
R. Schöffauer-A. Erices: 

P R Ó B Á L K O Z Á S O K A N Y E L V T A N I S T R U K T Ú R Á K 
R E N D S Z E R E Z É S É R E 

(A német mint idegen nyelv tanításának módszertanához)* 

Minden nyelvtanár számára ismert, hogy a nyelvtanítás legfontosabb feladata olyan 
készségek kifejlesztése, mint az értő olvasás, értő beszédhallás, olvasás és írás. A nyelv-
tan ebben másodlagos, szolgáló funkcióval rendelkezik, de elkerülhetetlen előfeltétele 
a fent nevezett célkitűzések elérésének. Intézetünkben 10 hónap alatt külföldi hallga-
tókat készítünk fel német nyelvű egyetemi tanulmányokra. Ez alatt a rövid idő alatt 
igen nagy mennyiségű nyelvtani anyagot kell megtanítanunk, gyakoroltatnunk, hogy 
bevésődjön, hogy alkalmazni tudják. Ez arra késztet bennünket, hogy keressük azokat 
az utakat, amelyek munkánkat eredményesebbé teszik, a diákoknak pedig segítséget 
nyújtanak a nyelvtanulásban. 
Gondolataink kiindulópontja két tény volt: 
1. A nyelvtanítás során nő a diákok igénye meghatározott nyelvtani jelenségek rend-
szerezése, valamint azok szemléltetése iránt. 
2. A „Deutsch intensiv" című tankönyv, amelyet használunk, ezt az igényt még nem 
elégíti ki eléggé. 
Ebből kiindulva sok tanár igyekezett szemléltetni a nyelvtani struktúrákat, és azokat a 
példákat, sémákat, amelyeket a tanítás során felhasználtak, a hallgatókkal beiratták a 
nyelvtani füzetükbe. Kiderült azonban, hogy az ilyen ábrázolások nem kielégítőek, 
mert a diák ily módon nem kap áttekintést az összes addigi anyagrészről. Például a 
melléknév ragozása a határozott névelő után a 25. leckében van, a névelő nélküli rago-
zás viszont csak a 40. leckében. Ebből következik, hogy a melléknévragozás táblázatai 
a nyelvtanfüzet különböző lapjain jelennek meg, s ezáltal a munka ezzel a füzettel a 
diákok számára nehezebbé válik. Egyes tanárok ezt a hiányt észrevették, és megpróbál-
ták ezt a nyelvtani részt táblázatokkal, ábrákkal összefoglalni, rendszerezni. 
Elhatároztuk, hogy összegyűjtjük ezeket a tapasztalatokat, rendszerezzük, átdolgozzuk 
és mindenki számára hozzáférhetővé tesszük. Cikkünk megállapításai nem a tudomá-
nyos továbbképzést, hanem a gyakorlati munkát kívánják szolgálni. Nyelvészeti szem-
pontból nyilvánvalóan sok minden kifogásolható lehet - a teljesség, az előadás mód-
ja - de számunkra az volt az elsődleges, hogy a diákokat hathatósan segítsük, jelen 
esetben a morfológia elsajátítása területén. 
Táblázatok és áttekintések bemutatása 
I. Melléknévragozás 
(A diákoknak már az első nyelvtani órán átadunk egy üres táblázatot táblakép és mun-
kalap formájában.) 
1. munkalap 
Melléknévragozás 

Versuche zur Systematisierung grammatischer Strukturen - ein Beitrag zur Methodik des 
Deutschunterrichts für Auslander. 
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I. Táblázat II. Táblázat 
A melléknév A melléknév 
a „der, dieser" az „ein" után (e.sz.) 
után „alle" után (csak t.sz.) 

Eset Egyes szám Többes sz. Eset Egyes szám Többes sz. 
h. s. n. h.(s.)n. h. s. n. h.(s.)n. 

A. A. 
T. T. 
R. R. 
B. B. 

III. Táblázat 
A melléknév névelő nélkül, 
az „andere, einige, mehrere, versiedene, 
viele, wenige" után 

IV. Táblázat 
összehasonlító táblázat 
A határozott névelő ragozása 

Eset Egyes szám Többes sz. Eset Egyes szám Többes sz. 
h. s. n. h.(s.)n. h. s. n. h.(s.)n. 

A. A. 
T. T. 
R. E. 
B. B. 

Milyen feladatot tudnak a már bemutatott táblázatok illetve a most következő gyakor-
latok ellátni? 
1. A táblázatok egy-egy nyelvtani jelenség tanítása során a vizuális szemléltetést szol-

gálják. 
2. Ha a diák elbizonytalanodik, a táblázat segítségével tájékozódhat. 
3. A táblázatok és a gyakorlatok lehetővé teszik, hogy a diákok rendszerezzenek egy 

anyagrészt annak befejezése vagy részbeni befejezése után. 
4. Két értelemben is segítik a diákok önálló tanulását: megkönnyítik a bevésést, és le-

hetővé teszik az önálló gyakorlást. 
5. A gyakorlatok úgy vannak összeállítva, hogy egy későbbi időpontban új lexikával, 

ismétlésképpen még fel lehet őket használni. 
A következőkben az eddig elmondottakat szeretnénk példákkal bemutatni. 
Témánk: „Lipcse épül", az adott lexika főnevek különböző névelővel (sportpálya, 

óvoda, lakótelep, kultúrház, posta, élelmiszerbolt, park, lakás) és melléknevek (új, 
régi, modern, nagy stb.). 

Az I. munkalap folytatása 
Gyakorlatok: 1. Az alanyeset gyakorlása 

Mi jött itt létre? 
A: Egy új óvoda. 
В: Ez az új óvoda. A régi óvoda nem volt ilyen nagy. 

2. A tárgyeset gyakorlása. 
(Vendégünk van.) 



2.1. A: Megmutatom a vendégeknek az új óvodánkat, ön is szeretné 
megnézni ezt az új óvodát? 

2.2. A: (Van önöknek is új óvodájuk?) 
B: (Nem, nekünk még nincs új óvodánk.) 

Hasonló gyakorlatok tartoznak a részesesethez. Az egyes számú birtokos esetet nem 
gyakorol juk különösképpen, mert ez viszonylag ritkán fordul elő, és nem kell aktívan 
tudni. A kérdés-felelet gyakorlatban a már korábban megadott szóanyag felhasználásá-
val az esetek minden sorrend nélkül fordulnak elő, pl.: 

3. Válaszoljon! 
Hova megy ön a vendégekkel? 
Mi tetszik önnek ott? 
Hol lakik az ön barátja? stb. 

Egy későbbi időpontban aztán megcsinálhatjuk a következő három gyakorlatot: 
— A hallgató leír egy képen ábrázolt személyt (A leánynak kék szeme, szőke haja 

van stb. Rövid, bő szoknyát visel... .). 
A hallgató válaszol a kérdésre: Mi tetszik önnek különösen a leányon? Mi nem 
tetszik a leányon? 
A hallgató leír egy, a csoport számára ismert személyt olyan pontossággal, hogy 
a többiek felismerhessék. 

A természettudományos szakórák anyagából a következő típusú gyakorlatok kínálkoz-
nak: 
A hallgatóknak melléknévi igeneveket és hozzájuk tartozó főneveket adunk: 
Pl. léghűtéses - motor 

áram alatt levő - vezeték 
szabad - elektron 
nitrogént megkötő - baktérium 
vérzéscsillapító — gyógyszer 
vérképző - szerv 
rákkeltő - anyag 

A diákok kérdéseket tesznek fel a következő példa alapján: 
A.: Melyek a léghűtéses motorok? 
B.: Léghűtéses motorok azok, amelyeket levegővel hűtünk. 
vagy: Léghűtéses motoron olyan motorokat értünk, melyek 
Az első válaszban a többes számú alanyesetet gyakoroljuk, ha a főnév előtt nincs név-
elő, a másodikban pedig a részesesetet.1 

Emelkednek a követelmények, amikor a diákokkal az egyes számot gyakoroltatjuk, 
mert ekkor a szükséges névelőket és az ezektől függő melléknévi esetvégződéseket is 
használniuk kell: 
A: Mi a léghűtéses motor? 
B: Léghűtéses motoron azt értjük ... 
Az ismert szóanyag még szabadabb használatát érhetjük el a következő kérdésekre 
adott válaszokban: 

A német eredetiről van szó. -
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tanár: Mivel foglalkozik a gyógyszerészet? 
diák: Vérzéscsillapító gyógyszerek kifejlesztésével. 
tanár: Miért nem szabad dohányozni? 
diák: Mert a cigarettában rákkeltő anyagok vannak. 
tanár: Mik a gyökérbaktériumok? 
diák: Gyökérbaktériumok a nitrogént megkötő baktériumok, 
tanár: Milyen szervek a máj és a csontvelő? 
diák: Ezek vérképző szervek. 
tanár: Milyen körülmények között következik be áramütés? 
diák: Ha az ember egy feszültség alatt levő vezetéket megérint. 
Bár a válaszok tartalnülag kötöttek, nyelvileg többféle változat előfordulhat. 
Az ilyen típusú gyakorlatoknak az összeállítása viszonylag sok időt vesz igénybe, de a 
tanár végül is bármilyen szöveget felhasználhat kiegészítő gyakorlatként, ha úgy adja 
meg ezeket, hogy az összes névelőt ill. a melléknévi esetvégződést kihagyja. 
Mivel a diákok az elöljárók és a melléknévi végződések kiegészítése során nem végez-
nek kreatív tevékenységet, ez a gyakorlattípus csak ellenőrzésként szolgálhat. Ilyen ki-
egészítő gyakorlatokat összeállíthatunk még a következő nyelvtani rész összefoglalá-
sakor is. Ezeket a későbbiekben bemutatjuk. 
II. Az elöljárókról 
Az elöljárók rendszerezésekor a hallgatóknak egy relatív zárt rész-rendszert adunk, 
amely mind az elöljárók számában, mind pedig az általuk megkövetelt esetekben be-
határolt. Egy olyan időpontban, amikor a legfontosabb elöljárókat már ismertettük 
(néhány birtokosesettel járó kivételével), a következő szöveget adjuk a diákoknak azzal 
a feladattal, hogy a benne található valamennyi elöljárós szerkezetet húzzák alá. 
2-es munkalap: Az elöljárókról 
Szöveg: Mónika nagyvárosban lakik. A szünidőben a nagybátyjához utazik, ő egy kis 

faluban lakik, egy szép tó mellett. Mónika szeretne vonattal utazni, és a szün-
idő végéig a nagybátyjánál maradni. 
1/2 3-kor indul a vonata, de a holmijai még nincsenek becsomagolva. Az asz-
talon van a pulóveije, a széken a kabátja. Már egy fél órája keresi a tornacipő-
jét. A szekrény alatt nincs, talán a polcra tette őket? Vonatjegyet is kell még 
vennie, ezért 30 perccel az indulás előtt szeretne az állomáson lenni. Most be-
lép az édesanyja a szobába. Az ő segítsége nélkül Mónika nem tud elkészülni. 
A mama gyorsan beteszi a holmikat a bőröndbe, és Mónika könyvei közé 
ajándékot tesz a nagybácsi gyerekei számára. Mónika a kész bőröndöt hama-
rosan az ajtó mellé állíthatja, kiveszi a kabátját a szekrényből, és időben indul 
az állomásra. 

Text: Monika wohnt in einer grossen Stadt. Während der Ferein fährt sie zu ihrem 
Onkel. Er wohnt in einem kleinen Dorf an einem schönen See. Monika möch-
te mit dem Zug fahren und bis zum Ende der Ferein bei ihrem Onkel bleiben. 
Um 14.30 Uhr fährt ihr Zug, aber ihre Sachen sind noch nicht fertig. Auf dem 
Tisch liegen ihre Pullover, über dem Stuhl hängt ihre Jacke. Seit einer halben 
Stunde sucht sie schon ihre Sportschuhe. Unter dem Schrank sind sie nicht, 
aber vielleicht hat sie sie ins Regal gestellt? 
Für die Reise braucht Monika auch noch eine Fahrkarte, deshalb möchte sie 
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30 Minuten vor der Abfahrt des Zuges auf dem Bahnhof sein. Jetzt kommt 
ihre Mutter ins Zimmer. Ohne ihre Hilfe wird Monika nicht fertig. Die Mutter 
packt schnell die Sachen in den Koffer und legt ein Geschenk für die Kinder 
des Onkels zwischen Monikas Bücher. Bald kann Monika den fertigen Koffer 
neben die Tür stellen, ihren Mantel aus dem Schrank nehmen und pünktlich 
zum Bahnhof gehen. 

Ezután a diákok minden mondathoz olyan kérdéseket tesznek fel, amelyekre elöljárós 
szerkezettel kell válaszolni. Eközben az elöljárókat úgy rendezzük, hogy létrejöjjön a 
következő séma: 
A 2-es munkalap folytatása 

tárgyeset részeseset részes- v. tárgyeset birtokoseset 

für aus in wahrend 
ohne zu an (trotz) 
um mit auf (wegen) 
durch von unter (auf Grund) 
(gegen)1 bis zu über (mit Hüfe) 

seit hinter (infolge) 
nach vor (statt) 
bei neben (ausserhalb) 
(gegenüber) zwischen (innerhalb) 

wo? = részese. 
wohin? = tárgye. 

A még hiányzó elöljárókkal a táblázatot később kiegészítjük. Ez a táblázat arra is szol-
gál, hogy bármikor vissza lehet keresni egy-egy elöljárót, de elsősorban abban segíti a 
diákokat, hogy kívülről megtanulják őket, hiszen az „in, an, auf, unter" stb. elöljáró-
kat kivéve, melyek a „hol? ill. hova?" kérdésre különböző eseteket vonzanak, nem 
szükséges, hogy a diákok logikai úton válasszák ki a megfelelő esetet. Az említett elöl-
járók különben külön gyakorlást igényelnek. Erre bemutatnánk egy példát: 
A diákok berendezési tárgyak (asztal, szék, fotel stb.) valamint más tárgyak (könyv, te-
rítő, csésze, virág stb.) kis képeit kapják, melyekkel egy szobát lehet berendezni. Min-
den kis képecske hátoldalára mágnes van ragasztva. Egy diák azt a feladatot kapja, 
hogy rendezzen be egy szobát. Ehhez egy mágnestábla használ, amelyre a szoba abla-
kát és ajtaját előre felrajzoltuk. 
A diáknak minden mozzanatot szavakban le kell írnia, pl.: 

Az asztalt a szoba közepére teszem. 
A jobb oldali falra felteszek egy polcot. 
A polcra teszem a könyveimet, a polcra virágot teszek stb. 

Ezután egy másik diáknak le kell írnia a már berendezett szobát. 
Míg az első diák a tárgyesetet gyakorolja, a második diák gyakorlataiban a súlypont a 
részeseseten van. 

1A zárójelben levő elöljárókról később részletesebben szólunk. 
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Ezt követően a következő gyakorlatok kínálkoznak: 
— Írja le a tantermet! 
- Írja le az otthoni szobáját! 
— Írja le a kollégiumi szobáját! 
- Hogyan rendezné be a lakását, ha már családos lenne? 

A tanár a csoport eredményétől függően határoz arról, mikor foglalja ismét össze a 
„hol? ill. hova?" kérdésre tárgy- ill. részesesetet vonzó elöljárók használatát. Most kö-
vetkezhet a táblázatba való bejegyzés is. Valamennyi elöljáró szabad felhasználására 
itt nem kerül sor, ez a következő rendszerezési témában valósul meg. 
III. .A helyet- és, időviszonyt jelölő elöljárók 
A tapasztalat szerint a diákoknak, különösen a tanítás kezdeti időszakában — az inter-
ferencia jelenségek következtében - a helyet- és az időt jelölő elöljárók használata 
nehezen megy, valamint a jelenleg használatos nyelvtanokban könnyen áttekinthető és 
jól kezelhető ábrázolásuk nem áll rendelkezésünkre, így különösen fontosnak tartjuk, 
hogy ezen nyelvtani jelenségeket rendszerezzük. 
III.l. A helyet jelölő elöljárók 
A rendszerezés abban az időpontban célszerű, amikor minden részjelenség, amelynek 
a táblázatban helye van, már előfordult. A diák kap egy sémát (táblakép formájában 
is), amelyben az első sor, melyre neki a kérdések megválaszolásánál szüksége van, ki 
van töltve.(Lsd. a következő, 3-as feladatlapot.) 
Ezután a következő módon gyakorolunk: 
tanár: Hova utazott az ön barátja? 
diák: Karl-Marx-Stadt-ba. 
tanár: Hol van ő most? 
diák: Karl-Marx-Stadt-ban. 
tanár: Honnan jön ő? 
diák: Karl-Marx-Stadt-ból. 
Ilyen módon dolgozzuk fel az l-es oszlopot, utána pedig a 3-as, 4-es és 5-ös követke-
zik. Ezután következik a 2-es oszlop, mint általánosítás. Feltétlenül szükséges az „in, 
an, zu" valamint az „aus és von" elöljárók közötti szemantikai különbségekre ismé-
telten felhívni a hallgatók figyelmét. 
Az eredmény a következő táblázat: 
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3. munkalap: A hely jelölése 

1. 

Karl-Marx-Stadt 
Bulgária 

links (balra) 

orvos 
Petőfi-tér1 

gyűlés 

egyetem 
Csehszlovákia 

központ 
szoba 

város 

Elba 

R ügen-sziget 

de: 

ház (Haus) 

ház (Hause) 

utca 

Berek utca 

megjegyz. 

posta 

pályaudvar 

2. 

városok 
^ országok 

(elölj, nélkül) 

határozószók 

személyek 
terek 
rendezvények 

intézmények 
országnevek 
névelővel 
közös főnevek 

folyók/tavak 

szigetek 

utcanevek 

3. Hova? 

nach+R. 

nach 

zu+névelő 
+R 

in+névelő 
•T. 

4. Hol? 

an+néve.+T 

auf+néve.+T 

ins Haus 
(a házba) 
nach Hause 
(haza) 
auf die Str. 
(az utcára) 
in die... 
(...utcába) 

zur Post 
(a postára) 
zum Bahnhof 
(pályaudvarra) 

ins I. 
zum I. 
ans I. 

de: 

in+R. 

bei+néve+R. 
auf • névé* R. 
in+néve+R. 

in+névelő+R. 

an+néve.+R. 

auf+néve.+R. 

im Haus 
(a házban) 
zu Hause 
(otthon) 
auf der Str. 
(az utcán) 
in der... 
(...utcában) 

auf der P. 
(a postán) 
auf dem B. 
(...on) 

im Institut 
(intézetben) 

5. Honnan? 

aus+R. 

von 

von+néve+R. 

aus+neve. 
+R. 

von+néve+R. 

von+név.+R. 

aus dem H. 
(a házból) 
von zu H. 
(otthonról) 
von der Str. 
(utcáról) 
aus der... 
(...utcából) 

von der P. 
(a postáról) 
vom Bahnhof 
(...ról) 

aus dem I. 
vom Inst. 

0 az intézetben tanul, (am Ins.) 
ö az egyetemen tanul, (an der U.) 
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A táblázat feldolgozása után a következő gyakorlatok kínálkoznak: 
A 3-as munkalap folytatása 
Gyakorlatok a helyet jelölő elöljárók rendszerezéséhez: 
1.1. Olvassa el a mondatokat, és húzza alá minden mondatban a „hova?" kérdésre 

adandó válaszokat! Pl: 
Lehmanék nyáron külföldre utaznak. 
Először Csehszlovákiába utaznak. 
Onnan Bulgáriába repülnek. 
Először a Fekete-tengerhez akarnak menni. 
Utána vonattal Szófiába utaznak. 
Az utazás előtt még egyszer mindannyian elmennek orvoshoz. 
Lehmann úr megrendeli a jegyeket, ezért elmegy az utazási irodába. 
Utána rögtön bemegy egy könyvesboltba, és vásárol egy könyvet. 
Andreas bemegy a városba. 
Előadásra kell mennie. 
Utána az áruházba szeretne menni, és ott egy nadrágot vásárolni. 
Az áruházban gyorsan felmegy az emeletre, mert nincs sok ideje. 
Gyorsan haza kell mennie, mert ott váija a barátja. 
Este mindketten az operába szeretnének menni. 

1.2. Válaszoljon a következő kérdésekre! 
Hol volt Lehmann úr (a Lehmann család), Andreas? 
Pl.: - Külföldön. 

1.3. Válaszoljon! 
Honnan jön Lehmann úr (a Lehmann család), Andreas? 
Pl.: - Külföldről. 

2. Válaszoljon a következő kérdésekre! 
Hova megy ön reggel? 
Hol van az ön barátnője? 
Honnan jött az ön vendége? 

Használja fel válaszaiban a következő szavakat! 
Prága, szeminárium, fent, kollégium, főiskola, Erich-Weinert tér, tanítás, barát, 
munka, Magyarország, SZU. 

Ezután a diákoknak szóban ül. képek segítségével bemutathatunk különböző szemé-
lyeket (beteg, diák, KISZ-es, munkás, tudós, turista, nyaraló, eladó, könyvtáros, 
gyógyszerész). Egy diák feltesz egy kérdést a „hol", „hova" vagy „honnan" kérdőszó-
val» egy másik pedig válaszol, s közben el kell döntenie, hogy szemantikai szempontból 
melyik helyet jelölő elöljáró szükséges. 

A: Honnan jön a beteg? 
B: A kórházból (az orvostól stb.). 

Ellenőrzéshez ill. önellenőrzéshez a következő gyakorlatok kínálkoznak: 
A 3-as munkalap folytatása 
3.1. Egészítse ki a következő szavakat a helyes elöljárókkal! 

Keleti-tenger, Berlin, Rostock, Rügen-sziget, Greiswald, orvosi rendelő, pályaud-
var, áruház, központ, szeminárium, I. emelet, kollégium, koncert. 
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Lehmannék nyáron elutaznak Először vonaton utaznak. 
Onnan repülnek. Először szeretnének menni, utána 
utaznak vonattal. Az utazás előtt még egyszer mindannyian elmennek 
Lehmann úr megrendeli a menetjegyeket, ezért megy. Ezután 
megy, és vesz egy könyvet. Andreas megy. Neki kell men-
nie. Előtte szeretne egy nadrágot venni magának. Az áruházban gyorsan felsza-
lad , mert nincs sok ideje. Rögtön ezután kell si-
etnie, ott vár a barátja. Este akarnak menni. 

3.2. Válaszolja meg a megadott szavakkal a következő kérdést! 
Hol volt a Lehmann család (Lehmann űr), Andreas? 

3.3. Válaszoljon az új szavakkal a következő kérdésre! 
Honnan jön a Lehmann család (Lehmann úr), Andreas? 

III. 2. Időviszonyt jelölő használat 
A rendszerezésnél is szükséges, hogy a tanár módszert váltson. Annak ellenére, hogy a 
3.1. alatt bemutatott táblázat a most következőhöz nagyon hasonló, ennek feldolgo-
zását más módon kell elvégezni, mégpedig úgy, hogy a diákok önállóan töltenek ki egy 
adott szóanyaggal összeállított munkalapot. Beírják az elöljárókat (a táblázat 1. része) 
és az esetvégződéseket (a táblázat 2. része). Ezt kell követnie az ellenőrzésnek és az ál-
talánosításnak (az l-es vízszintes sor) táblakép vagy fólia segítségével. 
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4-es munkalap: Az idő jelölése 

Mikor? Meddig? Mennyi ideig? 

évszámok 

hónapok 
évszakok 
napszakok 

A hét napjai 
keltezés 
időpont 

általános 
megjelölések: 

1. Elölj. + R.eset 

2. Elölj+B.eset 
3. Tárgyeset 

1975 (1975-ben) 
im Jahre 1975 
im Mai 
im Winter 
in der Nacht 
am Morgen 
am Abend 
zu Mittag 
am Montag 
am 1.1.1981 
um 14.30 Uhr 

in einem Jahr 
ziwschen den Pausen 
nach dem Studium 
am erste« Tag 
vor einer Woche 
während der Ferien 
einen Tag nach den Ferien 
nächste Woche 

von 1970 bis 1975 
vom Jahre 1970 bis zum Jahre. 
von Mai bis Juni 
vom Winter bis zum Sommer 
vom Morgen bis zum Abend 

von Montag bis Freitag 
vom 1.1 .bis zum 1.3.1981 
von 14 Uhr bis 14.30 Uhr 

den ganzen Tag (lang) 
drei Stungen (lang) 

Jegyezze meg! 
- Seit wann? Seit dem Morgen. (Mióta? Reggel óta.) 

Bis wann? Bis zum Abend. (Meddig? Estig.) 

Megjegyzések a tanár számára: 
A „gegen" és „um" elöljárókat „körülbelül" jelentésben nem tanítjuk, ugyanígy az 
„ab", „innerhalb", ausserhalb" elöljárókat sem. 
Az aláhúzott szavakat vagy végződéseket a diákoknak kell beírni. (Szövegünkben dőlt 
betűvel szedve.) 
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Ha úgy látjuk, hogy a diákok viszonylag kevés hibát csinálnak, rögtön kiegészítéses fel-
adatot adhatunk. Ennél a feladatnál a diákoknak tudniuk kell, hogy egyáltalán szükség 
van-e valamilyen elöljáróra, ha igen, melyikre, s az milyen esetet vonz. 
A 4-es munkalap folytatása 
Gyakorlatok: 
1 Egészítse k i a h iányzó elöljárókat és névelőket! 

Egy diák 
Érettségi a Keleti-tengernél pihente ki magát. Mert a nyaralás az 
idő szép volt, gyakran ment úszni. A tanév kezdete augusztus még 
gyakorlatra kellett mennie. Ez az idő egy kórházban dolgozott. Este 
mindig nagyon álmos volt, mert egész sok dolga volt. De ez a hét 
sokat is tanult. Szeptember 4 kezdődtek az egyetemi tanulmányai. Kezdet... 
nagyon nehezen ment minden. Délelőtt előadások vol tak , délután anatómiai , 
biokémiai stb. szemináriumok és gyakorlatok. Az első és második félév újból 
volt gyakorlata. Az első két félév vége ... már több vizsgát is le kellett tennie. Most a 
szünidő nincs már sok idő. Néhány nap befejezi az első tanévet. 

Amennyiben a diákoknál az idő jelölésére szolgáló elöljárók helyes használatában na-
gyobb bizonytalanságok mutatkoznak, a következő gyakorlatokat végeztethetjük el: 
2.1. Kérdezze, hogy mikor kezdődik! A barátja válaszol. 

Előadás (10 perc) 
Koncert (20 perc) 
Labdarúgó mérkőzés (2 óra) 
Utazás (2 hét) 
Nyaralás (1 hónap) 
Egyetem (1/2 év) 

2.2. Kérdezze meg, hogy ezek a rendezvények mikor kezdődtek! A barátja válaszol. 
A következő típusú gyakorlatok még szabadabb felhasználást tesznek lehetővé: 
3. Válaszoljon! Nevezze meg a hónapokat vagy az évszakokat! 

Mikor van az NDK-ban nagyon hideg? 
Mikor utazik sok ember a tengerhez? 
Mikor van a diákoknak nyári szünetük? 
Mikor kezdődik az NDK-ban a tanév? 
Mikor rendeznek Lipcsében vásárt? 
Mikor van a Köztársaság Napja? 
Mikor van karácsony? 
Mikor ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot? 

4. Kérdezze meg a barátját, hogy az ő hazájában ez mikor van! 
sok/kevés eső 
nagyon meleg/nagyon hideg 
nemzeti ünnep 
a tanév kezdete/vége 
szünidő 

Természetesen a következő témák is gyakorlási lehetőségként szolgálhatnak: a tanuló 
önéletrajza, ismert személy életrajza vagy az ország fejlődése. 
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IV. Vonzatos igék 
A diákok számára nehéz a különböző elöljárókat vonzó igék megtanulása, bevésése, 
mert a különböző nyelvekben interferencia jelenségek lépnek fel. Mivel a meghatáro-
zott szempont szerint rendezett lexika megtanulása, bevésése könnyebb, bevált a kö-
vetkező összeállítás, 
összeállítás: 
5-ös munkalap: Vonzatos igék 

ige elöljáró eset példa 

denken (gondol) an tárgyeset Ich denke an meine Familie, 
warten (vár) auf tárgyeset Ich warte auf einen Brief. 

Ezenkívül ez az összeállítás a tanár számára is segítség, mert bármikor különösebb se-
gítség nélkül ezekhez a témákhoz gyakorlatokat készíthet. A táblázatot egyébként 
minden egyes új lexikai egység bevezetésekor kiegészítjük. Egy szabadon választott 
időpontban a következő gyakorlatot adhatjuk a diákoknak: 
Az 5-ös munkalap folytatása 
Gyakorlatok 
1. Rendezze az igéket vonzataik szerint! (A diák összegyűjti az ,,auf+T" vagy az 

„über+T"-t vonzó igéket stb.) 
2.1. Mely igék tartoznak a következő témához? Mit kell tennünk a tanév kezdete-

kor? (Pl. felvilágosítást kérni, határozni stb.) 
2.2. Mely igék fordulnak elő a kémia oktatásában? (szétesik, eloszt, összeköt, áll 

vmiből, felismer vmiről, különbözik vmitől) 
3. Beszéljen a csoportjáról! Válasszon ki előzőleg a táblázatból ide illő igéket! 

(Itt a következők jöhetnek szóba: áll vmiből, tartozik vmihez, felkészül vmire, al-
kalmas vmire, rászokik vmire,kedvét leli vmiben, igyekszik, rendelkezik vmivel.) 

Hasonló témák: 
Beszéljen a hazájáról! 
Miért választotta ezt a szakirányt? 
Mi jellemez egy jó diákot? stb. 

összefoglalás 
Itt és most csak néhány összefoglaló táblázatot és az azokhoz tartozó gyakorlatok egy 
részét mutattuk be. Jelenleg a tagadás ill. a mondatfajták témáján dolgozunk. Már ké-
szen vannak a táblázatok és az összefoglaló gyakorlatok a határozóhoz (mindegy, hogy 
ez elöljárós szókapcsolat, mellékmondat vagy szófaj), a jelzőhöz és a kötőmódhoz. 
Ezek megtalálhatók a „Deutsch komplex" című tankönyvben, melyet a „Deutsch in-
tensiv'' című tankönyv befejezése után használunk. 
Az új gyakorlatokat a tantestületen belül a némettanárok és a szaktanárok együttmű-
ködésével készítjük. Célunk egy terjedelmes gyakorlat-katalógus összeállítása, amely-
be szakkifejezésekből összeállított gyakorlatokat is felveszünk. Tapasztalataink sze-
rint az ilyen gyakorlatok erősen motiválják a diákok munkáját. 

(Fordította: Csonka Csilla) 
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