Magyar Lecke: Én tanulok magyarul

Kezdő online 7

1. A: Mark, te beszélsz magyarul?
B: Igen, én egy kicsit beszélek magyarul.
A: Te hány nyelven beszélsz?
B: Én beszélek angolul, franciául és németül. És most én magyarul tanulok.
A: Te négy nyelven beszélsz!
B: Négy? Én jól tudok beszélni három nyelven. Magyarul csak egy kicsit értek.
A: A magyar nyelv nehéz?
B: Szerintem igen. A magyar egy kicsit nehéz, de nagyon szép nyelv. Egy érdekes
nyelv. Én szeretek tanulni magyarul. A barátnőm magyar.
A: Hol él a barátnőd? Magyarországon?
B: Nem. Ő itt él Torontóban.

2. A: Isabelle, te értesz magyarul?
B: Én csak egy kicsit értek magyarul. Én nem jól beszélek.
A: Te tudsz írni és olvasni magyarul?
B: Igen, tudok. Én tudok írni és olvasni. Szerintem írni és olvasni nem nagyon nehéz.
Beszélni nehéz.
A: Te miért tanulsz magyarul?
B: Mert a férjem magyar. Otthon mi általában franciául beszélünk, mert én francia
vagyok.
A: A férjed jól beszél franciául?
B: Igen, ő elég jól beszél franciául. De az anyósom nem beszél franciául. Ő csak
magyarul beszél. Én jól akarok beszélni magyarul.
A: Az anyósod biztos örül, hogy te magyarul tanulsz, ugye?
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2. Te hogyan beszélsz? Te milyen nyelven beszélsz?
-ul /-ül
Én magyarul beszélek.
Te angolul beszélsz.
Mark németül is beszél.
Isabelle franciául beszél.

3.

szeret, tud, akar + ige + -ni
Isabelle szeret beszélni magyarul.
Ő tud beszélni magyarul egy kicsit.
Ő jól akar beszélni magyarul.

az én …-m

4.

a te …-d

Az én barátnőm magyar

A te barátnőd magyar.

Az én férjem jól beszél franciául.

A te férjed jól beszél franciául.

Az én anyósom csak magyarul ért.

A te anyósod csak magyarul ért.

Az én barátnőm magyar = A barátnőm magyar.
A te barátnőd magyar. = A barátnőd magyar.

A: Hol van a telefonod?
B: A telefonom a táskámban van.
A: És hol van a táskád?
B: A táskám az autómban van.
A: És hol van az autód?
B: Az autóm a garázsban van.

Gyakorlás
1. Ki?
1.

mi

beszélünk

11. _____ tudnak

2. ____ értetek

12. _____ beszél

3. ____ tanulok

13. _____ szerettek

4. ____ örülsz

14. _____ írok

5. ____ akarnak

15. _____ olvasunk

6. ____ írunk

16. _____ élsz

7. ____ tanultok

17. _____ értenek

8. ____ értek

18. _____ akar

9. ____ élnek

19. _____ szeretünk

10. ____ olvasol

20. _____ örültök

2. Ő milyen nyelven beszél?
1. A férjem svéd. Ő svéd ____ beszél.
2. A nagymamám olasz. Ő olasz ____ beszél.
3. A barátom lengyel. Ő lengyel ____ beszél.
4. A feleségem spanyol. Ő spanyol _____ beszél.

5. Az anyósom cseh. Ő cseh ____ beszél.
6. A kollégám ukrán. Ő ukrán ____ beszél.
7. A szomszédom orosz. Ő orosz _____ beszél.
8. A főnököm arab. Ő arab ____ beszél.

3. Te hol szeretsz élni?
1. Én Kanadában (szeret) ______________ élni, de a nagymamám Magyarországon
(szeret) _____________ élni.
2. Tímea négy nyelven (tud) ________________ beszélni. Én csak két nyelven (tud)
______________ beszélni.
3. Ti spanyolul (akar) _____________ tanulni. Mi olaszul (akar) _______________
tanulni. A lányok franciául (akar) ______________ tanulni.

4. Milyen bútor van a nappalidban?
Párbeszédek
1. A: Milyen bútor van a nappalidban?
B: A nappalimban nincs sok bútor. Az én nappalim kicsi. Ott csak egy szófa, két fotel,
egy asztal és egy könyvszekrény van.

2. A: A te kertedben van sok szép virág.
B: Igen, az én kertemben van nagyon sok szép virág. A rózsa az én kedvenc virágom.
Mi a te kedvenc virágod?
A: Az én kedvenc virágom a liliom.

3. A: Hány szoba van a házadban?
B: A házamban van egy nappali, két hálószoba, két fürdőszoba és egy konyha.

4. A: A te családodban kik vannak? Hány ember él a te családodban?
B: Az én családomban van a férjem és két gyermekem. A nővérem is itt lakik.

5. A: Az asztalodon van sok újság és könyv.
B: Igen, az asztalomon sok újság és könyv van, mert én szeretek olvasni.

Nyelvtani Gyakorlás: Igék a mondatokban
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Mi a helyes igealak?
1. Én minden nap (tanul) __________________ az iskolában.
2. Szombaton és vasárnap én (szeret) ________________olvasni otthon.
3. Ellie, te milyen nyelven (tud) ______________ beszélni?
4. A barátnőm Floridában (él) ________________.
5. A nővérem három nyelven (tud) _______________ beszélni.
6. Michael, te (ért) ________________ magyarul?
7. A gyerekek hol (tanul) _______________: az iskolában vagy a könyvtárban?
8. Fiúk, ti (szeret) ________________ sportolni?
9. Mi nagyon (örül) ________________, hogy te itt vagy.
10. A tanárnő nagyon (örül) _____________, hogy a diákok jól (tanul) _____________.
11. Emese, te (beszél) _______________ franciául is?
12. Én most fáradt vagyok és én itthon (akar) ______________ pihenni.
13. Pisti, te is itthon (akar) ______________ maradni?
14. Hány nyelven (beszél) ________________ a tanárnő?
15. Lányok, ti (akar) _______________ olvasni?
16. Te (örül) ______________, hogy ma szép idő van kint?
17. Én jól (ír) ______________ magyarul.
18. A férjem és én jól (ért) _________________ angolul.
19. Mi minden nap (ír) ________________ magyarul és angolul.
20. Alice, te jól (olvas) _________________ franciául? Szerintem a francia egy nehéz nyelv.
21. Diákok, ti hol (él) ________________?
22. Mi Kanadában (él) _____________ és jól (beszél) ________________ magyarul is.
23. Mi nagyon (szeret) ________________ tanulni.
24. Diákok, ti jól (ért) _________________ magyarul.
25. Ők jól (ír) _________________ magyarul.

