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I.

ELŐSZÓ

Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek – gyerekeknek)
egyaránt.

Ez  az  olasz  nyelvkönyv  olyan  gyerekeknek  ajánlott,  akik  már  tudnak  írni  –  olvasni.
Tematikájában  eltér  a  gyerekeknek  készült  szokványos  nyelvkönyvektől,  mivel  ennek  a
nyelvkönyvsorozatnak a gyereknek (kezdőknek) szóló kötete is már a nyelvtanra helyezi a
hangsúlyt, mégis olyan játékos feladatokkal összekötve, melyek megoldása közben élvezettel



sajátítják el az olasz nyelvet. A könyvben lévő játékos feladatok ösztönzik a gyermekeket -
kezdőket a továbbhaladásra, így a tanulás fáradság helyett élvezetté válik.

Catherine Talor Játékos olasz című nyelvkönyvsorozat első kötete tartalmazza a főnév, a
határozott névelő, a határozatlan névelő, a melléknév és a számok helyes használatát.

A nyelvkönyvsorozat második része már az igeragozás rejtelmeibe kalauzolja el a tanulókat
és mondatok alkotására tanítja meg őket ugyanolyan szellemes feladatok segítségével mint
ez a könyv.

Tapasztalataim  alapján  a  felnőttek  is  szívesebben  veszik  elő  a  tanulandó  anyagot,
amennyiben  a  komolyabb  nyelvtani  részek  elsajátítása  mellett  szerepet  kapnak  a
szórakoztató feladatok, ezért más nyelvoktató könyvektől eltérően ezt a nyelvkönyvsorozatot
végig kíséri az olasz nyelvtanra épített jópofa feladatok, rejtvények hada.
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1. Lecke

A főnév

Az olasz nyelvben a mondatok alkotásának az alapja az, hogy tudnunk kell azt, hogy a

mondatban használt főnév hímnemű vagy nőnemű. Ennek eldöntésében a szó végződése

segít.

Amennyiben a főnév „o” betűre végződik: hímnemű.

Amennyiben a főnév „a” betűre végződik: nőnemű.

Amennyiben a  főnév  „e”  betűre  végződik,  az  esetben a  főnév  vagy  hímnemű vagy

nőnemű, minden egyes szónál meg kell tanulni.

ragazzo – fiú

ragazza – lány



tavolo – asztal

sedia – szék



padre – apa

madre – anya

fiore – virág (hímnemű)



televisione – televízió (nőnemű)

Gyakorlatok

Írd le a képeken látható főneveket olaszul!

………………………………



…………………………………

2. Másold át a szavakat a mellette lévő pontozott vonalra!

tavolo - …………………………….padre - ………………………………

sedia - ……………………………madre - ………………………………

3. Fejezd be a szavakat a megfelelő betűvel!

sedi……ragazz…….

fior…….madr……

4. Írd le az olasz szavakat magyarul!

padre ………………………………….fiore ………………………………………

tavolo …………………………………..ragazza …………………………………..

5. Írd le a magyar szavakat olaszul!

anya …………………………………….virág ………………………………………

fiú ……………………………………….televízió ……………………………………



Rajzold le az általunk leirt olasz szót a keretbe és írd is le magyarul.

radio - …………………………..

2. Lecke

A főnév többes száma

A főneveket úgy tesszük egyes számból többes számba, hogy a szavak végén található

magánhangzókat megváltoztatjuk az alábbi szabály szerint:

Az „o” betűt elvesszük és helyette az „i” betűt tesszük oda:

libro – libri



k önyv – könyvek

Az „a” betűt elvesszük és helyette az „e” betűt tesszük oda:

p enna – penne

toll – tollak

Amikor a főnév „e” betűre végződik, akkor az „e” betű helyett „i” betűt rakjuk a főnévhez

akkor is ha hímnemű és akkor is ha nőnemű a szó.

Hímnemű:




