NT-56502/NAT KEKSE 2
TANMENETJAVASLAT
Óra

Lecke címe

Téma / szókincs

Kommunikációs
szándékok
Harmadik személy
bemutatása,
Rendelés és fizetés
vendéglátóhelyen
Információkérés

Nyelvtan

1-7.
(7 óra)

Keks 0
Rückblick 1

Az első kötet főbb lexikai és nyelvtani anyagának ismétlése (személyes adatok, napirend,
szabadidő, háztartási
tevékenységek, nyári
élmények)

8-14.
(7 óra)

Keks 1
O schade!
Die Ferien
sind vorbei!

Nyári élmények,
élménybeszámolók,
nyári tevékenységek
A WG-lakók visszatérése
Berlinbe
Szállodai szobafoglalás

Események elmesélése
Információkérés/adás

Keks 2
Nur keine
Panik!

Napi rutin
Napirend, kikapcsolódás

Tanácsadás
Sürgetés
Szemrehányás, boszszúság

Keks 3
Freizeit und
Sport

Sportágak
Sportolási szokások
összehasonlítása
Vetélkedő
Egy sportkarrier
Hobbik, érdeklődési
területek
Szabadidő eltöltése

Elismerés kifejezése
és arra reagálás
Gratulációk, jókívánságok
Érdeklődési kör bemutatása

Néhány vonzatos ige:
warten auf, denken an
Kérdő névmások:
für wen? auf wen? bei
wem?
mit wem? von wem? zu
wem?
Sich-es igék:
sich kämmen, sich
waschen, sich
abtrocknen, sich
anziehen
sich die Hände waschen
sich setzen, sich legen,
sich stellen
Néhány újabb sich-es és
vonzatos ige:
sich interessieren für,
sich beschäftigen mit
sich freuen auf / über,
aufhören mit,
teilnehmen an

15-23.
(8 óra)

24-30.
(7 óra)

Igeragozás (jelen idő,
múlt idő)
Főnévragozás
Névmások
Elöljárószók
Kötőszók
A szórend

Kérdő névmási határozók:
wofür? womit? woran?
worauf? wovon?

31-37.
(7 óra)

Keks 4
Gute
Bessserung!

Testrészek
Gyakori betegségek és
tüneteik
Wellness

Érdeklődés hogylét
felől
Tünetek ismertetése
Tanácsadás, javaslat,
ajánlás, véleményalkotás

38-44.
(7 óra)

Keks 5
Wohnen: Im
Grünen,
oder?

Településtípusok, lakókörnyezet
Háztípusok
Albérletkeresés

Lakókörnyezet bemutatása, előnyök és
hátrányok ismertetése
Vélemény – ellenvélemény, érvelés
Tetszés - nem tetszés
kifejezése (1)

45-52.
(8 óra)

Keks 6
Rückblick 2

Összegzés, gyakorlás

Mutató névmási határozók:
dafür, damit, daran,
darauf, davon
dürfen
sollen

A mellékmondati (KATI)
szórend
A dass és a weil kötőszó
A weil és denn kötőszó
összevetése
A birtokos eset

2
53.

Ellenőrző
teszt 1

54-63.
(10
óra)

Keks 7
Wollen wir
fernsehen?

Tévéműsorok, műsortípusok, tévézési szokások
Állati és technikai rekordok

Tetszés –nem tetszés
kifejezése (2)
Preferencia, érdeklődési kör kifejezése
Véleményalkotás:
egyetértés - egyet
nem értés kifejezése

A melléknév fokozása
Hasonlító szerkezetek
Az elbeszélő múlt
(Präteritum)

64-71.
(7 óra)

Keks 8
Kriminelles

Egy betörés története
Tárgyak leírása (1)
Ruházat (1)
Tulajdonságok

Személyek, tárgyak
leírása, jellemzése

A melléknév gyenge
ragozása
Mellékmondatok ob kötőszóval és wkérdőszóval

72-81.
(9 óra)

Keks 9
Kunterbunte
s

Szobabelső leírása
Az emberi külső leírása

A melléknév erős és
vegyes ragozása

82- 92.
(11
óra)

Keks 10
Wenn schon,
denn schon

Egy szoba leírása (berendezési tárgyak jellemzői, helyük)
Tárgyak leírása (2)
Ruházat (2)
Személyleírás
Eltérő kulturális szokások, érdekességek
Országismereti tudnivalók, hasznos tippek
utazóknak
Hangulatok, érzések,
álmok, tervek

Közérzet, hangulat
kifejezése
Érdeklődés hogylét
felől
Tanácsadás, javaslattétel
Kívánság, szándék
kifejezése

Feltételes mondat wenn
kötőszóval
A werden ige
Feltételes mód jelen idő:
hätte, wäre, würde
Irreális feltételes mondat wenn kötőszóval
Az óhajtó mondat

93102.
(10
óra)
103.

Keks 11
Rückblick 3

104108.
(5 óra)

Év végi öszszegzés

Ellenőrző
teszt 2

Összegzés, gyakorlás

