NT-56521/NAT PASS AUF! NEU 1
TANMENETJAVASLAT
LECKE,
ÓRA

TÉMA,
SZÓKINCS

1. óra
1. lecke
2-7. óra

Bevezető óra
család, barátok,
nevek
számok 1-12-ig

2. lecke
8-13. óra

adatok
önmagamról
országok,
városok
ismerkedés,
életkor
az ABC
közvetlen
környezetünk:
ház, lakás,
lakhely, város
számok 13-20ig

bemutatkozás
érdeklődés a
partner neve,
lakhelye iránt

4. lecke
23-32.
óra

tevékenységek,
hobbi

5. lecke
33-41.
óra

állatkert, állatok

tevékenységek
leírása
érdeklődés kedvenc foglalatosságok iránt
mesélés állatokról
figyelem
felkeltése
képességek
megnevezése

6. lecke
42-50.
óra

iskola: órarend,
tantárgyak és
tevékenységek
a hét napjai

51-54.
óra

Félévi ismétlés

3. lecke
14-22.
óra

BESZÉDSZÁNDÉK

megszólítás,
köszönés
bemutatás,
bemutatkozás
jelentkezés
telefonon

hely, lakhely
megnevezése
érdeklődés valakinek holléte felől

mesélés
tantárgyakról,
iskolai
tevékenységekről

NYELVTANI
FOGALOMKÖRÖK

IRODALOM

a heißen ige egyes szám
1. személyben
der / die határozott
névelők: a nemek bemutatása (személyek,
állatok)
der – mein / die – meine
megfeleltetések
igeragozás jelen időben,
egyes számban
személynév – névmás
váltás

H. Manz:
Freundinnen,
Waldsterben
(rövidítve)
dal: Eins, zwei,
drei…

a sein ige ragozása egyes
számban és többes szám
3. személyben
kérdőmondat kérdőszóval és anélkül
az im – in der igazodása
a főnevek neméhez
az igék ragozása egyes
számban és többes szám
3. személyben
rendhagyó igék: fahren,
schlafen
a főnevek többes száma
a der – ein / die – eine /
das – ein névelők
a können ige ragozása
egyes számban és többes
szám 3. személyben
igeragozás egyes
számban és többes szám
1. személyben
a lesen ige ragozása
egyenes és fordított
szórend

E. Gomringen:
Baum

J. Krüss:
Das ABC der
Namen
(részletek)

E. Jandl
nyomán:
Bodybuilding

D. Kersten
nyomán:
Was Tiere
können

LECKE,
ÓRA

7. lecke
55-63.
óra

8. lecke
64-72.
óra

9. lecke
73-83.
óra

TÉMA,
SZÓKINCS

BESZÉDSZÁNDÉK

NYELVTANI
FOGALOMKÖRÖK

IRODALOM

karnevál,
kosztümök,
szerepek,
foglalkozások

személyek, tárgyak
megnevezése
tagadás, helyesbítés

a sein ige főnév mellett
az állítmány
szerepében
tagadás kein-nel

Das fantastische
Wörterbuch

étkezés,
étkezési
szokások
reggeli készítés
ételek, italok
iskolai
felszerelések,
gyűjtemények
cserebere

mesélés a reggeliről
kérés, rendelés
bocsánatkérés,
köszönet
felszólítás
mesélés
gyűjteményekről,
ajánlattétel cserére
birtoklás és hiány
kifejezése
színek,
tulajdonságok
megnevezése
tanácsadás
tetszés / nemtetszés
érdeklődés árak
iránt
kívánság kifejezése
gratuláció

a felszólító mód egyes
számban
a főnevek tárgyesete

E. Grosche:
Nach dem
Spülen

10. lecke
84- 94.
óra

vásárlás:
kedvenc
ruhadarabok,
színek,
tulajdonságok
számok 20-tól

11. lecke
95103.óra

születésnap:
kívánságok,
ajándékok,
ünneplés
évszakok,
hónapok

104-111.
óra

Év végi ismétlés

a haben ige ragozása
jelen időben
a főnevek tárgyesete
ein / kein névelővel
a sein ige melléknév
mellet az állítmány
szerepében
a nehmen és a
mitnehmen ige

W. Höllerer:
Auf der Bank
(rövidítve)

a dátum kifejezése
a bekommen ige használata perfektumban
egyes szám 1. és 2.
szeméyben
a mögen ige ragozása
egyes számban

V. FerraMikura: Was
ich von meinen
Tanten zum
Geburtstag
bekam
(rövidítve)

