
4. osztály NÉMET – készítette: Kolep Ingrid 
Osztály létszáma: 9 fő ���� 4 és 5 fős csoport 

Tananyag: Mein, dein birtokos névmás használata, gyakorlás 
Fejlesztendő készségek: Szóbeli kifejezőkészség . Elismerést adni és elfogadni. Bátorítást adni és elfogadni. 
 

Mozzanat Feladat, időkitölt ő Módszer Eszköz Visszajelzés Idő 
Ráhangolás 1. Evolutionsspiel 

„Ich bin ein Ei… ein Vogel…ein Gorilla…” 
2. Spiel zum Wide-Wide… Lied  
„Ich bin der Hund von Dixi.” - bemutatkozás 

Játék 
 
 
Játék, tánc 

 
 
Szókártyák (1. boríték) 
Cd lejátszó, Track 24. 

Azonnal 
 
 
azonnal 

 
3’ 
 
3’ 

Család témakörébe tartozó főnevek 
csoportosítása nemek szerint 
(hímnem, nőnem), halmazok elnevezése 
Időkitöltő: további vagy semleges nemü 
főnevek gyűjtése 

Kerekasztal 2. boríték, benne szókártyák, 
feladatlap halmazábrával, 
ragasztóstift 

azonnal egymást 
ellenőrzik 

 
 
5’ 

Magyar kifejezések társítása az előző kártyák 
mellé, majd kiegészítésük a birtokos 
névmásokkal jelentés szerint 
Időkitöltő: gyűjtött szavak kiegészítése 
névmásokkal, jelentéssel 

Kerekasztal Előző feladatlap, filctollak, 
ragasztóstift, 3.boríték 

csoportforgó  
8’ 

Meine Familie: 
Családtagok bemutatása fotók alapján„Das ist 
mein Vater. Das ist meine Mutter.”… 

Szóforgó Családi képek, mintamondatok, 
4.boríték 

 
10’ 

A tananyag 
feldolgozása 

Kérdés – felelet a fotókról, párbeszéd: 
-„Ist das deine Schwester?” 
-„Ja./Nein, das ist meine Mutter.” 
Adj elismerést vagy bátorítást! 

Munka 
párokban  
– 
partnercsere 

Újabb mintamondatok,  
5. boríték 

 
Folyamatos tanári 
ellenőrzés és 
egymás 
ellenőrzése 

 
 
6’ 

Ellenőrzés Táblára kirakott képekről kérdés – felelet a 
két csoport között 

FOM Fotók, ragacs azonnal 3’ 

Levezetés Akasztófajáték � OSTERHASE 
Spiel zum Häschen in der Grube…Lied 

játék   5’ 

Értékelés Szóvivők: Hogyan tudtunk együttműködni? 
Tanár: szociális célok szerint 

   2’ 

 



 

Vater Mutter Sohn 

Tochter Schwester Bruder 

Großmutter Großvater Onkel 

Tante Frau Mann 

apukám anyukám fiad 

lányod feleséged bátyám 

nagymamám nagypapád hugom 

nagybátyád nagynénim férjem 
 



KEREKASZTAL    5’ 
 
Osszátok szét egymás között egyformán a szókártyákat! 
Csoportosítsátok a főneveket, majd nevezzétek el a halmazokat! 
Ragasszátok be a kártyáitokat a megfelelő helyre, ha mindenki egyetértett vele! 
 
Időkitöltő: 
Gyűjtsetek további főneveket a halmazokba vagy azokon kívülre! 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
KEREKASZTAL     8’ 
 
A magyar szókártyákat is osszátok fel egymás között! 
Ragasszátok a német szavak mellé őket! 
 
Egészsítsétek ki a jelentésük szerint a birtokos névmásokkal (mein, dein)! 
Mindenki a saját színével írjon a lapra! 
 
Időkitöltő: 
Egészítsétek ki a gyűjtőtt szavaitokat is az előző módon! 



MEINE FAMILIE -  SZÓFORGÓ     10’ 
 
Mutassátok be egymásnak a fotóitokról a családtagjaitokat! 
Használjátok az alábbi példamondatokat! 
  Das ist… 
  Das ist mein Onkel. 
  Das ist mein… 
  Das ist meine Tante. 
  Das ist meine… 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
PÁRBESZÉD        3’+3’ 
 
Beszélgessetek párokban a fényképekről! 
Egyikőtök kérdezzen, a másik válaszoljon a kérdésre, majd csere! 
Használjátok az alábbi példamondatokat! 
  Wer ist das?    � Das ist mein… 
  Ist das deine Schwester?   � Ja, das ist meine Schwester. 
  Ist das dein Vater?  � Nein, das ist mein… 
 
Cseréljetek partnert, majd ismerjétek meg az ő családját is! 
 


