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Lecke címe

Téma / szókincs

Kommunikációs
szándékok

Nyelvtan

1-4.

0 Minden, ami
német!

5-8.

1 Guten Tag!

Német nyelvű
országok, német
szavak a
magyarban, német
eredetű magyar
szavak
Kapcsolatfelvétel
Számok 1-20-ig

Köszönés
Wie geht’s?
Bitte, Danke
Cím és telefonszám
megadása

A főnevek írása
A főnevek neme
A névelők: der, die, das

9-12.

2 Berlin,
Paulstraße 2

Országnevek
A német ábécé

Származási ország
megkérdezése: Woher
...?
Név megkérdezése:
Wie heißt...?
Bemutatkozás
Reagálás
bemutatkozásra
Helyeslés
Nem értés,
visszakérdezés
Betűzés: A wie ...
Lakóhelyre kérdezés:
Wo wohnt ...?
Tevékenységre
kérdezés: Was macht
...?
Személyek bemutatása
Telefonálás

aus Ungarn
A kijelentő és kérdő
mondat szórendje
und

13-16.

3 Was machen
Sie? Was
machst du?

Lakóhelyek:
országok, városok
Napi és szabadidős
tevékenységek
Néhány
foglalkozás

17-20.

4 Hobbys

Különböző hobbik

Személyekről
beszélgetés névjegy
alapján
Érdeklődés hobbik
iránt

Brechungos igék: lesen,
sehen, essen, helfen
Tagadás nicht-tel
mögen
gern machen / nicht
gern machen
aber

21-24.

5 Rund um die
Uhr

Pontos idő
Számok: 20-100

Időpont megbeszélése
Egyetértés, öröm
kifejezése

Igeragozás minden
személyben
A sein ige minden
személyben
Elváló igekötős igék:
ankommen
Wann?
um ... Uhr
Wie spät ist es?
Wie alt ist ...?
schon - noch

25-28.

6 Wohnung,
Hausarbeiten

A lakás helyiségei
Háztartási munkák
A hét napjai
A napszakok

Beszélgetés napi
tevékenységekről,
háztartási munkákról

Néhány újabb elváló
igekötős ige
Néhány fontos
időhatározó
Az időhatározók helye a
mondatban

Szabályos igék
A sein ige
Wo?
in Ungarn
er / sie
oder

29-32.

7 Was ist das?
Alltagsdinge

Fiatalok személyes
tárgyai:
ruhadarabok,
élelmiszerek,
műszaki cikkek
Néhány melléknév

Érdeklődés az ár iránt:
Was kostet?
A tetszés kifejezése

A főnevek többes száma
A határozatlan névelő:
ein, eine, ein
aus / von: aus Amerika,
von Eva
er, sie, es

37-40.

9 Wir gehen
aus!

Tantárgyak,
órarend
Szabadidős
programok

Találkozó
megbeszélése

müssen, können
denn
Warum?

41-44.

10 Rückblick 1

Összegzés,
gyakorlás

45.

Ellenőrző teszt
1
11 Im Café, im
Hotel

Kávéházban
Ajándéktárgyak,
ajándékozás
Szálloda
felszereltsége,
tartozékai

Rendelés, kiszolgálás,
fizetés vendéglátó
helyen

A határozott és
határozatlan névelő és a
kein tárgyesete
möchte, haben,
brauchen
Wie viel?

46-49.

50-53.

12
Kulinarisches

Gyümölcsök
Mértékegységek

Vásárlás
zöldségboltban
Étkezés megbeszélése

A szabályos és a
brechungos igék
felszólító módja
wollen
A man használata

54-57.

13 Meine
Familie

A család, barátok,
háziállatok

A családtagok
bemutatása

A mein, dein, unser,
euer jelzői birtokos
névmások
Wie viele?

58-61.

14 Unterwegs

Utazás autóval
További
családtagok,
rokonok
Közlekedési
eszközök

Érdeklődés közlekedési
lehetőségek iránt

A sein, ihr jelzői birtokos
névmások
Umlautos igék: fahren,
schlafen

62-65.

15 Alles ist
durcheinander!

Bútorok a
lakásban
Egy rockegyüttes
turnéja

Interjú készítése

Elöljárószók Wo?
kérdésre: in, auf, hinter,
unter, neben, vor +D
Az ihr, ihre (tsz.), Ihr,
Ihre jelzői birtokos
névmások
seit

66-69.

16 Es war
einmal ...

A hónapok nevei
Egy család
története

Érdeklődés születésnap
iránt
Élettörténet
elbeszélése

A sorszámnevek: der
erste, zweite
A keltezés: am / im
war, hatte, musste,
konnte

70-73.

17 Rückblick 2

Összegzés,
gyakorlás

74.

Ellenőrző teszt
2
18 Im Büro und
zu Hause

Érdeklődés napi
tevékenységekről

A gyenge igék befejezett
múltja: hat gespielt, hat
bestellt, hat telefoniert,
hat eingekauft
A doch használata

75-78.

Szabadidős, irodai,
otthoni
tevékenységek

deshalb
79-82.

19 Einladungen

A szabadidő
eltöltése: kiállítás,
parti

Meghívás kiállításra,
partira

wollte
A személyes névmás
tárgyesete
trotzdem

83-86.

20 Besuch in
der WG

Vendégek
fogadása
Ételek, étkezési
szokások néhány
országban

Vendégfogadás
megbeszélése

Az erős igék befejezett
múltja: hat bekommen,
hat gesehen, hat
angerufen
Felszólító mód többes
szám második
személyben: Kommt
her!

87-90.

21 Alte
Geschichten

Érdeklődés évszámok
iránt
Tetszés, nemtetszés
kifejezése

A személyes névmás
részes esete: mir, dir,
uns, euch

91-94.

22 Jeder
bekommt
was

Évszámok
Híres emberek
életrajza
Tantárgyak,
foglalkozások
Néhány újabb
foglalkozás
Ajándéktárgyak

Ajándékozás
megbeszélése

A welcher kérdő névmás
A diesermutató névmás
A névelők és a birtokos
névmás részes esete
Wem?

95-98.

23 Berlin,
Budapest

Néhány berlini
nevezetesség
Néhány budapesti
nevezetesség

Utcai útbaigazítás
kérése és adása

Befejezett múlt idő sein
segédigével: ist
gefahren, ist
gekommen, ist
gegangen
zum, zur
Néhány helyhatározó:
links, rechts, geradeaus

99102.

24 Tapetenwechsel

Színek nevei,
melléknevek
Bútorok,
lakásfelújítás
Néhány műszaki
érdekesség: hidak,
alagutak

Tanácsadás

Elöljárószók Wohin?
kérdésre: in, an, auf,
hinter, unter, neben,
über, vor, zwischen + A
legen, stellen, hängen,
tragen, bringen
durch / über + A
über, zwischen + D

103106.
107.

25 Rückblick 3

Összegzés,
gyakorlás

108.

Év végi
összegzés

Ellenőrző teszt
3

