Makk Marci az én nevem
ezt a nevet kedvelem!
Mondják is rám: „De remek,
vidám szemű, szép gyerek!
Egészséges, mint a makk,
nincs is nála boldogabb!”
Csukás István

4. Zsuzsa beteg
❖ Hogy vagy?
▪ Köszönöm, jól.
o
•
o
•

Hogy vagy?
Sajnos beteg vagyok.
Mi bajod van?
Fáj a fejem és a torkom.

➢ Doktor úr, nagyon fáj a fogam!
 Rögtön megnézem.
Zsuzsa reggel rosszul érzi magát. Fáj a feje, lázas, és a torka is fáj. Nagyon
fáradt. Hívja az édesanyját. Ma nem tud iskolába menni. Anya felhívja az orvost,
és megkérdezi, mikor jöhetnek. Egy óra múlva már a váróteremben ülnek. Az
orvos behívja őket a rendelőbe, ott megvizsgálja Zsuzsát, sztetoszkóppal
hallgatja a tüdejét, és belenéz a torkába. Zsuzsának torokgyulladása van. A
doktor úr gyógyszert ír fel neki, amelyet naponta háromszor kell bevennie. A lány
nem tud tablettát lenyelni, ezért az orvos cseppeket ír fel neki. Egy hétig nem
mehet Zsuzsa iskolába. Otthon fekszik, olvas és sokat alszik. Pár nap múlva már
sokkal jobban érzi magát, nem fáj a torka. Most megint van kedve tévézni és
rajzolni. Már a barátai is meglátogathatják.
Jön Péter és Éva is. Sokat beszélgetnek és társasjátékoznak. Így gyorsan telik
az idő, és Zsuzsa nem unatkozik. A leckéket is elhozzák neki, Zsuzsa már
pótolhatja a tananyagot.
Egy hét múlva újra elmegy az orvoshoz. A doktor úr megint megvizsgálja, és azt
mondja, hogy már egészséges, és ismét mehet iskolába.
Felelj a kérdésekre röviden!
Mi baja van Zsuzsának? ______________________________________________________________________________________
Kivel megy el az orvoshoz? __________________________________________
Mit csinál az orvos? ________________________________________________
Milyen betegsége van Zsuzsának? _ ____________________________________
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Milyen gyógyszert kap? _____________________________________________
Hány napig nem megy Zsuzsa iskolába? ________________________________
Ki jön el Zsuzsához látogatóba? _ ______________________________________
Jelöld a képen a megadott testrészeket!
arc, fej, kéz, nyak, has, váll, térd, könyök, mellkas, kar, láb, kéz

Keresd meg szavak helyét!
köhög, lázas, szédül, fáj a lába, hány, fáj a feje, tabletta, torokgyulladás,
hasmenés, cseppek, tüdőgyulladás, kúp, injekció, influenza

betegség:

panasz:

beteg

gyógyszer:
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 Olvasd el az alábbi részletet, és felelj a kérdésekre a szöveg alapján!
Február 28.
Hetti néni szerint Gombócka attól a szendvicstől betegedhetett meg, amit
Andrea adott játék közben Picurkának, de Picurka nem ette meg, hanem
Gombóckának adta. Azt mondja Hetti néni, hogy a szendvics biztosan állott
volt, már megromlott rajta a szardínia, és az ilyen fiatal kutyák nagyon
érzékenyek a romlott ételre.
Lehocki Jancsi papája ugyan csak emberorvos, de ő is azt mondja, hogy
valószínűleg gyomormérgezés.
Szentesi bácsi feljött szólni, hogy vigyük Gombóckát állatkórházba. Nem is
tudtuk, hogy a Karcsi már volt kórházban. Most mesélte a Szentesi bácsi,
milyen beteg volt a Karcsi kétéves korában. Most már nyolcéves. Egy napon
elkezdett körbeforogni, mindig csak körbe. Szentesi néni nagyon megijedt, még
sírt is, azt hitte, vége a Karcsinak. De Szentesi bácsi beletette a beteg macskát
egy dobozba, és elvitte az állatkórházba. Ott derült ki, hogy középfülgyulladása
van a Karcsinak, azért forgott mindig körbe, mert a gyulladás
egyensúlyzavarokat okozott a fülében.
Szeretném tudni, milyen lehet egy állatkórház. Picurka is szeretné tudni.
Majd ha hazajönnek anyuék, szólunk, hogy vigyük Gombócot kórházba.
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Ki Gombócka? __________________________________________________
Ki Karcsi? ______________________________________________________
Mi baja lehet Gombóckának?_______________________________________
Mitől lett valószínűleg beteg? _______________________________________
Milyen betegsége volt Karcsinak, amikor kétéves volt?
_______________________________________________________________
Olvasd el Bálint Ágnes Szeleburdi család című könyvében a február 28-i
naplóbejegyzést!

 Helyesírás
Szóelemzés elve: A toldalékos és az összetett szavak egyes elemeinek
egymás melletti hangjai kölcsönösen hatnak egymásra, és a szavak
kimondásakor megváltoznak ezek a hangok. Az ilyen szavak írásánál
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elemezzük a szavakat, és eredeti alakjukban írjuk a szóelemeket. Pl.: tudtuk –
a szó kiejtésénél -tt- hallatszik. Elemeire bontva: tud + tuk = tudtuk
Írd le elemeire bontva a következő szavakat:
azt, otthon, jobbra, lábfej, gázszag, vízszint
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Húzd alá azokat szavakat, amelyeket a szóelemzés elve szerint írunk:
adsz, hagyja, szavak, feljött, vigyük, macska, mondja, okozott, fülébe, szólunk

Nyelvtan
1. Igekötős igék / Verben mit Vorsilben (mit Präfixen)
kimegy, felmegy, …
2. Szórend II. / Wortfolge II.
Tanulok. A szobában tanulok. Ma megyek ki a térre.
3. -hat / -het ~ dürfen, können
Segíthetek?

1. Igekötős igék

A gyerek bemegy a szobába.
Ki akarok menni a kertbe.
Az autó megáll.

Megyek a szobába.

Bemegyek a szobába.
Felmegyek a szobába.
Lemegyek a szobába.
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Igekötők

be-

ki-

fel- /

le-

föl-

bemegy

kimegy

felmegy

lemegy

bejön, beszalad, kijön, kiszalad,

feljön, felszalad,

lejön, leszalad,

benéz …

felnéz …

lenéz,…

kinéz …

megáll

elfut

Elolvasom a levelet.
Megírom a leckét.
Megszámolom a pénzt.

Helyesírás / Rechtschreibung / Orthographie:

Kimegyek a kertbe.
A kertbe megyek (!!) ki.
Ki (!!) akarok (!!) menni a kertbe.
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2. Szórend II.
Módbeli segédigével / Mit Modalverben
▼
Be akarok menni a szobába.
▼
A szobába akarok bemenni.

3. -hat/-het
szótő + -hat/-het + személyrag
Wortstamm + -hat/-het + Personalendung

Rajzolok.
Rajzolhatok?
Olvasok.
Olvashatok?
Elolvashatod ezt a levelet.
Kérhetek egy poharat?
Mit adhatok neked?
Megnézhetjük az új filmet?
Nem futhatunk a folyosón.
-hat
ad – adhat
tanul –
tanulhat

-het
kér – kérhet
énekel –
énekelhet

eszik – ehet
iszik – ihat
tesz – tehet
vesz – vehet
lesz – lehet
megy – mehet
jön – jöhet

kivételek
alszik – aludhat/alhat
fekszik –
feküdhet/fekhet
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Gyakorlatok
1. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő igekötővel!
be-, ki-, le-, fel-, meg-, elA gyerek bemegy a házba.
A diákok …….jönnek az iskolából. A mama …….megy az első emeletre a
földszintről. Andrea ..…..ül a székre. A gyerekek …….állnak a stoptáblánál.
Mária …….teszi a ruhát a szekrénybe. …….vesszük a pulóvert a szekrényből.
…….olvassuk a könyvet. …….eszem a pudingot.
2. Alkoss mondatokat! Hangsúlyozd az aláhúzott szót!
mi, kimegy, a kert – Kimegyünk a kertbe.

a. ti, elolvas, az újság, délután
______________________________________________________________
b. én, beszalad, a ház
______________________________________________________________
c. te, megesz, a palacsinta ?
______________________________________________________________
d. Péter, betesz, az alma, a kosár
______________________________________________________________
e. én, felvesz, az új nadrág
______________________________________________________________
f. a busz, elindul, 8 óra
______________________________________________________________
g. mi, megérkezik, 9 óra
______________________________________________________________

3. Fordítsd le a mondatokat!
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Wir gehen in der Früh in die Schule hinein.
Ihr kommt um eins aus der Schule heraus.
Ich nehme das Wörterbuch vom Regal (herunter).
Du liest das interessante Buch (fertig).
Ihr esst das Nachtmahl (ganz auf).
Der Zug kommt um 10 Uhr an.
Der Klassenordner löscht die Tafel (letöröl).
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4. Keresd meg az állítmányt és a hangsúlyos szót a mondatokban, jelöld
meg őket, és kérdezz a hangsúlyos szóra! Suche das Prädikat und das
betonte Wort in jedem Satz, markiere sie und frage nach dem betonten Wort!
▼
A kertbe megy ki a gyerek.
Hova

megy ki a gyerek?

A gyerek megy ki a kertbe. Kimegy a gyerek a kertbe.
Az iskolából 13 órakor megyünk haza. Az iskolából megyünk haza 13 órakor.
Hazamegyünk 13 órakor.
A konyhában eszem meg a narancsot. Megeszem a narancsot a konyhában.
A mama délelőtt az áruházban vásárol be. A mama vásárol be délelőtt az
áruházban.
5. Alkoss mondatokat a megadott szavakból! Hangsúlyozd minden
mondatban az aláhúzott szót!
Bilde Sätze und betone dabei die unterstrichenen Wörter!
Achte bei jeder Aufgabe auch auf die unbestimmte oder bestimmte Konjugation!
elmegy, (mi), a városba, délután – Délután megyünk el a városba.

a.
b.
c.
d.
e.

lemegy, a gyerekek, a hegy, este
kimegy, a család, a strand, augusztus
megír, a fiú, a házi feladat, otthon
elolvas, az osztály, egy vers
felmegy, Peti, Zoli, 5 óra

6. Alkoss kérdő mondatokat a szavakból a minta szerint, és válaszolj
minden mondatra!
Die Fragewörter sind immer betont!

elolvas, (te), a könyv, ez,?
o

Elolvasod ezt a könyvet?

➢ Igen, el.

megír, (mi), a levél, mikor?
•

Mikor írjuk meg a levelet?

o Ma írjuk meg.[a levelet.]
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a.
b.
c.
d.

felmegy, a gyerekek, emelet, hányadik?
elolvas, (ti), egy újság, ?
bemegy, az üzlet, a lány, mikor?
kijön, Zoli, egy óra, honnan?

7. Alkoss mondatcsoportokat a minta szerint!
➢ Felmegy a hegyre. (ki?, kivel?, mikor?)
 Ki megy fel a hegyre?
➢ Zoli [megy fel a hegyre]. (Kivel?)
 Kivel megy fel Zoli a hegyre?
➢ Péterrel [megy fel Zoli a hegyre]. (Mikor?)
 Mikor megy fel Zoli Péterrel a hegyre?
➢ Tavasszal [megy fel Zoli Péterrel a hegyre].

a. Kimegyek a kertbe. (mikor?, kivel?)
b. Bemennek a gyerekek. (hová?, mikor?)
c. Felmászik a dombra. (ki?, mikor?, kivel?)
8. Képezd a következő szavak -hat/-het képzős alakját:

olvas, ír, tanul, kér, eszik, fekszik, lát, fut, szánkózik, jár, focizik, ül, beszél,
kérdez, megy, jön, segít, találkozik, megír, pihen, labdázik

9. Alakítsd át a mondatokat a minta szerint:
Ma délután elmegyünk a városba. – Ma délután elmehetünk a városba.
A gyerekek itt nem labdáznak.
________________________________________________________________
Mikor találkozunk?
________________________________________________________________
Mit ad neked a nagymama?
________________________________________________________________
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10. Fordítsd le az alábbi mondatokat:
Mama, darf ich ins Kino gehen? – Anya, elmehetek moziba?
Was darf ich dir geben?
______________________________________________________?
Wann können wir uns treffen?
______________________________________________________?
Dürfen wir Fußball spielen?
______________________________________________________?
Dürfen wir neben euch sitzen?
______________________________________________________?
11. Írd be a táblázatba az odaillő szavakat!

torkom, hasmenésem, hasam, lábam, kezem, gyomrom, térdem, náthás, beteg,
ujjam, hányingerem, gyomorrontásom, fejem, influenzás, fogam, lázas
fáj a …

… vagyok

... van

eltörött a …

torkom

12. Alkossatok hasonló párbeszédeket a minta szerint!

Orvos: Mi a panasza?
Beteg: Nagyon fáj a fejem, lázas vagyok, és
hasmenésem van.
Orvos: Rögtön megvizsgálom.
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13. Beszélj összefüggően egy betegségről!

14. Írj egy e-mailt a nagymamádnak, mert beteg vagy, és nem tudod
meglátogatni! Írj kb. 50 szót!

15. Egészítsd ki az alábbi verset hallás után!
Bartos Erika: Bárányhimlő (részlet)
Pöttyös párnán

Pöttyös ____________,

Pöttyös az ____________,

Pöttyös a paplan

Pöttyös ágyban

Pöttyös ____________,

Pöttyösen ____________,

Pöttyös a talpam.

Pöttyös ____________,

Pöttyös ____________,

Pöttyös az álma,

Pöttyös a hegye,

Pöttyös ____________,

Pöttyös ____________,

Pöttyös a párja.

Pöttyös a mese.
……..
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16. Dolgozz a szótárral!
Keresd meg a következő szavakat a szótárban, és fordítsd le a
mondatokat!

faul

Der Apfel ist faul.

Dieses Kind ist faul.

dick

Das Buch ist dick.

Dieser Mann ist dick.

dünn

Das Heft ist dünn.

Das Mädchen ist dünn.

Szavak
magyar
….-nak/-nek fáj a feje
lázas
megvizsgál vkit
rendelő
sztetoszkóppal hallgatja a tüdejét
tüdő (-k, -t, tüdőm, tüdeje)
tüdőgyulladás (-ok, -t, -om, -a)
torokgyulladás (-ok, -t, -om, -a)
gyógyszer (-ek, -t, -em, -e)
naponta háromszor
vmit kell bevennie vkinek
tabletta
lenyel vmit
csepp (-ek, -et, -em, -je)
pár nap múlva
jobban érzi magát
van kedve vkinek vmit csinálni
meglátogat vkit
unatkozik (unatkozni)

német
…. hat Kopfschmerzen
er/sie/es hat Fieber
untersuchen jn. (A)
-r Ordinationsraum
er/sie/es hört seine/ihre Lungen mit
einem Stethoskop ab
-e Lunge
-e Lungenentzündung
-e Halsentzündung
-s Medikament
dreimal am Tag
er/sie/es muss ... einnehmen
-e Tablette
hinunterschlucken etw.
-r Tropfen
nach ein paar Tagen
er/sie/es fühlt sich wohler
er/sie/es hat Lust etwas zu machen
besuchen jn. (A)
sich langweilen
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társasjátékozik (társasjátékozni)
pótolja a tananyagot
egészséges
beteg
beteg (-ek, -et, -em, -e)
betegség (-ek, -et, -em, -e)
láz (-ak, -at, -am, -a)
panasz (-ok, -t, -om, -a)
Mi bajod?
Mi a panasza?
influenza
nátha
köhög
gyulladás (-ok, -t, -om, -a)
seb (-ek, -et, -em, -e)
kúp (-ok, -ot, -om, -ja)
injekció
arc (-ok, -ot, -om, -a)
fej (-ek, -et, -em, -e)
kéz (kezek, kezet, kezem, keze)
nyak (-ak, -at, -am, -a)
has (-ak, -at, -am, -a)
váll (-ak, -at, -am, -a)
térd (-ek, -et, -em, -e)
könyök (-ök, -öt, -öm, -e)
mellkas (-ok, -t, -om, -a)
kar (-ok, -t, -om, -ja)

Gesellschaftsspiele spielen
den Lehrstoff nachlernen
gesund
krank
-r/-e Kranke
-e Krankheit
-s Fieber
-e Beschwerde
Was fehlt dir?
Was für Beschwerden haben Sie?
-e Grippe
-r Schnupfen
husten
-e Entzündung
-e Wunde
-s Zäpfchen
-e Spritze
-s Gesicht
-r Kopf
-e Hand
-r Hals
-r Bauch
-e Schulter
-s Knie
-r Ellbogen
-r Brustkorb
-r Arm

Már tudok …
egy kicsit

jól

nagyon jól

Tudok az orvossal a panaszomról beszélni.
egy kicsit
jól

nagyon jól

Tudok összefüggően beszélni a betegségemről.
egy kicsit
jól

nagyon jól

Megértem egy osztálytársamat, ha a betegségről beszél.
egy kicsit
jól

nagyon jól

Tudok írni a betegségről egy rövid szöveget.
egy kicsit
jól

nagyon jól
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