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VII. Az iskolában 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 

 

 Mit csinálsz az iskolában?  

 Írok, olvasok, rajzolok,  

számolok és énekelek. 

 Mettől meddig vagy az iskolában?  

 7 óra 20 perctől egyig. 

 

B. 

Zsuzsa: 

Reggel 7 óra 35-kor már az iskolában vagyok. Nálunk 28 gyerek van az 

osztályban. Délelőtt tanulunk, olvasunk, írunk, beszélünk, számolunk és 

énekelünk. Néha rajzolunk és táncolunk, ritkán filmet is nézünk. Délben még az 

iskolában vagyunk, de fél kettőkor már otthon vagyok. Először ebédelek, kb. 

háromig pihenek, azután tanulok, leckét írok és sportolok. Öttől hatig néha Évánál 

tévét nézek. 
 

 

Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján! / Beantworte die Fragen 

aufgrund des Textes! 

 
 

• Mikor van Zsuzsa az iskolában? 

• Mit csinál az iskolában? 

• Mikor van otthon? 

• Mit csinál otthon? 

• Hány óráig pihen délben? 

• Mettől meddig néz tévét Évánál?
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Nyelvtan / Grammatik 

1. Igeragozás / Konjugation / Beugung der Zeitwörter 

•  Vasárnap nem tanulok. 

•  A szobában olvasok és zenét hallgatok. 

•  Anya ebédet főz. 

•  Mit csinál Peti?  

•  A konyhában segít. 

a) Szabályos igék / Regelmäßige Verben 

 

  tanul kér ül 

    

én tanulok kérek ülök 

te tanulsz kérsz ülsz 

ő / ön tanul --- kér --- ül --- 

    

mi tanulunk kérünk ülünk 

ti tanultok kértek ültök 

ők / önök tanulnak kérnek ülnek 

    

b) Az -ít-re vagy két különböző mássalhangzóra végződő igék / 
Verben auf -ít oder auf zwei verschiedene Mitlaute 

 

 tanít ért tölt 

    

én tanítok értek töltök 

te tanítasz értesz töltesz 

ő / ön tanít --- ért --- tölt--- 

    

mi tanítunk értünk töltünk 

ti tanítotok értetek töltötök 

ők / önök tanítanak értenek töltenek 

 

ugyanígy: 
rajzol, számol, áll, 
ad, ír, hallgat, … 
 

ír: írok, írsz, …! 

 
énekel, beszél, 
ebédel, … 
 

 
fütyül, … 

ugyanígy: 
 

javít, segít, küld, …  
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c) -s, -sz, -z végű igetövek / Verbstämme, welche auf -s, -sz, -z enden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mettől meddig? / Von wann bis wann? 

Öt órától hat óráig tévét nézek.  

Háromtól négyig olvasok. = 3-tól 4-ig olvasok. 

7 óra 20 perctől 12 óra 10 percig az iskolában vagyok. = 7.20-tól 12.10-ig 

az iskolában vagyok. 

Hétfőtől péntekig az iskolában tanulok. 

Gyakorlatok / Übungen  

 

1. Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach 

Gehör! 

 

gy / ty? 

 

Matyi,       ma……..ar,       va…….ok,       va…….tok,  

….ön…….sor,       fi……elem,       …..ík,  

        e……  …….úk,        na……. ku…….a,  

        Ve…….etek   né……   ke…….egő   órát! 

 olvas néz főz 

    
én olvasok nézek főzök 

te olvasol nézel főzöl 

ő / ön olvas --- néz --- főz --- 

    

mi olvasunk nézünk főzünk 

ti olvastok néztek főztök 

ők / önök olvasnak néznek főznek 

ugyanígy: 
 

ás, mos, … 



75 

2. Alkossunk mondatokat a minta szerint! / Bilden wir Sätze nach dem 

Muster!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Egészítsd ki a mondatokat! / Ergänze die Sätze!  

 

a) A gyerek a szobában ül    és tanul… . A fiúk a tanteremben 

számolnak. Te nem számol….., hanem rajzol…… . Mi egy mondatot 

ír……… . Én ma nem beszél……. a magyarórán. Ti is tanul….….. ma 

délután? 

b) A tanteremben áll….…. a gyermekek, és beszél….…. . Ma este nem 

néz….…. (én) tévét, hanem olvas….…. . Ti is olvas….….. ma este?  

Mi nem olvas….…., hanem tévét néz….…. . Te olvas….…. ma este? 

c) Kati hétfőn este rajzol……..., Zoli egy filmet néz…….. A gyermekek 

kedden együtt énekel…….. Ti nem énekel…….., hanem rajzol……… . 

Otthon nem énekel..…… (mi), csak az iskolában. Az iskolában nem 

olvas……..… (mi) újságot, csak otthon.  

 Mit csinálsz? 
 

 Tanulsz ma? 

 Igen, tanulok.  

 Én rajzolok. 

 Én ma énekelek. 

 Én nem énekelek, hanem számolok. 

 Tévét néztek 8-tól 9-ig? 

 Igen, tévét nézünk. 

 Mi is tévét nézünk. 

  Én is tanulok. 

tanul,   könyvet olvas,   táncol, 
tévét néz,   énekel,   számol,   

teát főz,   filmet néz 
újságot olvas,   levelet ír 

 Tanulok. 
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4. Kérdezzétek egymást! / Fragt einander! 

 

a) Mettől meddig vagy az iskolában? 

b) Mettől meddig tanulsz? 

c) Mettől meddig írsz házi feladatot? 

d) Mettől meddig ebédelsz? 

e) Mettől meddig nézel tévét? 

f) Mettől meddig ……? 

 

5. Fordítsd le a mondatokat! / Übersetze folgende Sätze! 

 

Ich lerne. Ich zeichne und singe. Wir lernen in der Schule. Zu Hause schreiben 

wir. Der Lehrer steht in der Klasse. Die Kinder sehen fern. Ihr sitzt am Tisch. 

Wir sitzen am Boden und zeichnen. 

Von 3 Uhr bis 4 Uhr bin ich bei Eva. Von 5–8 Uhr bin ich im Kino. Von 7.30–

12.10 Uhr bin ich in der Schule. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre! / Lies den Text und  

      beantworte die Fragen!  

 

A gyerekek ma délelőtt az iskolában tanulnak. Nem énekelnek, nem 

rajzolnak, csak írnak, olvasnak és számolnak. Délután otthon minden gyerek 

házi feladatot ír és tanul. Szombaton és vasárnap a gyerekek nincsenek az 

iskolában, csak otthon tanulnak. 
 

▪ Kik tanulnak az iskolában? 

▪ Mit csinálnak a gyerekek? 

▪ Mit csinálnak otthon? 

▪ Mikor nincsenek a gyerekek az iskolában? 

▪ Tanulnak a gyerekek vasárnap? 
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apa, a gyerekek, mi, a lányok, a fiúk, 

Anna, ti, Gyuri, Gábor, a diákok 

park , a bál, az iskola, a 

bolt, a nappali, az üzlet, a 
pince, a város, a templom 

7. Gyűjts szavakat! / Sammle wir Wörter! 

 

– Mit csinálsz? – tanulok,  _______________________________________  

– Mikor? – reggel,  ______________________________________________  

– Hol? – otthon,  _______________________________________________  

 

8. Alkoss mondatokat! / Bilde Sätze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A lányok a parkban sétálnak. _______________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

 

zen
ét hallgat

kenyeret kér

táncol

dobol

sé
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l
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l

számol
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levelet írcd
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vá

sá
ro
l

zen
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-t 
vá
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l
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Szavak / Wörter 

 

áll stehen 

ás graben 

beszél sprechen 

bál der Ball (Veranstaltung) 

csak nur 

csinál machen 

dél; Dél -r Mittag; -r Süden 

délben zu Mittag 

ebéd -s Mittagessen 

ebédel zu Mittag essen 

először zuerst 

énekel singen 

esetleg vielleicht, eventuell 

este -r Abend, am Abend 

Figyelem! Achtung! 

főz kochen 

fütyül pfeifen 

gyík -e Eidechse 

gyöngysor -e Perlenreihe, -e Perlenkette 

hanem sondern 

hallgat zuhören 

ír schreiben 

javít  verbessern 

kutya -r Hund 

leckét ír -e Hausaufgabe schreiben 

ma heute 

mettől meddig? von wann bis wann? 

mondat -r Satz 

mos waschen 

néz schauen 

olvas lesen 
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otthon zu Hause 

pihen sich ausruhen, sich erholen 

rajzol zeichnen 

ritkán selten 

segít helfen 

sétál spazieren gehen 

sportol Sport betreiben 

számol rechnen 

tanul lernen 

táncol tanzen 

tévét néz fernsehen 

tölt einschenken, verbringen 

tyúk -e Henne 

újság -e Zeitung 

ül sitzen 

 


