Ahol sokan vannak,
vidámabb az ünnep,
örömük gazdagabb,
ha együtt örülnek.
Tolna Éva

7. Ünnepelünk
•
•

Ugye ma van a születésnapod?
Igen, ma, április 14-én.
Boldog születésnapot kívánok!
Köszönöm.

Zsuzsa születésnapja
Múlt héten volt Zsuzsa születésnapja. Tizenkét éves lett. Reggel anya és apa
már egy virágcsokorral ébresztette. Gyönyörű rózsákat és liliomokat kapott.
Reggeli után Zsuzsa az iskolába ment. Ott a barátnői várták egy meglepetéssel,
tortát sütöttek neki, és 12 gyertyát tettek rá. A szünetben az osztálytársai mind
kaptak egy szelet tortát. A tanárok is felköszöntötték Zsuzsát.
Délután a családdal ünnepelt. Jöttek a nagyszülők és a rokonok. Anya egy nagy
dobostortát készített, és nagyon szépen kidíszítette a tortát marcipánnal. Miután
Zsuzsa elfújta a gyertyákat, és mind ettek a tortából, a gyerekek elmentek
Zsuzsa szobájába és játszottak. A felnőttek pedig társalogtak a nappaliban.
Estefelé anya vacsorát készített. Mindenki nagyon jól érezte magát.
Zsuzsa sok ajándékot kapott. A szülei új biciklit ajándékoztak neki. A
nagyszülőktől könyvet kapott, a nagybácsitól egy kirándulást az állatkertbe, és a
nagynénitől egy bukósisakot a biciklihez.
A barátaival Zsuzsa a hétvégén ünnepelt. Anya egy fagylalttortát rendelt a
cukrászdában. Sokat játszottak és beszélgettek a gyerekek. Zenét hallgattak, és
táncoltak hozzá.
Zsuzsa boldog volt, és nagyon tetszett neki a szülinapi bulija.

Felelj a kérdésekre röviden a szöveg alapján!

Hány éves Zsuzsa? ________________________________________________
Kik gratuláltak neki a születésnapjára az iskolában?
________________________________________________________________
Kikkel ünnepelt Zsuzsa a születésnapján otthon?
________________________________________________________________
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Kitől mit kapott Zsuzsa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Mikor ünnepelt Zsuzsa a barátaival?
________________________________________________________________
Hogyan ünnepeltek a gyerekek?
________________________________________________________________
Mit ettek a születésnapi bulin a gyerekek?
________________________________________________________________
Írd rá a következő szavakat a fogalomtérképre!
névnap, felköszönt, meglepetés, gratulál, vidám, ajándékoz, virágcsokor, húsvét,
finom, az ünnepelt

ajándék
torta

ünnepel

születésnap
karácsony

kedves

vendég

 Olvasd el az alábbi részletet, és felelj a kérdésekre a szöveg alapján!
Április 5.
Ma van a húgunk ötödik születésnapja. Gombóckának egész nap világoskék
szalag volt a nyakában, hogy ünnepélyesebb legyen.
Új fehér ruhát kapott Picurka a születésnapjára, meg piros kabátot és piros
sapkát. Ha a Feri ideadná a négyszínű golyóstollát..., vagyis ha nem
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veszítettem volna el azt, amit a Radótól kaptam, akkor nagyon szépen le
tudnám most rajzolni. De hát az a fő, hogy életben olyan elegáns, mint valami
baba. Apu reménykedett is, hogy az új kabát és új sapka tiszteletére ma
délután Barika nem megy velük sétálni. De hát a húgunk nem az a fajta, aki, ha
egy kicsit feltört, már megfeledkezik kopott barátairól.
Éppen akkor, mikor anyu vágta fel a születésnapi tortát, csengett a telefon. Az
a bácsi telefonált a tanácstól, aki Radótól a hörcsögöt kapta. Az ő hörcsögük is
fúrja a falat, ezért délutánonként a fia leviszi a parkba, és ott sétáltatja, ott
kedvére fúrhat. De nem ezért telefonált a bácsi, ezt csak mellékesen mesélte
el. Azt kérdezte, hogy csakugyan baromfitartásra rendezkedtünk-e be fővárosi
bérleményünkben. Mert már megint följelentettek bennünket.
Apu hamar lenyelte a tortát, és elmondta a bácsinak, hogy a szóban forgó
baromfiak csak átutazóban töltöttek nálunk néhány napot. A bácsi nagyon
nevetett, különösen mikor apu elmesélte neki az ünnepi ebéd történetét.
[…]
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Mit kapott a mesélő húga a születésnapjára?
_______________________________________________________________
Miben bízott az édesapja az ünnep miatt?
_______________________________________________________________
Mi zavarta meg a családi ünneplést?
_______________________________________________________________
Olvasd el Bálint Ágnes Szeleburdi család című könyvében az április 2-i
naplóbejegyzést!
Meséld el, mit tudtál meg a „baromfitartásról“!

 Helyesírás
Egyszerűsítés elve:
A magyar helyesírás szabályai szerint a több jegyű betűk kettőzésekor és
három azonos mássalhangzó egymás mellé kerülésekor egyszerűsítünk:
hosszú (sz + sz = ssz)
hallak (hall + lak = hallak)
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Figyelem! Ez a szabály nem érvényes a tulajdonnevekre és az összetett
szavakra:
Neumann-nal, Anett-tel, balett-táncos, rossz-szívű, …
Fűzd hozzá a következő szavakhoz a -val/-vel toldalékot:
mész, toll, fény, hely, Bernadett, könny, Tarr, Bükk, Hermann
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Nyelvtan

1. Múlt idő / Vergangenheit
B. hallottam, hallott
C. adtam, adott

-ott, -ett, -ött
-t, -ott, -ett, -ött

1. Múlt idő (B. és C.)
B. Verben auf:

határozatlan

-

Mitlaut + t: ért / érteni

-

langen Selbstlaut + t: segít / segíteni, tanít / tanítani

-

einsilbige Verben auf t: köt / kötni, vet / vetni

határozott

határozatlan

határozott

határozatlan

határozott

értettem

értettem

segítettem

segítettem

kötöttem

kötöttem

értettél

értetted

segítettél

segítetted

kötöttél

kötötted

értett

értette

segített

segített

kötött

kötötte

értettünk

értettük

segítettünk

segítettük

kötöttünk

kötöttük

értettetek

értettétek

segítettetek

segítettétek

kötöttetek

kötöttétek

értettek

értették

segítettek

segítették

kötöttek

kötötték

Ugyanígy: hall, …
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C. alle anderen Verben
határozatlan

határozott

határozatlan

határozott

határozatlan

határozott

adtam

adtam

néztem

néztem

főztem

főztem

adtál

adtad

néztél

nézted

főztél

főzted

adott

adta

nézett

nézte

főzött

főzte

adtunk

adtuk

néztünk

néztük

főztünk

főztük

adtatok

adtátok

néztetek

néztétek

főztetek

főztétek

adtak

adták

néztek

nézték

főztek

főzték

Rendhagyó ragozás
eszik / enni
határozatlan

iszik / inni

határozott

határozatlan

határozott

ettem

ettem

ittam

ittam

ettél

etted

ittál

ittad

evett

ette

ivott

itta

ettünk

ettük

ittunk

ittuk

ettetek

ettétek

ittatok

ittátok

ettek

ették

ittak

itták

vesz / venni
határozatlan

visz / vinni

határozott

határozatlan

határozott

vettem

vettem

vittem

vittem

vettél

vetted

vittél

vitted

vett

vette

vitt

vitte

vettünk

vettük

vittünk

vittük

vettetek

vettétek

vittetek

vittétek

vettek

vették

vittek

vitték

tesz, lesz*

hisz

*lesz – nur unbestimmte Formen
Lásd még „Nyelvtani összefoglalás”!
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Gyakorlatok
1. Képezd a következő igék múlt idejű alakját!
ért, épít, segít, hall, kell, játszik, tetszik, főz, dob, ad, küld, néz, kezd, mond,
öltözik, fut, kinyit, dolgozik, tévézik, szánkózik, korcsolyázik, fürdik / fürödni,
mosdik / mosakszik – mosakodni
2. Húzd alá azokat az igéket, amelyek múlt időben vannak!
elolvasta, kért, tanít, főz, vezet, mosogat, adott, beszélt, kívánt, köszönt,
megköszönt
3. Töltsd ki a táblázatot!
jelen
határozatlan

múlt
határozott

határozatlan

én

határozott

tartottam

te

mondtál

ő/Ön

főzi

mi
ti

hallottuk
adtok

ők/Önök

küldték

4. Válassz egy igét a fenti táblázatból, és alkoss vele mondatokat jelen és
múlt időben minden személyben! Figyelj a megfelelő ragozásra!

Például:

Labdát tartok. Labdát tartasz. ...
Labdát tartottam. ...
A labdát tartom. …
A labdát tartottam. …
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5. Írd le a következő szavakat múlt időben!

adok _______________, kapsz _______________, szed _______________,
dolgozik_____________, olvasol ______________, süttök ______________,
díszítik _____________, kezdek _______________, jövök ______________,
veszek_____________, eszünk_________________, isztok______________
6. Csoportosítsd a következő múlt idejű igéket!

Schreibe die bestimmt konjugierten Verben mit grüner Farbe!
építettek, tetszettek, főzte, építették, néztük, hallotta, játszottam, főztük, ittad,
adtad, vettél, szánkóztatok, küldtem, megoldottátok, segítettünk, dobtátok, értett,
ettem

én
te
ő / Ön
mi
ti
ők / Önök

7. Alkoss rövid párbeszédeket a minták szerint!
•

Megsütöd a tortát?

tortát süt, becsomagolja az
ajándékot, megírja a levelet, vesz
virágot, megnézi a filmet, ad
ajándékot, felhívja a nagymamát

Már megsütöttem.

•

Veszel ajándékot Zolinak?
Már vettem.
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8. Fogalmazd meg a következő mondatokat múlt időben!
A gyerekek egy labdával játszanak. A mama jó ebédet főz. Ki jön vendégségbe?
Hol ünnepeltek? Kivel veszed meg az ajándékot Petinek? Mikor nyaral a család?
Hány órakor tévéztek? Vacsorára hideget eszünk. Ma nem hiányzik senki az
iskolából. Nyáron a tóban fürdünk. Megmondom a címemet. A gyerekek almát
esznek. Isztok tejet? A boltban tojást és kenyeret veszünk. A mama az asztalhoz
viszi az ebédet. Kati sokat alszik.
9. Kérdezz múlt időben! (Betone das unterstrichene Wort!)
Das Fragewort ist immer betont!

mikor, vendégségbe jön, a gyerekek
_______________________________________________________________?
hány órakor, megnéz, (ti), a film, a mozi
_______________________________________________________________?
megmosakszik, Zoli, reggel
_______________________________________________________________?
hol, vesz, (mi), a kék pulóver
_______________________________________________________________?

10. Beszélgessetek a minta szerint!
•
o
•
o
•
o
•
•
o
•

Kivel ünnepelted a születésnapodat?
Katival és Zolival.
Hol voltatok?
Otthon.
Mit kaptál?
Egy társasjátékot.
Mit ettetek?
Csokitortát.
Mit ittatok?
Narancslevet.
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11. Keress szavakat a „dísz” szó szócsaládjához!

dísz

12. Írj egy fogalmazást a születésnapodról!
Írj kb. 80 szót!

13. Hallgasd meg a verset, és egészítsd ki!
Petőfi Sándor: Feleségem nevenapján (részlet)
Jót kivánok én is ________________,

Eh, ez nem is jó ________________!

Ez természetes dolog,

Bánat és baj kellenek;

Csakhogy a ____________ annyiféle,

Ahol árnyék ________________, ott a

Hogy alig választhatok.

Fényt sem igen látni meg.

Hogy lehetne valamennyit
Egy _________________ kimondani?
Ne legyenek életednek
Bánatai, bajai?

14. Dolgozz a szótárral!
Keresd meg a következő szavakat a szótárban, és alkoss a magyar
szavakkal mondatokat!
köszön
felköszönt
köszönetet mond
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Szavak
magyar

német

lett ( ← van)
ébreszt (-eni, ébresztett)
liliom (-ok, -ot, -om, -ja)
meglepetés (-ek, -t, -em, -e)
tortát süt
készít (-eni, készített)
felköszönt (-eni, felköszöntött) vkit
kidíszít (-eni, díszített)
elfújja a gyertyákat
társalog vkivel (-ni, társalgott)
bukósisak (ok, -ot, om, -ja)
fagylalttorta
szülinapi buli
vendégségbe jön vkihez (jönni, jött)
vendégségbe megy vkihez (menni,
ment)

wurde
aufwecken
-e Lilie
-e Überraschung
eine Torte backen
zubereiten
gratulieren jm. (D)
schmücken
er/sie/es bläst die Kerzen aus
sich unterhalten mit jm. (D), plaudern mit
jm. (D)
-r Sturzhelm
-e Eistorte
-e Geburtstagsparty
zu Besuch kommen zu jm. (D)
auf Besuch gehen zu jm. (D)

Már tudok …
egy kicsit

jól

Tudok beszélgetni egy eseményről, pl. a születésnapomról.
egy kicsit
jól

nagyon jól

nagyon jól

Tudok összefüggően beszélni egy eseményről, pl. a születésnapomról.
egy kicsit
jól
nagyon jól
Megértem egy osztálytársamat, ha egy eseményről, pl. a születésnapjáról beszél.
egy kicsit
jól
nagyon jól
Tudok írni egy eseményről, pl. a születésnapomról egy rövid szöveget.
egy kicsit
jól
nagyon jól
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