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Lecke 

Óra 

TÉMA 

SZÓKINCS 

BESZÉD- 

SZÁNDÉK 

NYELVTANI 

FOGALOMKÖRÖK 

 

HALLÁS 

UTÁNI ÉRTÉS 

IRODALOM, 

OLVASNI VA LÓ 

 

1. óra Bevezetés     

1. lecke 

10-11. 

óra 

  

 

1. Der große 

Plan 
 

 

osztály, 

személyleírás, 

jellemzés 

 

 rákérdezés 

cselekvés 

végrehajtására, 

 egyetértés, 

 bemutatkozás, 

 definíció, 

 megszólítás, 

 elbúcsúzás 

levélben 

 a sollen módbeli 

segédige ragozása 

 

 Die deutschen 

Kinder stellen 

sich vor 

 

 Das Austauschkind 

(über das Buch von 

Christine Nöstlinger) 

 Wunder des Alltags 

(nach Hans Manz) 

 

2. lecke  

12-22. 

óra 

 

2. Wer wird 

wo wohnen? 

 

levélírás, 

e-mail, 

facebook, 

posta 

 

 elégedettség 

kifejezése, 

 aggodalom 

kifejezése, 

 reménykedés, 

 megnyugtatás és 

biztatás, 

 valószínűség és 

bizonyosság, 

 helyváltoztatás 

megnevezése, 

 kommunikáció 

levélben: 

címzés 

 3. személyű 

személyes névmások 

részes esetben és 

elöljárószóval 

 

 Meinungen (2 

telefon-

beszélgetés) 

 

 Die Geschichte von 

dem Mädchen, das 

sich einen Brief 

wünschte (nach 

Elisabeth Borchers) 

 

3. lecke 

23-33. 

óra 

 

3. Die 

Ungarn sind 

ange-

kommen! 
 

 

találkozás 

előkészítése, 

szépítkezés, 

testápolás 

 

 ok-okozat 

kifejezése, 

 magyarázkodás, 

 tetszés és 

nemtetszés, 

 tanácsadás, 

 rábeszélés, 

 különös 

ismertetőjel 

leírása 

 mondatok weil 

kötőszóval, 

 wegen + birtokos 

eset, 

 visszaható igék, 

 gegen / für / wofür / 

wogegen 

 

 Die Sicher-

heitsnadel 

 

 Moderne Kosmetik – 

mit Fragezeichen 

 

4. lecke 

34-44. 

óra 

 

 

4. Lina zieht 

in die 

Dachkammer 
 

vendég-

fogadás, 

látnivalók, 

programok 

vendégeknek 

 

 múltban történt 

események 

leírása, 

elbeszélése, 

 korábbi és/vagy 

megváltozott 

vélemény 

kifejezése, 

 csodálkozás, 

megütközés, 

 állásfoglalás, 

 javaslat és 

válasz 

 mondatok dass 

kötőszóval, 

 an + tárgyeset, 

 außer + részes eset, 

 dafür / dagegen 

 

 Was wollen wir 

heute machen? 

 Familie 

Stahlmann geht 

in den Zoo 

 

 Die Geschichte von 

den Nilpferden 

(Ursula Wölfel) 

 

45-50. 

óra 

Félévi 

ismétlés, 

rendszerezés, számonkérés   

5. lecke 

51-61. 

5. Der 

Stadtbummel 
 ruhapróba: 

tetszés és 

 szórendi szabályok 

deshalb, aber és und 

 Die Einkaufs- 

tüte 

 Leute, zieht euch 

trendy an! 



óra 

 

 

 

áruházban, 

vásárlás, 

ruházkodás, 

divat 

 

nemtetszés, 

 engedélykérés, 

 bizonytalan 

magyarázat, 

 egyértelmű 

magyarázat 

kötőszavak után 

 

  Ich (Manfred Mai) 

 

6. lecke 

62-72. 

óra 

 

6. Heute 

schreiben wir 

kein Diktat! 
 

 

napirend, házi 

feladat, 

család és 

iskola 

 

 egyetértés és 

vélemény 

kifejtése, 

 napi 

időbeosztás, 

 érdeklődés 

tevékenységekk

el kapcsolatban, 

 osztályzatok 

közlése, 

 vigasztalás 

 időhatározós 

kifejezések, 

 kérdések: wann / 

wann genau / bis 

wann / wie oft / wie 

lange 

kérdőszavakkal 

 

 Der dicke Dirk 

 

 Die Giraffe und der 

Purzelbaum (nach 

Miloš Macourek) 

 

7. lecke 

73-83. 

óra 

 

7. So haben 

wir 

gewonnen! 
 

 

szabadidő, 

sport, 

foci 

 

 döbbenet 

kifejezése, 

 feltétlen 

szükségszerűség 

kifejezése, 

 kérlelés és 

szíves válasz, 

 fizikai fájdalom 

közlése 

 vonzatos igék: sich 

interessieren für, 

Angst haben vor, gut 

sein in, sprechen 

über 

 

 Familie Ranke 

fährt Einrad 

 

 Von der Straße zur 

WM 

 

8. lecke 

84-94. 

óra 

 

8. Das 

geheime 

Tagebuch 
 

 

érzelmek, 

szeretet, 

harag, 

kibékülés 

 

 felháborodás, 

 bocsánatkérés, 

 fokozó értékelés 

 mellékmondati 

szórend dass, wenn 

és weil kötőszók 

után, 

 főmondati szórend 

mellékmondat után 

 

 Paula macht 

eine Party 

 

 Die Geschichte der 

Geheimschriften 

 

9. lecke 

95-105. 

óra 

 

9. Die vier 

Riesenposter 
 

 

hétköznapi 

ország-

ismeretek 

Németország-

ról 

 

 rendelés, 

 reagálás a 

rendelésre, 

 információkérés 

és -adás, 

 összehasonlító 

értékelés, 

 leírás 

  Paula surft im 

Internet 

 Wir fahren mit 

dem Zug 

 

 Brezeln oder perec? 

 

106-

111. 

óra 

 

Év végi ismétlés – rendszerezés - számonkérés 

 


