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 Tankönyv 87-88.oldal 1.feladat 

Faschingsball-Farsangi bál  

 Szótárodba írd ki az állatok nevét, többes számát(hátul a tankönyved szószedetében 

megtalálod) és tanuld is meg őket! 

 Másold le tollal az órai füzetedbe mondatonként az 5 sornyi szöveget és ceruzával fordítsd is 

le mondatonként! Hangosan olvasd el 10-szer a szöveget! Az ismeretlen szavakat szótározd 

ki! 

feiern= ünnepelni (ejtsd:fájern)  ei= áj 

Quatsch machen= bolondozni (ejtsd: kvács máhen) 

r Faschingsball -”e  = farsangi bál 

r Fasching  = farsang 

e Maske-n  = álarc 

sich verkleiden = jelmezbe öltözködik 

sie haben gewählt = ők választották 

…. 

 Tankönyv 88.oldal 3 itt vastagon kiemelt  mondatát írd ki a szótárba és tanuld is meg! 

Welches Tier gefällt dir am besten? – Melyik állat tetszik neked a legjobban? 

 Utána  le kell rajzolnod! Választhatsz a könyvedből is, de választhatsz más állatot is, de a 

nevét oda kell írnod! 

 A rajz alatt ki kell egészíteni a szöveget: 

Mir gefällt der Adler am besten. Nekem a sas tetsszik a legjobban. 

Csak példaként írtam a sast, bármit választhatsz, de csak egy dolgot, mert az ige E/3 . 

A másik mondat:  

Ich möchte als Adler zum Faschingsball kommen. Sasként szeretnék a farsangi bálba jönni. 

 

 Ergänze am? um? im? in der?  

  

_______ Montag haben wir nur vier Stunden, ______ zwölf bin ich schon zu Hause. Aber 

________ Dienstag bin ich schon _______ halb acht _________ Schule, ich muss dort die 

Blumen gießen. Meine Mutter ist Verkäuferin ___________ Supermarkt, sie ist jeden Tag 

schon _________ sechs Uhr dort. Mein Vater kommt __________ sieben Uhr abends nach 



Hause, er ist Polizist. Meine Schwester ist noch klein, ich hole sie _________ fünf Uhr vom 

Kindergarten ab. ____ Nachmittag spielen wir ________ Kinderzimmer oder auf dem Hof. 

________ acht Uhr geht meine kleine Schwester schlafen, aber ich lese noch ____ Bett. 

     _______ Samstag stehen wir erst ________ neun Uhr auf. _________ Vormittag helfe ich 

Papa _________ Garten oder Mama ________ Küche. 

der, das névelős főnévnél = im(-ban,-ben) 

die névelős főnévnél = in der (ban,-ben) 

      


