5.)
Az összegyűjtött kifejezések, amelyek egy része itt fordul elő először, segíti a tanulót abban,
hogy kérdésekkel, vagy anélkül, önállóan beszéljen saját iskolai pályafutásáról jelen, ill. múlt
időben. Ha a mondanivalója úgy kívánja, itt már alkalmazhatja az Imperfekt alakokat is.
Die Traumschule (Tk. 156. old. 7.)
Felszabadítóan hathat az iskoláról folytatott beszélgetésre, ha a tanuló elrugaszkodhat a realitás talajáról, és álmai iskoláját fogalmazhatja meg. Erre ad alkalmat ez a feladat. A „Wunschliste” gondolatébresztőként segíti a tanulót abban, hogy pontosan leírja vágyképét, s ezen túl,
mások gondolataira is reflektálni tudjon, sőt adott esetben vitába szálljon a megadott nyelvi
eszközök segítségével. („Blödsinn! Ich bin dagegen“ stb.) A vitatkozás, az ellenvetés nyelvi
fordulatait más témával kapcsolatban is gyakoroltassuk.

B Das segelnde Klassenzimmer (Tk. 157. old.)
Az autentikus szöveg kapcsolódik az előző feladathoz: lehetőséget ad a tanulóknak vágyaik,
elképzeléseik megfogalmazására (iskola, amely egyben az élet iskolája), személyes állásfoglalásra készteti őket, s ugyanakkor túlnő a lecke tárgyán. A tengeri utazást egy új műfajban,
napló formájában dolgozza fel a tankönyv.
A szöveg feldolgozása előtt utaljunk a címben szereplő szójátékra, Erich Kästner: Das
fliegende Klassenzimmer című könyvére.
A naplófeljegyzések mozaikszerűen mutatják be a hajón töltött hónapokat. Ezeket a részinformációkat gyűjthetjük ki a szövegmegértést segítő táblázatba (Tk. 159. old. 8.). A feladat
segít ezek összegzésében és felidézésében. A szöveg arra is alkalmas, hogy eljátsszuk azt élménybeszámoló telefonbeszélgetés keretében, vagy írásbeli feladatokat adjunk (levél a hajóról, vagy újságcikk az utazásról stb.).
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A naplójegyzetekből kiragadhatunk egy-két olyan részletet, aminek szókincse még nem fordult elő (pl. természeti élmények, jelenségek, időjárás, születésnap megünneplése), s ezért azt
tovább mélyíthetjük, de beszélhetünk azokról a témákról is részletesebben, amelyek már előfordultak (pl. házi munka, étkezések). Nyelvileg erős csoportokban beszélgethetünk az egész
vállalkozás „üzenetéről” is, ami az egyik naplójegyzetben Heyerdahl szavainak felidé-zésével
jelenik meg: „Geht mit offenen Augen durch die Welt, lebt mit der Natur, nicht gegen sie.“
Fogékony csoportokban érdekes értelmezési lehetőségek nyílnak meg.
Tk. 159. old. 9.
A kombinált beszéd-, íráskészséget fejlesztő feladat a megadott kifejezésekre támaszkodva az
önálló interjúkészítést segíti.
Ein Interview (Tk. 160. old. 10.)
A hallásértést fejlesztő feladat a nagy hajózás megálmodójával, Marianne Wulkopp tanárnővel készített interjút dolgozza fel.
A feladat megoldása után megbeszélhetik a tanulók, hogy ők is részt vennének-e egy ilyen
kísérletben, s vajon tanáraik, társaik és a szülők támogatnák-e a projektet.
Az interjú kiváló alkalmat teremt a dramatizálásra. A tanulók rendelkeznek már ezen a szinten
olyan szókinccsel, hogy nemcsak a tanárnő érvelését, hanem a tiltakozó szülőket, az ellenálló
igazgatót stb. is el tudják játszani.
Mivel már Magyarországon is létezik olyan iskola, amely különböző országokban, az iskola
falain túl tanít, el lehet beszélgetni az „utazó” iskolának a létjogosultságáról, előnyeiről, hátrányairól. A tanulók akár expedíciókat is szervezhetnek, vitatkozhatnak arról, hogy honnan
szerezhetnek szponzorokat.
Projektfeladatként Interneten felveheti a csoport más külföldi iskolával a kapcsolatot.
C Chemiestunde am Küchentisch (Tk. 161. old.)
Az olvasmány kiegészítő jellegű, szókincsét nem dolgozza fel a könyv, a globális olvasásértés fejlesztésére ajánljuk. A szöveg elolvasása előtt egyszerűbb kérdéseket kaphatnak a tanulók. Pl. Wo lernen die Kinder? Wer unterrichtet sie? Was für Fächer haben sie? Érdeklődő
csoportban élénk vitát válthat ki, hogy van-e létjogosultsága az otthoni tanulásnak, és ha igen,
mennyiben.

A munkafüzeti feladatokhoz
A munkafüzet kommunikatív gyakorlatai az iskola témájához kapcsolódnak.
Ilyen a 202. old. 15. játékos tesztje, a 205. old. 19. feladata, amit akkor is el lehet végeztetni a
tanulókkal, ha a tanár a C részt nem dolgozta fel a tankönyvben.
Mf. 204. old. 16.
A nyitott feladat alapján, az iskolai viselkedéssel kapcsolatos mondatok képzése során, a
módbeli segédigék használatát rendszerezhetik a tanulók.

Mf. 204. old. 18.
A feladat a téma szókincsét bővíti ki, a 201. oldalon lévő órarend ezen túlmenően az iskolai
tantárgyakról, órarendről szóló beszélgetés kiindulásaként is szolgálhat.
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A lecke új nyelvtanának, az Imperfekt alaknak a formai begyakorlására ezen a szinten kevesebb feladatot szántunk (Mf. 195. old. 1.), inkább a használatát és a kommunikatív funkciót
bemutató gyakorlatok találhatók a könyvben. Az életrajzi adatokhoz szükséges szókincs elsajátításához alkalmas gyakorlatok a 195. old. 3., ill. 197. old. 6. Nyitottabb, ezért csoportmunkában vagy házi feladatképpen kreatívabb csoportokban végezhető el a 199. old. 8. feladat.
Két olyan történet van a munkafüzetben, amelyek a múlt idejű igealakok gyakorlása mellett
további kommunikatív feldolgozásra alkalmasak.
A 198. old. 7. Das trojanische Bett mindhárom feldolgozási módját ajánljuk.
A 199. old. 9. újra elmesélhető, s meg lehet beszélni a szöveg erkölcsi tanulságát.
Mf. 206. old. 24.
A fordítás egy érdekes életrajz, a Kon-tiki expedíció szervezőjéről, Thor Heyerdahl norvég
tudósról és felfedezőről szól, akiről a hamburgi diákok hajójukat elnevezték. Erősebb csoportokban projektmunkának ajánljuk, hogy valaki nézzen utána, milyen képeket és adatokat talál
Heyerdahlról az Interneten.

A nyelvtani anyag
Javaslatok az Imperfekt gyakorlására


Mondjunk egy mondatot Imperfektben, majd az egyik tanuló nevét, aki szintén mond
egy mondatot Imperfektben, majd megnevezi a következő tanulót, aki szintén mond
egy mondatot és így tovább. Az egyetlen kikötés, hogy egy olyan szónak kell szerepelnie a mondatban, amely az előző mondatban is elhangzott. (Emiatt mindenki odafigyel a másikra). A végén a csoport pármunkában megpróbálja lejegyezni az elhangzott
mondatokat. Az a pár nyer, aki legtöbb mondatra vissza tudott emlékezni.



Minden tanuló hoz magáról egy gyerekkori képet, amelyet blue- tac-kel felragasztunk
a táblára. Utána mindenki elmesél egy régi történetet, ami a képhez kapcsolható. (Pl.
A kép azon a karácsonyon készült, amikor megkapta élete első…) A történet alapján
rá kell jönniük a tanulóknak, hogy melyik képről szól a történet. A tanulók olyan képet
hozzanak, amelyek alapján nem lehet őket felismerni.

Országismereti információk
A német iskolarendszer

Lektion 20 Gute Besserung!
Tanítási cél
A tanulók megismerik a testrészek, betegségek, az orvosi vizsgálat kifejezéseit. Az orvos–
beteg szerepjáték keretében tovább mélyítik az információkérés- és -adás szókincsét.
A Wo fehlt es? (Tk. 164. old.)
A lecke feldolgozásában nehézséget jelenthet, hogy a betegség témaköre egyetlen eddig tanult
leckéhez sem kapcsolódik. Ezért ajánlatos a szenvedő szerkezet feldolgozását a lecke második
felére halasztani.
A lecke előkészítését, a testrészek megtanítását a TK. 164. old. 1. feladata segíti.
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Begyakorlását különböző rajzos feladatokkal tehetjük szórakoztatóbbá:
 A tanuló a többi tanuló utasítására különböző testrészeket rajzol a táblára.
 A tanuló testrészeket rajzol a táblára, míg a többiek megpróbálják kitalálni, hogy mit
rajzolt.
 A tanuló úgy rajzol a táblára, hogy a többi tanuló jelzős szerkezetben utasításokat ad:
Zeichne einen großen Kopf und zwei kleine Ohren. Ez a gyakorlás alkalmat ad a melléknévragozás felfrissítésére.
 Az utóbbi feladatot eljátszhatják a tanulók párban is.
 Szintén pármunkában végezhető a következő feladat: Az egyik tanuló lerajzol egy élőlényt, amit a társa nem lát, majd „lediktálja” azt. Minél jobban hasonlít a két rajz, annál pontosabban értette meg a tanuló az utasításokat. Csak a testrészek alapos begyakorlása után térjünk rá a betegség témakörére. Ezt a Tk. 165. old. 2. feladata készíti
elő. A betegségre vonatkozó új kifejezéseket a különböző testrészek variálásával kombinálhatjuk. Néma orvos–beteg párbeszédeket játszhatnak a tanulók ezen a szinten. A
„nézőknek” ki kell találniuk, hogy mi baja a betegnek. Hasonló pantomimjátékokat
játszhatunk a témafeldolgozás későbbi szakaszában is, amikor a tanulók már gazdagabb szókinccsel rendelkeznek.
Arztbesuch (Tk. 165. old. 3.)
Az orvos–beteg párbeszédek előkészítéseként végezzük el ezt a globális hallásértést fejlesztő
gyakorlatot. A minidialógusok többszöri meghallgatás után reprodukálhatók.
Az orvos–beteg szerepjátékokhoz kínálja kifejezések tárházát a Tk. 166. old. 4. gyakorlata.
Házi feladatként önálló párbeszédek készítését is feladhatjuk.
Herr Berg möchte gesund werden (Tk. 167. old.)
A lecke új nyelvtani jelenségét, a szenvedő szerkezetet szemlélteti ez a feladat. Elképzelhető,
hogy a tanár itt a nyelvtanra fordítja a figyelmet, és sorra veszi a szenvedő szerkezetet begyakoroltató munkafüzeti feladatokat, de lehet a témát tovább folytatni, s ezt későbbre halasztani.
A legtöbb passzívos feladat szókincsében nem kapcsolódik ehhez a leckéhez, így ezek már itt
is feldolgozhatók.
Eva fühlt sich krank (Tk. 168. old.)
A képek és szöveg egymáshoz rendelésével az olvasáskészséget fejlesztjük. A szöveg megismertet egy más rendszerű betegellátás részleteivel. A szövegfeldolgozó gyakorlatok után a
szöveget el lehet mesélni, párbeszéddé lehet átalakítani, össze lehet hasonlítani a magyar viszonyokkal.
B Virus auf Weltreise (Tk. 170. old.)
A szöveg nevelési célja más kultúrák megismertetése. Az influenza országonként változó kezelési módjával ismertet meg, s egyidejűleg a szenvedő szerkezet gyakorlására is szolgál. A
feldolgozás után a tanulók beszélhetnek lezajlott betegségről, azok otthoni kúrálásáról, házi
szerekről, és arról, hogy mit tudnak az éppen divatos betegségekről, stb.
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Was fehlt Ihnen? (Tk. 172. old.)
A hallott szöveg nem megírt, hanem a szereplők által rögtönzött dialógus. A hozzárendelt
feladat a jegyzetelés technikájának elsajátítását készíti elő.
C Der schwierige Patient (Tk. 173. old.)
Ha a tanár időhiány miatt nem tudja órai feldolgozás keretében beilleszteni a tanmenetébe a
szöveget, ajánljuk otthoni feldolgozásra, házi feladatként. Figyelmeztesse a tanulókat, hogy
nem szükséges minden szót megkeresni a szótárban, a szöveg anélkül is érthető és élvezhető.

A munkafüzeti feladatokhoz
Mf. 209. old. 1. és 2., 212. old. 13., 14., 15., 215. old. 21.
A lecke szókincsét bővítő gyakorlatok. Az utolsóként említett feladat esetében megpróbálkozhatnak a tanulók azzal, hogy a nehezebb verziót választják: a megadott szavakat letakarva
oldják meg a gyakorlatot. A szavak nagy része kikövetkeztethető.
Mf. 216. old. 22.
Ironikus, tréfás vagy abszurd ötletekre is számíthat a tanár a gyakorlat megoldása során. A
gyakorlat nevelési célja a manipulatív reklámszövegek leleplezése.
Mf. 217. old. 23.
A megszokott dialógusok ebben a feladatban háromszereplőssé változnak: a tolmács szerepével egészül ki a párbeszédes forma. A tanulók empátiáját fejleszti a gyakorlat, hamar felismerik, hogy a tolmácsra tekintettel kell lenniük.
Mf. 209. old. 4., ill. 210. old. 5.
A képek funkciója nagyon fontos, segítve a magyarban ismeretlen szenvedő szerkezet megértését. Hívja fel a tanár a tanuló figyelmét arra, hogy a képeken, ahogyan a szenvedő szerkezetekben is, a hangsúly a cselekvésen, s nem a cselekvő személyen van. Drillgyakorlatok mellett, mint a 210. old. 6., 212. old. 12. és 14. további feladatok a szenvedő szerkezet jelen idejének gyakorlására: 211. old. 8., 9., 10., 11., 213. old. 15., 214. old. 16.
Mf. 214. old. 18. és 19., ill. 212. old. 13.
A sollen segédige több jelentésével is megismerkedhet a tanuló, a gyakorlatok segítségével
automatizálható a jelenség.

Országismereti információk
Egészségügyi rendszer
Németország egészségügyi rendszere a társadalombiztosításon alapul, amelyre a természetbeni ellátás a jellemző, azaz a biztosító nem közvetlenül a beteggel, hanem az egészségügyi
szolgáltatóval rendezi a számlát.
Minden állampolgár számára ingyenes vagy alacsony költségű az ellátás, amelynek igen magas a színvonala.
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A START! NEU kazetta,
a tankönyvben nem közölt szövegeinek leírása
Lektion 1 Grüß Gott!
6. Was hören Sie?
17, 3, 12, 6, 8, 15, 20, 2, 19, 1, 9, 7
9. Hören und schreiben Sie die Zahlen.
1 Guten Tag!
2 Tschüss!
3 Auf Wiedersehen!
4 Bis bald!
5 Guten Abend!

6 Gute Nacht!
7 Grüß Gott!
8 Servus!
9 Hallo!

HOTEL IMPERIAL
11. Hören und schreiben Sie die Zahlen.
Dialog a)
○ Rezeption. Sie wünschen, bitte?
♦ Hier spricht Meyer von Zimmer 3. Bitte, bringen Sie mir zwei Bier.
○ Ja, sofort, zwei Bier für Zimmer 3.
♦ Danke.
Dialog b)
○ Guten Tag, ich suche meinen Kollegen, Herrn Schmidt.
♦ Einen Moment bitte, ich muss erst nachsehen.
○ Herr Schmidt...ja ... Er hat Zimmer 19. Der Schlüssel ist nicht da. Herr Schmidt muss in
seinem Zimmer sein.
○ Gut. Gut, dann gehe ich zu ihm hinauf.
♦ Zimmer 19 ist gleich hier rechts.
○ Danke.
Dialog c)
○ Guten Tag, Frau Braun! Ihre Zimmernummer ist 15, nicht wahr?
♦ Ja, genau, 15.
○ Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
♦ Auf Wiedersehen.
13. Hören Sie die Texte. Was sagt was?
Hände hoch! Geld oder Leben!
Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Mathilde! Ich liebe dich!

Ein Bier, bitte.
Mutti, Mutti!
Wasser! Wasser!
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Lektion 2 Wie bitte?
5. Was hören Sie?
a)17, b)13, c)23, d)73, e)80, f)82, g)90, h)12, i)16, j)14, k)9, l)87
EIN TAXI, BITTE!
6. Notieren Sie.
Dialog a)
♦ Taxi–Service Komfort. Guten Tag.
○ Hier Hotel Elephant. Bitte, ein Taxi für heute Abend um 8 Uhr auf den Namen Müller.
Einen Mercedes bitte.
♦ In Ordnung: einen Mercedes, 8 Uhr, Hotel Elephant, Herr Müller.
○ Ja, richtig.
♦ Vielen Dank.
Dialog b)
♦ Taxi–Service Komfort. Ja, bitte?
○ Ja, Guten Abend. Ich möchte einen Wagen in die Schillerstrasse 16.
♦ Ja gut, Schillerstrasse 60.
○ Nein, 16! Schillerstrasse 16! Für 19 Uhr.
♦ Auf welchen Namen bitte?
○ Auf den Namen Krug. Martin Krug.
♦ In Ordnung: Schillerstrasse 16, 19 Uhr, Herr Krug.
○ Ja, danke schön.
Dialog c)
♦ Taxizentrale Komfort. Ja bitte?
○ Bitte ein Taxi zum Restaurant Berlin.
♦ Die Straße bitte!
○ Gneus-Strasse 5.
♦ Wie bitte? Könnten Sie den Namen buchstabieren?
○ Ja. G wie Gustav. N wie Nordpol. E wie Emil. U wie Ulrich und S wie Siegfried.
♦ Danke schön. Gneus-Strasse 5. Wann möchten Sie den Wagen haben?
○ Sofort. Ich muss dringend zum Flughafen! Und bitte einen großen Wagen.
Wir sind 5 Personen.
♦ Wagennummer 735, in 5 Minuten, Gneusstrasse 5.
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Lektion 3 Guten Appetit!
8. Markieren Sie die Wörter mit „sch“.
Wurst, Salat, Apfelsaft, Senf, Espresso, Schokolade, Schilling, Sachertorte, Fisch, Eis, Speisekarte
HALLO, HERR OBER!
9. a) Was möchten die Leute essen und trinken? Markieren Sie es.
Dialog a)
♦ Hallo, Herr Ober!
○ Ja, mein Herr, Sie wünschen?
♦ Zwei Cola und eine Limonade für die Damen, bitte und bringen Sie, bitte einen
Apfelsaft für mich.
○ Zwei Cola, eine Limonade und einen Apfelsaft. Möchten Sie vielleicht etwas essen?
♦ Ja, gerne, wenn das geht, also ich hätte gern ja zwei Stück Torte bitte: ein Stück
Ananas- und ein Stück Schokotorte. Und am besten noch ein Vanilleeis und ein
Salamisandwich.
○ Jawohl! Zwei Cola, eine Limonade, Apfelsaft, Ananas- und Schokotorte, Vanilleeis und
ein Sandwich. Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen?
♦ Nein danke, das ist für den Moment alles.
Dialog b)
○ Herr Ober! Wir möchten zahlen, bitte!
♦ Hier, bitte schön, die Rechnung. Das macht 40 Euro 50.
○ Ja, 40 ... wie bitte? Das kann aber nicht stimmen. Die Rechnung ist viel zu hoch!
♦ Hm... einen Augenblick, Moment bitte. Ich rechne nochmal zusammen also.
○ Das wäre sehr nett von Ihnen.
♦ Eine Ananastorte das macht 2,20, die Schokotorte 3,40, ein Sandwich für 4,80, das
Vanilleeis 9,40, zwei Cola macht zusammen 5,00, eine Limonde 1,50, und der
Apfelsaft 2,50. Macht zusammen ....alles in allem 28 Euro 80. Also sie haben natürlich
recht. Entschuldigen Sie bitte. Das ist mir äußerst peinlich.
○ Na ja, keine Ursache. Kann ja mal passieren.
DORIS UND MANFRED
11. Was essen und trinken sie?
Manfred: „Schau mal, die Schokotorte da! Sieht ja lecker aus!“
Doris: „Na ja, aber die Kalorien! Manfred, du hast bald 100 Kilo!“
Manfred: „Ja, ja. Das stimmt. Dann nehme ich nur einen Salat. Vielleicht einen Fischsalat.
Und du?“
Doris: „Ich mache keine Diät, ich esse ein Stück Torte.“
Manfred: „Du bist aber nicht sehr solidarisch!“
Doris: „Das stimmt. Aber ich bezahle alles. Dein Salat kostet 3,25 Euro, aber meine
Torte nur 2 Euro!“
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Manfred: „Danke. Aber ich nehme noch ein Stück Brot dazu und einen Kaffee.
Trinkst du auch einen?“
Doris: „Nein. Vielleicht eine Limonade.“

Lektion 4 Wie geht’s?
Teil A
MUSIKQUIZ IM RADIO
4. Hören Sie den Text und schreiben Sie.
Dialog a)
♦ Hallo Leute! Hier Radio Rhein auf Kanal 54.5. Heute ist der 16. Dezember,
Donnerstag, 13 Uhr. Und wie jeden Donnerstag um diese Zeit starten wir unser
Klassiker-Quiz. Viel Spaß! Und schon geht es los: Heute vor 225 Jahren ist ein großer
Komponist geboren. Wer ist er? Das ist eine leichte Frage. Der erste Anrufer
bekommt 54. 50 Mark.
Ja, Hallo! Hier ist unser erster Anrufer. Hast du den Komponisten erkannt?
○ Beethoven.
♦ Ja, ausgezeichnet. Ludwig van Beethoven ist der Komponist, der vor 225 Jahren
geboren ist. Woher rufst du uns an?
○ Ich bin Sabine Dorn aus Bonn.
♦ Oh, kommst du aus der Beethovenstadt?
○ Nein, ich studiere nur hier. Ich bin Medizinstudentin.
♦ Sabine, was machst du mit dem Geld?
○ Weiß ich noch nicht.
♦ Tschüß, bleib dran, damit wir deine Adresse notieren können.
Dialog b)
♦ Kanal 54.5. Die zweite Runde in unserem Klassiker-Quiz beginnt. Jetzt wird es
schwieriger. Sie hören nur einen Takt, nur einen einzigen Takt aus einer BeethovenSymphonie. 2x54.50 Mark für die richtige Antwort! Das sind 109 Mark!
Hallo? Mit wem spreche ich?
○ Hier ist Klaus. Klaus Hermann. Das war der erste Takt aus der V. Symphonie.
♦ Ja genau! Woher rufst du uns an, Klaus?
○ Aus Leipzig. Ich wohne und arbeite hier.
♦ Und was bist du von Beruf?
○ Diplomingenieur.
♦ Ok. Alles Gute für dich, Klaus, und bleib' bitte dran, damit du uns noch sagen kannst,
wohin wir die 109 Mark schicken sollen.
Dialog c)
♦ Jetzt kommt die dritte Frage. Sie hören wieder einige Takte aus einer BeethovenSymphonie. Welche ist es diesmal? Für die richtige Antwort gibt es dreimal 54,50
Mark, also 163,50 Mark.
○ Hallo. Kann ich die Antwort sagen?
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♦ Ja, natürlich.
○ Das war die III. Symphonie, die Eroica.
♦ Hervorragend! Die Antwort ist richtig! 163,50 gewonnen! Wo wohnst du? Wohin sollen
wir das Geld schicken?
○ Ich bin in Weimar zu Hause.
♦ Und dein Name?
○ Ja... ich bin Helga, Helga Meyer.Von Beruf Lehrerin.
♦ Tja, Liebe Helga, noch mal schönen Dank für deinen Anruf und alles Gute weiterhin.
Bleib' bitte dran! Auf Wiederhören.
○ Auf Wiederhören.
8. Hören und markieren Sie!
a) neun

b) freut

c) laut

d) Fräulein

DISKOTHEK
9. Was sagt Elke?
○ Du tanzst echt super! Wie eine richtige Tänzerin!
♦ Was? Ich und Tänzerin? Nein, ich bin Mathematiklehrerin!
○ Wirklich? Hm... Wollen wir hier Platz nehmen? Was trinkst du?
♦ Einen Gin-Tonic…
○ Gut! Zweimal Gin-Tonic bitte! Übrigens … ich bin Manfred.
♦ Hallo, Manfred, ich heiße Elke.
○ Kommst du eigentlich oft hierher?
♦ Nein, nicht so oft. Ich wohne ziemlich weit von hier.
○ Wo denn?
♦ Na, du fragst aber viel! Ich wohne in der Parkstrasse.
○ Wirklich? In der Parkstrasse? Da wohnt auch mein Freund, auf Nummer 20. Und du?
♦ Na, so eine Frage. Also… nicht weit davon. Auf Nummer 13.
○ Und kann ich dich morgen anrufen?
♦ Also….
○ Na, wie ist deine Telefonnummer?
♦ 986 753 435.
○ Hey, nicht so schnell!
♦ Macht nichts. Ich stehe auch im Telefonbuch.
○ Wie ist dein Familiennname?
♦ Fragen…Fragen…Fragen… Gärtner.
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Lektion 5 Goethestrasse 15
Teil A
HERR ADAMA & HERR ZIMMERMANN
1. Was sagen Herr Adama und Herr Zimmermann?
Füllen Sie die Tabelle aus und fragen Sie einander.
Herr Adama:
„Ich habe eine Großfamilie: drei Frauen und 20 Kinder. Das ist bei uns in Uganda ganz normal. Ich sage immer: viele Kinder bringen viel Glück, aber auch viel Arbeit. Um 6 Uhr morgens fahre ich schon mit meinem alten VW los, ich transportiere Bananen. Die Frauen und
auch die älteren Kinder arbeiten viel: wir haben ja viele Tiere um das Haus.
Ja. Und im Haus gibt es auch viel Arbeit. Freizeit habe ich keine. Ich brauche auch keine. Bei
uns im Dorf gibt es noch keine Fernseh- und Telefonkabel. Ich habe also keinen Fernseher
und kein Telefon. Und Computer hat auch noch keiner. Abends spielen wir Musik und wir
tanzen. Manchmal höre ich Radio. Oder ich lese Bücher. Ich habe fünf Bücher, die lese ich
immer wieder.
Herr Zimmermann:
„Ich bin 32 Jahre alt und Produktmanager bei Bosch. Ich lebe allein, ich hab‘ keine Fami-lie.
Für eine Familie hab‘ ich ja keine Zeit. Ich muss doch den ganzen Tag arbeiten. 12 Stunden
am Tage. Manchmal 13 Stunden. Ich bin eigentlich fast nie zu Hause. Deshalb, habe ich absolut nichts in meiner schönen, großen Wohnung. Die steht leer: Ich habe keinen Fernseher,
kein Radio, keinen Computer – wirklich nichts. Nicht einmal Bücher! Zeitungen habe ich
auch keine! Ich habe doch keine Zeit zum Lesen. Ich brauche nichts, ich gehe sowieso nur
schlafen nach Hause. Und wegen Mitzi. Wer ist Mitzi? Meine wunderschöne Perserkatze.
Sonntags fahren wir zusammen mit meinem roten Royce-Rolls weit weg aus der Stadt. Nur zu
zweit: die Mitzi und ich. Kein Mensch stört uns. Da bleibt mein Handy auch zu Hause.
DAS KLASSENTREFFEN
8. Hören Sie den Text. Was ist richtig? Was ist falsch?
♦ Regina, es freut mich, dich nach so langer Zeit wiederzusehen! Wie geht es dir?
○ Ja, danke gut. Zur Zeit arbeite ich nicht, ich bin mit meinem Baby zu Hause. Es ist erst
2 Monate alt.
♦ Und dein Mann? Was macht er?
○ Ja, weißt du ... ich bin nicht verheiratet, ich bin ledig. Wir wohnen nur zu zweit.
Und du? Hast du eine Familie?
♦ Ja, ich bin seit 5 Jahren verheiratet, meine Frau ist Lehrerin, und wir haben schon drei
Kinder.
○ Wirklich?
Ja. Sie heißen Ulrike, Udo und Uschi. Aber sag mal: wo wohnst du eigentlich?
♦ Ich wohne in Bonn, aber ich möchte nach Köln ziehen. Meine Eltern leben in Köln,
und dort wäre es für mich leichter. Ich habe Bonn nicht so gern, die Stadt ist so klein...
Vielleicht kaufe ich in Köln ein Haus. Wo lebst du eigentlich?
○ Zur Zeit wohne ich in Österreich, in Graz. Ich habe dort eine Firma. Wir machen
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Reklame, Werbeanzeigen für Zeitungen.
♦ Oh, das ist eine interessante Arbeit... und bist du der Chef?
○ Ja... so was ähnliches ... aber es ist ja nur eine kleine Firma...

Lektion 6 Wir leben aktiv
MONTAG IST MEIN HORRORTAG
9.

Jörg (15) erzählt, was er am Montag immer macht. Hören Sie zu und füllen
Sie die Tabelle aus.

„Ich stehe um 7 Uhr auf. Meine Mutti macht das Frühstück für die Familie. Ich esse schnell
mein Müsli, und trinke Kaffee oder Tee. Ich habe nicht viel Zeit für das Frühstück. Montag ist
mein Horrortag. Da haben wir zwei Stunden Mathematik, von 8 bis 10. Das ist schrecklich,
wenn die Woche mit Mathe anfängt! Mathe ist für mich immer ein Horror, aber Chemie und
Physik habe ich auch nicht so gern. Ich bin um 12 Uhr schon total fertig, aber dann haben wir
noch von 12 bis 13 Uhr Sport. Das ist super! Wir joggen zuerst, dann spielen wir Fußball.
Nach dem Sport dusche ich, dann habe ich immer großen Hunger. Meistens gehe ich mit meinen Freunden in eine Pizzeria. Am liebsten nehme ich eine „Bella Margaritha“ mit viel Käse
und Ketchup. Wir bleiben dort eine gute Stunde, so von 14 bis 15 Uhr, und wir besprechen
den Tag. Dann gehe ich noch zum Karate-Training. Das habe ich von 16 bis 18 Uhr. Und der
Abend? Es bleibt nicht viel Zeit. Erst um 7 bin ich zu Hause. Dann esse ich, lerne etwas, sehe
manchmal fern, oder rufe meine Freunde an. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett. Ich lese noch die
Sportzeitung oder höre Musik.“
11. Hören Sie die Texte und beantworten Sie die Frage: „Wohin gehen die
Leute?“
Dialog 1
♦ Wir könnten uns den neuen Spielberg-Film ansehen. Hast du Lust?
○ Ich weiß nicht ... Wo läuft der Film denn?
♦ Im Kino Urania. Und nachher könnten wir essen gehen.
Dialog 2
♦ Du! Heute hätte ich Zeit, wir könnten mal essen gehen.
○ Gute Idee! Und wohin?
♦ In der Nähe gibt es ein ungarisches Restaurant. Vielleicht probieren wir mal eine
ungarische Spezialität: Gulasch oder Pörkölt.
○ Warum nicht! Wenn du bezahlst!
Dialog 3
♦ Tina, kommst du mit tanzen?
○ Na klar!
♦ Im Club Nirvana spielt heute eine neue Gruppe: sie machen aber ganz gute Musik!
○ Super.
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Dialog 4
♦ Lieben Sie klassische Musik?
○ Ja, natürlich!
♦ Ich hab' für heute zwei Konzertkarten. Der Pianist Pollini spielt Schubert-Sonaten.
○ Ich komme gern mit. Was kostet die Karte?
♦ Nichts. Sie sind eingeladen.
○ Oh, danke schön.
Dialog 5
♦ Sag mal: wie sagt man auf Englisch: ich liebe dich.
○ I love You. Aber das müsstest du eigentlich wissen! Komm doch mal mit zum
Englischkurs, da lernst du es richtig!

Lektion 7 Kommst du mit?
WIEDER ZU SPÄT!
11. Hören Sie den Dialog, dann ergänzen Sie den Test.
♦ Hallo, Doris! Endlich zu Hause! Ich hatte einen schweren Tag. Was ist los? Warum
sagst du nichts?
○ Na, warum wohl? Du hast gesagt, du kommst um 5 nach Hause, und jetzt ist es schon 6.
♦ Ja, aber ich hab’ gedacht, ich gehe noch schnell am Kino vorbei, und kaufe für morgen
die Karten.
○ Was???? Kinokarten für morgen?
♦ Ja... für morgen... für Donnerstag! 20 Uhr. Das war doch so abgemacht!
○ Aber nein! Du weißt, ich habe am Freitag Prüfung! Da kann ich doch am Donnerstagabend nicht ins Kino gehen! Wir haben vereinbart: am Donnerstag bleiben wir zu
Hause!
♦ Ach du meine Güte! Entschuldige bitte!
○ Geh, und tausche die Karten für Freitag um!
♦ Aber du, freitag hab ich meinen Englischkurs, da muss ich in die Sprachschule!
○ Ach ja... Und heute? Gehen wir jetzt ins Kino!
♦ Nein. Am Mittwoch gibt es immer Sport im Fernsehen, bei RTL. Da kommt der Rudi,
und wir sehen uns die Sendung an.
○ Also gut. Dann gehst du am Donnerstag eben mit Rudi ins Kino!

Lektion 8 Die Sprachschule Corvina Lingua
KURSE
3. Hören Sie die Dialoge. Was passt zusammen?
Text 1
♦ Haben Sie Kurse für Erwachsene?
○ Ja, natürlich.
♦ Ich bin schon 55 Jahre alt, aber ich will jetzt endlich schwimmen lernen. Wissen Sie …
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Ich fahre auf Mallorca und da möchte ich unbedingt ins Meer.
○ Kein Problem. Wir haben Intensivkurse für eine oder für zwei Wochen, natürlich auch
für Erwachsene…
Text 2
♦ Guten Tag! Ich hab‘ gelesen, Sie starten nächste Woche ein Seminar.
○ Ja, richtig.
♦ Was kostet es?
○ Es ist gratis und dauert 2 x 60 Minuten.
♦ Klasse.
○ Haben Sie zu Hause einen Computer?
♦ Ja, schon seit zwei Jahren. Einen Pentium.
Text 3
♦ Guten Tag! Ich möchte meinen 18jährigen Sohn bei Ihnen einschreiben lassen.
○ Das freut uns. Wir haben drei Tage in der Woche theoretischen Unterricht. Montags,
dienstags und donnerstags.
♦ Ich werde ihn mal fragen… Gibt es auch Kurse fürs Mofa?
Text 4
♦ Volkshochschule Wien-West. Guten Morgen!
○ Guten Morgen! Ich möchte mich erkundigen. Haben Sie Aerobic-Kurse?
♦ Ja, selbstverständlich. Aber, an was für Aerobic denken Sie? Was möchten Sie?
Aerobic-mix, Stepp-Aerobic oder Afro-Aerobic?
○ Oh, ich weiß es nicht, also ja... Afro-Aerobic. Was soll das sein?
♦ Na... Das ist toll. Der Rhythmus ist sehr stark. Das ist besonders für die Beine gut. Man
lernt afrikanische Tänze dabei.
○ Was kostet ein Semester?
♦ 92 Euro.
DIE ZEIT
4. Was hören Sie? Markieren Sie.
1) halb sieben, 2) fünf vor acht, 3) Viertel vor zehn, 4) zwölf nach zehn, 5) dreiundzwanzig Uhr vierzehn
SZERETLEK
7. a) Hören Sie den Text. Was ist richtig?
„Ich lebe schon seit fünf Jahren in Ungarn, trotzdem kann ich noch immer nicht richtig
Ungarisch. Ich verstehe schon ganz gut Englisch, Französisch, Italienisch, sogar ein bisschen
Latein, aber mit dem Ungarischen habe ich immer wieder Probleme… Diese geographischen
Namen zum Beispiel! Stellen Sie sich vor: ich lebe z.B. in Budapest, also Budapesten. Ein
Freund von mir dagegen wohnt nicht Pécsen, sondern Pécsett und ein anderer wiederum in
Balatonalmádiban.
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Und wohnt man aber ganz allgemein in einer Stadt am Balaton, dann heißt das: Balatonnál.
Echt verwirrend, nicht? Nichts ist so wie im Deutschen oder in anderen Sprachen! Selbst
internationale Wörter heißen im Ungarischen ganz anders, und klingen für unsere Ohren
fremd. „International“ zum Beispiel heißt auf Englisch „international“, auf Französisch
„internationel“, aber auf Ungarisch „nemzetközi“. Und Fremdwörter schreibt man meist so,
wie man sie ausspricht: Manager z.B. mit „e“ und „dzs“. Das schaut schon recht komisch aus.
Was aber schön ist: im Ungarischen gibt es zwei Wörter für Liebe. Eine Mutter liebt das Kind
mit szeretet, ein Mann die Frau mit szerelem. Und ich liebe dich kann man mit einem Wort
sagen: szeretlek. Schön, nicht?“

Lektion 9 Das Picknick
WAS KOMMT IN DIE TASCHE?
14. Wer kauft was?
Dialog a)
Sandra: „Hallo Heidi“
Heidi: „Hallo Sandra! Ich rufe wegen der Party an.“
Sandra: „Ja, richtig. Übermorgen um halb neun, nicht wahr?“
Heidi: „Ja, aber du kannst doch früher kommen.“
Sandra: „Gerne. Ich helfe dir bei den Vorbereitungen.”
Heidi: „Ach weißt du, eigentlich will ich gar nicht kochen, ich kaufe einfach nur Salzstangen
und Kekse und natürlich viel Bier.“
Sandra: „Rudi trinkt nur Wein.“
Heidi: „Ja, Weißwein und Rotwein kaufe ich ebenfalls und Zigaretten muss ich auch noch
holen, es sind keine mehr da.“
Sandra: „Ich komme trotzdem etwas früher, da kann ich dir noch erzählen, dass ...“
Dialog b)
Roland: „Hier Roland Gruber. Guten Tag! Könnte ich bitte Uschi sprechen?“
Uschi: „Selbst am Apparat. Wie geht’s?“
Roland: „Ausgezeichnet. Du, ich mache gerade eine Pizza. Sie ist gleich fertig. Ich lade dich
zum Mittagessen ein.“
Uschi: „Ach, vielen Dank, Roland, aber ich mache gerade eine Obstkur. Ich esse nur Äpfel
und Bananen.“
Roland: „Uschi, du kannst trotzdem kommen. Ich muss sowieso einkaufen gehen. Ich habe
vergessen Katzenfutter zu kaufen, und da bringe ich dir gleich etwas mit.“
Uschi: „Wann soll ich kommen?“
Roland: „Jetzt gehe ich zum Supermarkt, sagen wir um eins.“
Uschi: „Also, um eins. Danke für die Einladung. Auf Wiederhören.“
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Dialog c)
♦ Frau Bürger.
○ Guten Morgen, Stephanie.
♦ Guten Morgen, Inge, wie geht es?
○ Danke, ausgezeichnet. Ich habe gerade Besuch aus Kassel, und da dachte ich, Sie
könnten vielleicht zum Kaffee zu uns kommen.
♦ Tut mir Leid, aber ich habe selber Gäste heute Abend, ich gehe einkaufen, und dann
muss ich noch kochen.
○ Was kochen Sie?
♦ Ich mache eine Gulasch. Das ist ganz einfach, man braucht nur Fleisch, Zwiebeln und
Kartoffeln und Gulasch schmeckt immer.
○ Sie haben Recht. Und was für einen Wein nimmt man dazu?
♦ Natürlich Rotwein. Und zum Dessert nimmt man ...

Lektion 10 Na, wie schmeckt’s?
START IN DEN TAG
6. Hören Sie die Texte. Was frühsücken die Leute?
Manuela
„Ich stehe als erste auf, mache mir einen Milchkaffee und wecke die beiden Kinder. Morgens
habe ich keinen Appetit. Ich trinke bloß meinen Kaffee im Stehen, aber zum Essen habe ich
keine Zeit. Vielleicht schnell noch eine Zigarette, aber alles schnell, weil ich noch für die
Kinder, was einpacken muss.“
Lea
„Ich mache ständig Diät, also, wenn ich was esse, das muss schon in meinen Diätplan passen.
Zweimal in der Woche habe ich Obsttag, da esse ich nur Bananen, Äpfel, Ananas, höchstens
nehme ich ein Yogurt in die Schule mit. Am Freitag habe ich Gemüsetag, da esse ich nur Tomaten, Salat – was es eben auf dem Markt gibt. Zum Trinken mag ich Früchtetee oder Orangensaft.“
Philipp
„Ich frühstücke sehr lange, so eine halbe Stunde, bis 40 Minuten. Die Familie schläft noch,
ich finde es schön, in aller Ruhe allein zu frühstücken. Ich schneide zuerst das Obst, und das
kommt dann in das Müsli. Dann noch ein Marmelade- oder Käsebrot. Ich höre dabei die
Nachrichten im Radio. Am Sonntag ist es anders: da bin ich bei meiner Freundin. Wir gehen
am Samstag immer aus, daher schlafen wir sonntags lange. Dann gibt es kein Frühstück, sondern gleich das Mittagessen.“
Frau Müller
„Zum Frühstück nehme ich mir immer Zeit. Mein Mann und ich, wir setzen uns in die Küche
und lesen Zeitungen, die Frankfurter Allgemeine oder die Neue Züricher. Wir trinken 2-3
Tassen Filterkaffee. Und was essen wir? Marmelade, Butter, für meinen Mann auch Wurst
und Käse. Öfter auch mal Spiegelei mit Tomaten. Ich esse nur Marmelade. Am Wochenende
kommt mehr auf den Tisch, mehr Wurst und Käse. Auch Quark oder Schinken.“
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ESSEN IN CHINA
9.a) Hören Sie den Text. Auf welche Nation treffen die Aussagen zu?
♦ Sag mal, isst man in China gern?
○ Ja! Und wie! Das Essen ist für die Chinesen sehr wichtig. Sie geben dafür sehr viel Geld
aus. Sie verbringen sehr viel Zeit mit dem Einkaufen, Zubereiten und Kochen.
♦ Hat man dafür Zeit?
○ Ja. Das macht man hauptsächlich in der Freizeit. Wenn man Freunde zu einem richtigen Essen einlädt, was für eine Arbeit wird das! Schon ein paar Tage vorher beginnt
man sich darauf vorzubereiten. Während des Essens kann der Gastgeber oder die Gastgeberin gar nicht dabei sein.
♦ Warum denn nicht?
○ Sie bleiben in der Küche. Die Gastgeberin kocht ein Gericht nach dem anderen. Man
isst meistens warm. Deshalb sagt man bei Tisch zu den Gästen: „Essen Sie, solange es
warm ist.“ Die Gäste bekommen immer neue Gerichte, und die Gastgeber servieren
immer neue Speisen. Der Tisch ist voll mit Essen. Die Gäste können nicht so viel essen
und trinken, was man ihnen anbietet. Es ist eine Blamage, wenn die Teller leer sind.
Erst wenn die Gäste fertig sind, und nicht mehr essen möchten, nimmt der Gastgeber
bzw. die Gastgeberin Platz: er oder sie fängt erst jetzt mit dem Essen an: Meistens ist
er oder sie todmüde und hat keinen Appetit mehr.”
♦ Du lebst schon seit mehreren Jahren in Deutschland. Wie essen die Deutschen?
○ Ich glaube, für die Deutschen ist das Essen nicht so wichtig. Die machen lieber
Freizeitprogramme. Sie essen schnell und einfach. Sie kaufen sehr viele Fertiggerichte,
so dass sie nicht zu viel Zeit in der Küche verbringen müssen. Die Deutschen haben
mehr Geld als die Chinesen, trotzdem geben sie für das Essen nicht so viel aus.

Lektion 11 Leute & Kleider
EIN STRASSENINTERVIEW
4.a) Hören Sie, was Jörg (Interview 1), Barbara (Interview 2),
Michael (Interview 3), und Fatme (Interview 4) sagen.
Interview 1
♦ Guten Morgen! Wir sind von der Zeitung „Junge Mode“. Ich möchte Sie gerne fragen:
Welche Kleidung tragen Sie im allgemeinen?
○ Ich muss in der Bank einen Anzug tragen. Natürlich ist das z.B. im Sommer sehr
unbequem, das Hemd, die Krawatte.
♦ Was tragen Sie beim Sport oder zu Hause?
○ Zu Hause oder am Wochenende ziehe ich mich bequem an: da trage ich einen
Jogginganzug oder Jeans mit T-Shirt.
Interview 2
♦ Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Was tragen Sie im Allgemeinen?
○ Ich trage gern Kostüme, aber auch Kleider mag ich sehr.
♦ Haben Sie eine Lieblingsmarke?
○ Nein, eigentlich nicht.
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♦ Welche Farbe haben Sie besonders gern?
○ Meine Lieblingfarbe ist schwarz. Schwarz passt gut zu meinen Augen. Alles ist bei
mir schwarz.
Interview 3
♦ Tag. Haben Sie eine Minute für mich?
○ Ja.
♦ Wissen Sie, was heutzutage modisch ist?
○ Mode? Das ist nichts für mich. Meine Frau kauft mir alles.
♦ Oder ich kaufe online, zweimal klicken, Kreditkartennummer eingeben und fertig.
○ Sie haben heute Jeans an.
♦ Ja. Eigentlich trage ich überall nur Jeans.
○ Haben Sie ein Lieblingskleidungstück?
♦ Ich arbeite oft auf der Straße, da trage ich meinen alten, warmen Pullover sehr gern. Ein
blaues Benetton-Stück.
Interview 4
♦ Hallo! Wir möchten ein Interview über Mode machen. Wir sind von der Zeitung „Junge
Mode“.
○ Hallo.
♦ Alle Mädchen tragen heute Hosen. Du trägst aber einen Rock, er ist lang und schwarz, und
dazu eine Bluse.
○ Oh, ich weiß, das ist sehr altmodisch.
♦ Gefällt dir die Mode nicht?
○ Doch, die Mode in Deutschland gefällt mir gut. Ich komme aus der Türkei, aber ich lebe
hier von Geburt an, und ich trage auch Jeans und T-Shirt wie alle Mädchen im
Gymnasium. Aber ich gehe jetzt zum Großvater zu Besuch, und er ist sehr streng. Er
meint, auch Mädchen müssen Rock und Kopftuch tragen.

Lektion 12 Wohnideen
16. Was hören Sie? Markieren Sie!
Das Buch liegt auf dem Tisch neben der Pistole.
Das Bild hängt an der Wand neben der Uhr.
Das Kind sitzt unter dem Tisch.
Die Katze schläft unter dem Stuhl.
Der Teppich hängt an der Wand über dem Bett.
Der Fernseher ist in der Ecke.
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HERZLICH WILLKOMMEN
17. Über welche Wohnung sprechen die Leute?
Dialog 1
♦ Tag Walter!
○ Hallo, Mutti! Komm rein! Na, wie gefällt es dir bei mir?
♦ Ich weiss nicht recht. Ist das dein Zimmer?
○ Nein, das ist eigentlich das Wohnzimmer, und hier lernen wir auch. Da ist die Küche,
aber essen können wir hier nicht, es ist zu wenig Platz. Gegessen wird im Wohnzimmer.
♦ Ja, das sehe ich. Sag mal, räumt ihr hier auch mal auf?
○ Aber ja! Wir haben gestern extra für dich überall saubergemacht. Schau mal, das ist
mein Schlafzimmer, daneben das, gehört Harald, er ist noch an der Uni. Siehst du, alles
„pico bello“.
♦ Oh Walter, hol mir mal Besen und Staubsauger ...
Dialog 2
♦ Guten Abend!
○ n' Abend! Komm herein, ich zeig dir die neue Wohnung.
♦ Die ist aber schön groß! Wie viel Zimmer habt ihr eigentlich?
○ Vier. Das hier ist mein Wohnzimmer, und daneben ist mein Schlafzimmer.
♦ Das ist recht groß.
○ Ja, aber dafür ist das Kinderzimmer ziemlich klein. Aber es geht noch, das Kind ist
erst 3.
♦ Und hier ist das Bad und die Küche.
○ Ja, und neben der Küche ist das Esszimmer. Komm, ich glaube, Martha ist schon mit
dem Abendessen fertig.
Dialog 3
♦ Herzlich willkommen in Berlin! Leg doch ab, und komm ins Wohnzimmer.
Hier entlang.
○ Das ist für euch.
♦ Die schönen Blumen! Danke.
○ Ihr habt aber eine schöne Wohnung! Habt ihr neue Möbel?
♦ Ja, hier im Schlafzimmer haben wir ein neues Bett, und hier im Wohnzimmer einen
Wandschrank. Und die Stühle sind auch neu.
○ Die sind aber schön! Und was hast du mit den weißen Stühlen gemacht? Sie waren noch
ganz neu.
♦ Die stehen auf der Terrasse. Hier frühstücken wir immer, wenn es das Wetter
erlaubt. Komm, setzen wir uns hier draußen hin!
○ Oh, die Luft hier ist wunderbar...
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Lektion 13 Polizeiruf 133
Teil B
EINBRUCH IN DIE VILLA KRÜGER
11. b) Herr Krüger geht auf die Polizei. Hören Sie, was er erzählt.
♦ Herr Krüger, sagen Sie mal bitte, wann sind Sie gestern nach Hause gegangen?
○ Ich hab‘ schon gesagt, gestern haben wir die Premiere von Faust gesehen. Wir haben
das Theater nach 10 Uhr verlassen, und dann sind wir noch essen gegangen. Gegen 12
Uhr sind wir zu Hause angekommen.
♦ Was haben Sie dann gemacht?
○ Ich habe das Auto in die Garage gefahren
♦ Haben Sie irgend etwas bemerkt?
○ Ja. Ich habe zwei Figuren gesehen. Zwei Männer waren da.
♦ So genau haben Sie alles gesehen?
○ Ja. Wir haben ja Licht im Garten. Die beiden Männer hatten eine Maske an. Ja, und sie
haben noch einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose getragen. Mehr habe ich
nicht gesehen: sie sind schnell weggelaufen.
♦ Was haben Sie dann gemacht?
○ Ich hab‘ zuerst die Polizei angerufen. Dann bin ich in mein Arbeitszimmer gegangen.
Da habe ich gesehen, dass der Safe hinter dem Cranach-Bild leer war.
♦ Was haben die Einbrecher mitgenommen?
○ Alles, was sie dort gefunden hat. Viel Geld. Ungefähr 50 000 Franken…
12. Was hat Herr Kindermann heute Morgen gemacht? Hören und erzählen Sie.
1. ébresztőóra 2. ásítás 3. kávéfőzés 4. fogmosás 5. mosakodás, öltözködés 6. reggelizés
7. rádióhallgatás 8. telefonálás/foglalt, nem beszél 9. elmegy hazulról, bezárja az ajtót
10. kocsit indítja 11. egy kocsival összeütközik

Lektion 14 Wiener Geschichten
DER EINBRUCH
16. Hören Sie sich den Text an.
Dialog A
♦ Du Joe, das ist das Geschäft des Jahres!
○ Schon wieder einer deiner blöden Ideen!
♦ Nein, diesmal ist es ein Haupttreffer! Pass auf! Hör zu! Ein Millionär bestellt bei uns
ein Bild für seine Sammlung!
○ Was zahlt er?
♦ 15 000 Mark!
○ Das lässt sich hören! Was für ein Bild soll es denn sein?
♦ Ein Dürer. Es hängt in der Alten Pinakothek.
○ Wo?
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♦ Na, in der Gemäldegalerie in München.
○ Hör mal: es ist kein Risiko dabei, nur ein kleines Bild 67x49 cm...
♦ Und die Alarmanlage?
○ Schau mal her, hier ist der Plan....
Dialog B
♦ Pst... hier lang, los, komm...paß auf... die Lampe... gib sie mir...hier geht es weiter...
zuerst durch den ersten und zweiten Saal.... dann die Treppe hoch.... sehr gut ....
Du Idiot!...
○ Pst!
♦ Zeig mir mal den Plan! Hier sind wir, an der Treppe... und ...jetzt links, da ist der
nächste Saal... hier in Saal 4. hängt unser Bild! Wo ist es? Verdammt! Da stimmt etwas
nicht! Das ist nicht der Dürer!

Lektion 15 Kein Problem
Teil B
AM TELEFON
Herr Richter muss telefonieren.
Anruf 1
Frau Martin: „Firma König, Sekretariat.“
Herr Richter: „Guten Tag! Hier spricht Bruno Richter. Kann ich bitte Herrn König
sprechen?“
Frau Martin: „Leider nicht. Er ist jetzt in einer Besprechung.“
Herr Richter: „Und wie lange dauert die noch?“
Frau Martin: „Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.“
Anruf 2
Frau Martin: „Firma König, Sekretariat.“
Herr Richter: „Guten Tag! Hier spricht Bruno Richter. Kann ich bitte Herrn König
sprechen?“
Frau Martin: „Es tut mir leid, aber Herr König ist jetzt außer Haus.“
Herr Richter: „Wann ist er zurück?“
Frau Martin: „Das weiß ich leider nicht. Wollen Sie für ihn eine Nachricht hinterlassen?“
Herr Richter: „Nein, ich rufe ihn später noch einmal an.“
Anruf 3
Frau Martin: „Firma König, Sekretariat.“
Herr Richter: „Guten Tag. Hier spricht Bruno Richter. Kann ich bitte Herrn König
sprechen?“
Frau Martin: „Ja, einen Augenblick! Ich verbinde Sie... Entschuldigung, aber seine
Leitung ist im Moment besetzt.“
Herr Richter: „Kann ich ihn in zehn Minuten noch einmal anrufen?“
Frau Martin: „Ja, natürlich. Auf Wiederhören!“
Herr Richter: „Auf Wiederhören!“
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NOTIZEN
6. a) hören Sie die Telefongespräche und korrigieren Sie ihre Notizen.
Dialog 1
♦ Firma König. Guten Tag!
○ Hier spricht Bruno Richter. Guten Tag, Frau Martin! Ich möchte Herrn König sprechen
♦ Er ist leider nicht da.
○ Ich rufe ihn wegen der Statistiken an. Sie sind leider noch nicht fertig.
♦ Oh, das ist dumm! Herr König braucht sie schon sehr dringend!
○ Ich bitte um Verständnis, ich brauche noch ein paar Tage. Heute ist Dienstag, ich
brauche mindestens noch zwei Tage, also spätestens am Freitag bin ich fertig. Ich faxe
es. Nein, ich maile es lieber. Das ist schneller.
♦ Ich glaube, es ist egal, wie sie wollen.
○ Danke. Auf Wiederhören!
♦ Auf Wiederhören!
Dialog 2
♦ Hier Firma König.
○ Guten Tag! Hier Konrad Müller
♦ Guten Tag! Was kann ich für Sie tun?
○ Ich bin vom Möbelhaus Lange. Sie haben bei uns Computertische bestellt.
♦ Ja, genau. Wann liefern Sie sie?
○ Es gibt ein kleines Problem. In schwarz haben wir momentan keine auf Lager. Wenn
Ihnen dunkelblau auch passt, dann können wir sie schon morgen liefern, wenn nicht,
dann erst…
♦ Moment, ich weiß es nicht, ich muss mal meinen Chef fragen. Der Herr König ist aber
im Moment nicht da.
○ Gut. Dann rufen Sie uns bitte zurück. Also dunkelblau können wir sofort, schwarz erst
nächste Woche liefern.
♦ In Ordnung.
○ Gut. Ich warte also auf den Anruf. Und noch etwas. Wir haben gestern neue
Computerstühle bekommen. Die neuen Modelle aus Italien. Bequem umd schön. Fragen
Sie mal Herrn König, ob er sich dafür interessiert.
♦ In Ordnung. Ich bespreche alles mit Herrn König.
Dialog 3
♦ Guten Tag! Hier Neumann. Boris Neumann von der Zeitung „Topmanager“.
○ Ja bitte. Was wünschen Sie?
♦ Ich möchte Herrn König sprechen. Können Sie mich verbinden?
○ Leider nicht. Er ist außer Haus. Kann ich irgendwie behilflich sein?
♦ Ja. Es handelt sich um das Interview. Wir haben besprochen, dass ich mit ihm morgen
ein Interview mache. Aber leider kann ich nicht kommen. Ich möchte mit ihm einen
neuen Termin ausmachen. Am besten rufe ich ihn morgen wegen des Termins
noch einmal an.
○ Gut. Ich werde ihm eine Notiz hinlegen.
♦ Vielen Dank. Auf Wiederhören!
○ Auf Wiederhören!
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FALSCH VERBUNDEN
7. Herr König bekommt diesen Nachmittag noch mehrere Anrufe. Hören Sie sie.
○Hallo. Ist dort die Repaturwerkstatt Touring? Hier spricht Müller. Ich rufe wegen
meinem Wagen an. Der Mercedes, Sie wissen schon... der rote 190er.... .Wird er
morgen fertig?
♦ Hören Sie, das muss ein Missverständnis sein. Sie sind sicher falsch verbunden.”
○ Oh, Entschuldigen Sie bitte!
○ Hallo, wir möchten gern zwei Pizzas bei Ihnen bestellen. Eine mit Schinken und die
andere mit Tomaten bitte. Liefern Sie sofort oder...?
♦ Was soll denn das? Ich bin doch keine Pizzeria, verdammt noch mal!
○ Hallo, ist dort die Tierhandlung Ludwig?
♦ Nein.
○ Also, hier spricht Frau Koschner, Gartenstraße 12. Hören Sie mal, der Papagei, den ich
letzte Woche bei Ihnen gekauft habe, Sie wissen schon, der will und will nicht sprechen.
Was soll ich nun machen?
♦ Hier ist aber keine Tierhandlung!
○ Wie bitte?
♦ Hören Sie meine Dame! Wenn Ihr Papagei nicht sprechen will, dann sprechen Sie doch
selber!

Lektion 16 Schüler für alles
SERVICE RUND UM DIE UHR
8. Sie hören nun Oliver, Yuan-Qi Zhang, Helmut und Renate.
Oliver:
„Ich mache diesen Job nicht wegen des Geldes, ich wohne ja bei den Eltern, und hab‘ alles,
was ich brauche.
Am liebsten bin ich aber den ganzen Tag auf meinem Fahrrad. Ich bin sehr sportlich, ich
schwimme, spiele Fußball. Lesen und lernen mag ich nicht so sehr.“
Yuan-Qi Zhang:
„Zu Hause in Peking hab‘ ich als Lehrer gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet, trotzdem habe
ich wenig Geld gehabt. Hier in Deutschland bin ich nun ein „Mädchen für alles“, ich muss
auch schmutzige Arbeit machen, aber das macht nichts, ich brauche Geld, ich habe ja zwei
Kinder. Und ich besuche eine Sprachschule. Sprachenlernen kostet auch viel Geld.“
Helmut Steiner:
„Ich war schon immer ein Kinderfan. Ich hatte ja drei kleinere Brüder. Und ich hatte immer
mit Kindern zu tun. Ich habe in einem Kindergarten und in einer Schule gearbeitet.
Meistens bekomme ich einen Zettel mit den Geschenken: früher hatte ich Lebkuchen, heute
nehme ich Computer aus dem Sack.“
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Renate:
„Ich möchte einmal Balletttänzerin werden. Ich sammle schon jetzt Geld für mein Studium,
deshalb arbeite ich bei der Firma. Außerdem macht mir die Arbeit Spaß. Ich kann dabei sehr
viele Leute kennen lernen. Ich hab schon auch Freundschaften geschlossen.“
HALLO, HIER SCHÜLERSERVICE
12. a) Hören Sie den Dialog 1 zwischen Ingo und Karin.
Dialog 1
♦ Hallo!
○ Hallo! Setz dich erstmal! Du möchtest also bei uns arbeiten?
♦ Ja, eigentlich schon.
○ Na gut! Also,wir nehmen erst einmal deine Daten auf.
♦ Wie heißt du?
○ Karin Gutkas.
♦ Wie alt bist du?
○ 16.
♦ Wovon verstehst du was?
○ Also, ich … ich glaube, ich verstehe leider von nichts sehr viel.
♦ Doch...doch! Du kannst z.B. einkaufen, oder?
○ Ja, sicher.
♦ Na also, viele alte Menschen bestellen bei uns noch den täglichen Einkauf und dafür
zahlen sie ganz gut. Was würdest du denn verlangen?
○ 5-6 Euro pro Stunde. Geht das?
♦ Ja. Willst du das morgens machen?
○ Das geht leider nicht. Ich wohne ziemlich weit von der Schule und möchte lieber
nachmittags jobben.
♦ Gut, und wie wär’s mit Kinderabholen oder auf sie aufpassen?
○ Babysitten, gut, das mach’ ich noch lieber.
♦ Ja, da kannst du sogar 10 Euro pro Stunde verlangen. Wie steht es mit Plakatenkleben?
○ Nachmittags mache ich alles gerne. Nur mittwochs nicht, da singe ich in einem Chor.
♦ Singen. Wer weiß? Na gut, das schreib’ ich auch auf. Na, kannst du vielleicht
übermorgen vorbeikommen? Da kann ich dir vielleicht schon etwas Konkretes sagen…
b) Hören Sie den Dialog 2 zwischen Ingo und Frau Uhl.
Dialog 2
♦ Hier Ingo Schäfer. Was kann ich für Sie tun?
○ Hier Sabine Uhl. Ich habe auf Ihrem Plakat gesehen, dass Sie Nachhilfelehrer
vermitteln.
♦ Stimmt. Was für einen Lehrer brauchen Sie?
○ Es geht um meinen Sohn, er hat Schwierigkeiten in Physik.
♦ Wie alt ist Ihr Sohn?
○ Lucas ist 15. Er besucht die Realschule, 8. Klasse.
♦ Wann möchten Sie denn die Stunden?
○ Montag oder Dienstag Abend, gegen 6 Uhr passt es ihm am besten.
♦ Notiert.
○ Was kostet eine Stunde?
♦ Wir bekommen 8 Euro für die Vermittlung, und jede Stunde kostet 10 Mark.
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Lektion 17 Endlich fahren wir auf Urlaub!
URLAUB, ABER WOHIN?
3. Familie Stein möchte Urlaub machen. Hören Sie den Text.
Teil 1
♦ Guten Tag!
○ Guten Tag!
♦ Sie wünschen bitte?
○ Ich weiß noch nicht so recht. Ich möchte weg aus dieser schmutzigen Stadt. Nur für
zwei Wochen, irgendwohin, wo es schön ruhig ist, und wo immer die Sonne scheint.
Den ganzen Tag in der Sonne liegen und faulenzen!
♦ Hier haben wir ein außergewöhnlich günstiges Angebot für die Insel Mallorca.
○ Nein, danke, wir fahren schon seit Jahren immer wieder nach Mallorca. Ich möchte
endlich einen Ort finden, wo ich nicht meine Kollegen und meinen Chef treffe.
♦ Dann empfehle ich Ihnen ein exotisches Reiseziel. Zum Beispiel ...
○ Nein, danke, soviel Geld habe ich nicht.
♦ Dann ... Moment... ja... hier habe ich ein Angebot nach Bodrum. Die Stadt liegt in der
Türkei.
○ In der Türkei? Prima! Da war ich noch nicht! Wie heißt der Ort?
♦ Bodrum. Es ist der individuellste Ferienort in der Türkei. Sehen Sie sich die Bilder an!
Die weißen Häuser, und der malerische Hafen mit der Johannita-Festung aus dem 15.
Jahrhundert liegen in einer romantischen Bucht.
○ Das gefällt mir. Aber sagen Sie: wie kommt man dahin? Wissen Sie: ich bin Chauffeur
von Beruf, ich fahre das ganze Jahr, im Urlaub will ich nicht noch am Lenkrad sitzen.
♦ Sie können den Zug nehmen. Oder Sie fliegen, - der Flughafen liegt gar nicht so weit
von Bodrum entfernt.
○ Schön. Und wo kann man dort übernachten?
♦ Es gibt viele Hotels.
○ Ich will aber nicht in ein Hotel. Ich bin mit anderen Leuten nicht gern zusammen. Ich
will nur mit meiner Familie zusammen sein: mit meiner Frau und den beiden Kindern.
♦ Dann hätten wir noch sehr schöne Bungalows im Feriendorf. Dort haben Sie alles, was
Sie im Urlaub brauchen. Alle Zimmer sind mit Dusche und WC. Und zu den
Bungalows gehört ein eigener Strand.
○ Sind die Bungalows komfortabel?
♦ Natürlich! Sie haben zwei Zimmer, Küche und Bad. Kühlschrank, Fernseher und Radio
finden sie dort auch.
○ Sehr gut. Kann man da essen? Gibt es ein Restaurant in der Nähe?
♦ Ja, natürlich. Es gibt dort mehrere Restaurants mit türkischer und internationaler Küche.
Sie liegen ganz in der Nähe des Feriendorfs. Außerdem gibt es viele Lebensmittelgeschäfte.
○ Gut.Und was wird meinen Kindern geboten? Sie wollen Aktiv-Urlaub machen. Gibt es
dort auch Sport-und Unterhaltungsmöglichkeiten?
♦ Aber ja, sie können Tennis und Tischtennis spielen. Auch Windsurfen ist möglich.
○ Kann man dort auch Billiard spielen?
♦ Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
○ Und was kostet das für zwei Wochen?
♦ 1000 Euro.
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Teil 2
○ Hör mal, mein Schatz, ich habe einen wunderschönen Urlaubsort gefunden. Bodrum
heißt er.
♦ Wo liegt denn das?
○ An der türkischen Riviera. Und es ist spottbillig. Der Bungalow kostet für zwei Wochen
nur 1000 Euro.
♦ Das ist wirklich nicht viel. Aber ein Bungalow ist doch nicht besonders bequem und
komfortabel, nicht?
○ Oh, doch!! Du findest dort alles! Zwei Zimmer, Küche, Bad, Terrasse. Außerdem hast
du noch einen Kühlschrank, Videorecorder und Mini-Bar!
Δ Aber das wird doch langweilig! Den ganzen Tag in der Sonne liegen! Das ist nichts für
mich!
○ Aber Tina! Du kannst dort den ganzen Tag Sport treiben. Tennis, Kanufahren, Billiard
und Gymnastik sind gratis. Außerdem gibt es einen Surfkurs.
Δ Einen Surfkurs? Das hört sich schon besser an!
○ Na siehst du! Und Du Mathilda, du wirst dich auch wohl fühlen: direkt neben dem
Feriendorf gibt es ein deutsches Restaurant. Dort bekommst du Schnitzel und
Kartoffeln und deutsches Bier.
♦ Wunderbar!
NÄCHSTES JAHR VIELLEICHT ...
9. b) Hören Sie die Texte. Wer spricht?
Text 1
„Wer seinen Urlaub zu Hause verbringt, kann in meinem Salon einen Schönheitstag buchen.
Dazu gehören Maniküre, Rückenmassage, Pediküre und Fußmassage, Make-up-Beratung und
vieles mehr. Im Urlaub nehmen die Leute sich für so etwas eher mal Zeit. Ich kann im Sommer überhaupt nicht weg – und ich will es auch nicht. Es ist viel schöner, in der Nachsaison
zu fahren. Da gibt es nicht so viele Leute. Im Herbst fahre ich mit meinen Freundinnen nach
Sri Lanka in die „Lotus Villa“.“
Text 2
„Ich bin vor zwei Jahren Eismann geworden. Seitdem ist es bei mir mit dem Sommerurlaub
komplett unnormal. Während der Saison kann ich ja überhaupt nicht weg. Nicht mal einen
Tag Motorrad fahren, mein großes Hobby – keine Chance!
Wie soll ich da einfach mal wegfahren? Wer macht denn dann das Eis?“
Text 3
„Ich habe seit einem halben Jahr keine Arbeit mehr. Die Hälfte von meinem
Arbeitslosengeld geht für die Miete drauf, und ich brauche ja auch was fürs Essen, und für
Kleider. Urlaub ist überhaupt kein Thema für mich. Wie für Millionen andere. Es mag
zwar etwas komisch klingen – aber wozu braucht ein Arbeitsloser auch Urlaub? Den hab‘
ich doch jeden Tag. Noch dazu in einer schönen Stadt wie München.“
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Text 4
„Wir sind ein Familienbetrieb. Ich bin von Kind auf daran gewöhnt: im Sommer gibt es
keinen Urlaub. Aber ich bin auch so viel an der frischen Luft. Und es ist sehr schön, hier am
Starnberger See. Manchmal allerdings hab‘ ich drei bis vier Wochen keinen einzigen Tag frei,
immer volle zwölf Stunden Arbeit. Da denk ich schon mal: ganz schön blöd, meine Freunde
hocken gemütlich im Biergarten…“
Text 5
„Sommerurlaub habe ich seit 1974 nicht mehr gemacht. Will ich auch gar nicht! Hier ist es
wie im Paradies. Hier im Freibad haben wir einen Zwanzig-Hektar-Park, viele Bäume,
Blumen. Ich bin sowieso kein Urlaubstyp – ich werd‘ krank, wenn ich 14 Tage nicht in
meinem Bett schlafe. Und die Arbeit ist sowieso mein Hobby.“

Lektion 18 Haben Sie ein Zimmer frei?
Teil A
AN DER REZEPTION
1. a) Ergänzen Sie den Dialog.
♦ Guten Tag! Wir möchten ein Doppelzimmmer für zwei Personen.
○ Wir haben eins im zweiten Stock.
♦ Ist das Zimmer mit Bad?
○ Ja, natürlich. Bei uns sind alle Zimmer mit Dusche und WC.
♦ Kann man bei Ihnen ein Auto mieten?
○ Ja. Haben Sie einen Führerschein?
♦ Ja, natürlich. Wann gibt es Frühstück?
○ Zwischen 7 und 10 Uhr.
♦ Kann man aufs Zimmer einen Hund mitnehmen?
○ Leider kann man bei uns kein Haustier mitnehmen.
♦ Muss man den Schlüssel an der Rezeption abgeben?
○ Wie Sie wollen. Das Zimmermädchen hat sowieso einen zu Ihrem Zimmer.
♦ Wie weit ist es ins Zentrum?
○ Zirka 20 Minuten zu Fuß. Aber Sie können auch den Bus bis zum Hauptplatz nehmen.
WÜNSCHE EINES HOTELGASTES
3. Was möchte Herr busch? Hören Sie die Dialog.
Dialog 1
♦ Hier ist Busch, Zimmer 654. Bitte, wecken Sie mich morgen früh.
○ Um wie viel Uhr?
♦ Um 6 .
○ In Ordnung, Herr Busch.
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Dialog 2
♦ Könnten Sie für mich ein Taxi bestellen?
○ Gerne. Für wann?
♦ In 10 Minuten, bitte.
○ Geht in Ordnung! Mit wem spreche ich?
♦ Busch. Zimmer 654.
Dialog 3
♦ Hier Busch, Zimmer 654. Kann ich bei Ihnen Theaterkarten bestellen?
○ Ja, natürlich. Was möchten Sie gerne sehen?
♦ Ein Ballett. Den „Wundersamen Mandarin“ von Béla Bartók.
○ Am wie vielten?
♦ Am 23. Drei Karten bitte im Parterre.
Dialog 4
♦ Könnten Sie mir die Schuhe putzen lassen?
○ Ja natürlich. Wann möchten Sie sie zurückhaben?
♦ Bis morgen. Geht das?
○ Ja, selbstverständlich. Auf welchen Namen bitte?
♦ Busch. Zimmer 654.
Dialog 5
♦ Ich möchte mein Frühstück aufs Zimmer. Zimmer 654, Busch.
○ Ja, gerne. Was möchten Sie?
♦ Kaffee mit Milch, zwei Brötchen, Käse, ein Obstjoghurt mit Müsli und die Zeitungen
bitte. Eine Frankfurter und eine Neue Züricher.
○ Ist gut, Herr Busch.
Dialog 6
♦ Sagen Sie mir bitte, wie komme ich am besten zum Lisztplatz.
○ Fahren Sie mit dem Vierer drei Stationen in Richtung Zoo.
♦ Danke.
ÜBERNACHTUNG IM SESSELLIFT
13. b) Hören Sie den Text.
„Ich habe in Österreich Urlaub gemacht. In Kramsach, zwischen Kufstein und Innsbruck,
fährt ein Sessellift zum Sonnwendjoch. Dort oben auf dem Berg ist das Panorama wunderschön am Abend. So bin ich an einem warmen Sommerabend mit dem Sessellift hinaufgefahren. Ich habe mutterseelenallein in dem Lift gesessen. Und dann hat man plötzlich den
Lift abgestellt, als ich gerade über einem tiefen Abgrund war. Ich habe keine Chance zum
Aussteigen gehabt, und weit und breit hat es keinen Menschen gegeben. Ich habe geschrien
und gerufen … aber niemand hat mich gehört. So bin ich die ganze Nacht im Lift sitzen
geblieben. Man hat mich am nächsten Tag um 6 Uhr gefunden und mit Grippe ins
Krankenhaus geliefert. Ich werde die Nacht nie vergessen!“
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Lektion 19 Schule macht Spaß?
EIN INTERVIEW
10. a) Hören Sie ein Interview mit Marinne Wulkopp, ... .Worüber spricht sie?
♦ Sie hören nun ein Interview mit Frau Marianne Wulkopp, einer Lehrerin des Hamburger
„Gymnasiums Hochrad”, die das „Segelnde Klassenzimmer” ins Leben rief. Frau
Wulkopp, was unterrichten Sie?
○ Ich unterrichte Sport und Englisch.
♦ Und wie kamen Sie auf die Idee, das „segelnde Klassenzimmer” ins Leben zu rufen?
○ Ich kenne viele Jugendliche und sehe, dass sie immer weniger spielen und immer
weniger Sport treiben. Sie leben dagegen immer mehr von „Secondhand-Erfahrungen”:
Fernsehen, Video, Computer. Und diese Jugendlichen – ich bin davon völlig überzeugt,
suchen Erlebnisse aus erster Hand.
♦ Ja. Spielt das Wasser und Segeln eine große Rolle in Ihrem Leben?
○ Eigentlich nicht, aber mein Großvater war Schiffskapitän.
♦ Wie reagierte eigentlich Ihr Schuldirektor auf Ihre Idee?
○ Die Idee hat ihm gut gefallen, er hat mir viel geholfen. Aber es war nicht leicht, für das
Projekt zu kämpfen: ich ging von Elternabend zu Elternabend, um die Leute von dem
Projekt zu überzeugen.
♦ Ja, das ist so… Eine heikle Frage würde ich jetzt stellen… und zwar, die finanzielle
Seite des Projekts… Na ja… es ist eine hübsche Summe… das Projekt kostete 6000
Euro pro Schüler. Sagen Sie, wer hat das alles finanziert?
○ Die Hälfte der Summe haben die Eltern und die Schüler finanziert. Und die andere
Hälfte kommt von Sponsoren.
♦ Von wem haben Sie Geld bekommen?
○ Mehrere Versicherungen, Firmen und eine Bank überwiesen Geld an uns. Wir haben
von Firmen auch Lebensmittel bekommen: Brötchen, Gurken, Cola und Fleisch zum
Beispiel.
♦ Na ja, also eine solche Reise ist ein Luxus… nicht jeder Schüler kann sich sowas
erlauben… oder?
○ Ja, das stimmt... Aber manche Schüler haben das nicht als Geschenk von ihren Eltern
bekommen, sondern sie haben dafür hart gearbeitet. Frank zum Beispiel. Seine Mutter
freute sich nicht besonders über die Reise, trotzdem hat sie „ja“ gesagt. Aber Frank
musste das Geld für die Reise selbst zusammenbringen. Also jobbte er nachmittags bei
einer Jeanskette, und half dort bei den Renovierungsarbeiten.

Lektion 20 Gute Besserung!
ARZTBESUCH
3. Hören Sie die Dialoge. Was passt zusammen?
Dialog 1
♦ Was fehlt dir?
○ Ich habe Fieber, und mir ist kalt.
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Dialog 2
♦ Welche Beschwerden haben Sie?
○ Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe Fieber, außerdem habe ich Halsschmerzen.
Dialog 3
♦ Hast du keinen Appetit?
○ Nein, ich kann nicht essen. Ich habe mir den Magen verdorben.
Dialog 4
♦ Hast du Kopfschmerzen?
○ Ja, der Kopf tut mir furchtbar weh.
Dialog 5
♦ Sie haben sich leider den Fuß gebrochen.
○ Oh,weh! Wie kann ich dann arbeiten gehen?
Dialog 6
♦ Herr Dingl! Sie haben leider eine Lungenentzündung. Ich verschreibe Ihnen ein
Antibiotikum.
○ O, nein, Herr Doktor, ich bin allergisch gegen Antibiotika.
WAS FEHLT IHNEN?
11. Hören Sie den Text.
♦ Guten Tag, Herr Doktor!
○ Guten Tag, Frau Müller-Turgau! Was haben Sie denn?
♦ Ach ja… wissen Sie Herr Doktor, mein Hals, ich hab schon wieder so schreckliche
Halsschmerzen.
○ Ach ja…
♦ Seit wann haben Sie denn?
○ Ja… ich weiß auch nicht genau…aber so seit fünf Tagen ist es ganz schlimm…
♦ Seit fünf Tagen, und dann kommen Sie erst jetzt?
○ Ich hab’ gedacht… ich kriege das wieder hin mit ein bisschen Tee und so… man läuft
ja auch nicht gleich zum Arzt.
♦ Na ja, das sehe ich anders. Machen Sie den Mund auf. Aha… Ja…ja. Das hab ich mir
gedacht. Tja, da haben Sie eine Mandelentzündung.
○ Oh nein.
♦ Mal wieder.
○ Ich weiß nicht, was ich hab mit meinen Mandeln, aber…
♦ Ich muss mal nachsehen. Das ist die vierte in diesem Jahr.
○ Schon die vierte!
♦ Also langsam wird es mir ein bisschen viel. Ich würde Ihnen vorschlagen, ich schicke
Sie einmal zu einem Spezialisten.
○ Oh!
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♦ Kennen Sie einen Hals-Nasen-Ohrenarzt?
○ Nein, eigentlich nicht, nein.
♦ Also ein Freund von mir, der Herr Doktor Schulze … da schreib ich Ihnen mal eine
Überweisung, und dann gehen Sie mal hin.
○ O.K. Ist in Ordnung.
♦ Und ich würde Ihnen raten, dass wir Ihnen die Mandeln herausnehmen lassen.
○ Eine Operation!
♦ Schauen Sie…
○ Aber Herr Doktor. Nein, ich hab’ Angst vor Operationen!
♦ Das versteh ich alles, aber das ist ein ganz kleiner Eingriff.
○ Sicher?
♦ Sicher!
○ Nicht weh???
♦ Nein, das tut überhaupt nicht weh unter Vollnarkose und dann bleiben Sie ein paar Tage
im Krankenhaus und dann sind Sie Ihre Probleme los. Und das geht ja nicht, dass Sie
fünfmal im Jahr zu mir kommen wegen Mandelentzündung.
○ Ja… ich glaube, Sie haben Recht.
♦ Na, ich denke mal.
○ Ich gehe da mal hin…
♦ Haben Sie noch andere Beschwerden?
○ Nein, eigentlich nicht, es geht mir sonst ganz gut.
♦ O.K. dann würde ich sagen, Wiederschauen.
○ Auf Wiedersehen Herr Doktor! Vielen Dank.”
DER ANRUFBEANTWORTER VON DR. WAGNER
12. Hören Sie sich den Anrufbeantworter von Dr. Wagner an.
„Guten Tag. Hier ist der Anrufbeantworter Anschluss 4469781 Doktor Wagner.
Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie nach dem Piepton. Ich rufe Sie
umgehend zurück.“
„Guten Tag. Hier spricht Günter Schubert. Ich wollte heute Morgen ein Bad nehmen, dabei
bin ich in der Wanne ausgerutscht und habe mir das Bein verletzt ... und jetzt habe ich furchtbare Schmerzen. Ich kann nicht einmal einen Schritt machen. Herr Doktor, bitte kommen Sie
so schnell wie möglich, ich halte es nicht mehr aus!“
„Hallo. Hier Elisabeth Stein. Herr Doktor, ich glaube, ich habe eine Grippe. Ich kann kaum
sprechen, so sehr schmerzt mir der Hals. Ich habe gestern vor dem Schlafengehen zwei Fiebertabletten genommen, aber sie haben nichts genutzt. Ich habe die ganze Nacht kaum ein
Auge zugemacht, so schlimm war der Husten. Auf Wiederhören!“
„Guten Tag Doktor Wagner, hier ist Jürgen. Ich hatte gestern Schwimmunterricht. Kaum war
ich zu Hause, bekam ich schreckliche Ohrenschmerzen. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Meine Eltern sind nicht zu Hause. Soll ich irgendwelche Medikamente einnehmen? Bitte,
rufen Sie zurück! Danke, auf Wiederhören.“
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Lektion PLUS
STÄDTEQUIZ
8. a) Hören Sie nun die drei Texte und kontrollieren Sie sich.
„Toll, dass du diese Stadt gewählt hast! Du magst das Meer, stimmt’s, na, dann nicht’s wie
auf nach Rostock! Denn einen ziemlich langen Sandstrand hat Rostock auf jeden Fall, Sonne
und Wind auch, aber die Temperaturen sind natürlich weit vom Riviera-Klima entfernt. An
schönen Sommertagen ist das Meer ungefähr 19 Grad warm. Ich finde es aber echt angenehm
dort.
Ein großes Erlebnis ist, wenn man von der See in die Stadt kommt: der Hafen von Warnemünde. Warnemünde ist ein Stadtteil von Rostock, das Seebad der Stadt. Von dort kann man
mit der Fähre einen Ausflug nach Dänemark machen.
Der 32 m hohe Leuchtturm ist mehr als 100 Jahre alt. Auf der Bühne am Leuchtturm, die vor
kurzem ihr 100 jähriges Jubiläum feierte, gibt es regelmäßig Kurkonzerte.
Wenn du nach Rostock kommst, wirst du dich wundern, wie schnell sich alles geändert hat.
Überall wird gebaut und modernisiert.
Ich mag dennoch den alten Teil der Stadt am meisten. Hast du gewusst, dass hier 1419 die
erste norddeutsche Uni gegründet wurde?
Leider wurden aber im 2. Weltkrieg viele Baudenkmäler zerstört, aber in der Innenstadt sind
viele alte Häuser übriggeblieben. Wie das gotische Rathaus zum Beispiel. Das Rathaus diente
früher als Kaufhaus, Kaufleute boten hier ihre Waren an.
Und wenn du mal in der Innenstadt bist, dann musst du unbedingt das Hausbaumhaus
besichtigen. Ja, meine Damen und Herren, das ist kein Fehler! Das ist das Haus-baum-haus.
Also, ein Haus, das so gebaut wurde, wie ein Baum. Unten ein kräftiger Stamm, oben die
Etagen wie die Zweige eines Baumes.“
9. Hören Sie noch einmal den Text über Salzburg. Was ist richtig?
„Hallo und Grüß Gott! Hier ist wieder der Seppi, diesmal aus Salzburg, der Hauptstadt des
Bundeslandes Salzburg. Na, was sagt ihr zu dieser malerischen Landschaft? In der Mitte der
Stadt fließt die Salzach, und rundherum erheben sich schon die Voralpen. Habt ihr auf dem
Weg hierher die vielen kleinen Seen gesehen? Altaussee, Mondsee oder den Wolfgangsee.
Fantastisch nicht wahr? Und was sagt ihr zu diesen herrlichen barocken Lustschlössern rund
um Salzburg? Eines müßt ihr unbedingt besichtigen, das Schloss Hellbrunn, das durch seine
Wasserspiele bekannt ist. Die sind echt super. Man stellt sich irgendwohin und plötzlich
spritzt es von irgendwo heraus.
Die Stadt selbst hat natürlich auch einiges zu bieten: viele Sehenswürdigkeiten, elegante
Geschäfte, tolle Kaffeehäuser und und und… und natürlich Mozart in jeder Menge. Du kannst
dir anschauen, wo unser Wolfgang Amadé geboren wurde, und gewohnt hat. Hier, im
Mozartmuseum kann man seine Geige und Briefe sehen. Sogar die Musikakademie ist nach
ihm benannt: das Mozarteum. Achtung Naschkatzen! Wie wär’s mit einer Mozart-kugel? “
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10. a) Hören Sie noch einmal den Text über Luzern. Was ist richtig?
„Grüezi, grüezi, euer Toni ist’s wieder! Ihr müsst wohl für die Literaturstunde morgen
Schiller’s Wilhelm Tell lesen, hab’ ich Recht? Deswegen habt ihr also diese Stadt am
Vierwaldstättersee eingetippt…
Na, reden wir ernst! Luzerns Lage finde ich wirklich malerisch: hinter uns die Berge, vor uns
der blaue See, und wir in der Mitte einer wunderschönen Altstadt. Und das alles an den Ufern
der Reuss, des wunderschönen Flusses von Luzern, über den eine berühmte, überdachte
Holzbrücke, die Kappelbrücke, führt. Sie wurde 1408 gebaut, und ist mit Bildtafeln dekoriert.
Oder wollt ihr vielleicht auf den Berg? Der Pilatus ist der Hausberg von Luzern. Von Mai bis
November klettert die steilste Zahnradbahn der Welt auf den Berg. Und wenn du Glück hast,
kannst du dort oben einen Jodler hören. Das isch echt super!
Europas größtes Verkehrsmuseum befindet sich auch in dieser relativ kleinen Stadt. Das ist
ein Privatmuseum. Jährlich kommen gegen 600 000 Besucher ins „Verkehrshaus Luzern“.
Luzern ist übrigens die Hauptstadt des Kantons Luzern. “
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