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1. Guten Tag,
Kinder
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Család, barátok, nevek
Számok 1–12-ig

2. Hallo, Freunde!
Adatok önmagamról
Országok, városok
Ismerkedés
Életkor
Az ABC

Beszédszándék

Nyelvtan

Irodalom

• Megszólítás,

• a heißen ige egyes szám

köszönés
• Bemutatás,
bemutatkozás
• Jelentkezés
telefonon

1. személyben
• der és die határozott
névelôk: a nemek
bemutatása (személyek,
állatok)
• der Vater – mein Vater
die Mutter – meine Mutter
megfeleltetések

H. Manz:
Freundinnen
H. Manz:
Waldsterben
(rövidítve)
Eins, zwei,
drei… (dal)

12 • Bemutatkozás
• Érdeklôdés
a partner neve,
lakhelye iránt

• igeragozás jelen idôben

egyes számban
• személynév – névmás
váltás

3. Wer ist zu Hause? 18 • Hely, lakhely
megnevezése
Közvetlen környezetünk: • Érdeklôdés
valakinek
ház, lakás, lakhely, város
holléte felôl
Számok 13–20-ig

• a sein ige ragozása egyes

26 • Tevékenységek
leírása
• Érdeklôdés
Tevékenységek, hobbi
kedvenc
foglalatosságok
iránt

• az igék ragozása egyes

• Mesélés
5. Können Elefanten
állatokról
schwimmen?
35
• Figyelem
felkeltése
Állatkert, állatok
• Képességek
megnevezése

• a fônevek többes száma
• a der – ein, die – eine,

4. Wer macht was?

számban és többes szám
3. személyben
• kérdômondat kérdô szóval
és kérdôszó nélkül
• az im és in der igazo dása
a fônevek neméhez

számban és többes szám
3. személyben
• rendhagyó igék: fahren,
schlafen

das – ein névelôk
• a können ige ragozása
jelen idô egyes számban
és többes szám
3. személyben

J. Krüss:
Das ABC
der Namen
(részletek)

E. Gomringen:
Baum

E. Jandl
nyomán:
Bodybuilding

D. Kersten
nyomán: Was
Tiere können
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Beszédszándék

6. Mein Stundenplan 42 • Mesélés tantárgyakról,
iskolai tevéIskola: órarend, tantárkenységekrôl
gyak és tevékenységek
A hét napjai

7. Was ist das?
Wer ist das?

Karnevál, kosztümök
Szerepek, foglalkozások

és többes szám 1. személyben
• a lesen ige ragozása
• egyenes és fordított
szórend
• a sein ige fônév mellett

tárgyak megnevezése
• Tagadás, helyesbítés
• Mesélés a reg-

8. Apfelkuchen
mit Vanilleeis

57

9. Alles, was
ich hab’!

65

gelirôl
• Kérés, rendelés
Étkezés, étkezési szokások • Bocsánatkérés,
köszönet
Reggeli készítés
• Felszólítás
Ételek, italok
• Mesélés gyûjte-

az állítmány szerepében
• tagadás kein -nel

• a felszólító mód egyes

számban
• a fônevek tárgyesete

idôben
• a fônevek tárgyesete ein /
kein névelôvel

• Színek,
10. Lieblingszahlen,
tulajdonságok
Lieblingsfarben
74
megnevezése
• Tanácsadás
Vásárlás: kedvenc
• Tetszés / Nemruhadarabok, színek,
tetszés kifejezése
tulajdonságok
• Érdeklôdés árak
Számok 20-tól
iránt

• a sein ige melléknév

• Kívánságok

mellett az állítmány szerepében
• a nehmen és a mitnehmen
ige

• a dátum kifejezése
• a bekommen ige haszná-

kifejezése
83 • Gratuláció

lata perfektumban egyes
szám elsô és második
személyben
• a mögen ige ragozása
egyes számban

Születésnap: kívánságok,
ajándékok, ünneplés
Évszakok, hónapok
Nyelvtani fogalmak és szerkezetek

90

Szójegyzék

92

Das fantastische Wörterbuch

E. Grosche:
Nach dem
Spülen

• a haben ige ragozása jelen

ményekrôl
• Ajánlattétel
cserére
Iskolai felszerelések,
gyûjtemények, csere-bere • Birtoklás és
hiány kifejezése

11. Herzlichen
Glückwunsch zum
Geburtstag!

Irodalom

• igeragozás egyes számban

• Személyek,

50

Nyelvtan

W. Höllerer:
Auf der Bank
(rövidítve)

V. FerraMikura: Was
ich von meinen
Tanten zum
Geburtstag
bekam
(rövidítve)
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