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Anyukámnak anyukáját 
Úgy hívom, hogy Nagymama, 
Süteményt süt, gombócot főz, 
Messze száll az illata. 

Bartos Erika: Anyák  

 
 
 
 

8. A családunk 
 
 

• Ő a ti nagypapátok? 

❖ Igen, a mi nagypapánk. 

 

• Ez a fiú Zoli testvére? 

❖ Nem, az én testvérem. 

 

• Az ő anyukája Éva néni? 

❖ Nem, Peti anyukája. 

 

• Az ő bátyjuk Péter? 

❖ Igen, az ő bátyjuk. 

 

Zsuzsa: Már sokszor meséltem a családomról. Most a bátyámmal együtt 

bemutatjuk a bővebb családunkat, a rokonokat. Édesanyánknak van két testvére, 

egy bátyja és egy húga. A bátyja, Feri bácsi harminchét éves, és orvos egy 

kórházban. Ő a mi nagybátyánk. Neki egy fia van, Bence, kilencéves. Ő az 

unokatestvérünk. Az anyukája, Kati néni, a mi nagynénink szintén orvos. 

Anyukánk húga, Éva huszonnyolc éves és óvónő. Ő a nagynénink. Ő még nincs 

férjnél, és nincsenek gyerekei. A nagymama és a nagypapa, anyukám szülei egy 

közeli faluban laknak. Ott mindig összegyűlik a család, ha valakinek 

születésnapja van.  

Apukánknak csak egy testvére van, egy nővére, Andrea, aki negyvenkét éves, és 

egy iskolában tanít. Andreának van négy gyereke, két fia és két lánya. A fiúk 

tizenhat évesek és ikrek, Tomi és Gábor a nevük. A lányok közül az egyik, Tímea 

tizennégy éves, és Júlia tizenegy. Az ő édesapjuk informatikus. Apukám szülei, a 

mi apai nagyszüleink ugyanabban a házban laknak, mint apa nővére a 

családjával, ezért mindig találkozunk a négy unokatestvérünkkel is, ha a 

nagyszülőkhöz megyünk. Összesen öt unokatestvérünk van, velünk együtt pedig 

nyolc gyerek van a rokonságban. Hétvégén gyakran elmegyünk apa 

rokonságához, akik itt laknak a városban vagy anyai nagyszüleinkhez a közeli 
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faluba. Anyai nagyapánkkal sokszor kimegyünk az erdőbe, rengeteg dolgot tud 

az állatokról és a növényekről, és sok mindent megmutat nekünk. Nagymamánk 

pedig finom ételeket főz. Anyu mindig azt állítja, hogy már megint egy kilót hízott 

egy hétvége után, mert a nagymama olyan jól főz. Néha Bence, az 

unokatestvérünk is ott van a nagyszülőknél. Vele nagyon jól szórakozunk. Sokat 

labdázunk a nagyszülők tágas kertjében, bújócskázunk, fogócskázunk vagy 

nyáron napozunk és beszélgetünk. 

Apai nagyapánk sokat játszik velünk, amikor náluk vagyunk. Nagyon érdekes 

történeteket mesél a gyerekkoráról. Sokszor órákig ülünk mellette és figyelünk.  

A kutyámat, Bodrit a tizedik születésnapom alkalmából kaptam, ő egy fekete puli. 

A húgomnak pedig két cicája van. Az egyik szürke, a másik pedig koromfekete, 

csak egy kis fehér folt van a bal lábán. Úgy néz ki, mintha zoknija lenne. 

Remélem, hamarosan eljöttök hozzánk, és megismeritek a családunkat. 

 

Nézd meg Zsuzsa családfáját a következő oldalon, és felelj a kérdésekre! 

 

Hogy hívják Zsuzsa nagymamáját, aki az édesanyjának az édesanyja? 

________________________________________________________________ 

Hogy hívják Zsuzsának azt a nagypapáját, aki sokat mesél? 

________________________________________________________________ 

Hogy hívják azt a rokont, aki informatikus? ______________________________ 

Ki az ikrek édesapja? _______________________________________________ 

Ki Bence nagynénje? _______________________________________________ 

Mi a foglalkozása Molnár Péter testvérének? ____________________________ 

Rokona Tominak Németh Anna? ______________________________________ 

Ki Júlia nagybátyja? ________________________________________________ 

Hány unokája van Kiss Péternek? _____________________________________ 

Hány unokája van Nagy Máriának? ____________________________________ 

Hány unokatestvére van Gábornak? ___________________________________ 

Hány unokatestvére van Bencének? ___________________________________ 

Hány bátyja van Júliának? ___________________________________________ 

Ki az, aki sokat játszik a gyerekekkel? __________________________________ 
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Zsuzsa családfája: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lapozz bele újra Bálint Ágnes Szeleburdi család című könyvébe,  

és rajzold le a mesélő családfáját, majd mutasd be a családját!  

 

 Helyesírás 

A tulajdonnevek írása: 

A tulajdonneveket (személyek, állatok, intézmények neveit, a címeket, 

márkaneveket, földrajzi neveket stb.) azzal különböztetjük meg a köznevektől, 

hogy nagybetűvel kezdjük őket.  

Asztalos Ibolya – személynév, asztalos – foglalkozás, ibolya – növény  

Bükk – hegységnév, bükk – fafajta 

A személynevek minden tagját nagy kezdőbetűvel írjuk. Pl.: Petőfi Sándor, 

Kossuth Lajos, … 

Az intézménynevek minden tagját az ‚és‘ szó kivételével nagy kezdőbetűvel 

írjuk. Pl.: Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium, Kossuth Lajos Gimnázium 

és Szakközépiskola, de gimnázium, szakközépiskola 

 
Keresd ki és másold le a tulajdonneveket: 

MAGYAR, PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, MÁRIA NÉNI, NÉMETH 

JÁNOS, ISKOLA, GIMNÁZIUM, NAGY LAJOS GIMNÁZIUM, NÉMET VÁROS, 

KOVÁCS IBOLYA, KÉK IBOLYÁK, EGRY JÓZSEF SZAKISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 

 

Molnár János 
/ Nagy Mária Kiss Péter / 

Németh Anna 

Molnár 
Andrea 

Zsuzsa 

Molnár 
Péter 

Zoltán Kati 

Tomi Gábor Tímea Júlia 

Kiss 
Ágnes 

Kiss 
Éva 

Kiss 
Ferenc 

Bence 

Nagy 
Katalin Tóth András 
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Nyelvtan 

 

 

1. Birtokos névmás  

 
o Kié ez a füzet? 

➢ Az enyém. 

 
o Ez a te táskád? 

➢ Igen, az enyém. 

 
o Ez Zoli autója? 

➢ Igen, az övé. (Zolié) 

 

2. Birtokjel 

 

o Kié ez a füzet? 

o Edité. (= Edit füzete) 

 

o Ez Kati tolla? 

➢ Nem, nem Katié, hanem azé a fiúé.  

 

  

1. Birtokos névmás / Possessivpronomen 
 

enyém, tied, … 
 
2. Birtokjel / Besitzzeichen  

 
Kié ez a könyv? – Katié. 

 
3. Birtokos személyjel / Besitzerzeichen 
 

a. Ein Besitzer – ein Besitz                 a könyvem 
b. Mehrere Besitzer – ein Besitz         a könyvünk 

 

         Kié? / Wem gehört...? 
 
én – enyém  

te – tiéd 

ő – övé / Ön – Öné / (Pali – Palié) 

 
mi – miénk (mienk) 

ti – tiétek (tietek) 

ők – övék ! Önök – Önöké / a fiúk – a fiúké 
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3. Birtokos személyjel 

 

Egy birtokos – egy birtok  Több birtokos – egy birtok 

 
 

Kinek a labdá  ez? 

Kati labdá . 

 

 
 

Kiknek a labdá  ez?  

A gyerekek labdá . 

  

Szórend / Wortfolge  

 

     a lány         labdá  

 

der Ball  des  Mädchens 

 

Mondatban / Im Satz 

Kinek a …? Kiknek a …? Wessen … ist …? 

Az (én) kabát  fekete. 

A (te) kabát  kék. 

Az (ő) kabát  fehér. Kati kabát  fehér. Az Ön kabát  fehér. 

A (mi) kabát  sárga. 

A (ti) kabáto  lila. 

Az (ő!) kabát zöld. A fiúk kabát  zöld. Az Önök kabát  zöld. 

Kinek van ... - ? Wer hat …? 

Nekem van egy macsk . 

Neked van egy lov . 

Katinak van táská és füzet .  

Zolinak van barát . 

Nekünk van egy kutyá . 

Nektek van egy autó . 

Nekik van egy lakás . 

A lányoknak van egy lakás . 
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Birtokos személyjel 
 

Selbstlaut am Ende des 
Wortstammes 

Mitlaut am Ende des Wortstammes, 
 letzte Silbe 

außer -a/-e -a/-e dunkel 
 

hell hell: -ö, -ü, 

-… -´… -o- … -a- … -e-… -ö-… 

autó –  
 

óra –  
 

kabát –  
 

toll – 
 

szék – 
 

kör –  
 

autóm órám kabátom tollam 

 

székem 

 

köröm 

 

autód órád kabátod tollad 

 

széked 

 

köröd 

 

autója órája kabátja tolla széke köre 

autónk óránk kabátunk tollunk székünk körünk 

autótok órátok kabátotok tollatok széketek körötök 

autójuk órájuk kabátjuk tolluk székük körük 

ugyanígy: 

vonalzó 
esernyő  
kocsi 
falu 

fésű 

táska  
ceruza 
mappa 
szoknya 

asztal 
ablak 
barát 

ház 
hát 
vár 
táj 

füzet 
könyv 
kép 

gyümölcs 

 
Besitzerzeichen + weitere Endungen: 
 

a lány   labdá t 

den Ball   des Mädchens 

a lány   labdá n 

am Ball   des Mädchens 

a lány   labdá  mellett 

neben dem Ball   des Mädchens 

 

  

az én …      
a te ….        
az ő/Ön/a fiú…   
 
a mi ….      
a ti …         
az ő !…..  az Önök/a fiúk ….  
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Folytasd a sort! 
 

táská  táská at táská ban táská ra táská mal táská ról 

barát       

kert       

      

      

      

 
Lásd még „Nyelvtani összefoglalás”! 
 

Gyakorlatok 

 

1. Felelj a kérdésekre a minta szerint! 

Kié ez a táska? (én) – Az enyém. Ez az én táskám. 

Kié az az autó? (ő) 

______________________________________________________________ 

Kié ez a ceruza? (te) 

______________________________________________________________ 

Kié ez a ház? (mi) 

______________________________________________________________ 

 

2. Fogalmazd meg az alábbi mondatokat másképp, a minta szerint! 

Ez Zsuzsa tolla. – Ez a toll Zsuzsáé. 

Az Peti labdája. Az a labda …………. 

Ez az én kutyám. _______________________________________________ 

Az a mi házunk. ________________________________________________ 

Az a ti autótok. _________________________________________________ 

Az az ő lakásuk. ________________________________________________ 

 

3. Válaszolj a kérdésekre a minta szerint!  

 

Kinek a könyve piros? (én) – Az én könyvem piros. 

a. Kinek a pulóvere sárga? (te) ____________________________________ 

b. Kinek a nadrágja kék? (Zoli) ____________________________________ 



  

113 

 

c. Kiknek az autója új? (mi) _______________________________________ 

d. Kiknek a háza magas? (ti) ______________________________________ 

e. Kiknek a kutyája kicsi? (ők) _____________________________________ 

 

4. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő birtokosjelekkel és 

toldalékokkal! 

  Ergänze die Sätze mit den entsprechenden Besitzerzeichen und Endungen! 

 

Tegnap a barát……………….. voltam. (én) – Tegnap a barátomnál voltam. 

 

Délután a szoba……………. játszottam. (én) 

Én holnap elmegyek a nagynéni……………. Sopronba. (én) 

A te testvér……………. láttam tegnap az üzletben. 

A ti táska……………. van a mi ceruza…………… is. 

A mi kert……………. szép virágok nyílnak. 

Egy sündisznót láttam a mi udvar……………. tegnap este. 

 

5. Fordítsd le! 

 

a. der Ball des Kindes 

b. den Ball des Kindes 

c. mit dem Ball des Kindes 

d. vor dem Ball des Kindes 

e. der große Ball des Kindes 

f. den großen Ball des Kindes 

g. mit dem großen Ball des Kindes 

h. vor dem großen Ball des Kindes 

 
Der große Ball des Kindes ist hier. Ich sehe den großen Ball des Kindes. 

Wir spielen mit dem großen Ball des Kindes. Vor dem großen Ball des 

Kindes sitzt die Katze. 

 

  

• a gyerek labdája 

 
 

• der Ball des Kindes 
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6. Egészítsd ki a szövegeket a megfelelő birtokosjelekkel és (ahol kell) 

toldalékokkal! / Ergänze die Texte mit den entsprechenden 

Besitzerzeichen und Endungen (wo sie notwendig sind)! 

 

a. Az én barátnő……… Kati. A haj……… barna és hosszú, a szem……… 

kék, az arc……… kerek. A nadrág……… kék, a póló………. sárga és a 

cipő………. fekete. Van egy kis macska………. és három hörcsög………. . 

A szoba………. laknak a hörcsögök. A macska………. nagyon szeret 

játszani. A három hörcsög………. én még nem láttam, mert tegnap kapta 

őket. Kati minden délután tanul a testvér………., utána pedig elmegy a 

nagymama………. .  

 

b. Tegnap Palinál, a barát……. voltam. A szoba……. játszottunk a legújabb 

játék……. Utána elmentünk a nagypapa……. és ott, az ő kert……. 

dolgoztunk. 

 

7. Válassz ki két (esetleg több) személyt, és írj róluk!  

 

Olvasd fel a leírásodat, és az osztálytársaid találják ki, kikről írtál! 

 

8. Olvasd el a következő szöveget, és írd az adatokat a táblázatba! 

 

Az unokatestvérem Nagy Péter. Tizenöt éves diák, egy gimnáziumban tanul. Az 

édesapja, Nagy László negyvenéves sofőr. Az édesanyja, Nagy Lászlóné Molnár 

Zsuzsa harmincnyolc éves ápolónő. Péternek van két testvére. A húga, Kati 13 

éves, gimnáziumba jár és nagyon szeret festeni és rajzolni. Az öccse még csak 

nyolcéves, ő a népiskolába jár, és a legszívesebben focizik minden délután. Az 

unokatestvérem nagymamája hatvanéves, a nagypapája pedig hatvanöt éves. 

Ők nyugdíjasok. 

 

név életkor foglalkozás Mit szeret csinálni? 

Nagy László    
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  nyugdíjas  

 

9. Beszélj a családodról összefüggően a megadott szavak alapján! 

 

 

 

 

 

 

 

        http://www.wortwolken.com/ [2020.02.06.]. 

 

10. Beszélgessetek a családról a megadott szavak felhasználásával! 

 

http://www.wortwolken.com/ [2020.02.06.]. 

 
 
11. Hallgasd meg a következő verset, és egészítsd ki! 

 
Mikola Péter: Az én családom  
 

Az én ______________________ pont nekem való, 

rólunk minden jó elmondható. 

A papa, a mama, a ______________________ meg én, 

a legjobb család vagyunk a Föld kerekén. 
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Az én ______________________, tudd meg, egy jó bohém barát, 

a táskájában hagyja a gondját-baját. 

Tud ______________________ lenni, vagy cinkos, ha kell, 

úgy tanítgat, nevel, mint egy jó haver. 

R.: Az én családom ... 

Az ______________________ jobban nem szeret senki, 

mit kér, ezt nem tudom nem megtenni. 

Olyan lesz a ______________________, mint amilyen ő, 

kedves, megértő – nagyon szerethető. 

R.: 

A ______________________ kicsit flúgos, de rendes velem, 

néha veszekszünk, de azért kedvelem. 

Az ______________________ vagyok, sajnos nem a bátyja, 

de ha már így történt, bánja a kánya! 

R.: 

 
12. Játsszatok! „Gondoltunk valakire“ 

 
Hely: tanteremben körben állva vagy ülve  

Létszám: kisebb – közepes csoport  

Idő: tetszőleges, de minimum 5’ 

 
Egy tanuló kimegy az osztályból, a többiek pedig kiválasztanak valakit a 

csoportból. Jól megnézik ezt a személyt.  

Visszajön a tanuló, és mindenkitől hall egy-egy mondatot arról, akire gondoltak. 

Mindenki csak egy információt adhat.  

(Pl.: Ennek a személynek a haja barna. Nem így: Ennek a személynek a haja 

barna, rövid és göndör!)  

A kitaláló állandóan körbejár és körbenéz, a többiek nem néznek arra, akiről szó 

van. Közben a kitaláló mindig összefoglalja, amit hallott. Fel is jegyezhet 

szavakat. Ha nem elég, amit hallott a többiektől, kérdéseket tesz fel. Csak egy 

nevet mondhat, amikor úgy gondolja, megtalálta a megoldást. 

Pl.: 

1. gyerek: Ennek a személynek a haja barna. 2. gyerek: Ennek a személynek a 

nadrágja nem piros. … 

kitaláló: Tehát (also) ennek a személynek a haja barna és hosszú, a nadrágja 

nem piros, a táskája az asztal alatt van. 
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13. Dolgozz a szótárral! 

 

Keresd meg a következő szavakat a szótárban, és alkoss a magyar 

szavakkal mondatokat! 

 

történet 

 

 

történelem 

 

 

cím 

 

 

állít 

 

 

 

Szavak  

 

magyar német 

bővebb család die größere Familie 

rokon (-ok, -t, -om, -a) -r Verwandte / -e Verwandte, verwandt 

nagybáty (-ák, -át, -ám, ja), nagybácsi -r Onkel 

unokatestvér (-ek, -t, -em, -e) -r Cousin, -e Cousine 

óvónő -e Kindergärtnerin 

nagynéni -e Tante 

nincs férjnél sie ist nicht verheiratet 

nem nős er ist nicht verheiratet 

összegyűlik (-ni, összegyűlt) sich versammeln 

ikrek Zwillinge 

informatikus (-ok, -t, -om, -a) -r Informatiker, /-e Informatikerin 

apai nagyszüleink unsere Großeltern väterlicherseits 

ugyanabban im selben … in der selben … 

találkozunk wir treffen uns 

a rokonságban in der Verwandtschaft 

anyai nagyapánk unser Großvater mütterlicherseits 

erdő (erdők, erdőt, erdeje) -r Wald 

rengeteg sehr viel 

megmutat (-ni, ~mutatott) vkinek vmit zeigen jm. etw. (A) 

azt állítja, hogy … er/sie/es behauptet 

szórakozik (szórakozni, szórakozott) sich unterhalten, sich amüsieren 

bújócskázik (bújócskázni, 
bújócskázott) 

Versteck spielen 
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napozik (napozni, napozott) sich sonnen 

érdekes interessant 

történet (-ek, -et, -em, -e) -e Geschichte (-e Erzählung) 

gyerekkor (-ok, -t, -om, -a) -s Kindesalter 

figyel (-ni, figyelt) aufpassen, zuhören 

születésnapod alkalmából anlässlich deines Geburtstages 

puli, pulikutya  -r Puli (Hunderasse) 

koromfekete pechschwarz 

Úgy néz ki, mintha … er/sie/es schaut aus, als ob… 

megismer (-ni, megismert) kennenlernen 

 
Már tudok … 
 
egy kicsit     jól   nagyon jól 

 

Tudok beszélgetni a családomról, rokonságomról. 

Egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Tudok összefüggően beszélni a családomról, rokonságomról.  

Egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Megértem egy osztálytársamat, ha a családjáról, rokonságáról. 

Egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Tudok írni a családomról, rokonságomról egy rövid szöveget. 

Egy kicsit  jól  nagyon jól 

 


