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egy kicsit  jól  nagyon jól 

Szép lett anyu az új lakásunk! 
Hiszed, vagy nem, de máris szeretem, 
Úgy érzem, hogy az égbe repülök fel, 
ha érkezünk, s a liftet kezelem. 

Ranschburg Jenő 

 

2. Az otthonunk  
 
o Hol laktok, egy lakásban vagy 

házban? 

 Egy lakásban. 

o Hányadik emeleten? 

 A másodikon. 

 
Zsuzsa: Bemutatom nektek az otthonomat. Egy szép lakásban lakom a 

családommal a város szélén, egy szép, nyugodt utcában. Négy szobánk van, egy 

nagy konyha és balkon. A második emeleten lakunk.  

A nappali nagyon világos és tágas. Az ajtó mellett jobbra van egy kanapé és egy 

kisasztal. Vele szemben van a nagy tévé. Itt minden este együtt tévézik a család. 

A nappaliban van még egy ebédlőasztal és körülötte hat szék. Itt ebédelünk és 

vacsorázunk.  

A nappali mellett van a bátyám szobája. A falak sárgák, így szép világos és 

barátságos ez a szoba is. Az ablak mellett áll az íróasztala és a széke. Ott 

csinálja mindig a házi feladatát, és ott áll a számítógépe. Az íróasztaltól balra van 

egy nagy szekrény, és a szekrény mellett az ágya. Az ággyal szemben van egy 

polc, és azon áll egy tévé.  

A bátyám szobájával szemben van még egy gyerekszoba, ebben lakik a húgom 

és én. Nincs sok bútor a szobában. Van egy nagy szekrény a sarokban, 

amelyikben a ruhákat tartjuk. A szekrény mellett van az ágyam. Színes ágynemű 

van rajta. Az ágy mellett van az íróasztalom. Az íróasztal alatt egy szép piros 

szőnyeg van, felette pedig egy kék lámpa. A húgom ágya a másik oldalon van, 

mellette áll egy polc, amelyen a játékok vannak. Ebben a szobában nincs tévé, 

de rádió van. Sokszor hallgatunk zenét. A szobánk mellett van a szüleim 

hálószobája. Ott van egy dupla ágy és egy szekrény. Az a szoba nem túl nagy, 

de nagyon világos. 

Az otthonunkban az egész család jól érzi magát. Sokat játszunk és nevetünk 

együtt. 

A kutyám, Bodri persze szintén a családhoz tartozik. Ő néha hangosan ugat, 

vagy vidáman ugrál, és mi szívesen játszunk vele. A húgom cicája, egy fekete 

macska ilyenkor gyorsan a szekrényre ugrik, és kíváncsian figyel minket onnan. 

Remélem, hamarosan eljöttök hozzánk, és megismeritek az otthonomat. 
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Készíts két rajzot! Rajzold le Zsuzsa bátyjának a szobáját és azt a szobát, 

amelyben Zsuzsa és a húga lakik! 

 

Írd be a megadott szavakat a fogalomtérképen a megfelelő helyre! 

szekrény, barátságos, sötét, szőnyeg, gyerekszoba, konyha, íróasztal, tévé, 
hálószoba, kanapé, polc, tágas, szék 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olvasd el az alábbi részletet Bálint Ágnes Szeleburdi család című 

könyvéből, és felelj a kérdésekre a szöveg alapján! 

 

Szeptember 22.  

 

Megbeszéltük a Radóval, hogy naplót fogunk írni, és majd ha öregek leszünk, 

jót derülünk rajta. Ezt a szót, hogy derülünk, a Radótól gyűjtöttem. Az ő papája 

nyelvész. A mamája meg színésznő, és otthon mindig szerepeket tanul. Ezért 

nálunk az osztályban Radónak van a leggazdagabb szókincse. De már sokat 

loptam belőle. Radó majdnem mindig hosszúnadrágban jár. Anyu Jenőkének 

hívja, apa meg hámozott gilisztának. 

Radóval hosszasan tárgyaltunk arról, hogyan írjuk a naplót. Csak arról írjunk-e 

bele, ami igazából megtörtént, vagy olyat is írjunk bele – hogy érdekesebb 

legyen – , amiről csak olvastunk. És hogy csak vasár- meg ünnepnapokról 

írjunk-e, amikor kirándulni szokott az ember, meg moziba menni. Végül Radó 

otthon

nappali ágy világos
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azt mondta, hogy a hétköznapok érdekesek igazán, mert abból látszik, milyen 

egy család élete. És én elsősorban a családomról akarok naplót írni. Én is egy 

tagja vagyok a családomnak. […] 

 

Mit tudtál meg ebből a részletből? 

 

Ki írja a naplót? __________________________________________________ 

Ki lehet Radó? ___________________________________________________ 

Mit tudtál meg Radó szüleiről? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mit tervez a mesélő Radóval együtt? 

_______________________________________________________________ 

 

Olvasd el Bálint Ágnes Szeleburdi család című könyvében a szeptember 22-i 

naplóbejegyzést! A könyvet a könyvtárban megtalálod, vagy az alábbi 

internetcímen is elolvashatod: https://www.scribd.com/doc/112309706/Balint-

Agnes-Szeleburdi-Csalad 

 

Készíts egy táblázatot a mesélő családtagjairól és a ház lakóiról! Ki mit 

tud/szeret csinálni? 

 Helyesírás 

Pótold az alábbi mondatokban a hiányzó vesszőket! 

 

A lakásunkban négy szoba egy konyha és két fürdőszoba van de nincs 

erkélyünk. 

A testvéremmel sokszor játszom vagy elmegyek vele hétvégenként moziba.  

Kakaót vagy teát iszol a reggelihez?  

Nem ma megyek a barátommal a sportpályára hanem holnap délután. 
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Nyelvtan 

 
 

1. Hogyan …? 

 
Gyorsan és ügyesen labdáznak a gyerekek. 

-n -´n 

 

-on/-an -en Kivételek – változás a 

szótőben 

forró – 

forrón 

 

csúnya – 

csúnyán 

 

gazdag – gazdagon 

szabad – szabadon 

vak – vakon  

gyors – gyorsan 

 

szép – szépen 

ügyes – ügyesen 

 

lassú – lassan  

könnyű – könnyen  

nehéz – nehezen 

kevés – kevesen 

bátor – bátran 

nagy – nagyon 

(Bedeutungsänderung) 

-l/-ul/-ül 

              jól rosszul 

magyarul németül 

barátságtalanul ügyetlenül 

 

Jól beszélek magyarul és németül. 

 

 

 

  

1. Hogyan …? / Wie macht man etwas?  
 

-n, -´n, -on, -an, -en // -l, -ul, -ül 
gyorsan, szépen, …  
jól, rosszul, magyarul, németül, … 

 
2. Milyen a …? Milyenek a …? / Wie ist ...? Wie sind ...?  

(Ismétlés: Az én világom 2. lecke) 

 
Milyen a könyv? Milyenek a könyvek? 
 

3. Milyen ... van itt? Milyen ...-k vannak itt?  
Was für ein/e… ist hier? Was für ... sind hier?  

 
Milyen labda van itt? Milyen labdák vannak itt? 
 

4. Kötőszók / Bindewörter: és, de, vagy, hanem 
 

-l/-ul/-ül: 
      jól, rosszul 

+ Sprachkenntnisse: 
németül, magyarul,… 
+ Eigenschaftswörter auf  
-tlan/-tlen/-talan/-telen stb.) 
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2. Milyen a …? Milyenek a …?  

 
 

Milyen az autó? – Piros az autó. 

Milyenek az autók? – Pirosak az autók. 

 

 

3. Milyen …. van itt? Milyen …-k vannak itt? 

 
Milyen labda van itt? Egy piros labda van itt. 

Milyen labdák vannak itt? Piros labdák vannak itt. 

 
 

4. Kötőszók: és, de, vagy, hanem 

 
Szőlőt kérek, de almát nem eszem. 

Nem lekvárt készítünk, hanem szőlőlevet. 

Az alma piros és édes.  

Kati délután tanul, és este elmegy a nagymamájához vacsorázni. 

Sajtot vagy szalámit kérsz? 

Körtét eszem, vagy gyümölcslevet iszom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A ‚de‘ és a ‚hanem‘ előtt 
mindig teszünk vesszőt. Vor 
‚de‘ und ‚hanem‘ steht immer 
ein Beistrich. 
Az ‚és‘ és a ‚vagy‘ elé nem 
teszünk vesszőt azonos 
mondatrészek között. Vor 
‚és‘ und ‚vagy‘ steht kein 
Beistrich, wenn es eine 
Aufzählung ist. 
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Gyakorlatok 

 
1. Egészítsd ki az alábbi szavakat hallás után! 

 

s / sz / z / zs 
 

______ál lá______ fü______et 

______ebra ______á______ Er______ébet 

______eb ké______ é______ 

______ál kere______ ké______ 

há______ ______iráf ______akáll 

 
 

2. Felelj a kérdésekre a megadott szavak megfelelő alakjaival! 

 

barátságos, gyors, hangos, könnyű, lassú, szép 

 

Hogyan ír Kati? – Szépen ír. 

Hogyan tanulnak a gyerekek? ________________________________________ 

Hogyan szalad a fiú? _______________________________________________ 

Hogyan mászik a csiga? ____________________________________________ 

Hogyan beszélnek a lányok? _________________________________________ 

Hogyan mosolyog Tomi? ____________________________________________ 

 

3. Felelj a kérdésekre a minta szerint! 

Milyen nyelven beszélsz Katival, angolul? – Igen, angolul.  

Milyen nyelven beszélsz Hansszal, németül? ____________________________ 

Milyen nyelven beszélsz Üzgürrel, törökül? ______________________________ 

Milyen nyelven beszélsz Marioval, olaszul? ______________________________ 

Milyen nyelven beszélsz Natasával, oroszul? ____________________________ 

Milyen nyelven beszélsz Johnnal, angolul? ______________________________ 

Milyen nyelven beszélsz Nadine-nal, franciául?  __________________________  

Milyen nyelven beszélsz Gáborral, magyarul?  ___________________________  
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4. Töltsd ki a táblázatot! 

 

ország ember Milyen? Hogyan beszél? 

Ausztria osztrák  ! 

Németország    

Magyarország    

 horvát   

   szerbül 

Franciaország    

 spanyol   

Anglia  angol  

 
5. Felelj a kérdésekre a minta szerint! 

 

Milyen nyelven beszélnek Angliában? – Angolul. 

Milyen nyelven beszélnek Franciaországban? ____________________________ 

Milyen nyelven beszélnek Olaszországban? _____________________________ 

Milyen nyelven beszélnek Oroszországban? _____________________________ 

Milyen nyelven beszélnek Horvátországban? ____________________________ 

 

6. Melyik kérdéshez tartoznak a mondatok? Írd bele a táblázatba a mondat 

betűjelét, majd kérdezz a mondatra! 

 

Milyen ….. van itt? 

Milyen ...-k vannak itt? 

Milyen a ….? 

Milyenek a …? 

Hogyan ….? 

  a, 

 

a. A gyerekek szépen beszélnek. – Hogyan beszélnek a gyerekek? 

b. Szép ez a kép. 

___________________________________________________________ 

c. Egy szép kép van itt. 

___________________________________________________________ 
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d. Szép képek vannak a falon. 

___________________________________________________________ 

e. Az ügyes fiúk fociznak. 

___________________________________________________________ 

f. A fiúk ügyesek. 

___________________________________________________________ 

g. A fiúk ügyesen fociznak. 

___________________________________________________________ 

 

7. Egészítsd ki a mondatokat! 

 

Anna szépen (szép) ír. (Hogyan?) 

Anna szép. (Milyen?) 

A fiú _____________________ (okos). 

A fiú _____________________ (okos) beszél. 

Az autó _____________________ (gyors) megy. 

Az autó _____________________ (gyors). 

A csiga _____________________ (lassú). 

A csiga _____________________ (lassú) mászik. 

 

8. Írd be a megfelelő szót a mondatba! 

 

lusta, vékony, színesek, szorgalmasan, pontosan, érdekes 

 
A gyerekek ____________________________ tanulnak. 

Péter okos, de ____________________________. 

A diákok reggel ________________________ érkeznek az iskolába. 

A virágok ______________________. 

A füzet _______________________. 

Az ________________ könyvet olvasom. 
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9. Alkoss mondatokat az alábbi szavakkal! 

 

a gyerekek, szép, ír, a füzet 

_____________________________________________________________ 

a fiú, hangos, énekel, a kórus 

_____________________________________________________________ 

a lányok, hangos, a játszótér 

_____________________________________________________________ 

a mama, finom, sütemény, süt, a konyha 

_____________________________________________________________ 

az apa, pontos, érkezik, az iroda 

_____________________________________________________________ 

a busz, pontos 

_____________________________________________________________ 

a vonatok, gyors, megy 

_____________________________________________________________ 

 

10. Fordítsd le a mondatokat! 

 

Die Kinder laufen schnell. Die Autos sind schnell. Das Buch ist interessant. Die 

Kinder lesen interessante Bücher. Das Mädchen spielt gut Fußball. Die Buben 

spielen schlecht Handball. Dieses Match ist schlecht. Das Heft ist bunt. Der 

Kuchen (die Mehlspeise) ist fein. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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11.  Alkoss mondatokat a kötőszók felhasználásával!  

és, de, hanem, vagy 

Az alma piros. Az alma édes. – Az alma piros és édes. 

A dió kemény. A dió finom. 

_____________________________________________________________ 

Az almából almalevet készítenek. Az almából süteményt készítenek. 

_____________________________________________________________ 

A szőlőből nem lekvárt készítenek. A szőlőből szőlőlevet készítenek. 

_____________________________________________________________ 

 

12. Mit mesél Zsuzsa? Olvasd el a szöveget! Írd rá a képre, ki hol lakik!  

 

Kik hol laknak, hogyan beszélnek?   

 

Zsuzsa: 

Ezen a képen van az a ház, 

amelyben lakunk. 

Az én családom a második 

emeleten a középső lakásban 

lakik. Mi magyarul és németül 

beszélünk. Mellettünk balra 

Zoliék laknak, ők is magyarul 

beszélnek. Fölöttük egy amerikai 

család él, ők angolul beszélnek. 

Felettünk franciák laknak, a 

nevüket nem tudom. Mellettük 

lakik a barátom családja, ők 

horvátul beszélnek. Alattunk egy 

német család lakik, Meyerék. A földszinten Meyerék alatt van a bejárat, mellette 

balra egy orosz család lakik, jobbra pedig Eva Klein családja Ausztriából. 

Az orosz család fölött svédek laknak, az osztrák család felett pedig egy szlovák 

család, ők magyarul is beszélnek. Felettük, tehát mellettünk jobbra egy üres 

lakás van.  

 



31 
 

13. Ezt a lakást a te családod fogja megvenni. Meséld el, ki hol lakik a 

házban! 

 

 

14.  Beszélgess az osztálytársaddal a szobájáról, és a te szobádról! 

 

Milyen? Mi van benne? Milyenek a bútorok? 

 

15. Mutasd be a saját szobádat!  

Írj kb. 80 szót! 

 

16.  Dolgozz a szótárral! 

Keresd meg a következő szavakat a szótárban, és válaszd ki, melyik 

jelentése szerepel az alábbi mondatokban! 

 

olasz  

Zoli barátja olasz. _______________________ 

Az olasz ételeket nagyon szeretem. _______________________ 

Tanulok olaszul, de még nem beszélek jól. _______________________ 

 

pontos 

A tanár pontosan kezdi az órát. _______________________ 

Pontosan ilyen pulóver van a széken. _______________________ 

 

Szavak 

 

magyar német 

az otthon (-ok, -t, -om, -a) -s Zuhause 

otthon zu Hause 

a város szélén am Stadtrand 

öt személyből áll besteht aus fünf Personen 

személy (-ek, -t, -em, -e) -e Person 

áll vmiből besteht aus (D) 

vele mit ihm/ihr 

tágas geräumig 
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kanapé  -s Sofa 

szemben vmivel gegenüber 

ebédlőasztal (-ok, -t, -om, -a) -r Esstisch 

bútor (-ok, -t, -om, -a) -s Möbelstück 

a sarokban in der Ecke 

ágynemű  -e Bettwäsche 

dupla ágy (-ak, -at, -am, -a) -s Doppelbett 

jól érzi magát er/sie/es fühlt sich wohl 

a családhoz tartozik er/sie/es gehört zur Familie  

ugrál herumspringen 

ugrik springen 

kíváncsian figyel neugierig beobachten 

Remélem, … Ich hoffe, ... 

hamarosan bald 

eljöttök hozzánk ihr kommt zu uns 

megismer kennenlernen 

 
 

Már tudok … 

 

egy kicsit     jól   nagyon jól 

 

Tudok beszélgetni a lakásunkról. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Tudok összefüggően beszélni az otthonomról, lakásunkról és a családomról. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Megértem, ha valaki az otthonáról, lakásáról és a családjáról beszél. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Tudok írni az otthonomról és a családomról egy rövid szöveget. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 


