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Víg tavasz virághintő,  
Koszorús nyár kalászdöntő,  
Az ősz gyümölcsérlelő,  
A tél havat terelő.  

magyar népköltés 

 

3. Kedvenc évszakunk 
 

o Szereted az őszt? 

 Igen, mert szép színesek a levelek. 

 

o Melyik évszakban szeretsz kirándulni? 

 Tavasszal és ősszel. Nyáron úszni megyek, és télen inkább síelek. 

 

Zsuzsa és barátai az iskolában az évszakokról beszélnek. A tanárnő megkérdezi 

a diákokat, melyik a kedvenc évszakuk. Zsuzsának az ősz, mert gyönyörű a táj. 

Zsuzsa azt mondja, hogy ősszel szeret papírsárkányt barkácsolni, és ha fúj a 

szél, szépen száll a sárkány. Sok gesztenyét és színes falevelet gyűjt, és azokból 

képeket ragaszt vagy gesztenyeállatokat csinál.  

Péter kedvence a tél, mert akkor síel a hegyekben és szánkózik. Korcsolyázik is, 

ha befagyott a tó. Mónika is szereti a telet, mert akkor van karácsony, és 

ajándékokat kap. Andrea nem szereti a telet, mert hideg van, rövidek a napok, és 

sok meleg ruhára van szükség. Ő inkább a tavaszt szereti. 

Évának is a tavasz a kedvenc évszaka, mert már nem olyan rövidek a napok, 

kinyílnak a tavaszi virágok, és a fák is virágba borulnak. A nap már melegen süt, 

és már nincs szükség a vastag télikabátra. Újra biciklizik és labdázik a kertben. 

Az összes diák kedvence pedig a nyár. Szünet van, meleg van, sokat úsznak, 

utaznak, pihennek. Este későn fekszenek le, és reggel későn kelnek fel. Néhány 

hétig a család is együtt van, mert a szülők szabadságon vannak. Együtt 

kirándulhatnak, és élvezhetik a szabadidejüket. 

 

Kinek melyik a kedvenc évszaka, és mit csinál akkor? 

Név Kedvenc évszak Mit csinál szívesen ebben az évszakban? 

Zsuzsa   

  síel, szánkózik, korcsolyázik  

   

   

   



34 
 

Írd be a következő szavakat és kifejezéseket a fogalomtérkép megfelelő 
helyére! (Használd a szótárt!) 
 

Keress még további szavakat, amelyek az évszakokra vonatkoznak!  
 
virágba borulnak a fák, esik a hó, kánikula van, ősz, költöző madarak, színes 
levelek, érik a szőlő, nyár, szüret, hosszúak a nappalok, tulipán 
 

 
 

 Olvasd el az alábbi részletet, és felelj a kérdésekre a szöveg alapján! 

Szeptember 27. 

Tegnap mozgalmas napunk volt, irigyelt is érte a Radó! Náluk egész álló nap 

nem történt más, csak az, hogy a papáját idegesítette a szomszédból 

áthallatszó rádió, nálunk meg már korán reggel volt egy borzasztó nagy visítás. 

Én nem hallottam, mert még aludtam, de aki már ébren volt, az mind kirohant a 

folyosóra, mert azt hitték, megöltek valakit. 

Sajnos mi még akkor aludtunk a Picurkával, csak a Feri hallotta. Mi csak az 

ajtócsapkodásra ébredtünk föl. 

A nagy visítás az volt, hogy Annus néni, a házfelügyelőnk mosta a lépcsőt, és 

meglátta a mi zsemleszínű békánkat, amit Feri tegnap hozott Vácrátótról.  

Mikor Feri lement a békáért, hogy felhozza, akkor a Belvízi néni is elkezdett 

visítani, hogy micsoda szomszédság, kígyót-békát tartunk a lakásunkban, és ő 

kénytelen ilyen népekkel egy házban lakni. […] 

A tegnapi napon több gyerek elkésett az iskolából, köztük én is meg a házbeli 

barátaink, mert mind feljöttek békanézőbe, és segítettek zsákba rakni őket.  

Olyan nagy volt a nyüzsgés, hogy valamelyikünk nyitva felejtette a kádnak a 

csapját. […] 

Bálint Ágnes: Szeleburdi család  

tavasz

tél
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Ki és miért visított a lépcsőházban? 

_______________________________________________________________ 

Miért értek késve a gyerekek az iskolába? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Olvasd el Bálint Ágnes Szeleburdi család című könyvében a szeptember 

27-i naplóbejegyzést! 

 

Meséld el, mi történt, miután a gyerekek elmentek az iskolába! 

 

 Helyesírás 

A magyar helyesírásnak négy alapelve van: a kiejtés szerinti írás elve, a 

szóelemzés elve, a hagyomány elve és az egyszerűsítés elve. 

A kiejtés szerinti írás elve: A szavakat a kiejtésük szerint írjuk.  

Pl. tegnap, fény, pad, ablak, … 

Keress a fenti szövegben olyan szavakat, amelyeket a kiejtés elve szerint 

írunk! 

 

Nyelvtan 

 

1. Főnévi igenév / Infinitiv / Nennform 
 
tanulni 
 

2. Módbeli segédigék / Modalverben / modale Hilfszeitwörter 
 
szeret / mögen, akar / wollen, tud / können 
szeret – szeretne / möchte 
 

3. Szórend I. / Wortfolge I. 
 

4. Udvarias felszólítás / höfliche Aufforderung 
 

a. légy szíves + Inf. (Sei so nett …!) 
b. legyen szíves + Inf. (Seien Sie so nett ...!) 
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1. A főnévi igenév 

tanulni, kérni, ...  Tanulni akarok. 

Tudok korcsolyázni. 

Szeretek énekelni. 

 

a. Képzése / Bildung:     Verbstamm + -ni/ (-ani/-eni) 

tanulunk,     lakik,     tanítanak 

  ▼                ▼           ▼ 

tanulni,        lakni      tanítani 

 

regelmäßig mit Bindevokal -ik –Verben Ausnahmen 

tanul – 

tanulni  

kér – kérni 

jön – jönni 

 

tölt – tölteni  

tanít – tanítani  

épít – építeni 

segít – 

segíteni 

dolgozik – 

dolgozni 

labdázik – 

labdázni  

lakik – lakni 

 

enden auf -ni,  

aber Änderung im 

Stamm: 

hisz – hinni 

lesz – lenni 

tesz – tenni 

vesz – venni 

visz – vinni 

eszik – enni 

iszik – inni 

alszik – aludni  

fekszik – feküdni 

fürdik – fürödni 

mosakszik – mosakodni 

haragszik – haragudni 

megy – menni 

… 

 

b. Mondatban / im Satz: 

 

Tanulni akarok.  

Szeretek tanulni. 

Tudok síelni. 

 

c. Fordítása / Übersetzung: 

 

Tanulni akarok. – Ich will lernen. 

Szeretek tanulni. – Ich mag lernen. – Ich lerne gern. 

Olvasni akarok. – Ich will lesen. 

 

Módbeli segédigével / mit Modalverben 
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2. Módbeli segédigék  

 

szeret, akar, tud 

Szeretsz olvasni? – Igen, szeretek [olvasni]. 

Akarsz csokit enni? – Igen, akarok [csokit enni]. 

Tudsz biciklizni? – Igen, tudok [biciklizni]. 

 

     szeret/szeretni; akar/akarni; tud/tudni  

 

 

      szeret – szeretne (mögen – möchte) 

 

Mit szeretnél enni? – Egy almát [szeretnék enni]. 

Szeretnéd ezt a könyvet? – Igen, szeretném [ezt a könyvet]. 

Szeretsz síelni? – Szeretnék [síelni], de nem tudok. 

 

 határozatlan  határozott  

én szeretnék szeretném 

te szeretnél szeretnéd 

ő/Ön szeretne szeretné 

mi szeretnénk szeretnénk 

ti szeretnétek szeretnétek 

ők/Önök szeretnének szeretnék 

 

  

 határozatlan határozott határozatlan határozott határozatlan határozott 

én szeretek szeretem akarok akarom tudok tudom 

te szeretsz szereted akarsz akarod tudsz tudod 

ő/Ön szeret szereti akar akarja tud tudja 

mi szeretünk szeretjük akarunk akarjuk tudunk tudjuk 

ti szerettek szeretitek akartok akarjátok tudtok tudjátok 

ők/Önök szeretnek szeretik akarnak akarják tudnak tudják 
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3. Szórend I. 

                                                 ▼  

                                        A gyerek tanul. 

 

                                                 ▼ 

 

A gyerek a szobában matematikát tanul. 
 

                       ▼        ▼  

                    Hova megy a gyerek?   Milyen tollat  kérsz? 

                  ▼        ▼  

        Az iskolába [megy a gyerek].   Kék tollat kérek. 

                  ▼                  ▼  

         Az iskolába megy a gyerek?   Kéket kérek. 

                  ▼     

Igen, az iskolába [megy a gyerek].     

 

4. Udvarias felszólítás  

 

Legyen szíves egy tollat adni! 

Légy szíves egy könyvet adni! 

Legyetek szívesek csendben olvasni! 

 

Gyakorlatok 

 

1. Képezd a következő igék főnévi igenévi alakját! 

Pl.: rajzol – rajzolni  

rajzol, énekel, sportol, felkel, reggelizik, ad, kér, számol, fut, néz, eszik, dolgozik  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Képezd a következő igék főnévi igenévi alakját! 

Pl.: kéritek – kér – kérni 

olvasnak, írjátok, énekelsz, rajzolom, adom, dolgoznak, eszitek, iszunk, álltok, ül 

A hangsúlyozott szó az 
állítmány előtt áll.  
Das betonte Wort steht vor 
dem Prädikat. 
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3. Képezd az igék főnévi igenevét, és írd be őket a táblázat megfelelő 

helyére! A füzetedben dolgozz! 

 

regelmäßig mit Bindevokal -ik Verben Ausnahmen 

 tanítani   

 

tanít, ugrik, lát, olvas, ért, örül, mos, alszik, nevet, énekel, küld, vesz, megy, jön 

 

4. Képezd az igék főnévi igenevét! 

látjuk – látni 

kérdezitek – ___________________ 

nevetnek – ____________________ 

kérdezel – _____________________ 

korcsolyáznak – ________________ 

meghívom – ___________________ 

viszek – ______________________ 

 

keressük – ____________________ 

tesszük – _____________________ 

mész – _______________________ 

jössz – _______________________ 

szánkózunk – __________________ 

kéritek – _____________________

5. Beszélgessetek a minta szerint!  

 

a.  

Anna: Szeretek olvasni. 

Peti: Én is szeretek olvasni. 

 

b.  

Peti: Szeretsz énekelni?  

Anna: Igen, szeretek. 

Éva: Mit mond Anna?  

Zoli: Azt mondja, hogy szeret énekelni. 

 

c.  

Ádám: Mit akarsz holnap csinálni? 

Zsuzsa: Szeretnék olvasni vagy moziba menni. 

 

d.  

Kati: Tudsz énekelni? 

Mária: Igen, tudok. 

Gábor: Én nem tudok. 

énekel 

rajzol 

eszik 

fest 

biciklizik  

játszik 

síel 

pizzát eszik 

tejet iszik 

levelet ír 

tévét néz 

mesét olvas 

… 
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6. Bővítsd a mondatokat a megadott módbeli segédigével! 

 

A gyerekek játszanak. (szeret) – A gyerekek szeretnek játszani. 

A parkban biciklizünk. (akar)__________________________________________ 

A hétvégén tévézel. (tud)____________________________________________ 

A család pénteken vásárol. (akar)_____________________________________ 

Peti a szobában labdázik. (szeretne)___________________________________ 

A lányok vasárnap moziba mennek. (szeretne)___________________________ 

 

7. Fordítsd le a következő mondatokat!  

 

Ich kann gut schwimmen. Die Kinder können schnell laufen. Die Katze kann gut 

springen. Ihr könnt schön zeichnen. Wir können fleißig arbeiten. Das Kind will 

Schokolade essen. Wollt ihr ins Kino gehen? Wir wollen heute in die Stadt fahren 

(= ‚gehen‘). Ich möchte am Wochenende zur Großmutter fahren. Wir lesen gerne 

Zeitungen. (= ‚wir mögen‘…)  

 

8. Felelj a kérdésekre röviden!  

 

Mit szeretnél csinálni ma délután? – Kosárlabdázni szeretnék. 

Mit szeretnél csinálni vasárnap?_______________________________________ 

Mit szeretnétek enni vacsorára?_______________________________________ 

Mit akartok inni?___________________________________________________ 

Mit akarsz adni Zolinak születésnapjára?________________________________ 

Mit szeretnél kapni születésnapodra?___________________________________ 

Mikor tudsz segíteni édesanyádnak?___________________________________ 

 

9. Egészítsd ki a mondatokat! 

 

Ősszel szeretek (én)/szeret/ sétálni a természetben.  

Ha jó idő van, ______________________/szeret/ a gyerekek biciklizni vagy 

focizni. Ma délután moziba ______________________ (mi) /akar/ menni, de nem 

_________________(mi) /tud/, mert holnap dolgozatot írunk.  
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Nagyon ____________________ (én) /szeretne/ síelni, de nem 

_______________(én) /tud/. 

A fiúk általában ______________ /szeret/ focizni, de a lányok is jól 

__________________ /tud/ focizni. 

Ma esik az eső, nem ________________(mi) /tud/ a kertben dolgozni. 

 

10. Keresd meg az állítmányt és a hangsúlyos szót (▼) a mondatokban, 
jelöld, és kérdezz a minta szerint! 

 
       ▼ 

A kertbe megy a gyerek délután. – Hova megy a gyerek? 

A gyerek megy a kertbe délután. Délután megy a kertbe a gyerek. Zoli a 

könyvesboltban egy szép könyvet vásárol. Zoli vásárol a könyvesboltban egy 

szép könyvet. Kati a barátnőjével szeret sétálni a parkban. Egy hosszú levelet 

írok a szobában. Egy e-mailt írok Petinek. Írom a levelet. A gyerekek a 

játszótéren fociznak. Palacsinta van ma ebédre. Tamás orvos. Délután moziba 

megyek.  

 

11. Bővítsd a mondatokat a megadott segédigékkel! 
 
A nagymama főz. (szeret) 

______________________________________________________________ 

Focizunk a kertben. (szeret) 

______________________________________________________________ 

Télen korcsolyáztok. (szeret) 

______________________________________________________________ 

Este olvasol az ágyban. (szeret) 

______________________________________________________________ 

 

12. Alkossatok párbeszédeket a minta szerint! 
 

• Légy szíves egy teát főzni! 

o Szívesen főzök. 

 
▪ Legyen szíves egy kávét adni! 

 Szívesen adok. Tessék. 
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13. Folytasd a párbeszédet!  

 

Alkoss hasonló párbeszédeket a szomszédoddal!  

 

o Melyik a kedvenc évszakod? 

 A tavasz. 

o Miért? 

 Mert akkor megint virágzanak a 

növények. Szerintem szép a táj, és a 

szabadban tudok játszani. 

o Nekem a tél tetszik. 

 ______________________________________________________________ 

o ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

14. Olvasd el az alábbi időjárás-jelentést! 
 

Országos előrejelzés vasárnapra: 

 

A Dunántúlon valamint az Alföld déli felén többnyire borult lesz az ég, és sokfelé 
számíthatunk ismétlődő esőre. Az ország északkeleti harmadán viszont estig 
többé-kevésbé napos idő várható, majd ott is fokozatosan egyre nagyobb 
területen megvastagszik a felhőzet. A keleti, északkeleti szél több helyen 
megélénkül. Késő este 8, 13 fok várható.  
 

Forrás: http://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/ [2013.09.29.]. 

 
15. Tanuld meg az égtájakat a vers alapján! Add meg a hiányzó égtájak 

nevét! 
 

ELŐTTEM VAN ÉSZAK, HÁTAM MÖGÖTT DÉL, 
BALRA A NAP NYUGSZIK, JOBBRA PEDIG KÉL. 

 
 
      _________ 

 
  

                                              Nyugat                      Kelet        
 

      ________ 

 

 

http://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/
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16.  Felelj a kérdésekre az ábra alapján! 
 

 

szél 

 

csapadék  

maximális 

hőmérséklet 

 

 

minimális 

hőmérséklet  

 

 
Forrás: http://koponyeg.hu/t/Szombathely [2017.11.05.]. 

 
 

Milyen szél várható? _____________________________________________ 

Várható eső? ___________________________________________________ 

Hány fok várható nappal? _________________________________________ 

Hány fok várható éjjel? ___________________________________________ 

 

 

17. Beszélj az időjárásról a megadott szavak alapján! 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.wortwolken.com/ [2020.02.02.]. 

http://www.wortwolken.com/
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18. Egészítsd ki az alábbi verset hallás után! 
 

 

Zelk Zoltán: Az én kertem 
 
 

Van nekem egy 

___________________, 

de az olyan fajta; 

___________________ terem rajta, 

mellette az almafám, 

azon pedig ____________________. 

Mellettük egy szilvafám, 

nézem, nézem, mintha 

annak _________________ se egyéb 

teremne, csak __________________. 

Tudom, el se hiszitek, 

hiába is mondom, 

van ______________________is, 

és azon a bokron, 

azon is ___________________ ribizli, 

azon se nőtt még soha 

se ________________, se mandula – 

ilyen az én kertem, 

azért tán, mert ingyen kaptam, 

nem a ___________________vettem! 

 
 
19. Írj egy fogalmazást a kedvenc évszakodról!  

 

Írj kb. 80 szót! 

 
20. Dolgozz a szótárral! 

 

Keresd meg a következő szavakat a szótárban, és fordítsd le a 

mondatokat! 

 

nap A napon meleg van. Minden nap sokat pihenek. 

  

  

óra Ma öt óránk van. Öt órakor moziba megyek. 

  

  

levél Évának levelet írok. Ősszel sok színes levél van. 
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Szavak 

magyar német 

évszak (-ok, -ot, -om , -a) -e Jahreszeit 

kedvenc … Lieblings… 

(meg)kérdez vkit fragen jn. (A)  

(meg)kérdez vkitől vmit fragen jn. (A) nach etw. (D) 

táj (-ak, -at, -am, -a) -e Landschaft  

száll  fliegen 

ragaszt (-ani) kleben 

papírsárkányt barkácsol Papierdrachen basteln 

fúj a szél der Wind weht 

befagyott ist zugefroren 

befagy  zufrieren 

szükség van vmire man braucht etwas 

szükségem van valamire ich brauche etwas 

vastag télikabát (-ok, -ot, -om, -ja) dicker Wintermantel 

összes  alle 

kinyílnak a virágok die Blumen blühen auf 

szabadságon vannak sie sind auf Urlaub 

élvezheti a szabadidejét 
er/sie/es kann seine/ihre Freizeit 

genießen 

szabadidő -e Freizeit 

szabadideje seine/ihre Freizeit 

Virágba borulnak a fák. Die Bäume erblühen. 

szél (szelek, szelet) -r Wind 

többnyire  meistens 

borult  bedeckt 

számíthatunk vmire wir können mit etwas (D) rechnen 

ismétlődő  wiederkehrend 

napos  sonnig 

fokozatosan  stufenweise, allmählich 

megvastagszik (megvastagodni)  wird dicker 
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felhő -e Wolke 

felhős bewölkt 

felhőzet -e Bewölkung 

keleti östliche/r/s 

északkeleti  nordöstlich 

megélénkül wird lebhaft 

várható ist zu erwarten 

égtáj (-ak, -at) -e Himmelsrichtung 

észak (É) -r Norden 

dél (D) -r Süden 

nyugat (Ny) -r Westen 

kelet (K) -r Osten 

 

Már tudok … 
 
egy kicsit     jól   nagyon jól 

 

Tudok a kedvenc évszakomról beszélgetni.  

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Tudok összefüggően beszélni a kedvenc évszakomról. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Megértem egy osztálytársamat, ha a kedvenc évszakáról beszél. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Tudok írni a kedvenc évszakomról egy rövid szöveget. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Meg tudom indokolni a véleményemet. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 


