VI.

A házunk

A.
Hol van a ház?
A Petőfi utcában.
Hány óra (van)?
Öt óra (van).
Hol vannak a gyerekek?
A szobában.
B.
Zsuzsa:
A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy
hálószoba és két gyerekszoba. Van még egy fürdőszoba és WC, egy konyha
és egy kamra. A konyha, a kamra, a WC és a nappali szoba a földszinten, a
fürdőszoba, a két gyerekszoba és a hálószoba az emeleten van. Erkély nincs,
de van egy nagy terasz és kert.
Az én szobám kicsi és modern. Van benne egy ágy, egy íróasztal, egy
karosszék, egy könyvespolc és egy szekrény.
Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter
aufgrund des Textes!
Mi van a földszinten?

konyha,

Mi van az emeleten?

hálószoba,

Felelj a kérdésekre a szöveg alapján! / Beantworte die Fragen aufgrund
des Textes!
– Hány szoba van a házban?

– Hol van a gyerekszoba?

– Hány gyerekszoba van?

– Van terasz?

– Hány fürdőszoba van a házban?

– Van erkély?

– Hol van a nappali szoba?
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Nyelvtan / Grammatik
1. Hol van a/az ...? / Wo ist ...?
A. Hol van az egér? / Wo ist die Maus?
-ban/-ben

-n/-on/-en/-ön

A dobozban.

-nál/-nél

A dobozon.

A doboznál.

B. Hol van a léggömb (lufi)? / Wo ist der Luftballon?

A doboz mellett.

A doboz fölött.

A doboz előtt.

A doboz alatt.

A doboz mögött.

A két doboz között.

a doboz mellett

Achte auf die
Wortfolge!

neben der Schachtel

C.
balra

jobbra
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2. Hány óra? / Wie spät ist es?

12.15 = Tizenkét óra tizenöt perc. / Negyed egy.

8.30 = Nyolc óra harminc perc. / Fél kilenc.

4.45 = Négy óra negyvenöt perc. / Háromnegyed öt.

3. Hány órakor? Mikor? / Um wie viel Uhr? Wann?
Hat órakor.
Öt óra tizenöt perckor … / Negyed hatkor …
Fél kettőkor.

4. Mikor? / Wann?
Mikor vagy Eisenstadtban?

Mikor vagy a nagymamádnál?

Szerdán.

Júliusban.

5. Vélemény kifejezése / Meinungsäußerung
Milyen a szoba?
Szerintem szép és modern.

6. Bizonytalanság kifejezése / Ausdruck der Unsicherheit
Hol van a hotel?
Azt hiszem, az Arany János utcában.
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Gyakorlatok / Übungen
1. Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach Gehör!
Rövid vagy hosszú mássalhangzókat hallasz? Hörst du kurze oder lange Mitlaute?

hosszú, a......tal, é......eliszekrény, na......ali ......oba, ka......apé, te......asz,
a......a......, e......ő......, me.......e......, mö......ö......, kö......ö......
2. Keress szavakat! / Sammle Wörter!
– Mi van a házban? – nappali szoba, ___________________________________
– Mi van a szobában? – asztal, _______________________________________
– Milyen a ház? – szép, ______________________________________________
– Milyen a szoba? – világos,__________________________________________
3. Olvasd el a következő párbeszédet! / Lies den Dialog!
Folytasd! / Setze den Dialog fort!
Mi újság?
Éva: Szia, Zsuzsa!

Semmi különös.

Zsuzsa: Szia! Mi újság?
Éva: Új szobám van!
Zsuzsa: Milyen?
Éva: Nagyon szép és modern. Van benne egy ágy, egy szekrény, egy
íróasztal, egy könyvespolc és egy tévé.
Zsuzsa: Szék nincs?
Éva: De igen, szék is van.
Zsuzsa: __________________________________________________ ?
Éva: ______________________________________________________

4. Rajzold le a szobádat, majd mesélj róla a barátodnak! / Zeichne dein
eigenes Zimmer und erzähle deinem Freund/deiner Freundin davon!
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5. Helyezd el a következő tárgyakat a padodon az alábbi leírás szerint! /
Ordne die hier genannten Gegenstände laut Beschreibung auf
deinem Tisch!
Az asztalon van egy tolltartó, a tolltartó mellett egy radír, a tolltartóban három
filctoll, egy ceruza és egy toll. A tolltartó alatt van egy füzet, és a füzet alatt
van egy könyv. A könyv előtt van egy mappa. Az asztal alatt van a táskám.
6. Egészítsd ki a következő mondatokat! / Ergänze folgende Sätze!
Az iskola....... Kati ______________ ülök. Ma délután Peti...... vagyok.
A szobám...... egy íróasztal van az ablak ______________, és
az íróasztal ______________ áll a táskám.
7. Nézd meg a képet, és állapítsd meg, igazak vagy hamisak az alábbi
kijelentések! / Schau dir das Bild an und stelle fest, ob die folgenden
Aussagen richtig oder falsch sind!

hamis
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

A hálószoba a földszinten van.
A hálószoba mellett jobbra van egy gyerekszoba.
Négy szoba van a házban.
A dolgozószoba a nappali alatt van.
A nappali mellett jobbra van a konyha.
A földszinten van a fürdőszoba.
A földszinten van a konyha.
A konyha mellett van egy kis éléskamra. (spájz)
Két WC van a házban.
Terasz nincs.
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8. Rajzold le a házatokat, és írj róla! / Zeichne euer Haus und beschreibe
es! Fogalmazd meg a véleményedet is! Formuliere auch deine Meinung
darüber!

Szerintem _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Válaszolj a kérdésekre a minta szerint! / Beantworte die Fragen nach
dem Muster!
– Kinél van a ceruza? (Zoli) – Zolinál van a ceruza.
– Kinél van a radír? (Kati) – _____________________________________
– Kinél vannak a gyerekek? (A nagymama) – _______________________
– Kinél van a tollam? (Peti) – ____________________________________
10. Nézd meg a képeket, és válaszolj a kérdésekre! /
Schau dir die Bilder an und beantworte die Fragen!
Mi van a képen?
Hol van a ceruza?

A vonalzó alatt.
Hol van a radír?
_____________________________________________
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Hány könyv van a képen?
_____________________________________________
Hol van a mappa?
_____________________________________________
Mi van a képen?
_____________________________________________
_____________________________________________
Hol ül a fiú?
_____________________________________________
Mi van az asztalon?
_____________________________________________
Hány könyv van a képen?
_____________________________________________

Hol áll a lány?
_____________________________________________

11. Kérdezzétek egymást! / Fragt einander!
– Hány óra?
9.45

7.35

21.05

22.51

10.30

5.15

17.40

19.30

12.10

12. Kezdd a mondatokat „Azt hiszem” kifejezéssel! /
Beginne die Sätze mit dem Ausdruck „Azt hiszem”!
– Hány órakor van itt a busz? – Azt hiszem, öt óra negyvenkor.
– Hány órakor van a tévében a koncert? ___________________________
– Hány órakor van a vonat Bécsben? _____________________________
– Hol van a sportpálya Pinkafelden? ______________________________
– Mikor vannak a gyermekek a nagymamánál? _____________________
– Kinél van a könyved? ________________________________________
– Mikor van a focimeccs? ______________________________________
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13. Keresd meg a német megfelelőjét! / Suche die deutsche Entsprechung!

Kinderzimmer

előszoba

hálószoba

fürdőszoba

Esszimmer
folyosó
Vorzimmer

ebédlő

Küche

gyerekszoba

Gang

Wohnzimmer
Badezimmer
nappali

konyha
Schlafzimmer

gyerekszoba – Kinderzimmer

_________________________________

______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________

Szavak / Wörter
a falon
a földszinten
a házunk
áll
a polcon
ablak
ágy
ajtó
az emeleten
azt hiszem, …
benne
de igen

an der Wand
im Erdgeschoß
unser Haus
er/sie/es steht
im Regal, auf dem Regal
-s Fenster
-s Bett
-e Tür
im Stockwerk
ich glaube, ….
darin
doch
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dolgozószoba
ebédlő
előszoba
erkély
fal
folyosó
fürdőszoba
focimeccs
gyerekszoba / gyermekszoba
hálószoba
ház
íróasztal
kamra
karosszék
kert
konyha
könyvespolc
léggömb, lufi
Mi újság?
nappali szoba
növény
óra
pince
polc
sajnos
Semmi különös.
sok
sötét
sportpálya
szerintem
szoba
terasz
világos

-s Arbeitszimmer
-s Esszimmer
-s Vorzimmer
-r Balkon
-e Wand
-r Gang, -r Flur
-s Badezimmer
-s Fußballmatch
-s Kinderzimmer
-s Schlafzimmer
-s Haus
-r Schreibtisch
-e Kammer
-r Armsessel
-r Garten
-e Küche
-s Bücherregal
-r Luftballon
Was gibt es Neues?
-s Wohnzimmer
-e Pflanze
-e Uhr, -e Stunde
-r Keller
-s Regal
leider
Nichts Besonderes.
viel
dunkel
-r Sportplatz
meiner Meinung nach
-s Zimmer
-e Terrasse
hell
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