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Wenn du dich zur Mauer um die Sankt Stefans Kapelle stellst, kannst du erkennen,       
welche Dorfform Nadasch hat.

Zeichne die Dorfform auf das Blatt.

A Szent István kápolnát körülvevő falhoz állva felismered, milyen faluforma jellemző 
Mecseknádasdra.

Rajzold le légy szíves.
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I. Raum / I. terem

  In wie vielen Dörfern sind mehr als 30% der Einwohner Ungarndeutsche?

  Mely falvakban magasabb a németek aránya 30%-nál?

Auf der Branau-Karte findest du ungarndeutsche Dörfer. 

A Baranya térkép segítségével válaszold meg a következő kérdéseket.

1

  In welchen Dörfern gab es die meisten Handwerker?

  Mely falvakban volt a legtöbb kézműves?2

  In welchen Dörfern gab es die meisten Handwerker?

  Mely falvakban volt a legtöbb kézműves?3
Töpfer / fazekas: 

Fassbinder / kádár: 

Steinmetze / kőfaragó: 

Korbflechter / kosárfonó: 

Glaser / üveges:
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II. Raum / II. terem

  Was für Einrichtungsgegenstände gibt es in diesem Raum? Zeichne sie in die   
  Skizze und benenne sie auch bitte.

  Milyen berendezési tárgyak láthatóak? Rajzold őket az alaprajzba és nevezd is  
  meg őket.

1

  Was befindet sich über der Kommode an der Wand? Wozu diente es?

  Mi található a komód felett a falon? Mire szolgált?2

  Was siehst du im Raum, was nur    
  Neugeborene bzw. Kleinkinder benutzten?

  Mit látsz a helyiségben, amit csak az újszülöttek 
   ill. a kisgyerekek használtak?

3



5

  Welche beiden Handwerke erkennst du in diesem Raum?

  Mely mesterségeket ismered fel ebben a teremben?1

  Welche Formen benutze ein Lebkuchenmacher? Nenne bitte Schlagholz-  
  und Ausstechformen. 

  Milyen formákat használt a mézeskalácsos? Nevezz meg ütő- és kiszúró formákat.

2

der Lebkuchenmacher / mézeskalácsos

      der Kerzengießer / gyertyaöno
,,

  Was für Kerzenarten siehst du in der Vitrine?

  Milyen gyertyafajtákat látsz a vitrinben?3

III. Raum / III. terem
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  An der Wand hängen ihre Werkzeuge. Erkennst du einige?

  A falon a szerszámaik láthatóak. Meg tudsz néhányat nevezni?2

  Was für Produkte stellten diese Handwerker her? Ergänze bitte die Tabelle.

  Mely termékeket állították elő? Egészítsd ki a táblázatot.3

IV. Raum / IV. terem

  Welche Handwerke werden in diesem Raum vorgestellt?

  Mely mesterségeket mutatja be ez a terem?1
der Fasbinder / kádár

       der Klumpenmacher / klumpakészíto
,,

Fassbinder / kádár Klumpenmacher / klumpakészítő
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  Wo haben die Töpfer ihre Waren verkauft und wie brachten sie diese dahin?

  Hol árulták a fazekasok a termékeiket? Hogyan juttatták el oda?2

  Auf dem großen Krug von István Kuppi stimmt etwas nicht. Was ist es?

  Kuppi István nagy korsóján van egy hiba. Vajon mi?6

V. Raum / V. terem

  Das ungarische Wort fazekas hat zwei deutsche Entsprechungen. Welche?

  A magyar fazekas szónak két német megfelelője van. Melyek?1

Wo? / Hol?

Wie? / Hogyan?

  Was für Produkte stellten die Töpfer her?

  Melyek a fazekas termékek?3

  Im Regal siehst du verschiedene Produkte. 
  Welches gefällt dir am besten? Zeichne es bitte.

  A polcon különböző termékeket látsz. 
  Melyik tetszik legjobban? Légy szíves rajzold le.

5

  Mit welchem Material arbeiteten die Töpfer?

  Milyen alapanyaggal dolgoztak a fazekasok?4
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  Fachwerkbau ist eine Baumethode mit Holzgerüst. Womit hat man die  
  Zwischenräume des Fachwerks gefüllt?

  A fagerenda vázas építkezésnél a faváz közötti mezőket ki kell tölteni. 
  Mit használtak erre?

2

VI. Raum / VI. terem

  Wo fand man in Ungarn Fachwerkhäuser? Schreibe bitte die Ortsnamen in die Tabelle.

  Hol találtak Magyarországon fagerenda vázas házakat? Egészíts ki légy szíves 
  a helységnevekkel a táblázatot.
1

  In der Nähe des Heimatmuseums, 
  am Bach findest du ein Fachwerkhaus.  
  Zeichne bitte den Giebel.

  A tájház közelében, a pataknál találsz egy házat, 
  amely ezzel a módszerrel épült.     
  Légy szíves rajzold a ház oromzatát.

3

Wirtschaftsgebäude

gazdasági épület

Mühle

malom

Wohnhaus

lakóház


