
3

Lecke–Téma–Szókincs Beszédszándék Nyelvtan Irodalom, 
olvasnivaló

1. Aus Wien nach 
Mannheim 5

Szünidei cselekvések
Költözés, lakás

 programjavaslat, invitálás 
(hová menjünk)

 ellenjavaslat
 amit kell, amit 
tudunk és amit 
szeretnénk megtenni

 szemrehányó kérdés

 helyhatározók „wohin” kérdésre 
auf, in és nach elöljárókkal

 a müssen segédige 
 a jövő idő

Schulferien 
in Deutschland 
und in Öster-
reich

2. Rebekka findet 
Freunde 14

Bemutatkozás
Család, barátok, hobby
Lakókörnyezet, épületek, 
helyek

 lakhely, lakcím 
megnevezése

 félelem kifejezése
 akarás és nem akarás
 indoklás, kifogások 

 sorszámnevek („im ersten 
Stock”)

 részes eset személyekre 
vonatkozóan (wem, dem, der)

 a wollen segédige

Im neuen Haus  
(Vera Ferra-
Mikura nyomán)

3. In der Schule 23

Tantárgyak, osztályzatok,
ülésrend
Az iskola és az osztály
bemutatása

 helymeghatáro zás
 összehasonlítás: 
régebben és most

 beszámoló 
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Jelmagyarázat Páros feladat

Csoportos feladat

Játék

CD 5. szám: A szöveg a könyvben van.

CD 12. szám: A szöveget hallás után javasoljuk feldolgozni. 

A  hanganyag átirata a kiadó honlapján található: www.ntk.hu

Olvasásra szánt szöveg

Az oldal anyagához a munkafüzet adott feladatai kapcsolódnak.
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