Nem akarok felkelni,
iskolába menni,
jobban esne fél tízig
az ágyban pihenni!
Lévay Erzsébet

6. Szabadidőnk
Milyen volt a szünet?
o Nagyon jó. Sokat síeltem, néha korcsolyáztam, de nem szánkóztam.Te mit
csináltál?
Én minden nap sétáltam, egy kicsit síeltem, de én sem szánkóztam.

Téli élmények

Sajnos véget ért a téli vakáció. A diákok elmesélik, hol voltak a szünetben.
Az első órán Zsuzsa és osztálytársai beszámolnak élményeikről.
Zsuzsa a szüleivel a hegyekben pihent pár napot. Rengeteg hó volt, és nagyon
hideg volt. Így sokat síeltek, minden nap sétáltak a faluban. Este beszélgettek,
társasjátékoztak és meséltek, nem voltak sem diszkóban, sem moziban, de jól
érezték magukat.
Peti Venezuelába repült a családjával. Ott nagyon meleg volt. Pálmafák alatt
feküdt, és a tengerben lubickolt, de nem szörfözött, mert nem tud. Megnézte a
tengerparti városokat a közelben. Képeslapot írt a barátjának, de senkinek nem
írt levelet.
Éva otthon volt a szüleivel és testvérével. Január 6-án volt a születésnapja. Sok
barátja jött hozzá, és együtt ünnepeltek. Még énekeltek és táncoltak is.
A szünetben a diákok nem sokat tanultak, hanem pihentek.
Felelj a kérdésekre a szöveg alapján!

Töltsd ki a táblázatot!
Zsuzsa

Peti

Éva

Hol volt?
Mit csinált?

Mit nem csinált?
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Írd be a következő szavakat a fogalomtérkép megfelelő helyére, és
egészítsd ki a térképet további szavakkal!

szánkózik, sífelszerelés, síel, tornaterem, olvas, uszoda, kerékpár, társasjáték,
könyv

szabadidő
labdázik

labda

játszótér

 Olvasd el az alábbi részletet, és felelj a kérdésekre a szöveg alapján!
Január 21.

Hurrá, indulunk az Északi-sarkra! Vagyis a Radóék vikendházába. Holnap
indulunk, anyu, Radó meg én. Visszük a léceket, a ródlit és sok-sok ennivalót.
Ott majd megedződünk. Apu nem akart elengedni bennünket, mert fél, hogy
megbetegszünk abban a kis házban, amit egész télen nem fűtött senki. De
anyu azt tartja, hogy a hidegtől nem lehet megbetegedni.
Mert ha lehetne, akkor a hideg vidékeken mindenki beteg volna, pedig éppen
hogy ott a legegészségesebbek az emberek. Szerencsére a Radó papája is ezt
tartja, azért jöhet velünk a Radó. A mamája ugyanis most éppen külföldön van,
és nem tud az egész ügyről.
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Január 31.
[…]
Első nap, ahogy megérkeztünk, és anyu befűtött, rá akartunk ülni Radóval a
tűzhelyre, olyan borzasztóan fáztunk. Anyu forralt teát, attól valamennyire
átmelegedtünk, de ha egy pillanatra elmozdultunk a tűzhely tégláitól, már
megint majdnem megfagytunk. Rettenetes volt. Ahányszor anyu kiment fáért,
mindig megtárgyaltuk, hogy jó volna hazautazni. Csak mindjárt az is eszünkbe
jutott, hogy apuék kinevetnének bennünket.
Anyu nem fázott annyira, mert neki sok dolga volt a fűtéssel meg a takarítással.
Mindent ki kellett porolni. Ajánlotta nekünk is, hogy vágjunk egy kis fát, vagy
söpörjünk havat, attól majd kimelegszünk. Szerettünk volna kimelegedni, de
nem bírtuk rászánni magunkat, hogy otthagyjuk a tűzhely meleg tégláit.
[…]
A legborzasztóbb volt első nap a lefekvés. Olyan volt, mintha jégre feküdtünk
volna, pedig anyu takarókat is terített alánk. Radó mondta, hogy biztosan jég
van a szalmazsákban. De nem jég volt benne, csak a szalma a téli hidegben
annyira átfagyott, hogy a mi kis gyönge testünk nem bírta fölmelegíteni.
Anyu két téglát rakott a sütőbe, aztán mikor már átforrósodtak, odaadta
nekünk. Soha nem hittem volna, hogy egy meleg téglának ennyire lehessen
örülni.
[…]
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Ki utazott el a hétvégi házba?
_______________________________________________________________
Mit vittek magukkal?
_______________________________________________________________
Hogy érezték magukat a fiúk az első napon?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Olvasd tovább a naplóbejegyzést, és derítsd ki, milyen élményeik voltak a
fiúknak a további napokon!
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 Helyesírás
Hagyomány elve:
Hagyományos írásmódról akkor beszélünk, ha egy-egy szó írása esetén sem a
kiejtés, sem a szóelemzés szerinti írásmódot nem alkalmazzuk. Ezeknek a
szavaknak az írásánál a hagyományt követjük, vagyis úgy írjuk, ahogyan régen
írták őket.
Pl.: a családnevek esetében: Kiss, Wargha, Németh, Zichy, …
Keress további hasonló családneveket!
_______________________________________________________________
A j/ly a szavakban: lyuk, milyen, ibolya, … (az a régi hang, amelyet az ly-nal jelöltünk,
nincs meg már a magyarban, de az írásmódja megmaradt)

Keresd meg a szövegrészletben a j-vel és az ly-nal írt szavakat, és írd le
őket csoportosítva a füzetedbe!
Olvasd el Bosnyák Viktória Ezt nevezem! és A sirály a király? című könyvét
ezzel a témával kapcsolatban!

Nyelvtan

1. Múlt idő (A.) / Vergangenheit
tanultam, kértem

-t

2. Tagadás II. / Doppelte Verneinung
Kettős tagadás

valaki ↔ senki

3. Szócsalád / Wortfamilie
+ szóképzés: -z(ik), -l, -s, -ás/-és, -i
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1. Múlt idő (A.)
In der ungarischen Sprache gibt es

Képzése

nur eine Vergangenheit.
Das Zeichen der Vergangenheit ist

tanul → tanul|ni
tanult

–t / -ott/-ett/-ött.

megy → men|ni
ment
emlékszik → emlékez|ni
emlékezett
A.
tanul / tanulni
határozatlan

kér / kérni

határozott

határozatlan

tanultam

határozott

kértem

tanultál

tanultad

kértél

kérted

tanult

tanulta

kért

kérte

tanultunk

tanultuk

kértünk

kértük

tanultatok

tanultátok

kértetek

kértétek

tanultak

tanulták

kértek

kérték

van / lenni

megy / menni

jön / jönni

voltam

lettem

mentem

jöttem

voltál

lettél

mentél

jöttél

volt

lett

ment

jött

voltunk

lettünk

mentünk

jöttünk

voltatok lettetek

mentetek

jöttetek

voltak

mentek

jöttek

lettek

Lásd még „Nyelvtani összefoglalás”!
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2. Tagadás II.
Kettős tagadás
a.
Énekelek.

Én is énekelek.

↕
Nem énekelek. – Én sem énekelek. / Nem énekelek én sem.
is ↔ sem

b.
Olvasol valamit? ↔ Nem olvasok semmit. / Semmit sem olvasok.
Utazol valahová? ↔ Nem utazom sehová. / Sehová sem utazom.
Kérsz valamit? ↔ Köszönöm, nem kérek semmit. / Semmit sem kérek.
Voltál valahol a szünetben? ↔ Nem, nem voltam sehol a szünetben.
Kivel voltál tegnap moziban? ↔ Senkivel sem voltam tegnap moziban.
Van itt valamilyen szótár? ↔ Nem, itt nincs semmilyen szótár.
valami ↔ semmi
valaki ↔ senki
valahol ↔ sehol
……

3. Szócsalád
Szótő + -z(ik) ; -l ; -s/-os/-es/-ös; -ás/-és; -i; …

Azok a szavak, amelyek egy szótőből
keletkeznek, „szócsaládot” képeznek.
Wörter, welche aus einem Wortstamm
entstehen, bilden eine ‚Wortfamilie‘.
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hó (havat) → havas
→ havazik → havazás

Gyakorlatok
1. Töltsd ki a táblázatot!

jelen
határozatlan

múlt
határozott

határozatlan

határozott

tanulom
meséli
rajzoltuk
vártok
kérték
2. Csoportosítsd a következő múlt idejű igéket!
Schreib die bestimmt konjugierten Verben mit grüner Farbe!

tanulta, kértétek, kértek, aludtunk, vártam, várt, meséltetek, beszéltünk,
felkelt, kérted, maradtatok, tanulták, repültek, akartam, jártam, éltél

én
te
ő/Ön

tanulta,

mi
ti
ők/Önök

88

3. Képezd a következő igék múlt idejű alakját!

beszámol, tanulok, ülsz, meséli, beszélnek, élünk, felkeltek, rajzolod, dalol,
énekelnek, repül, síeltek, köszönnek, várom, kéred, írjátok, akarod, jártok, állsz,
szaladunk, maradok, ébrednek, alszik (aludni)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Alkoss rövid párbeszédeket a minták szerint!

Rajzol Peti egy házat?
• Már rajzolt.
❖ Megtanulod a leckét?
o Már megtanultam.

megír
énekel
ír
kér
rajzol
rendel
…

zsemle
fogalmazás
könyv
torta
toll
levél
autó
kutya
kép
dal

5. Fogalmazd meg a következő mondatokat múlt időben!
A mama délelőtt az áruházban vásárol be. Ebédre ma palacsinta van. Tamás
orvos. Délután a barátommal megyek szánkózni. Délután megyek a barátommal
moziba. Holnap elmegyünk Bécsbe. Holnap megyünk el Bécsbe. Bécsbe
megyünk el. Nyáron uszodába járunk. A fiúk a sportpályán sportolnak.
6. Kérdezz múlt időben!
Van Felsőőrön színház? Vannak ebben az iskolában finn gyerekek? Elmentek
Kismartonba? Emeletes házban él Zoli? Vannak 2011-ben olimpiai játékok?
89

Tanulsz zongorázni? Tanultok ebben az iskolában golfozni? Felsőpulyán éltek?
Szeptemberben van Ausztria nemzeti ünnepe? Az iskolában tanulsz meg
kerékpározni? Van a kezedben valami? Kérsz valamit enni? Van itt valaki?
Szendvicset kértek ebédre? Rajzolsz az órán? Ül a váróteremben valaki?

7. Egészítsd ki a táblázatot a minta szerint!

valaki

senki
semmi
sehol

valahová
valahonnan
semmilyen
semmikor
semelyik
valahány
sehányadik
sehogyan
senkivel

8. Felelj a kérdésekre a minta szerint!
•
▪

Rajzoltál valamikor pelikánt?
Nem rajzoltam semmikor pelikánt. / Semmikor sem rajzoltam
pelikánt.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Rajzoltál valakinek virágot?
Kértél valamilyen jelmezt a nagymamától?
Voltál valahol Spanyolországban?
Tanultál már valamit Budapestről?
Jártál valamikor edzésre?
Megbeszélted valakivel a feladatot?
Írtál valakinek valamit?
Mész valahova nyáron?
Voltál valakinél délután?
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9. Felelj a kérdésekre tagadó mondattal!

Van az osztályodban televízió? Van a városban múzeum is? Van itt valahol egy
olló? Vannak a parkban valamilyen szobrok? Kértél valamikor egy füzetet?
Adsz Zolinak valamilyen ajándékot? Akartatok valamikor a tengerpartra utazni?
El akartál menni valakivel moziba? Éhes volt Zoli is?
10. Keress szavakat a ‚barát‘ szó szócsaládjához!

barát

11. Olvasd el a szöveget és felelj a kérdésekre röviden!
Mit szeret csinálni Éva?
Éva délután sosem unatkozik. A tanítás után minden nap
házi feladatot ír és tanul. Amikor befejezi a tanulást,
mindig sok mindent csinál. Hétfő délután a tánciskolába
megy, mert szeret táncolni. Éva már nagyon jól tud
táncolni. Sokat gyakorol. Ha ráér, akkor szeret olvasni és
tévézni. Szerdán pedig kézilabdázni megy. Nagyon
szeret sportolni. Jól tud úszni is, ezért pénteken öt órakor az uszodába megy
edzésre. Szabadidejében5 még szeret barátokkal találkozni és moziba menni.
Szombaton és vasárnap végre tud pihenni, mert nincs tanítás és edzés.
Hétvégén szeret a kutyával játszani, a testvérével beszélgetni vagy zenét
hallgatni. Őszi délutánokon szeret sétálni az erdőben vagy a parkokban, mert
szépek a sárga, piros és barna levelek. A kertben is szeret segíteni, például
szeret almát és szilvát szedni, de nem szeret lombot gereblyézni.

5

szabadidő – szabadidőm, szabadidőd, szabadideje, …
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a. Felelj a kérdésekre a szöveg alapján!

Mit csinál Éva minden délután az iskola után?
___________________________________________________________
Mit sportol Éva?
___________________________________________________________
Mely napokon jár sportolni?
___________________________________________________________
Mit csinál, ha ráér?
___________________________________________________________
Mit csinál a testvérével együtt?
___________________________________________________________
Milyen munkát szeret csinálni otthon?
___________________________________________________________

b. Töltsd ki Éva naptárát!

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

c. Csoportosítsd a szöveg alapján!
Éva szeret _ _______________________________________________________
Éva nem szeret _ ___________________________________________________
Éva tud __________________________________________________________
12. Alakítsd át a 11. feladat szövegét egyes szám 1. személybe!
Délután sosem unatkozom. …
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13. Beszélgessetek a minta szerint!
•
o
•
o
•
o

Voltál tegnap moziban?
Igen, voltam.
Kivel voltál?
Petivel.
Tetszett a film?
Tetszett.

14. Írj egy fogalmazást az elmúlt heti programodról!
Írj kb. 100 szót!
Mikor, hol voltál és mit csináltál?
15. Egészítsd ki az alábbi verset hallás után!

Bartos Erika: Bicikli
Csobban a, csobban a kéklő Balaton,
Hajtom a, hajtom a ___________________ utamon.
Gördül a, gördül a lejtőn lefele,
Pördül a, pördül az ___________________ a kereke.
Vágtat a, vágtat a ___________________ sebesen,
Szárnyal a, szárnyal a tihanyi ___________________.
Csúszik a, csúszik a ___________________ agyagon,
Döccen a, döccen a sok ___________________ kavicson.
Felfele, felfele hű, de meredek,
Fújtatok, fújtatok, ___________________ tekerek!
Sapka a, sapka a ___________________ fejemen,
Fa alatt, fa alatt kicsikét ___________________.
Csobban a, csobban a kéklő Balaton,
Hajtom a, hajtom a, hajtom a ___________________.
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16. Dolgozz a szótárral!
Keresd meg a következő szavakat a szótárban, és fordítsd le a
mondatokat!

süt

Süt a nap.

Anya tortát süt.

jár

Edzésre járok.

A busz 10 percenként jár.

megy

Kilenc órakor megyek

Busszal megyek iskolába.

aludni.

Szavak
magyar

német

szünet (-ek, -et, -em, -e)

-e Ferien

véget ért

ist zu Ende gegangen

téli vakáció

-e Winterferien

elmesél (-ni, elmesélt)

erzählen

beszámolnak élményeikről

sie berichten über ihre Erlebnisse

a hegyekben

in den Bergen

rengeteg

sehr viel

repül (-ni, repült)

fliegen

pálmafa

-e Palme

a tengerben

im Meer

lubickol (-ni, lubickolt)

plantschen

tengerpart (-ok, -ot, -om, -ja)

-s Meeresufer

edzés (-ek, -t, -em, -e)

-s Training
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edz (edzeni, edzett)

trainieren

ünnepel (-ni, ünnepelt)

feiern

marad (-ni, maradt)

bleiben

beszámol (-ni, beszámolt)

berichten

váróterem (~termek, ~termet,

-r Warteraum, -r Wartesaal

~termem, ~terme)

Már tudok …
egy kicsit

jól

nagyon jól

Tudok beszélgetni a szabadidőmről.
egy kicsit
jól

nagyon jól

Tudok összefüggően beszélni a szabadidőmről.
egy kicsit
jól

nagyon jól

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

nagyon jól

Tudok írni a szabadidőmről egy rövid szöveget.
egy kicsit
jól

nagyon jól
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