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A) Csoportprofil 

 

Az 5. osztály tanulóinak ötödik éve tanítom a német nemzetiségi nyelvet. Az osztálynak ebben a 

csoportjában 10 diák tanul. (Az eredeti csoportlétszám csökkent, hiszen a 4. osztály után sokan mentek 

gimnáziumba.) A csoport tagjaival nagyon jó a kapcsolatom. Bizalmukat, szeretetüket élvezem. Így 

könnyű a tanulókat partnerként kezelni, élmény a közös munka.  

A csoportban a lányok vannak többségben (6-4 a leány-fiú arány). Kilencen 1. osztály óta 

osztálytársak, egy kislány az idei tanévben érkezett az iskolába. Beilleszkedése jól sikerült. 

Kedvességének, szerénységének köszönhetően gyorsan befogadták őt a többiek. Az alacsony 

csoportlétszám lehetővé teszi, hogy minden tanuló elegendő figyelemben részesüljön. A létszámból 

adódóan könnyen szervezhető páros és csoportmunka is. 

A csoport tagjainak érdeklődési köre nagyon változatos. Két kislány évek óta a város 

drámacsoportjának tagja, évente kétszer a városi színházban rendezett előadáson szerepelnek. Közülük 

az egyik, B. rendszeresen indul versenyeken, eredményesen szerepelt korábban országos német vers- 

és prózamondó versenyen is. Egy kislány, E. nagyon szeret olvasni. Két leány, B. és L. rendszeresen 

sportol. B. hobbija a szinkronúszás, L. ritmikus gimnasztikára jár. Egy kislánynak, M.-nek sok testvére 

van, ő szabadidejében a kisebb testvéreivel játszik a legszívesebben. Egy fiú, L. nagyon jól ismeri a 

komputert, tudását folyamatosan gyarapítja. Barátja, B. szintén sokat tud a számítógépről. Tanítás után 

néha meglátogatják egymást, s információt cserélnek. J.-t nem kötik le a tudományok, neki a foci a 

mindene. Egy fiú, Á. állatbarát. Nagyon szereti a cicáját, sokat foglalkozik vele, s kizárólag ő 

gondozza.  

Minden gyermek mögött gondoskodó szülők állnak. A gyerekek közül vannak nemzetiségi 

származásúak, de ők sem hozták otthonról a nyelvet, nem ismerik a dialektust. A szülők biztosítják 

gyermekük számára a tanuláshoz szükséges eszközöket. Minden család rendelkezik internet-

hozzáféréssel. Egy tanuló szülei elváltak. Édesanyja második házasságából született kistestvérét 

nagyon szereti. Nevelőapjával jó a kapcsolata, vidéken élő édesapjával rendszeresen találkozik. L. 

autisztikus személy. Nagyon okos, a tanórán megjegyzi a tananyagot. Nehezen köt barátságot. Nagyon 

rosszul tűri a kudarcot, gyakran sírva fakad, időnként agresszív. Társai nagyon megértőek, 

segítőkészek, soha nem bántják meg furcsa viselkedése miatt. Egy kislány diszlexiás. 

A csoport többsége a 6. osztály után gimnáziumba szeretne menni. Céljuk elérésének érdekében a 

diákok szorgalmasan tanulnak, egy tanuló kivételével szeretik a németet, nyelvvizsgázni szeretnének 

majd a jövőben ebből a nyelvből. B. nyelvérzékével, L. szorgalmával emelkedik ki a csoportból. L. 

bátyja Németországban tanul, ez még motiváltabbá teszi őt nyelvtanulás szempontjából. A jó családi 

háttérnek köszönhetően a többségnek módjában áll, hogy minden évben eljusson német nyelvterületre 

(síelés, iskolai nyelvi tábor, nyári nyaralás). 

Jelenleg a diákok A1-A1+ nyelvi szinten állnak. Tavaly a Das neue Deutschmobil 1, idén a Das 

neue Deutschmobil 2 tankönyvcsaláddal dolgozunk. Nemzetiségi tartalmakat nemzetiségi 

tankönyvekből, irodalmi válogatásokból (pl. Igele-Bigele, Zauberhut) választok részükre. 

Két gyermek kivételével a tanulók jó képességűek, de még nem eléggé kreatívak. Van tanuló, aki 

képes kevés hibával a tanult témával kapcsolatban beszélni, a többség igényli még a segítséget. Csak 

egy tanuló van, aki kérdésekre tud csak válaszolni. Olvasásértésük jó, hallásértés területén 4 tanulónak 
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van gondja. Írásbeli feladatvégzésük jó, kreatív írás területén egy kislány teljesítménye kiemelkedő. A 

szókinccsel nincs gondjuk, hangos olvasás és helyesírási nehézsége két tanulónak van (egyikük a 

diszlexiás leány). Korukból adódóan a komolyabb, gondolkodtató feladatok mellett még igénylik a 

játékos feladatokat. Szívesen gyakorolnak a nyelvórákon online feladatok segítségével, beszélgetnek, 

bátran nyilvánítanak véleményt. Házi feladataik elkészítése mellett szívesen elvégzik a szorgalmi 

feladatokat. Örülnek, ha ők készíthetnek feladatokat társaik számára. Örömmel veszik, ha párban és 

csoportban dolgozhatnak. Veszekedés, vita nélkül dolgoznak együtt. Kedvelik a rajzos feladatokat, 

melyhez nyelvi feladat társul. A lányok énekelni is szeretnek. Fegyelmezési gond soha nincs velük. 

Ezzel a csoporttal könnyű jó hangulatú, eredményes nyelvórát tartani 
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B) Tematikus terv 

1.) Themenplan1 

Lehrer, Unterrichtsfach: ……………………… 

Schule: …………………… 

Bildungsgebiet: Deutsche Sprache und Literatur als Nationalitätensprache (für die traditionelle, 

erweiterte und ergänzende Erziehungs- und Unterrichtsform an ungarndeutschen 

Nationalitätenschulen Klasse 7 und für den Unterricht in der Muttersprache und im 

zweisprachigen Unterricht Klasse 5) 

Fach: Deutsche Sprache und Literatur 

Thema der Unterrichts- und Lerneinheit: Präteritum 

Ziele und Aufgaben in der Unterrichts- und Lerneinheit:  

Wissenschaft: Lebenslauf von Josef Michaelis: 

Erweiterung der früheren über den ungarndeutschen Autor und 

seine Werke gelernten Kenntnisse 

 Josef Michaelis: Zauberhut 

 Bewusstmachung der Merkmale des Gattungs 

 Tematischer Wortschatz / Tiere 

 Videofilm: Circus Kaiser 

 Wanderleben 

 Zirkuswelt  

 Thematischer Wortschatz 

 Präteritum: Beobachtung und Erkennung der  Gesetzmäßigkeiten des 

Präteritums 

 Bildung des Präteritums 

Kompetenzen: Entwicklung des Leseverstehens und Hörverstehens  

 Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Textgestaltung durch 

Zusammenfassung der wichtigsten Anmerkungen 

 und mit kreativen schaffenden Aufgaben 

 Entwicklung der Interaktionsfähigkeit in verschiedenen 

Kommunikationssituationen 

                                                                 
1
 A tematikus terv mintája a nemzetiségi nyelvek közül német nyelvből készült el.  Mivel az e-portfólióban az élő idegen 

nyelvet oktató pedagógusoknak azon a nyelven kell benyújtaniuk a dokumentumokat, amelyen munkájuk során 

elkészítik azokat, a tematikus terv először német nyelven szerepel. Ezt követően azonban a magyar nyelvű változatát is 

közöljük, annak érdekében, hogy más nemzetiségi nyelvszakosok számára is hozzáférhető legyen.  
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 Förderung der richtigen Intonation durch Gedichtlesen 

 Förderung der Sprechfertigkeit mit der kultivierten Meinungsäußerung 

 Der Gebrauch der gelernten lexikalischen, morphologischen und syntaktischen 

Kenntnisse 

 Anwendung der eingeübten Verben von Präteritum 

 Datensuche und deren Anwendung zur Informationsentnahme 

 Förderung des Gebrauchs von ein- und zweisprachigen Wörterbüchern 

 Förderung der Digitalkompetenzen 

 Entwicklung der Selbstlernenkompetenz 

Attitüde: Verehrung zurLeistungen 

 Berufung 

 Nachfolge der Traditionen in der Familie 

Vorige Kenntnise: Kommunikation in verschiedenen Sprechsituationen 

 Die Anwendung der gelernten Strategien zum Textverstehen und zur 

Textverarbeitung  

 Materialsammlung mit Anwendung der gedruckten und elektrischen Mittel 

 Selbstständige Textproduktion im Zusammenhang der gelernten Werke 

 Den Sinngehalt in literarischen Werken erfassen und die eigenen Erfahrungen, 

Meinungen ausdrücken 

 Kenntnisse über die deutsche Grammatik (das Verb, Konjugation, Perfekt) und 

Sprachrichtigkeit 

 Inhalte im Alltagsthema Berufe 

Fächerübergreifende Aspekte: Volks- und Heimatkunde, Musik, Umweltkunde  

Quellenverzeichnis: Zauberhut von Josef Michaelis/ Ein geliebtes Kindergedicht von dem Autor 

 http://www.ungarische-literatur.eu
2
 

 http://andreaczovek.blogspot.hu/2012/04/michelisz-jozsef-josef-

michaelis.html
3
 

 http://www.schubert-verlag.de/
4
 

 http://www.nyelvora.com/nemet-nyelvtan/praeteritum.html
5
 

Datum:

                                                                 
2
 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 

3
 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 

4
 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 

5
 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 

http://www.ungarische-literatur.eu/
http://andreaczovek.blogspot.hu/2012/04/michelisz-jozsef-josef-michaelis.html
http://andreaczovek.blogspot.hu/2012/04/michelisz-jozsef-josef-michaelis.html
http://www.schubert-verlag.de/
http://www.nyelvora.com/nemet-nyelvtan/praeteritum.html
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 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs- 

Bereiche 

(Attitüde, 

Fähigkeiten) 

Wissenschaft 

(Begriffe, 

Regeln, …) 

Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

1. Der Zirkus I. Interesse aufwachen  Hörverstehen Zirkuswelt 

 

Frontalarbeit 

Filmbeschauung 

Texthören 

Videofilm 

„Cirkus Alex Kaiser” 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail Sendung 

dem Lehrer: 

Empfehlung 

zur Aufführung 

von Circus Kaiser 

Mündlicher 

Text/Textverstehen 

und interpretieren 

Kommunikation Meinung Freies Gespräch 

Meinungsäußerung 

Videofilm 

„Cirkus Alex Kaiser” 

Erfahrungen und  

Kenntnisse sammeln 

Textverstehen Zirkusdynastie 

Wanderzirkus 

Streichelzoo… 

Arbeit in 2 

Gruppen/Wettbewerb 

Richtig/falsch Sätze 

Satzschlange 

Informationssammlung Datensuchung Familie  

Tiere Tagesablauf… 

Partnerarbeit 

Angabensammlung  

Arbeitsblatt mit 

Stichwörtern 1. 

Begründung des 

Wortschatzes im 

Themenbereich Zirkus 

Selbstlernen Zirkusnummer 

Zirkuskünstler 

Partnerarbeit 

Wortjagd 

Wortsammlung 

Wörterbuch 

Duden Wörterbuch 

Arbeitsblatt 2. 

Schriftlichen 

Textgestalten 

Kooperativfähigkeit 

Kreativität 

Werbung Gruppenarbeit 

Plakat mit Illustration  

Karton, Malkreide 

 

Mündlichen 

Textgestalten 

Interaktion Einladung 

Verabredung 

Zirkusbesuch 

Dialog 

Telefongespräch/  

persönliches Gespräch 

Mobiltelefon 
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 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs- 

Bereiche (Attitüde, 

Fähigkeiten) 

Wissenschaft 

(Begriffe, 

Regeln, …) 

Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

2. Der Zirkus II. Aktivierung und  

Befestigung des 

Wortschatzes 

Erinnerungs- und  

Denkfähigkeit 

Zirkusdynastie 

Wanderzirkus 

Streichelzoo… 

Partnerarbeit 

Begriffe im Memoriespiel 

Memoriekarten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht an die 

Wandzeitung 

über eine 

Zirkusaufführung 

 

 

 

 

 

Interpretation Denkfähigkeit Zirkusdynastie 

Wanderzirkus 

Streichelzoo… 

Partnerarbeit 

Zuordnen von Begriffen und 

Umschreibungen 

Memoriekarten und 

Erklärskarten  

Wortschatzerweiterung Selbstlernen Vorführung 

Manege 

Tribüne 

Publikum 

Partnerarbeit 

Wortschatzarbeit Mithilfe von 

Wörterbuch 

 

Duden (Diff.) 

Wörterbuch 

Wörterheft 

Wortschatzbefestigung Interpretation Begriffen im 

Zusammenhang von 

Zirkuszelt 

Künstlern Nummern…  

Einzelarbeit 

Ergänzung von unvollständigen 

Sätzen 

 

Lückentext 

Schriftliche 

Textgestaltung 

Kreativität 

Schreibfertigkeit 

 

Lautsprecher 

Lautsprecherwagen 

Partnerarbeit 

Zusammenstellung eines 

Werbetextes für den 

Lautsprecher 

Heft 

Lautsprecher 

 

Vorlesen Aussprache und 

Intonation 

Styl des Lautsprecher Einzelarbeit 

Präsentierung 

Lautsprecher 

Mündliche 

Textgestaltung 

 

 

Interaktion Erkundigung 

Informieren 

Zeitpunkt Sitzplatz 

Preis 

Rollenspiel 

An der Kasse 

Plakat 

Kasse 

Eintrittskarte 
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 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs- 

Bereiche 

(Attitüde, 

Fähigkeiten) 

Wissenschaft 

(Begriffe, 

Regeln, …) 

Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

3. Der Zirkus Kontrolle Wissen Zirkuswelt Selbstarbeit Kontrollblatt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lückentext 

 Josef  

Michaelis  

Lebenslauf 

Verstärkung der Identität Interkulturelle 

Kompetenz 

Lebenslauf 

Ungarndeutscher Autor 

Nationalität 

Minderheiten 

Vorlesen des Lehrers 

Gespräch 

Text auf dem Grund 

http://www.ungarisch

e-literatur.eu
6
 

Fotos von J.M. 

 Sammlung der 

Informationen 

Hörverstehen Geburtsort 

Geburtsdatum 

Studium 

Beruf 

Preise 

Vorlesen des Lehrers 

Frontalarbeit 

Gespräch 

Text auf dem Grund 

http://www.ungarisch

e-literatur.eu
7
 

 

 Erfahrungen von  

Präteritum 

Erkennungsfähigkeit 

Interpretation 

Präteritum Frontalarbeit 

Lautes Lesen 

Worterklärungen nach dem 

Bedürfnis 

Sammlung der 

Präteritumformen 

Lebenslauf 

Wortkarten 

(Präteritum, 

Infinitivformen, 

Bedeutung) 

Heft 

 Lebenslauf als Textart Wissen Styl 

Daten 

Werken 

Frontalarbeit 

Gespräch 

Lebenslauf 

 Techniken der 

Sammlung von Angaben 

Orientierungsfähig-

keit im Text 

Geburtsort Partnerarbeit Steckbrief 

                                                                 
6
 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 

7
 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 

http://www.ungarische-literatur.eu/
http://www.ungarische-literatur.eu/
http://www.ungarische-literatur.eu/
http://www.ungarische-literatur.eu/
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Geburtsdatum 

Studium 

Wohnort 

Werken 

Beruf 

Preise 

Datensuchung 

 Illustrationen zu den  

Kinderversen 

Meinungs-

äußerungen 

Sozialkompetenz 

Kunstart 

Vers  

Märchen 

Kontakt zu den 

Kindern 

Frontalarbeit 

Illustrationen und Titel 

zuordnen 

Illustrationen 

Interaktivtafel 

 Bildtafel Kooperation Bildtafel Gruppenarbeit 

Anfertigung der Bildtafel 

Fotokopies 

Karton 

Klebstoff 

Steckbrief 

 

 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs- 

Bereiche 

(Attitüde, 

Fähigkeiten) 

Wissenschaft 

(Begriffe, 

Regeln, …) 

Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

4. Josef  

Michaelis 

Zauberhut 

Kennenlernen des 

Gedichtes 

Hörverstehen Vers Vorlesen des Lehrers 1. Gedicht 

Zeichenblatt 

 

 

 

 

 

 

 

 Sammlung der 

Erlebnisse 

Meinungsäußerung 

Sprechkompetenz Wahrheit- 

Märchenwelt 

Zauberei 

Zauberhut 

Zauberstab 

Zaubermantel 

Frontalarbeit 

Freies Gespräch 

Gedicht 

Zeichenblatt 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetiségi nevelés-oktatás: német 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 11 

 
 

 Verstehen des Hörtextes Höverstehen 

Gedenkfähigkeit 

Tiere Vorlesen des Lehrers 2. Gedicht 

Papier 

Stofftiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorstellung eines 

Tieres in einigen 

Sätzen und auf dem 

Zeichenblatt 

 Verstehen des Textes Leseverstehen 

Selbstlernen 

Bewegungen Einzelarbeit 

Stilles Lesen 

Gedicht 

 Lesen Aussprache und 

Intonation 

Tempo 

Lautstärke 

Gruppenarbeit 

Lautes Lesen 

Gedicht 

 Textbearbeitung Erkennungs-

kompetenz 

Interpretation 

Tiere Frontalarbeit 

Umschreiben der unbekannten 

Tiere mit Hilfe von schriftlichen 

Erklärungen 

„Tierlexikon” an der 

Tafel 

Arbeitsblatt 

Online Spiel 

 Erfahrungen im  

Zusammenhang mit 

Präteritum 

Gedenkkompetenz Präteritum 

Präsens 

Frontalarbeit 

Unbekannte Verben Mithilfe 

des Präsens 

Gedicht 

Wortzettel: 

im Gedicht 

vorkommende 

Verben im Präsens 

 Kennzeichen eines 

Gedichtes 

Erkennungs-

kompetenz 

Gedenkfähigkeit 

Reime 

Atmosphere 

Frontalarbeit 

Lautes Lesen 

Gedicht 

 

 Darstellung Einfühlungsfähigkeit Einfühlen Frontalarbeit 

Lautes Lesen 

Pantomimspiel 

Gedicht 

 Zusammenfassung Hervorheben des 

Wesentlichen 

Schreibfertigkeit 

 Einzelarbeit 

Teilung der  

Wortschlange 

Abschreiben 

Wortschlange 

Heft 
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 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs- 

Bereiche 

(Attitüde, 

Fähigkeiten) 

Wissenschaft 

(Begriffe, 

Regeln, …) 

Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

5. J.M. 

Zauberhut 

Kurze Kontrolle  Wissen  Tiere Selbstarbeit Kontrollblatt  

 Präteritum 

im Gedicht 

Zauberhut 

Lesen Beobachtung 

Ausdruck 

Intonation 

Einfühlen Frontalarbeit 

Intonationsübung 

-Wörter:Tiernamen, 

Verben 

-Sätze:zwei zeilenweise 

-Ganzes Gedicht 

Gedicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lückentext 

 Vorlesen Dem Inhalt 

entsprechende 

Vortragsweise 

 

Spielerische Tonart Partnerarbeit 

Vorlesen 

Gedicht 

 Erweiterung  

der grammatischen 

Kenntnisse 

Präteritum 

Erkennungskompetenz 

Gedenkfähigkeit 

Verb Frontalarbeit 

Auswahl von Verben 

-Erkennung  

Gedicht 

Arbeitsblatt 

 Erkennung der 

Merkmalen 

Systematisierungs-

kompetenz 

Präteritum 

Merkmale 

Frontalarbeit 

Systematisierung 

von Verben 

-Gruppierung Mithilfe der 

Beispielen 

Tabelle 

Wortkarten 

 Sortierung Gedenkfähigkeit Schwache, starke, 

Mischverben 

Frontalarbeit 

Systematisierung 

Tabelle 

Wortkarten 
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-Bemerkungen 

-Benennung der 

Gruppen 

-Ergänzungen mit 

Bedeutung Mithilfe von 

Wortkarten 

 Schwache 

Verben 

Schwache Verben Bewußtmachungs- 

fähigung 

Präteritum 

von schwachen Verben 

Regel 

Konj.:Sing.3.! 

Frontalarbeit 

Schwache Verben 

Grammatikregel 

feststellen 

Heft 

 Schwache Verben Befestigungs-

kompetenz 

 

Präteritum 

von schwachen Verben 

Regel 

Konj.:Sing.3.! 

Frontalarbeit 

Konjugation 

Verben im Präteritum in den 

Sätzen 

Heft 

 

 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs- 

Bereiche 

(Attitüde, 

Fähigkeiten) 

Wissenschaft 

(Begriffe, 

Regeln, …) 

Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

6. Schwache 

Verben 

 

 

 

 

 

Befestigung 

der grammatischen  

Kenntnisse 

Präteritum 

von schwachen Verben 

Beobachtung 

Erkennung 

Gedenkfähigkeit 

Präteritum 

von schwachen Verben 

Regel 

Konj.:Sing.3.! 

Frontalarbeit 

Ordnung 

der konjugierten 

Verbformen in eine Tabelle 

Wortkarten 

Arbeitsblatt 

 

 

 

 

Erweiterung der 

eigenen Wortliste mit 

fehlenden Zeitformen, 
 Anwendung des Prät. 

von schwachen Verben 

Rechtschreibungs- 

Kompetenz 

Konjugation Einzelarbeit 

Laufdiktat 

Heft 

Laufdiktat 
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 Umformungskom-

petenz 

Umformung von Verben im 

Präsens 
 Infinitiv und  

Perfektform 

 

 

 

 

 

 

Umformulierung von 

Sätzen ins Präsens und  

ins Präteritum 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schubert-

verlag.de/
8
 

A1 

Arbeitsblätter→Begegn

ungen 

 Präteritum 

Starke 

Verben 

Erweiterung 

der grammatischen  

Erfahrungen 

und Kenntnisse 

Erkennungs- 

kompetenz 

Merkmalen 

von starken Verben 

Frontalarbeit 

Ergänzung der 

Verbsammlung mit  

Infinitiv und 

Bedeutung in der 

Tabelle 

Eigene Wortliste 

 Starke Verben Systematisierung Unregelmäßige  

Verben 

Erkennung 

der starken Verben  

in der Liste 

von unregelmäßigen Verben 

im Wörterbuch 

Wörterbuch: 

Liste der 

unregelmäßigen 

Verben 

 

 Erkennung der 

Merkmalen 

Selbstlernen 

 

Unregelmäßige  

Verben 

Regel 

Brechung 

Konj.: Sing. 1., 3.! 

Entdeckungen 

von früher gelernten starken 

Verben 

Erweiterung der 

 eigenen Wortliste 

Wörterbuch 

Eigene Wortliste 

 Konjugation Fähigung der 

Anwendung von Regel 

Unregelmäßige  

Verben 

Regel 

Brechung 

Konj.: Sing. 1., 3.! 

Frontalarbeit 

Konjugation 

Übung 

-Satzbildung mit 

angegebenen Wörtern 

Heft 

http://www.schubert-

verlag.de/
9
 

A2 Online-

Übungen→weitere 

Übungen→ 

Lerneinheit3→Übung 

                                                                 
8
 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 

9
 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 
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-mit Hilfe von Fragen 

-Online Aufgaben 

3,4,5 

 

A1+/Kapitel 8 

 Spiel Anwendungskompetenz Präteritum „Konjugationsspiel  

 

Legematerial 

http://vs-

material.wegerer.at/
10

 

 

 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs- 

Bereiche 

(Attitüde, 

Fähigkeiten) 

Wissenschaft 

(Begriffe, 

Regeln, …) 

Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

7. Starke Verben Einübung 

 

Erinnerung 

Befestigung 

Gedenkfähigung 

Gegenwart 

Präteritum 

Partnerarbeit 

Grammatische Übungen 

-mit Wortpaaren und 

Satzpaaren im Präsens und 

Präteritum 

-mit Online Aufgaben 

Aufgabenblatt 

http://www.schubert-

verlag.de/
11

 

A1 

Arbeitsblätter→Begeg

nungen 

A1/Kapitel 8 

 

 Präteritum 

von Mischver-

ben Modalver-

ben 

und „wissen” 

Erweiterung 

der grammatischen  

Erfahrungen 

und Kenntnisse: 

 

Mischwerben 

Beobachtung 

Erkennung 

Interpretation 

Mischverb 

Regel 

Brechung 

Konj. Sing.3.! 

Frontalarbeit 

Auswahl im Text und 

Anfertigung einer Verbliste 

mit Inf., Prät. und 

Bedeutung 

 

Text 

Arbeitsblatt 

Mischverbliste 

 

 Erweiterung Beobachtung Modalverb Frontalarbeit Satzmodelle  

                                                                 
10

 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 
11

 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 
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der grammatischen  

Erfahrungen 

und Kenntnisse: 

Modalverben und 

„wissen” 

Erkennung 

Interpretation 

Regel 

Brechung 

Konj. Sing.3.! 

Modalverben in 

Beispielsätzen 

 

 Anwendung von 

Mischverben und 

Modalverben 

und 

„wissen” 

Anwendungs-

kompetenz 

Regel 

Brechung 

Konj. Sing.3.! 

Einzelarbeit 

Ergänzungen im Lückentext 

Tabelle  

von Modalverben im 

Präteritum 

Lückentext 

 

 Übung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiel 

Anwendungs-

kompetenz 

Digitalkompetenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativität 

Regel 

Brechung 

Konj. Sing.3.! 

Einzelarbeit 

Ergänzungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paare suchen: 

Präsens-Präteritum 

http://www.schubert-

verlag.de/
12

 

A1 Online-

Übungen→Kapitel8→

Modalverben→Karl 

erzählt… 

 

A1 Online-

Übungen→Kapitel8→

Modalverben→Präterit

um 

 

Trimino 

http://www.schubert-

verlag.de/
13

 

A2 Online 

Übungen→Begegnung

enA2/Kapitel2/Modal-

verben 

 

A2 Online Übungen→ 

BegegnungenA2/Kapit

el2/Johann Sebastian 

Bach 

 

                                                                 
12

 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 
13
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 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs- 

Bereiche 

(Attitüde, 

Fähigkeiten) 

Wissenschaft 

(Begriffe, 

Regeln, …) 

Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

8. Präteritum 

im Falle 

der 

gelernten 

Verbformen 

Einübung und 

Befestigung  

von Modalverben 

Gedenkkompetenz 

Anwendungsfähigkeit 

Modalverb 

Brechung 

Konj.: Sing. 3.! 

Einzelarbeit 

Modalverben in den Sätzen 

Präsens →Prät. 

Prät. → Präsens 

Arbeitsblatt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textgestalten: 

„Wir waren im Zirkus” 

 Befestigung  

von „wissen” 

Anwendungsfähigkeit Brechung 

Konj.: Sing. 3.! 

Einzelarbeit 

Ergänzung mit „wissen” 

Lückentext 

 Übung von schwachen, 

starken und 

Mischverben 

Anwendungsfähigkeit 

Konzentration 

Regel Partnerarbeit 

Umformulierung 

Perfekt→Präteritum 

Arbeitsblatt 

 Präteritum 

„sein” 

„haben” 

Erweiterung 

der grammatischen  

Erfahrungen 

und Kenntnisse 

Erinnerungsfähigkeit 

 

Regel:„war” 

Konj.: Sing 1., 3.! 

Regel: „hatte” 

Konj.:Sing. 3.! 

Einzelarbeit 

Erkennung des Prät.von 

„sein” und „haben” im Text 

Anfertigung einer 

Hilfstabelle 

Satzmodelle 

 

 

 

Heft 

 Übung 

 

 

 

Anwendungsfähigkeit Regel:„war” 

Konj.: Sing 1., 3.! 

Regel: „hatte” 

Konj.:Sing. 3.! 

Einzelarbeit 

Übersetzung im 

Themenkreis: 

Zirkusaufführung 

Heft 

 Übung 

 

Anwendungsfähigkeit Brechung, 

Regel von allen Verben 

Einzelarbeit 

Ergänzung im Prät. Mithilfe 

von Verben im Präsens 

Lückentext: 

Der Fuchs und der 

Storch 

 Themen Didaktische Entwicklungs- Wissenschaft Methoden, Materialien Hausaufgabe 
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Aufgaben Bereiche 

(Attitüde, 

Fähigkeiten) 

(Begriffe, 

Regeln, …) 

Sozialformen 

9. Zusammen-

fassung 

Systematisierung 

Wiederholung 

Übung 

Anwendungsfähigkeit 

Selbstlernen 

Selbstkontrollfähigkeit 

Präteritum 

Konjugation 

Stationenarbeit 

Gruppierung von Verben 

Ergänzung von 

fehlendenVerbformen 

Konjugation 

Toto/ Zeitformen 

Präsens→Präteritum 

Online-Aufgaben 

Legematerial 

Arbeitsblatt 

Kontrollblatt 

Laufpass 

Internet 

Gesamtübung 

 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs- 

Bereiche 

(Attitüde, 

Fähigkeiten) 

Wissenschaft 

(Begriffe, 

Regeln, …) 

Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

10. Präteritum Kontrolle Aktivierung des 

grammatischen Wissens 

Präteritum Einzelarbeit 

Gruppierung 

Tabelle ausfüllen mit 

fehlenden Verbformen 

Konjugation 

Umformulierung: 

Präsens→Präteritum 

Modalverben im Prät. 

Die 3 Zeitformen 

Ergänzung mit „sein”, 

„haben” im Präteritum 

Kontrollblatt  
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2.) Tematikus terv 

A pedagógus neve, szakja: ………………… 

Iskola neve: ………………… 

Műveltségi terület: Német nyelv és irodalom mint nemzetiségi nyelv (a nyelvoktató, a bővített 

nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés és oktatás számára a magyarországi nemzetiségi 

iskolák 7. osztálya  és az anyanyelvű és kétnyelvű kisebbségi forma 5. osztálya számára  

Tantárgy: Német nyelv és irodalom 

A tanulási-tanítás egység témája: Präteritum 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:  

Ismeretek: Josef  Michaelis életrajza: A magyarországi német író élete és témái a Zauberhut című 

kötetében megjelent illusztrációk alapján 

Josef Michaelis: Zauberhut  

Tematikus szókincs / Állatok 

A mű jellemző jegyei 

Videófilm: Circus Kaiser  

Vándorélet  

A cirkusz világa 

Tematikus szókincs / Cirkusz  

Präteritum:Az elbeszélő múlt törvényszerűségeinek megfigyelése, felismerése 

Az elbeszélő múlt képzése 

 

Képességek: Szövegértés fejlesztése hallott és írott szövegek feldolgozásával 

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás fejlesztése a legfontosabb tudnivalók 

összefoglalásával és kreatív szövegalkotó feladatokkal 

Interakciós kompetencia fejlesztése különböző kommunikációs helyzetekben 

A helyes artikuláció és kiejtés gyakorlása a vers olvasásával 

A beszédkészség fejlesztése vélemény megfogalmazásával 

A tanult lexikális, morfológiai és szintaktikai ismeretek használata 

A Präteritum használata begyakorolt igék körében 

Adatgyűjtés és információszerzés  

Szótárhasználati kompetencák fejlesztése egy- és kétnyelvű szótárak esetén 

Digitális kompetencia fejlesztése online oldalak használatával  

Önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése 
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Attitűdök: Teljesítmények elismerése 

Elhivatottság 

A családi hagyományok követése 

 

Előző ismeretek.: Kommunikáció különböző beszédhelyzetekben 

A tanult szövegértő és szövegfeldolgozó stratégiák alkalmazása 

Anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus eszközökkel 

Önálló szövegalkotás a megismert művekkel összefüggésben 

Az irodalmi művek mondanivalójának megértése, a tapasztalatok és vélemények 

kifejezése 

Nyelvtani ismeretek (ige, igeragozás, befejezett múlt idő) és nyelvhelyesség 

Ismeretek foglalkozások témakörben 

 

Kapcsoló tantárgyak: Honismeret, Ének-zene, Környezetismeret 

 

Felhasznált források: Varázscilinder Mihaelisz József egy kedvelt gyermekverse 

http://www.ungarische-literatur.eu
14

 

http://andreaczovek.blogspot.hu/2012/04/michelisz-jozsef-josef-

michaelis.html
15

 

http://www.nyelvora.com/nemet-nyelvtan/praeteritum.html 
16

 

http://www.schubert-verlag.de/
17

 

 

Dátum:  
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15
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16
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17
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 Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat 

1. Cirkusz I. Érdeklődés 

felkeltése  

Hallásértés Cirkusz világa 

 

Frontális munka 

Film megtekintése 

Szöveghallgatás 

Videófilm 

„Cirkus Alex Kaiser” 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail küldése a tanárnak: 

Ajánlás a Circus Kaiser 

előadás megtekintésére 

Szóbeli 

szöveg/szövegalkotás 

és értelmezés 

Kommunikáció Vélemény Spontán 

megnyilvánulások 

Véleményalkotások 

Videófilm 

„Cirkus Alex Kaiser” 

Tapasztalatok és  

ismeretek szerzése 

Szövegértés Cirkuszdinasztia 

Vándorcirkusz 

Állatsimogató… 

Csoportmunka 

Verseny 2 csapatban 

Igaz/hamis  

állítások 

Mondatkígyó 

Információgyűjtés Adatgyűjtés Család 

Állatok 

Napirend 

Páros munka 

Adatgyűjtés  

Feladatlap  

címszavakkal 1. 

Szókincsalapozás 

„Cirkusz” témakörben 

Önálló tanulás Cirkusz számok 

Cirkusz művészek 

Páros munka 

Szóvadászat 

Szógyűjtés 

Szótár 

Duden szótár 

Feladatlap 2. 

Írott szöveg alkotása Együttműködő képesség 

Kreativitás 

Reklám Csoportmunka 

Plakát készítése  

illusztrációval 

Karton 

Zsírkréta 

 

Szóbeli szövegalkotás Interakció Meghívás, 

megbeszélés 

 

Páros munka 

Cirkuszlátogatás 

megbeszélése telefonon 

vagy személyesen 

Mobiltelefon 
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 Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat 

2. Cirkusz II. A szókincs aktivizálása 

és  

megszilárdítása 

Emlékező- és 

gondolkodó képesség 

Cirkuszdinasztia 

Vándorcirkusz 

Állatsimogató… 

Páros munka 

Fogalmak 

memóriajátékban 

Memóriakártya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló egy 

cirkuszlátogatásról 

 

 

 

 

 

Értelmezés Gondolkodó képesség Cirkuszdinasztia 

Vándorcirkusz 

Állatsimogató… 

Páros munka 

Fogalmak és körül- 

írásuk párosítása 

Memória- és 

értelmező kártyák 

Szókincsbővítés Önálló tanulás Előadás  

Manage 

Tribün 

Publikum 

Páros munka 

Szókincsbővítés 

szótár segítségével 

 

Duden (Diff.) 

Szótár 

Szótár 

Szókincs 

megszilárdítása 

Értelmezés Cirkuszsátorral,  

művészekkel és 

műsorszámokkal 

kapcsolatos fogalmak 

Egyéni munka 

Hiányos mondatok 

kiegészítése 

 

Hiányos szöveg 

Írott szöveg alkotása Kreativitás 

Íráskészség 

 

Hangos bemondó 

Hangszórós autó 

Páros munka 

Hirdető szöveg 

összeállítása  

Füzet 

Hangos bemondó 

 

Felolvasás Helyes ejtés és 

hangsúly 

Hangos bemondó 

stílusa 

Egyéni munka 

Hirdetés 

Hangos bemondó 

 

Szóbeli szövegalkotás  

 

Interakció Érdeklődés 

Informálás 

Időpont 

Ülőhely  

Jegyár 

Szerepjáték 

A pénztárnál 

Plakát 

Pénztár 

Belépőjegy 
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 Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat 

3. Cirkusz Dolgozatírás Tudás Cirkuszvilág Önálló munka Ellenőrző feladatlap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiányos szöveg 

 Josef  

Michaelis  

Életrajz 

Identitástudat erősítése Interkultúrális képesség Életrajz 

Magyarországi 

német író 

Nemzetiség 

Kisebbség 

 

Tanári bemutatás 

Beszélgetés 

http://www.ungarisch

e-literatur.eu
18

 

alapján 

Fotók az íróról  

 Információk gyűjtése Hallásértés Születési hely és 

dátum 

Tanulmányok 

Foglalkozás 

Díjak 

 

Tanári bemutatás 

Frontális munka 

Beszélgetés 

 

http://www.ungarisch

e-literatur.eu
19

 alapján 

 

 Tapasztalatok a 

Präteritumról 

Felismerés 

Értelmezés 

Präteritum Frontális munka 

Hangos olvasás 

Szükség szerinti 

szómagyarázat 

Präteritum alakok 

gyűjtése 

Életrajz Szókártyák 

(Präteritum, Infinitiv 

alakok, jelentés) 

Füzet 

 Életrajz mint 

szövegfajta 

Tudás Stílus 

Adatok 

Frontális munka 

Beszélgetés 

Életrajz 

                                                                 
18
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19
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Művek 

 Adatgyűjtés technikája Tájékozódás szövegben Születési hely és 

dátum 

Tanulmányok 

Lakhely 

Foglalkozás 

Díjak 

Páros munka 

Adatgyűjtés 

Rövid bemutatás 

 Gyermekversek 

illusztrációi 

Véleményalkotás 

Szociális kompetencia 

Műfaj 

Vers  

Mese 

Író- olvasó 

kapcsolata 

Frontális munka 

Verscímek és 

illusztrációk párosítása 

Illusztrációk 

Interaktivtábla 

 Tabló Együttműködő 

képesség 

Tabló Csoportmunka 

Tablókészítés 

Másolatok 

Karton 

Ragasztó 

Rövidített életrajz 

 

 Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat 

4. Josef  

Michaelis 

Zauberhut 

Vers megismerése Hallásértés 

 

Vers Tanári bemutatás 1. Vers 

Rajzlap 

 

 

 

 

 

 

 Élmények gyűjtése 

Véleményalkotás 

Beszédkészség Valóság és 

mesevilág 

Varázslat 

Varázskalap 

Varázspálca 

Frontális munka 

Beszélgetés 

Vers 

Rajzlap 
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Varázsköpeny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy állat bemutatása néhány 

mondatban és rajzban 

 Hallott szöveg értése Hallásértés 

Gondolkodó-képesség 

Állatok Tanári bemutatás 2. Vers 

Papír- plüssállatok 

 Szövegértés Olvasásértés 

Önálló tanulás 

Mozgások Egyéni munka 

Néma olvasás 

Vers 

 Felolvasás Helyes ejtés és 

hanglejtés 

Tempó 

Hangerő 

Csoportmunka 

Hangos olvasás 

Vers 

 Szövegmunka Felismerés 

Értelmezés 

Állatok Frontális munka 

Ismeretlen állatok 

felismerése a körülírások 

segítségével 

„Állatlexikon” a 

táblán 

Feladatlap 

Online játék 

 Tapasztalatszerzés: 

Präteritum 

Gondolkodás Präteritum/ 

Egyszerű múlt idő 

Jelen idő 

Frontális munka 

Ismeretlen igék 

értelmezése a jelen idejű 

alakok segítségével 

Vers 

Szócetli: 

a versben előforduló 

igék jelen ideje 

 Vers műfaji ismérvei Felismerés 

Gondolkodás 

Rímek 

Hangulat 

Frontális munka 

Hangos olvasás 

Vers 

 

 Előadás Beleélő képesség Átélés Frontális munka 

Hangos olvasás 

Pantomimjáték 

Vers 

 Összefoglalás Lényegkiemelés 

Íráskészség 

 Egyéni munka 

Szókígyó tagolása 

Mondatok leírása 

Szókígyó 

Füzet 
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 Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat 

5. J.M. 

Zauberhut 

Röpdolgozat  Tudás Állatok Önálló munka Ellenőrző feladatlap  

 Präteritum 

a Zauber-

hut 

című 

versben 

Olvasás Megfigyelés 

Helyes ejtés és 

hanglejtés 

Átélés Frontális munka 

Intonációs gyakorlat: 

- szavak: állatok, igék 

-mondatok: két soronként 

- teljes vers 

Vers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiányos szöveg 

 Felolvasás Tartalomnak megfelelő 

előadásmód 

Játékos hanglejtés Páros munka 

Felolvasás 

Vers 

 Nyelvtani ismeretek 

bővítése: 

Präteritum 

Felismerés 

Gondolkodás 

Ige Frontális munka 

Igék válogatása 

- felismerés 

Vers  

Feladatlap 

 Jellemző jegyek 

felismerése 

Rendszerező képesség Präteritum 

Ismérvek 

Frontális munka 

Igék rendszerezése 

-csoportosítás példák 

segítségével 

Táblázat 

Szókártyák 

 Csoportosítás Gondolkodás Gyenge, erős, 

vegyes ragozású 

igék  

Frontális munka 

Rendszerezés: 

-észrevételek 

-csoportok megnevezése 

-kiegészítés jelentéssel 

szókártya segítségével 

Táblázat 

Szókártyák 

 Gyenge igék Gyenge igék Tudatosítás képessége Gyenge igék 

Präteritumban 

Szabály 

Frontális munka 

Gyenge igék: Nyelvtani 

szabályalkotás 

Füzet 
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Ragozás.:E/.3.! 

 Gyenge igék Megszilárdítás 

 

Gyenge igék 

Präteritumban 

Szabály 

Ragozás.:E/.3.! 

Frontális munka 

Ragozás 

Igék Präteritumban 

mondatokban 

Füzet 

 

 Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat 

6. Gyenge igék  

 

 

 

 

 

Nyelvtani ismeretek 

megszilárdítása: 

gyenge igék 

Präteritumban 

Megfigyelés 

Felismerés 

Gondolkodás 

Gyenge igék 

Präteritumban 

Szabály 

Ragozás.:E/.3.! 

Frontális munka 

Ragozott igealakok 

táblázatba rendezése 

Szókártyák 

Feladatlap 

 

 

 

Saját igegyűjtemény 

kiegészítése a hiányzó 

igeidőkkel, főnévi igenévvel 

és Perfekt/elbeszélő múlt 

alakokkal 

 

 

 

 

 

 

Jelen idejű mondatok 

átalakítása Präteritumba 

 

 

 

 Gyenge igék 

Präteritum alakjainak 

alkalmazása 

Helyesírás  

Transzformáló 

képesség 

Igeragozás Egyéni munka 

Futó tollbamondás 

Jelen idejű igék 

átalakítása 

Füzet 

„Laufdiktat” 

 Präteritum 

Erős igék 

Nyelvtani tapasztalatok 

és ismeretek bővítése 

Felismerés Gyenge igék 

jellemzői 

Frontális munka 

Igegyűjtemény 

kiegészítése a táblázatban  

főnévi igenévvel és 

jelentéssel a  

 

Saját igegyűjtemény 

 Erős igék Rendszerezés Rendhagyó igék Frontális munka 

Erős igék felismerése a 

szótár rendhagyó igék 

gyűjteményében 

 

Szótár: 

rendhagyó igék 

 

 Jellemző jegyek Önálló tanulás Rendhagyó igék Tanult igék felfedezése Szótár 
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felismerése  Szabály 

Tőhangváltás 

Ragozás.: E/. 1., 3.! 

Saját igegyűjtemény 

bővítése 

Saját igegyűjtemény  

 

 

 

 

http://www.schubert-

verlag.de/
20

 

A1 

Arbeitsblätter→Begegnun-

gen 

A1+/Kapitel 8 

 Igeragozás Szabály 

alkalmazásának 

képessége 

Rendhagyó igék 

Szabály 

Tőhangváltás 

Ragozás.: E/. 1., 3.! 

Frontális munka 

Igeragozás  

Gyakorlás 

-mondatalkotás megadott 

igékkel 

-kérdések segítségével 

-online feladatok 

Füzet 

http://www.schubert-

verlag.de/
21

 

A2 Online-

Übungen→weitere 

Übungen→ 

Lerneinheit3→Übung

3,4,5 

 Játék Alkalmazó képesség Präteritum Játékos igeragozás 

 

Kirakó 

http://vs-

material.wegerer.at/
22

 

 Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat 

7. Erős igék Gyakorlás 

 

Emlékezés 

Megszilárdítás 

képessége 

Gondolkodás 

 

Jelen idő 

Präteritum 

Páros munka 

Nyelvtani gyakorlatok 

- szópárokkal és 

mondatpárokkal jelen 

időben és Präteritumban 

- online feladatokkal 

Feladatlap 

http://www.schubert-

verlag.de/
23

 

A1 

Arbeitsblätter→ 

Begegnungen 

A1/Kapitel 8 
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 Präteritum 

Vegyes igék 

Módbeli 

segédigék 

és  

 „wissen” 

Nyelvtani tapasztalatok 

és ismeretek bővítése: 

 

Vegyes igék 

Megfigyelés 

Felismerés Értelmezés 

Vegyes ige 

Szabály 

Tőhangváltás 

Ragozás: E/.3.! 

Frontális munka 

Válogatás szövegből és 

egy igegyűjtemény 

készítése infinitiv és Prät. 

alakkal, és jelentéssel 

Szöveg 

Feladatlap 

Vegyes igék listája 

 

 Nyelvtani tapasztalatok 

és ismeretek bővítése: 

Módbeli segédigék és  

„wissen” 

 

Megfigyelés 

Felismerés Értelmezés 

Módbeli segédige 

Szabály 

Tőhangváltás 

Ragozás: E/.3.! 

Frontális munka 

Módbeli segédigék 

példamondatokban 

Példamondatok 

 

 

 Vegyes és módbeli 

segédigék és „wissen” 

alkalmazása  

Alkalmazó képesség Szabály 

Tőhangváltás 

Ragozás: E/.3.! 

Egyéni munka 

Kiegészítések hiányos 

szövegben 

Módbeli segédigék 

táblázata 

Hiányos szöveg 

 

 Gyakorlás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játék 

Alkalmazó képesség  

Digitális kompetencia 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativitás 

 

Szabály 

Tőhangváltás 

Ragozás: E/.3.! 

Egyéni munka 

Kiegészítések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párok keresése: jelen idő - 

Präteritum 

http://www.schubert-

verlag.de/
24

 

A1 Online-

Übungen→Kapitel8

→Modalverben→Ka

rl erzählt… 

 

A1 Online-

Übungen→Kapitel8

→Modalverben→Prä

teritum 

Trimino 

http://www.schubert-

verlag.de/
25

 

A2 Online 

Übungen→BegegnungenA2/

Kapitel2/Modalverben 

 

A2 Online Übungen→ 

BegegnungenA2/Kapitel2/Joh

ann Sebastian Bach 
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 Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat 

8. Präteritum 

Tanult 

igealakok 

A módbeli segédigék 

Prät. alakjainak 

begyakorlása és 

megszilárdítása 

 

Gondolkodás 

Alkalmazó képesség 

Módbeli segédige 

Tőhangváltás 

Ragozás: E/.3.! 

Egyéni munka 

Módbeli segédigék 

mondatokban 

Jelen idő→Prät. 

Prät. → Jelen idő 

Feladatlap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szövegalkotás: 

„Cirkuszban voltunk” 

 A „wissen” 

begyakorlása 

Alkalmazó képesség Tőhangváltás 

Ragozás: E/.3.! 

Egyéni munka 

Kiegészítése a „wissen” 

ige Prät. alakjaival 

Hiányos szöveg 

 Gyakorlás: 

gyenge, erős és 

vegyes igék  

Alkalmazó képesség 

Koncentráció 

Szabály Frontális munka 

Perfekt átalakítása 

Präteritumba 

Feladatlap 

 Präteritum 

„sein” 

„haben” 

Nyelvtani 

tapasztalatok és 

ismeretek bővítése  

Emlékezés 

 

Szabály:„war” 

Ragozás: E/1., 3.! 

Szabály „hatte” 

Ragozás: E/3.! 

Egyéni munka 

A „sein” és „haben” 

felismerése Präteritumban 

Segédtáblázat készítése 

Hiányos szöveg  

 

 

Füzet 

 Gyakorlás 

 

 

 

Alkalmazó képesség Szabály:„war” 

Ragozás: E/1., 3.! 

Szabály „hatte” 

Ragozás: E/3.! 

Egyéni munka 

Fordítás cirkuszi előadás 

témakörben 

Füzet 

 Gyakorlás 

 

Alkalmazó képesség Ragozási szabályok Egyéni munka 

Kiegészítések a jelen 

idejű igealak segítségével 

Hiányos szöveg: 

A róka és a gólya 
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 Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat 

9. Összefoglalás Rendszerezés 

Ismétlés 

Gyakorlás 

Alkalmazó képesség 

Önálló tanulás 

Önellenőrzés 

Präteritum 

Igeragozás 

Stationenarbeit 

Csoportosítás 

Hiányzó igealakok 

kiegészítése 

Igeragozás 

Toto/ Igeidők 

Präsens→Präteritum 

Online-feladatok 

Kirakó 

feladatlap 

Ellenőrző lap 

Menetlevél 

Internet 

Vegyes gyakorló feladatlapok 

 

 Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat 

10. Präteritum Dolgozat A nyelvtani ismeretek 

aktivizálása 

Präteritum Egyéni munka 

Csoportosítás 

Táblázat kiegészítése 

hiányzó igealakokkal 

Igeragozás 

Igeidő átalakítása: 

Präsens→Präteritum 

Módbeli segédigék  

Präteritumban 

A 3 igeidő 

 „sein”, „haben” 

Präteritumban 

Ellenőrző feladatlap  
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C) Óraterv 

1.) Stundenentwurf – „B”  

Lehrer: ……………………… 

Schule: …………………… 

Bildungsgebiet: Deutsche Sprache und Literatur als Nationalitätensprache für den Unterricht in 

der Muttersprache und im zweisprachigen Unterricht Klasse 5)  

Fach: Deutsche Sprache und Literatur 

Thema der Unterrichts- und Lerneinheit: Josef Michaelis: Zauberhut. Attitüde, Kompetenzen, 

Wissen (Begriffe, Regel…): Textverstehen (Globalverstehen nach Hören, Textverstehen mit 

Selektivlesen). Anwendung von Bilder als Hilfsmittel des Verstehens.  Richtige Aussprache  und 

Intonation. Wortschatzerweiterung, Einübung des Wortschatzes und der Rechtschreibung. 

Meinungsäußerung. Förderung der Gedenkfähigkeit im Zusammenfassung, Förderung  der 

Konzentration und Memorie Mithilfe von Online-Spiel, Förderung der Kreativität mit Puzzle-Spiel. 

Förderung der Sozialkompetenz.  

Didaktische Aufgaben: Förderung des Hörverstehens, Leseverstehens und der Sprechkompetenzen. 

Fächerübergreifende Aspekte: Volks- und Heimatkunde, Musik, Umweltkunde  

Quellenverzeichnis:: Das Gedicht Zauberhut von Josef Michaelis 

Internet: 

www.lehrerweb.at/materials/gs/su/tiere/web/zoo/zootiere/hotpotatoes/zoomemor.htm
26

 (Zoo-

Memory) 

www.lehrerweb.at/materials/gs/su/tiere/web/zoo/zootiere/hotpotatoes/cross.htm
27

 (Kreuzworträtsel) 

www.lehrerweb.at/materials/gs/su/tiere/web/zoo/zootiere/hotpotatoes/quiz3.htm
28

 (Quiz) 

Internet –Tierbilder 

SMART Notebook 11, Lessons Activity Toolkit 2.0, Interaktive und Multimedia – Dice-image-

Internet = Tier-Würfel  

Datum:  
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Zeit Stundenlauf Erziehungs- und Lehrprozessstrategie Bemerkungen 

Methoden Sozialformen Materialien 

1’ Begrüßung, Meldung   

17’ Einstieg   

 1. Spielerische Übungen mit den Tiernamen 

a) Tier-Würfel – Der Lehrer teilt die Kinder in 

zwei Gruppen. Er zeigt mit Hilfe der 

Interaktivtafel Tierbilder. Die Gruppe, die zuerst 

das richtige Wort sagt, bekommt einen Punkt. Die 

Gruppe, die die meisten Punkte sammelt, gewinnt 

das Spiel. 

b) Online Übungen mit Tieren (Zoo-Memory, 

Kreuzworträtsel, Quiz) 

Spielerisches Lernen 

 

 

 

 

Plenum Interaktivtafel Die folgenden Tiernamen kennen die 

Schüler bestimmt: Maus, Mäuschen, 

Pferd, Tiger, Nashorn, Elefant, 

Löwe, Zebra, Strauß, Ente, Panther, 

Blaufuchs, Affe 

Neue können sein: Geier, Walross, 

Aal, Büffel, Edelmarder, Luchs 

Internet 

2. a) Die Gruppen bekommen je 3 

Briefumschlägen mit Puzzlestücken von Tieren. 

Die Schüler sollen die Bilder zusammenstellen 

und auf das A/4 Blatt kleben  

b) Der Lehrer stellt Fragen: 

Wie heißt das Tier? (Wenn die Schüler das Wort 

noch nicht kennen, soll es beigebracht werden.) 

Wie ist es? 

Wo lebt es?  usw. 

Zusammenstellung 

eines Tierbildes 

 

 

Besprechung 

Gruppenarbeit 

 

 

 

 Plenum 

 

Briefumschläge mit 

Puzzlestücken 

(Bilder von Tieren) 

A/4 Blätter, 

Klebstoff 

 

3. a) Der Lehrer hängt zur Vorentlastung die 

Bilder der Reihe nach an die Tafel. Er erklärt den 

Schülern, dass sie ein Gedicht von Josef 

Michaelis hören werden und lässt die Schüler das 

Thema vermuten. 

b) Die Schüler erzählen, was sie von dem Autor 

wissen (Kontrolle der Hausaufgabe) 

Abstimmung 

 

 

 

 

Vorlesen 

Plenum Bilder 

 

 

 

 

Foto 

Heft 
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10’ Erarbeitung   

 1. Der Lehrer liest das Gedicht zweimal vor. Die 

Schüler hören sich es an. 

Lehrervortrag 

 

Plenum Gedicht 

(Anlage 1.) 

 

 2. Der Lehrer fragt danach, ob das Gedicht den 

Schülern gefällt? Warum? 

Spontan Äußerungen Plenum   

 3. Stilles Lesen 

(An der Tafel sind die Wortkarten der Verben 

sowohl im Präteritum als auch im Präsens.) 

Lesen 

Interpretation 

 

Einzelarbeit Gedicht 

 

Die Schüler haben das Präteritum 

noch nicht gelernt. Deshalb ist das 

Präteritum mit Präsensform an der 

Tafel zusammen.  

 4.Gespräch über das Gedicht 

(Wahrheit-Märchenwelt; Wo war er? Welche 

Tiere kommen vor? usw.) 

Gespräch Frontal Gedicht  

15’ Übung/Anwendung   

 1. Ein Schüler zieht sich als Zauberer ein. Spiel 

Einfühlen 

Plenum 

 

Zauberhut 

Zauberstab 

Zaubermantel 

 

 2. Das Lied: Mein Hut, der hat drei Ecken wird 

gesungen. 

Singen Plenum 

 

 Das Lied kennen schon die Schüler. 

 3. Der Schüler zieht kleine 

Tierfiguren/Plüschtiere aus dem Hut hervor. Die 

Anderen sollen sie nennen. 

Der Lehrer heftet die Wortkarten der erwähnten 

Tiere an die Tafel. 

Einübung  Plenum 

 

Papier /Stofftiere 

 

 

 4. Jeder Schüler bekommt eine kleine Tierfigur 

oder eine Wortkarte mit einem Tiernamen. Ein 

Schüler liest das Gedicht vor (und achtet auf die 

richtige Aussprache und Intonation). Die anderen 

heben die Figuren/Wortkarten auf, wenn sie den 

eigenen Tiernamen hören. (zwei-dreimal) 

Spielerische 

Befestigung durch 

Hören-Sehen-Lesen 

Plenum 

 

Figuren 

Wortkarten 

Die Schüler können sich die Bild-

Wortbild-Paare merken. 

 5. Wie heißt das? –Das Arbeitsblatt wird gelöst. Befestigung durch 

Schreiben 

Einzelarbeit Arbeitsblatt (Anlage 

2.) 

 

 6. Die Schüler sollen die Geschichte mit Hilfe der Mündliche Plenum Wortkarten  
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Wortkarten im Präsens (3. Person Singular) 

erzählen. 

Satzbildung dem 

Inhalt entsprechend 

 

1’ Hausaufgabe   

 Das Gedicht lesen 

Gedichtillustration anfertigen 

Lautes Lesen 

Zeichnen 

Einzelarbeit Gedicht 

Zeichenblatt 

 

 

1’ Bewertung   
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2.) Óraterv – „B”29 

A pedagógus neve: 

Iskola: 

Műveltségi terület: Német nyelv és irodalom mint nemzetiségi nyelv az anyanyelvű és kétnyelvű 

oktatási forma 5. osztálya számára  

Tantárgy: Német nemzetiségi nyelv és irodalom 

Az óra témája: Josef Michaelis: Zauberhut 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek 

(fogalmak, szabályok ) A vers szövegének megértése (hallás után globálisan, olvasást követően 

szelektíven). Képek mint a megértést segítő eszközök használata. Vers szövegének olvasása helyes 

kiejtéssel és intonációval, szókincsbővítés, szókincs és helyesírás gyakorlása. Véleménynyilvánítás. 

Gondolkodási képesség fejlesztése az összefoglalásban. Koncentráció és memória fejlesztése online-

játékok felhasználásával, kreatív képességek fejlesztése kirakó játékok segítségével. Szociális 

kompetencia fejlesztése. 

Az óra didaktikai feladatai: hallásértés, olvasásértés és beszédkészség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret, biológia, nép- és honismeret 

Felhasznált források: Josef Michaelis Zauberhut című verse 

Internet:  

www.lehrerweb.at/materials/gs/su/tiere/web/zoo/zootiere/hotpotatoes/zoomemor.htm
30

 (állatos 

memóriakártya) 

www.lehrerweb.at/materials/gs/su/tiere/web/zoo/zootiere/hotpotatoes/cross.htm
31

 (keresztrejtvény) 

www.lehrerweb.at/materials/gs/su/tiere/web/zoo/zootiere/hotpotatoes/quiz3.htm
32

 (kvíz) 

 Internet – állatképek 

SMART Notebook 11, Lessons Activity Toolkit 2.0, Interaktív és multimédia – Dice-image-Internet 

(állatok képei) = Tier-Würfel  

Dátum:  

                                                                 
29

 Az óratervminta a nemzetiségi nyelvek közül német nyelvből készült el.  Mivel az e-portfólióban az élő idegen nyelvet 

oktató pedagógusoknak azon a nyelven kell benyújtaniuk a dokumentumokat, amelyen munkájuk során elkészítik azt, 

az óraterv először német nyelven szerepel. Ezt követően azonban a magyar nyelvű változatát is közöljük, annak 

érdekében, hogy más nemzetiségi nyelvszakosok számára is hozzáférhető legyen.  
30

 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 
31

 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 
32

 Utolsó letöltés: 2013. 10. 31. 

http://www.lehrerweb.at/materials/gs/su/tiere/web/zoo/zootiere/
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Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Munkaformák Eszközök 

1’ Köszöntés, jelentés   

17’ Motiváció, korábbi ismeretek aktivizálása   

 1. Játékos feladatok állatnevekkel 

1. Játékos feladatok állatnevekkel 

a) Állatdobókocka – A tanár a gyerekeket két 

csoportra osztja. Az interaktív tábla segítségével 

állatképeket mutat. Az a csoport, amelyik először 

mondja helyesen a szót, pontot kap. Az a csoport 

nyeri a játékot, amelyik a legtöbb pontot szerzi. 

 

b) Online feladatok állatokkal (állatkerti 

memóriajáték, keresztrejtvény, kvíz) 

Játékos tanulás Frontális Interaktív 

tábla 

A következő állatneveket bizonyára ismerik: 

egér, egérke, ló, tigris, orrszarvú, elefánt, 

oroszlán, zebra, strucc, kacsa, párduc, kékróka, 

majom 

Új szavak lehetnek: keselyű, rozmár, angolna, 

bivaly, nyuszt, hiéna 

 

Internet 

2.a) Minden csoport kap 3 borítékot állatos kirakó 

képekkel. A tanulóknak össze kell állítani az 

állatképeket és A/4-es lapra ragasztani.  

b) A tanár kérdéseket tesz fel. 

Mi az állat neve? (Ha a tanulók még nem ismerik a 

szót, meg kell tanítani.) 

Milyen? 

Állatkép kirakása 

 

 

Megbeszélés 

Csoportmunka 

 

 

 Frontális 

Borítékok 

képkirakó 

darabokkal 

A/4 lapok 

Ragasztó 

3.a) A tanár sorrendben felrakja a táblára a képeket. 

Elmagyarázza, hogy Michelisz József egy versét 

hallják majd, s hagyja, hogy a diákok megpróbálják a 

vers témáját kitalálni. 

b) A tanulók elmondják, mit tudnak a szerzőről (házi 

feladat ellenőrzése). 

Ráhangolás 

 

 

 

 

 

Felolvasás 

Frontális 

 

Képek 

 

 

 

 

 

Fotó az íróról 

Füzet 
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10’ Új ismeret feldolgozása   

 1.A tanár kétszer bemutatja a verset. A tanulók 

meghallgatják.  

Tanári bemutatás 

 

Frontális 

 

Vers 

(Melléklet 1.) 

 

 2.A tanár megkérdezi, hogy tetszett-e nekik a vers. 

Miért? 

Spontán 

megnyilvánulások  

Frontális 

 

  

 3.A vers néma olvasása 

(A táblán szókártyák vannak a vers igéinek alakjaival 

jelen és folyamatos múlt időben.) 

Olvasás 

Értelmezés 

 

Egyéni Vers 

 

A versben szereplő rendhagyó igék folyamatos 

múlt idejű alakját még nem tanulták a diákok, 

ezért kerül ki a táblára az igék – megértést 

segítő – jelen idejű alakja is. 

 4.Vers elemzése 

(Valóság-mesevilág; Hol volt ő? Mely állatok 

szerepelnek benne? stb.) 

Beszélgetés Frontális 

 

Vers  

15’ Gyakorlás/alkalmazás   

 1.Egy tanuló beöltözik varázslónak. Játék 

Beleélés 

Frontális 

 

Varázskalap 

Varázspálca 

Köpeny 

 

 2.A tanulók eléneklik a Kalapomnak három sarka 

van (Mein Hut, der hat drei Ecken) című dalt. 

Éneklés Frontális 

 

 A dalt ismerik a tanulók. 

 3.A tanuló (varázsló) kis állatfigurákat/plüssállatokat 

húz ki a kalapból. A többieknek meg kell nevezniük 

őket. 

A tanár az említett állatnév szókártyáját felteszi a 

táblára. 

Begyakorlás Frontális 

 

Papír és 

plüssállatok 

 

 

 4.Minden tanuló kap egy kis állatfigurát vagy egy 

szókártyát állatnévvel. Egy tanuló felolvassa a verset 

(ügyelve a helyes kiejtésre, intonációra). 

A többiek felemelik a figurákat vagy szókártyákat, ha 

az állat nevét hallják (kétszer-háromszor). 

A tanultak játékos 

gyakorlása beszéd 

hallás-olvasás útján 

Frontális 

 

Állatfigurák 

Szókártyák 

A tanulók megjegyzik a kép-szókép párokat. 

 5.Hogy hívják? – A feladatlap megoldása A tanultak 

megszilárdítása 

Egyéni Feladatlap 

(Melléklet 2.) 
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írásban 

 6.A gyerekeknek a szókártyák segítségével el kell 

mesélniük a történetet jelen időben (E/3.) 

Tartalomnak megfelelő 

mondatalkotás 

Frontális 

 

Wortkarten  

1’ Házi feladat   

 Vers olvasása 

Versillusztráció készítése 

Hangos olvasás 

Rajzkészítés 

Egyéni Vers 

Rajzlap 

 

 

1’ Értékelés   

 

Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

1’ Köszönés 

Jelentés 

  

17’ Motiváció, korábbi ismeretek aktivizálása   

Játékos feladatok állatokkal 

1.a) Állatdobókocka – A tanár a gyerekeket két 

csoportra osztja. Az interaktív tábla segítségével 

állatképeket mutat. Az a csoport, amelyik először 

mondja helyesen a szót, pontot kap. Az a csoport 

nyeri a játékot, amelyik a legtöbb pontot szerzi. 

Játékos tanulás 

 

Frontális Interaktív tábla 

 

A következő állatneveket bizonyára ismerik: 

egér, egérke, ló, tigris, orrszarvú, elefánt, 

oroszlán, zebra, strucc, kacsa, párduc, kékróka, 

majom 

Új szavak lehetnek: 

 keselyű, rozmár, angolna, bivaly, nyuszt, hiéna 
b) Online feladatok állatokkal (állatkerti-

memóriakártya, keresztrejtvény, kvíz) 

Játékos tanulás Frontális Internet 

Interaktív tábla 

b) A tanár kérdéseket tesz fel. 

Mi az állat neve? (Ha a tanulók még nem ismerik a 

szót, meg kell tanítani.) 

Milyen? Hol él?  stb.  

Kérdés-felelet Frontális A/4 lapok 

állatképekkel 
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3.a) A tanár sorrendben felrakja a táblára a képeket. 

Elmagyarázza, hogy Michelisz József egy versét 

hallják majd, s hagyja, hogy a diákok megpróbálják a 

vers témáját kitalálni. 

A téma 

megjelenítése 

képekben 

Képolvasás 

Frontális 

 

Képek 

 b) A tanulók elmondják, mit tudnak a szerzőről (házi 

feladat ellenőrzése). 

Beszámolás Frontális Házi feladat Előzetes feladat alapján. 

10’ Új ismeret feldolgozása     

 1.A tanár kétszer bemutatja a verset. A tanulók 

meghallgatják.  

Felolvasás Frontális Vers  

 2.A tanár megkérdezi, hogy tetszett-e nekik a vers. 

Miért? 

Véleményalkotás Egyéni    

 3.A vers néma olvasása 

(A táblán szókártyák vannak a vers igéinek alakjaival 

jelen és folyamatos múlt időben.) 

Értelmezés Egyéni Vers A versben szereplő rendhagyó igék folyamatos 

múlt idejű alakját még nem tanulták a diákok, 

ezért kerül ki a táblára az igék – megértést segítő 

– jelen idejű alakja is. 

 4.Vers elemzése 

(Valóság-mesevilág; Hol volt ő? Mely állatok 

szerepelnek benne? stb.) 

Beszélgetés Frontális Vers  

15’ Gyakorlás/alkalmazás     

 1.Egy tanuló beöltözik varázslónak. Szerepjáték  Köpeny, kalap, 

varázspálca 

 

 2. A tanulók eléneklik a Kalapomnak három sarka 

van (Mein Hut, der hat drei Ecken) című dalt. 

 Frontális  A tanulók ismerik a dalt. 

 3.A tanuló (varázsló) kis állatfigurákat/plüssállatokat 

húz ki a kalapból. A többieknek meg kell nevezniük 

őket. 

A tanár az említett állatnév szókártyáját felteszi a 

táblára. 

  Papírfigurák, 

plüssállatok 

 

 4. Minden tanuló kap egy kis állatfigurát vagy egy 

szókártyát állatnévvel. Egy tanuló felolvassa a verset 

(ügyelve a helyes kiejtésre, intonációra). 

A többiek felemelik a figurákat vagy szókártyákat, ha 

Hangalak, kép  

és írott alak  
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az állat nevét hallják (kétszer-háromszor). 

 5. Hogy hívják? – A feladatlap megoldása   Feladatlap  

 6.A gyerekeknek a szókártyák segítségével el kell 

mesélniük a történetet jelen időben (E/3.) 

  Szókártyák  

1’ Házi feladat 

Vers olvasása 

Versillusztráció készítése 

    

1’ Értékelés     
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D) Értékelés dokumentumai 

Josef Michaelis: Zauberhut 

Az első óra után alkalmazott értékelési eszközök: 

1. felelet 

A vers feldolgozását követő házi feladat volt a versillusztráció készítése.  

A következő tanórán a diákok bemutatták egymásnak a képeiket (kivéve azt a két tanulót, aki nem 

készített rajzot). Mulasztásból ered a házi feladatuk hiánya, amit a következő házi feladat 

elkészítésekor pótolniuk kell. (Háromszori hiány elégtelen osztályzatot von maga után.)  

Ezt követően önkéntes alapon jelentkezhetett, aki felelni kívánt. A témakör feldolgozásának elején 

még önkéntes a lehetőség, a további tanórákon kijelölés alapján történik. A feleletnek két része volt: 

a) Önálló mondatalkotás a képről annak ellenőrzésére, hogy sikerült-e az új szavakat elsajátítani, 

tud-e a tanuló ezekkel nyelvileg helyes mondatokat, ill. segítség nélkül szóbeli szöveget alkotni. 

b) Ha előfordultak az a) részben kisebb hibák, kérdéseket tettem fel a képpel kapcsolatban (pl. 

Wie ist der Zirkus? Was trinkt der Elefant? Was ist im Herd? stb.) 

 

Négy tanuló vállalta a felelést. Ketten folyamatosan, hibátlanul tudtak mondatot alkotni. Ketten 

kisebb hibákat ejtettek, ezért 3-3 kérdést kaptak. Egyikük, ha társak elé áll, nagyon izgul, hibája ennek 

tudható be. Kérdések segítségével jobban sikerül teljesítenie. Társa gyengébb képességű, 

megerősítésképpen kapta a kérdéseket. A kérdéseket jól megértették, hibátlanul megválaszolták. Végül 

mind a négy tanuló jeles osztályzatot kapott, mert ketten ugyan egy kicsit gyengébbek voltak, de az ő 

esetükben értékeltem, hogy jelentkeztek a feladatra, annak ellenére, hogy az egyik nagyon izgulós, a 

másik gyengébb. Úgy véltem, az erőfeszítést értékelnem kell, és az önbizalmukat erősíteni. Emellett a 

tanári kérdések segítségével sikeresen megoldották a feladatot.  

 

2. röpdolgozat 

A vers feldolgozását követő tanórán röpdolgozatot írtak a tanulók. Három feladatot kellett 

megoldaniuk. 

1. A táblára 5 állat képét helyeztem el, és hiányos kérdéseket írtam fel, amelyeket a tanulóknak a 

képeken szereplő 5 állat nevével kellett kiegészíteniük. Ezek helyesírására különös gondot kellett 

fordítaniuk. A kérdésfeltevés nem egyszerű feladat, ennek gyakorlásához hasonló feladatokat szoktunk 

végezni. Ezúttal azzal, hogy a kérdőszót megadtam, nagy segítséget kaptak. 

Wie ist ________________________? 

Was macht _______________________? 

Was frisst ________________________? 

Wo lebt _________________________? 

Woher kommt _______________________? 

 

Az állatnevek nem okoztak gondot a gyerekeknek. Az előző órai játékos feladatoknak és a sok 

gyakorlásnak köszönhetően csak két gyermek hibázott: egy szótévesztés és két névelőtévesztés fordult 

elő. Egy tanuló két szót helyesírási hibával írt (Tieger, Straus). 
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2. Az 1. feladat kérdéseire kellett egész mondatos választ adni. (Az állatnevet személyes 

névmással helyettesíthették.) 

A mondatalkotásnál a Woher? kérdésre adott válasznál egy tanuló aus helyett in-t írt, egy pedig 

lehagyta az elöljárószót. Két lány 1-1, egy fiú 3 főnevet kis kezdőbetűvel írt. 

 

3. Házi feladatként versillusztrációt készítettek a tanulók. Saját képükről két mondatot kellett 

alkotniuk (igék jelen időben). Két tanuló nem készítette el az illusztrációt. Ők a padtársuk képéről 

alkothattak mondatokat. 

 

A következő típusmondatok születtek: 

Der Zauberer zaubert im Zirkus/im Großzirkus. 

Der Hut ist schwarz. Der Zauberhut zaubert viele Tiere. 

Der Aal schwimmt im Wasser. 

 

Egy tanuló a der Zauberer szó helyett der Zauber szót írta. Egy fiú névelőt hibázott. Négyen 

elöljárószó után esetet tévesztettek. Hárman igeragozásnál hibáztak (több állatnév felsorolásánál nem 

figyeltek arra, hogy az igének többes szám 3. személyben kellett volna állnia). 

 

Eredmények és reflexiók: tíz tanulóból hatan négyest, négyen ötöst kaptak a munkájukra. (Átlag: 

4,4). A tanulók képességeit figyelembe véve elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. 

 

További feladatok: folyamatos gyakorlás tárgyát képezik az elöljáró szavak és az utánuk álló 

főnevek tárgy és részes esetei. Ez a dolgozat is alátámasztja ennek szükségességét. Ugyancsak gyakori 

probléma többes szám esetén a cselekvők számának és az ige ragozott alakjának egyeztetése. A 

gyakorlófeladatok összeállításánál erre is oda kell figyelnem.  
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E) Reflexió 

1.) A tématerv tanításának elemzése-értékelése 

A témaválasztást a gyerekek cirkusz iránti érdeklődése és figyelme – motivációs szándék – és a 

felhasznált nemzetiségi irodalommal való kapcsolatteremtés indokolta. A kisfilm egy vándorcirkusz 

életébe ad betekintést. A filmben szereplő család több generáció óta működteti a cirkuszt, a 

foglalkozások és a cirkusz iránti elkötelezettség, a családi hagyományok átörökítődnek. A megszólaló 

családtagok, apa és fia elismeréssel és szeretettel beszélnek elődeikről. Az általuk teremtett világ 

családi érték, megóvása a ma élőkön múlik. Példájukon keresztül tanítványainkban a családtagjaik 

iránt érzett tisztelet attitűdjét erősítettük. 

A filmet hallás utáni értés fejlesztésére, adatgyűjtésre, vélemények kifejezéséhez, 

szókincsbővítéshez tudtuk használni, és segítségével szóbeli és írásbeli szövegeket is alkottunk. 

Globális értés fejlesztése céljából egyben, egyéb feladatok elvégzéséhez részletekben néztük meg. 

Diákjaink együttműködve végezték a feladatok jelentős részét. A megértést tanári kérdésekkel 

ellenőriztük, illetve rövid kifejtést kértem a diákoktól. A látottakkal kapcsolatos vélemények 

megfogalmazásával a szóbeli szövegalkotás lehetőségét teremtettük meg. A pillanatképek saját 

élmények felelevenítését segítették, amelyekről így pontosabban tudtak beszámolni. A film a 

felmerülő elfelejtett vagy nem ismert kifejezések megismerésére, kikeresésére ösztönzött. 

Szótárhasználatban jártasak, a Duden szótárt differenciálásra korábban is használtuk már. Az új 

kifejezések alapjául a filmben látott-hallott építménnyel kapcsolatos (állatsimogató, cirkuszsátor, 

manézs…) és művészekkel (idomár, artista, bohóc…) szavakat választottuk. A kívánt listát 

összeállíthatták párban, de kaphattak előre elkészített javaslatot is. Az igék csoportját tanári 

kijelöléssel határoztuk meg.  

A felhasznált nemzetiségi irodalom Josef Michaelis Zauberhut c. verse. Az író ismert a gyerekek 

számára a korábbi évekből. Kicsiknek írt mondókáit, verseit szívesen tanulták, ezért közel áll 

hozzájuk. A varázslat, a „minden megtörténhet” jó motivációs alapnak bizonyult az aktuális nyelvtani 

ismeretek bevezetéséhez és a fantáziájuk szárnyalásával átélt „saját élmények” megfogalmazásához.  

A vers feldolgozása kapcsán állatnevekkel bővült szókincsük. Az igék kigyűjtése irányítottan egy 

előre elkészített táblázatban történt, hogy a benne rejlő rendszerező elv alapján a gyenge, erős és 

vegyes ragozású igék közti különbségek felismerését segíteni tudjuk. Magyarázatra a vegyes ragozású 

ige elkülönítése szorult.  

A gyenge, az erős és a vegyes igék ragozásának elsajátítása azonos módon történt. Tanári 

irányítással és a táblázatba írt példák segítségével (vers igéi) sikerült a szabályszerűségek 

felismertetése és ezek mintájára a további gyűjtések önálló elvégzése. A táblázatban 3 külön oszlopba 

egymás mellé került a háromféle ige Präteritum alakja. A különbségek oszloponként, illetve az 

azonosságok oszlopon belül jól felismerhetőek és könnyen megfogalmazhatóak lettek. A ragozás 

szabályát füzetben rögzítettük, és több ige ragozásának példájával is megerősítettük. A begyakorlást 

ragozási táblázatokban végeztük. A tanultak alkalmazása már mondatokban és szövegkörnyezetben 

történt. 

Ezután szókincsbővítést végeztünk. A leggyakrabban használt igék listáját is elkészítettük, a 

Präteritum alakot szótári alakkal, Perfekt alakkal és az ige jelentésével is kiegészítettük. Így egy jól 

használható szókincsben gazdag, komplex gyűjteményt állítottunk össze mindhárom ragozásra 

tekintettel, amelyet a későbbiekben is használni és bővíteni fogunk. Az erős igék Präteritum alakjának 
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memorizálására sok időt fordítottunk, de a tőhangváltások és a rendhagyó E/1 és E/3-as személyragok 

miatt mégis folyamatos gyakorlásra lesz szükség. 

A módbeli segédigék, és a „wissen, haben, sein” igék ragozásának elsajátításakor is szövegből, 

mondatból indultunk ki. Használtunk nyelvtani ragozási táblázatokat is, készítettünk is ilyeneket. A 

ragozások elsajátításában és a gyakorlásban az előzőekhez hasonlóan jártunk el.  

Az egyre bővülő ismeretanyag lehetővé tette online feladatok és webes feladatlapok felhasználását 

is. A http://www.schubert_verlag.de
33

 oldalakon gyakoroltunk feleletválasztós feladatok 

megoldásával, és használtuk az ott javasolt feladatlapokat is. Az online feladatok alkalmasak az egyes 

ismeretek, pl. segédigék Präteritum alakban, valamint a teljes paletta (gyenge, erős és vegyes ragozású 

igék) Präteritum alakjának vegyes feladatokban történő gyakorlására is. Az oldal kezelése egyszerű, és 

nagy előnye, hogy a tanuló azonnali visszajelzést kap. A1 és A2 nyelvi szint köré csoportosított 

feladatok differenciálásra is lehetőséget adtak. Házi feladatként is tudtuk használni, mert tanulóink 

rendelkeznek otthon internettel. Az oldal más internetoldalakra is átirányít, ezzel újabb gyakorlási 

lehetőséget kínál fel. 

Az összefoglaló órát „Stationenarbeit” módszerével szerveztük. Több állomáshelyen különböző, 

önállóan végzett feladatok megoldásával gyakoroltak gyerekeink. A gyakorlóhelyek mindegyikén a 

csoport létszámának megfelelő számú feladatlap állt rendelkezésre. A feladatok megoldására egyéni 

szükséglet szerint fordíthattak időt. Az ellenőrzést önállóan, „Kontrollblatt”-tal végezték, ezt is az 

adott helyen találták. Ebből több példányt készítettünk, hogy egy állomáson több tanuló egyidejű 

ellenőrző munkája folyamatos lehessen. A feladatok elvégzését menetlevélen igazolta a tanár. Ez a 

munkaforma sok előkészületet igényelt, de tevékeny, tartalmas tanórát eredményezett. A tanulók 

fegyelmezetten dolgoztak, megbízhatóan ellenőriztek. A menetlevélen gyűjtött teljesítményigazolások 

ösztönzően hatottak rájuk. 

 

2.) Reflexió: Az óraterv megvalósításának elemzése-értékelése 

A köszöntés és jelentés után motiválás és a tanult ismeretek aktivizálásának céljával játszottunk az 

állatnevekkel. Két csoportra osztottam az osztályt, majd az interaktív tábla segítségével kivetítettem a 

saját készítésű állatkockákat (SMART Notebook 11, Lessons Activity Toolkit 2.0, Interaktív és 

multimédia – Dice-image-Internet (állatok képei) = Állatkockák (interaktív tábla). A gyerekek nagyon 

jól emlékeztek az alsó tagozaton tanult állatnevekre, kisebb tévesztések (pl. névelő) előfordultak. Egy 

szóra (párduc) nem emlékeztek, pedig ezt alsóban tanítottam nekik. Mivel a dobókockákon ismételten 

felvillantak a képek, volt elég lehetőség a hibák korrigálására, a helyes szóalak megjegyzésére. Nagy 

volt a küzdelem a két csapat között, a végeredmény 24:19 lett. 

Ezt követték az internetről letöltött online feladatok. Egyik kedvencük, a memóriajáték 2:5-ös 

eredményt hozott, így döntetlen lett a két csapat közötti verseny végeredménye.  

 

A „Kérdezek, felelj!” feladatot (1. és 2.) könnyebbnek találták a gyerekek, mint a rejtvényt. A 

könnyű és gyorsan megválaszolható feladatsor lendületét kicsit megtörte a rejtvény, hiszen ez több 
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megfontolást igénylő feladat. Több időt is igényelt a tervezettnél. A harmadik feladatot kihagytam, 

hogy az óra fő feladataira elegendő időt fordíthassunk. 

 

A kirakós játék során a csoportok nagyon gyorsan ki tudták rakni az állatok képeit, jót kacagtak a 

vidám képeken (pl. nevető majom). A kérdésekre jól tudtak válaszolni. Az állat megnevezése mellett 

minden állatot tudtak jellemezni, emlékeztek az élőhelyére, a képességeire, sőt arra is, mivel 

táplálkoznak. 

A képek alapján a tanulók azt feltételezték, hogy az állatkert lesz a vers témája. 

Érdeklődve hallgatták a tanári bemutatót. A verset – a rengeteg állatnév miatt – érdekesnek találták. 

Természetesen megállapították, hogy a vers eseményei a valóságban nem fordulhatnak elő. A vers 

felolvasása során a táblai képek sorrendjének segítségével nem okozott gondot az új állatnevek 

felismerése, majd megtanulása. 

Három lány és csak egy fiú jelentkezett, amikor megkérdeztem, ki szeretne beöltözni varázslónak. 

A fiúk többsége kínosnak érzi, ha szerepelnie kell, ezért jelentkezett csak egy. 

Hiába olvasták el a gyerekek némán is a verset, az első felolvasónak nem sikerült a verset helyes 

intonációval felolvasnia. A vers elbeszélő múltban íródott, ez még új jelenség a gyerekek számára. Az 

igealakok csak emlékeztetnek az eredeti ismert alakra, hangzásra, de sok esetben nagyon is eltérnek 

attól. Az első próbálkozások nem is lehetnek tökéletesek. Mindenesetre a hangos olvasást megelőzően 

a táblán megjelenített, az értő olvasást segítő igepárok, majd a Präteritum alakok szóoszlopban való 

olvasásgyakorlása enyhítette volna ezt a nehézséget. A második felolvasás már helyes, kifejező volt. 

Az állatfigurák és a szóképek felmutatása nem okozott gondot. 

A feladatlapot senki sem oldotta meg teljesen hibátlanul. Helyesírási és névelőhibák fordultak elő. 

Legtöbben (3 tanuló) a rozmár szó névelőjét tévesztette el. Két tanuló lapján volt szótévesztés (pl. a 

hiéna és a párduc szavak felcserélése, az orrszarvú helyett egy tanuló a víziló szót írta). A keselyű szó 

egy gyermeknek nem jutott eszébe, ő úgy hidalta át a problémát, hogy a madár szót adta 

megoldásként. Összegezve: Minden tanuló 10 szót írt le (10 X 10 = 100 szó). Szótévesztés: 3; 

névelőtévesztés: 6; helyesírási hiba 18. A következő órán e hibák kiküszöbölésére feladatokat kell 

készíteni. Szó- és névelő tévesztés elkerülésére differenciált memóriafejlesztő, a helyesírás javítására 

ezeknek a szavaknak többszöri előfordulásával írásfeladatot szükséges összeállítanom.  

Az önellenőrzés számukra rutinfeladat, csak három tanuló hagyott kisebb hibát a javítást követően 

az állatok és elnevezéseik feladatlapon (ld. melléklet). Megbízhatóan, gondosan végzik az 

ellenőrzéseket. A három tanuló, akik kisebb hibákat hagytak, egyéb feladatokban is figyelmetlenek.  

A történet elmesélése jelen időben (E/3.) a táblai szókártyáknak köszönhetően a többség számára 

nem okozott gondot. Egy tanuló jelezte, hogy ő nehéznek találja ezt a feladatot. A múltban játszódó 

történet áttranszformálása jó képességű tanulóknak is összetett feladat, a tábla segítségével mégis jól 

sikerült. A gyengébb képességű, lassabban gondolkodó tanuló számára több időre, begyakorlásra van 

szükség. A nehézséget jelző tanuló a következő órai differenciált feladatvégzés keretében tanítói 

segítséget fog kapni. 

Örültek, hogy házi feladatként illusztrációt készíthetnek. 

Az órán öt tanuló emelkedett ki aktivitásával, ügyességével. Egy tanuló nagyon fáradtnak tűnt, 

keveset jelentkezett. 
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Az óra eleji verseny- és játékos feladatok lázba hozták a gyerekeket, nagyon jó motivációt adtak a 

tanuláshoz, a figyelem és a gondolkodás edzéséhez. A tanítói felolvasást a témának köszönhetően 

figyelő tekintetek kísérték. Érdeklődésüket és aktivitásukat állatképekkel, tevékenykedtetéssel és azzal 

a lehetőséggel, hogy saját ismereteiket megoszthatták, sikerült folyamatosan fenntartani. A vers 

többszöri elolvasásával egyre pontosabb lett kiejtésük, helyesebb az intonációjuk. A segédanyagok 

hozzájárultak a megértés pontosításához és a szókincs bővítéséhez. A helyesírás fejlesztése tudatosan 

történt. Bizonyították önállóságukat és együttműködő képességüket. 

 

Az óra kitűzött céljait sikerült elérni az órán. Örültem, hogy ilyen szívesen fogadták egy 

nemzetiségi származású költő versét. 

1. sz. melléklet: az órán kitöltött feladatlapok 

2. sz. melléklet: a vershez készített illusztrációk  
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
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