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Zahra és Zia
az Eperfa Iskolában

MAGYAR NYELVTANULÁST SEGÍTŐ MUNKAFÜZET

Kedves Olvasó!

Zahra és Zia, kongói és afgán gyerekek szereplői e munkafüzetnek, mely-
nek célja megismertetni a magyar iskolába kerülő külföldi diákokat az 
iskolában használatos magyar nyelvvel. A Jezsuita Menekült szolgálat fel-
kérésére készített munkafüzet elsősorban menekült gyerekeknek készült, 
de ajánljuk minden nem magyar anyanyelvű kisdiáknak 8 és 14 év között. 

A „Zahra és Zia az Eperfa Iskolában” című tananyagcsomag a munkafüzet 
mellett e-learninget is tartalmaz, melyet a http://www.jmsz.hu/zahraeszia 
oldalon találhatnak meg. Célunk az volt, hogy a munkafüzetben megszer-
zett tudást az online felületen (is) gyakorolhassák a tanulók. 

A www.jmsz.hu honlapon elérhető továbbá egy rövid módszertani útmuta-
tó és teszt is, melynek segítségével felmérhető a gyerekek  íráskészsége, 
magyar nyelvi szókincse, és alapvető matematikai ismeretei is. Ezekkel az 
anyagokkal a nem magyar anyanyelvű diákokkal dolgozó szakemberek 
munkáját kívánjuk támogatni.

Jó munkát kívánunk!
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Ő Zahra.
Zahra 12 (tizenkét) 
éves kongói lány. 

És te?
Ő Bence. 
Bence 10 (tíz) éves. 
Ő magyar fi ú.
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Jó napot kívánok!
Nagy Tamás vagyok.
Tanár vagyok.

Jó napot kívánok! 
Szabó Anna vagyok. 
Iskolaorvos vagyok.

Szia! Zia vagyok. 
Afgán diák vagyok. 
9 (kilenc) éves 
vagyok.

Bence 10 (tíz) éves. 

Jó napot kívánok!
Kovács Péter vagyok, 
igazgató.

Jó napot kívánok! 
Kis Ágota vagyok. 
Tanárnő vagyok.



Jó reggelt 
kívánok!

Jó napot 
kívánok!

Jó estét 
kívánok! 

Jó éjszakát 
kívánok!

Jó reggelt!  Jó napot! Jó estét! Jó éjszakát!

 MAGYARUL BESZÉLEK

Jó napot kívánok, 
Igazgató úr!
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 MAGYARUL BESZÉLEK

Jó napot kívánok! 
Szabó Anna vagyok. 
Iskolaorvos vagyok.



KÖSZÖNÉSEK ELKÖSZÖNÉSEK
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KÖSZÖNÉSEK
Viszontlátásra!Jó napot kívánok!

Helló! Szia!Helló! Szia!

Csókolom! Csókolom!

Hellósztok! Szia! Sziasztok!

Hellósztok! Szia! Sziasztok!

1



MAGYARUL BESZÉLEK 

1.) Hogyan köszönsz? Jó reggelt kívánok, jó napot 
kívánok, jó estét kívánok vagy jó éjszakát kívánok? 
Írd le a vonalra!

11.00:  Jó napot kívánok!
8.30:  .................................................................
7.15:  .................................................................

 22.00: .................................................................
17.20:  .................................................................
23.00:  .................................................................
9.15:  .................................................................
11.30:  .................................................................
14.30:  .................................................................
16.45:  .................................................................

MILYEN NEMZETISÉGŰ VAGY?

2.) Olvasd hangosan a pároddal!

– Szia, Zahra!
– Szia, Zia!
– Afgán vagyok. És te?
– Kongói vagyok.

9



MILYEN NEMZETISÉGŰ VAGY?

..........ia

Görögország görög Anglia angol

Amerikai 
Egyesült 
Államok
(USA)

amerikai

Magyarország magyar Hollandia holland Ausztria osztrák

Németország német Portugália portugál Kongó kongói

Olaszország olasz Románia román Kína kínai

Spanyolország spanyol Szlovákia szlovák Afganisztán afgán

Ez Magyarország. Magyar vagyok.

..........ország
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ÉN TE ÖN

ŐŐ
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MILYEN NEMZETISÉGŰ VAGY?
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Lucia olasz.

Zahra kongói.

Martin német.

Mei kínai.

Noah svájci.

Zia afgán.

Asil török.

Jane angol.

Anna magyar.Pierre francia.



ZAHRA VAGYOK1

 (én) Anna

magyar

10 (tíz) éves

diák

vagyok

 . ?(te) vagy

ön
–

ő

3.) Milyen nemzetiségű vagy? Írj 5 kérdést és 5 választ!

Kérdés: 
Török vagy?

Válasz: 
:) Igen, török vagyok.
:( Nem, nem vagyok török.

 Kérdés

…………………………………………?

………………………………………….?

………………………………………….?

………………………………………….?

………………………………………….?

Válasz

:) …………………………………………

:( …………………………………………

:) …………………………………………

:( …………………………………………

:) …………………………………………
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II. ZAHRA VAGYOK

– Szia, Zia! Hogy vagy?
– Köszönöm, jól vagyok.

       

HOGY VAGY?

– Szia, Bence! Hogy vagy?
– Beteg vagyok.

– Hogy vagy, Zahra?
– Nem vagyok jól.

Jól vagyok.

Megvagyok.

Nem vagyok jól.

Rosszul vagyok.

Nagyon jól vagyok.

13



HOGY VAGY? HOGY VAN?1

Az igazgató úr vidám.

Zahra szomjas. Bence szomorú.Zia éhes.

14

Zia éhes. Zahra szomjas.

Tamás bácsi fáradt.Tamás bácsi fáradt.

Ágota néni beteg.

Az igazgató úr vidám.

Ágota néni beteg.

Az igazgató úr vidám.



HOGY VAGY? HOGY VAN?

1.) Hogy vagy? Rajzold le!

Nagyon jól vagyok. Rosszul vagyok.    Jól vagyok.     Beteg vagyok.

  Fáradt vagyok.    Álmos vagyok.  Vidám vagyok.  Szomorú vagyok.

2.) Egészítsd ki a dialógust! (vagyok/vagy/–)

IV. SZÍN 
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Nagyon jól vagyok. Rosszul vagyok.    Jól vagyok.     Beteg vagyok.

– Szia, Bence!
– Helló, Zia! Hogy …………... ?
– Egy kicsit fáradt ………….. . 
– És te?
– Köszönöm, jól ……………… .

– Szia, Zahra!
– Szia, Bence! Jól ……….... ?
– Sajnos rosszul ………….. . 
– Egy kicsit beteg ………… . És te?
– Köszi, én nagyon jól ………….. . 
– Jobbulást!
– Köszi!



1.) Színezd ki a zászlót!

Ez a francia zászló. 
A francia zászló piros, fehér, kék.  

Ez az olasz zászló. 
Az olasz zászló zöld, fehér, piros. 

Ez a spanyol zászló. 
A spanyol zászló piros és sárga. 

Ez a kínai zászló. 
A kínai zászló piros és sárga.    

SZÍNEK1
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Ez a magyar zászló. 

A magyar zászló piros, 
fehér, zöld.

Ez a német zászló. 

A német zászló fe-
kete, piros, sárga.

Ez a görög zászló. 

A görög zászló kék 
és fehér.



2.) Milyen színű a zászló? Írd le!

Milyen színű a török zászló? 
A török zászló piros és fehér.

Milyen színű az afgán zászló?

…………………………………………………………………………………………………………………

Milyen színű az amerikai zászló? 

…………………………………………………….........……..……………………………………

Milyen színű a brazil zászló? 

…………………………………………………………………….........…………..………………

3.) Rajzold le és színezd ki a saját zászlódat! 

Milyen színű a zászló? Írd le!

A/az ……............……...… zászló ……………………………………………………..........

SZÍNEK
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…………………………………………………….........……..………………………………………………………………………………………….........……..……………………………………

…………………………………………………………………….........…………..………………

…………………………………………………….........……..……………………………………

2.) Milyen színű a zászló? Írd le!

…………………………………………………………………………………………………………………

3.) Rajzold le és színezd ki a saját zászlódat! 



SZÍNEK

A mackó barna.
A cica fekete.

18

1
4.) Milyen színű a mackó, az alma, a cica és az uborka? 
Színezd ki! 

5.) Mi piros, kék, sárga? Gyűjts szavakat, és írd le őket!

Az alma, ......................................................................................................... piros.
A busz, ............................................................................................................  kék.
A/az  ..............................................................................................................sárga.
A/az  ................................................................................................................ zöld.
A/az  ............................................................................................................ fekete.
A/az  ...............................................................................................................fehér.

Az alma piros.
Az uborka zöld.

   orvosaz  
    iskolaaz  

    egéraz  
    almaaz  gyereka

 lánya

fi úa

mackóa



1.) Zia és Bence az iskolában. Olvasd hangosan a 
beszélgetést!

– Szia!
– Szia! 
– Zia vagyok. Afgán vagyok. És te?
– Bence vagyok. Magyar vagyok. Hány éves vagy?
– 9 (kilenc) éves vagyok. És te?
– 10 (tíz) éves vagyok. 
– Milyen nyelven beszélsz?
– Magyarul és németül  beszélek. És te?
– Dariul és görögül beszélek.
– Szia!
– Szia!

MILYEN NYELVEN BESZÉLSZ?

19

A brit zászló kék, fehér, piros.
Peter angol, angolul beszél. 

A magyar zászló piros, fehér, zöld.
Bence magyar, magyarul beszél.

Good morning!

Jó reggelt!

A brit zászló kék, fehér, piros.
Peter angol, angolul beszél. 

Good morning!



MILYEN NYELVEN BESZÉLSZ?

2.) Zahra és Nagy Tamás az iskolában. Olvasd hangosan 
a beszélgetést!

– Jó napot kívánok! Zahra vagyok. Kongói vagyok. Angolul és franciául
 beszélek. És ön?
– Szia, Zahra! Nagy Tamás vagyok. Magyar vagyok. Magyarul és
 franciául beszélek. 

3.) Milyen nyelven beszél a diák? Egészítsd ki!

Hollandul, török….., japán.…., kínai.…., svéd….., görög..…, olasz…..., 

spanyol….., orosz….., arab….., horvát….. beszél.

20
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4.) Írj 5 kérdést és 5 választ!

Kérdés: Válasz:

Beszélsz angolul? :) Igen, beszélek angolul.
:( Nem, nem beszélek angolul.

Kérdés                                        Válasz

………………………………………….?
………………………………………….?
………………………………………….?
………………………………………….?
………………………………………….?

:) …………………………………………
:( …………………………………………
:) …………………………………………
:( …………………………………………
:) …………………………………………

5.) Beszélgess a pároddal!

MILYEN NYELVEN BESZÉLSZ?
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6.) Mutatkozz be az iskolában! Írd le a bemutatkozást!

..........................vagyok . ...............................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................

– Beszélsz magyarul?

– Igen, beszélek magyarul. És te? 

– Én is. 

– Beszélsz angolul?

– Nem beszélek angolul.



0  nulla
1  egy
2  kettő/két
3  három
4  négy
5  öt
6  hat
7   hét
8  nyolc
9  kilenc
10 tíz 

11  tizenegy
12  tizenkettő/tizenkét
13  tizenhárom
14  tizennégy
15  tizenöt
16  tizenhat
17  tizenhét
18  tizennyolc
19  tizenkilenc
20  húsz

1.) Számold meg, hány dolog van a képen, és írd le!

SZÁMOK

22

1

Három cica

...............................

...............................

...............................

...............................



2.) Matematika. Számold ki és írd le!

Három meg kettő az öt. 3 + 2 = 5.
Négy meg egy az ..................................................................................................
Hat meg három az ................................................................................................
Tíz meg öt az ........................................................................................................
Hét meg nulla meg öt az......................................................................................
Tíz meg öt meg négy az .....................................................................................

1.) Melyik jó? Húzd alá!

 SZÁMOK

GYAKORLÁS
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...............................

...............................

...............................

...............................

Az alma piros/fekete.
A csokoládé kék/barna.
Az alma lila/piros.
Az egér szürke/sárga.
A magyar zászló 
piros-fehér-kék/piros-fehér-zöld.

Hazal török/törökül beszél.
Peti magyarul/magyar beszél.
Johannes német/németül beszél.
Zia afgán/afgánul.
Kis Ágota magyar/magyarul.
Az igazgató úr magyar/magyarul.



GYAKORLÁS

1.) Olvasd hangosan a pároddal!

Kis Ágota irodája. Zia kopog.

– Elnézést, Ágota néni!
– Tessék, Zia.
– Milyen óra van szerdán?
– Angol, írás, rajz és olvasás.
– Köszönöm. Van írásóra pénteken?
– Nem, pénteken nincs.
– Köszönöm szépen, Ágota néni!
– Szívesen, Zia!

AZ ÓRAREND

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
HÉTVÉGE!

szombat vasárnap

1. olvasás technika angol környezet matematika

2. írás matematika írás testnevelés angol

3. angol fogalmazás rajz matematika olvasás

4. ének testnevelés olvasás írás környezet

     ebédszünet

5. magyar napközi sport napközi sport 

24

2

Van írásóra pénteken?
:) Igen, van.
:( Nem, nincs.



2.) Írj választ Zia órarendje (22. oldal) alapján!

 Van írásóra szerdán? Igen, van.
 Van énekóra kedden?.........................................
 Van rajzóra csütörtökön?..................................
 Van olvasás hétfőn?...........................................
 Van környezet pénteken?.................................
 Van matematika szerdán?.................................
 Van angolóra szombaton? ................................
 Van testnevelés kedden?..................................

3.) Az osztályteremben. Olvasd hangosan!

Kis Ágota és az osztály

Gyerekek, pénteken az első óra matematika, a második óra 
angol, a harmadik óra olvasás, a negyedik óra pedig környezet.

4.) A szünetben. 
Olvasd hangosan a pároddal!

AZ ISKOLÁBAN

25

Zia és Bence

– Bence, mi a harmadik óra hétfőn?
–  Bocsi, nem tudom. Nincs itt az

órarendem.

Zia és Lilla

– Lilla, mi a harmadik óra hétfőn?
– Angol.
– De jó! Köszi!

hétfő  hétfőn
kedd   kedden
szerda szerdán
csütörtök csütörtökön
péntek  pénteken
szombat szombaton
vasárnap vasárnap (!)

1. első (!)

3. harmadik

5. ötödik

9. kilencedik

2. második (!)

4. negyedik

6. hatodik

10. tizedik

angol, a harmadik óra olvasás, a negyedik óra pedig környezet.

1. első (!)

3. harmadik

5. ötödik

9. kilencedik

2. második (!)

4. negyedik

6. hatodik

10. tizedik

8. nyolcadik
7. hetedik



AZ ÓRAREND2
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1.) Egészítsd ki! Zia és Lilla órarendjéből néhány infor má ció hiányzik. 
Most Zia vagy, a párod pedig Lilla. Írj 4 kérdést és 4 választ! Utána 
beszélgess a pároddal! Írd le a hiányzó információkat!

.................................................

.................................................
..................................................
..................................................

.................................................

.................................................
..................................................
..................................................

LILLA ÓRARENDJE

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

1. olvasás technika angol matematika

2. írás matematika testnevelés angol

3. angol rajz matematika olvasás

4. testnevelés olvasás matematika

írás
Zia, mi az első óra hétfőn? – Olvasás.

ZIA ÓRARENDJE

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

1. olvasás technika olvasás

2. matematika angol testnevelés angol

3. angol fogalmazás rajz olvasás

4. matematika olvasás matematika környezet

írás
Lilla, mi a harmadik óra hétfőn? – Angol.



1.) Olvasd hangosan!

Ez a terem.Ez a terem.Ez a terem.

Ez a mosdó.Ez a mosdó.

Ez a büfé.Ez a büfé.

Ez az ebédlő.Ez az ebédlő.

AZ ISKOLÁBAN

A DOLGOZAT

A HÁZI FELADAT

A DOLGOZAT

5 4 3

2 1
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ötös

piros pont zöld pont fekete pont

négyes hármas kettes egyes



ELLENŐRZÉSMIT MOND ÁGOTA NÉNI AZ ISKOLÁBAN?

ÁLLJ FEL! ÁLLJATOK FEL!

ÜLJ LE! ÜLJETEK LE!

OLVASD EL! OLVASSÁTOK EL!

2

28



MIT MOND ÁGOTA NÉNI AZ ISKOLÁBAN?

ÍRD LE! ÍRJÁTOK LE!

MARADJ CSENDBEN! MARADJATOK CSENDBEN!

ISMÉTELD MEG! ISMÉTELJÉTEK MEG!

29



2.) Olvasd hangosan a pároddal!

A TANTEREMBEN

1.) Olvasd hangosan!

Ez az ötödik bé osztály. Mindenki a teremben tanul.
Ágota néni a tábla előtt áll, és beszél. Zahra az első padban ül. 
Luca Zahra mellett ül. Luca tizenegy éves magyar lány. Ági Zahra 
mögött ül, Ági mellett Dani tanul. Ági tíz éves, Dani tizenegy éves. 

A TANTEREMBEN2
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–  Tessék, Zia, itt
egy alma!

– Köszönöm szépen!

– Milyen nap van ma?
–  Bocsánat, Ágota

néni, nem értem.

–  Kimehetek a
mosdóba?

– Igen.

2.) Olvasd hangosan a pároddal!

?

Zahra

Luca

Dani

Ági



2.) Mi van a teremben? Írj választ!

Van a teremben ablak?  Igen, van.
Van a teremben cica?   Nem, nincs.
Van itt zsiráf? ......................................................................................................
Van itt asztal? .....................................................................................................
Van a teremben szék? .......................................................................................
Van itt szekrény? ...............................................................................................
Van itt telefon? ...................................................................................................
Van a teremben tábla? ......................................................................................

HOL VAN A KÖNYV?      

A TANTEREMBEN
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Zahra a tanár előtt van.

A táska az asztal alatt van.

A szekrény az ajtó mellett van.

A lámpa Zahra fölött van.A lámpa Zahra A lámpa Zahra fölött

Ágota néni az asztal mögött van.



1.) Találd meg a párokat! Ki hol van?

2.) Az udvaron. Mi hol van? Írj 8 mondatot!
a) focilabda, kutya, cica, madár, virág, fa, fi ú, lány, tanár 

HOL VAN?2

32

a) focilabda, kutya, cica, madár, virág, fa, fi ú, lány, tanár 

32

A kutya a ház mögött fut.
Bence az ablak mellett ül.
A szekrény az ablak és az ajtó 
között van.
Peti az iskola előtt énekel.
A lámpa az asztal fölött van.
A cica az asztal alatt áll.



b) Nézz körül! Mi hol van a teremben? Írj 5 mondatot!

A kép a tábla fölött van.

3.) Ez egy iskolatáska. Mi van az iskolatáskában? Találd 
meg a párokat!

tolltartó 

toll 

ceruza 

radír 

könyv 

füzet 

telefon

HOL VAN?

33

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

A kutya a cica mellett van.

3.) Ez egy iskolatáska. Mi van az iskolatáskában? Találd 



4.) Mi van az iskolatáskában? Rajzold le! 

2

HOL VAN A TELEFON? 

HOL VAN?
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Az iskolatáskában van egy piros toll, 

két kék toll, 

egy fekete ceruza, 

három kék füzet, 

négy barna könyv, 

egy sárga tolltartó, 

egy fehér radír és 

egy fekete telefon.

an az iskolatáskában? Rajzold le! 

Hol van a telefon?
A táskában.

Hol énekel Máté?
A mosdóban.

Hol él Jázmin?
Londonban.

Hol van a radír?
A könyvben.

Hol áll Ágota néni?
A büfében. 

Hol él Lizi?
Németországban.



1.) Hol vagy? Egészítsd ki!

A teremben, a mosdó....., a büfé....., az ágy....., az iskola.....(!), a tor-

naterem....., a ház.....,  az ebédlő....., az angolterem.....,  a napközi....., 

Brüsszel....., Törökország....., Jemen....., London..... vagyok.

HOL VAN?
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- ban - ben

ágyban

házban

Afganisztánban

teremben

könyvben

Berlinben

       táska – táskában
       medence – medencében

Brüsszel....., Törökország....., Jemen....., London..... vagyok.
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2.) Ki hol van? Találd meg a párokat!

3.) Ki mit csinál? Írj választ a képek alapján!

Mit csinál Zia? Ül.

Mit csinál Zahra? .…………………….......................................................................

Mit csinál Máté? …………………………...................................................................

Mit csinál Ágota néni? …………………………........................................................

Mit csinál Anna? ………………................................................................................

KI MIT CSINÁL AZ ISKOLÁBAN? 2

Ágota néni a büfében áll.
Zahra a tornateremben sportol.  
Anna az ebédlőben ebédel.
Máté a mosdóban énekel.
Zia a teremben ül.
Albert Berlinben él.
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Zahra a tornateremben sportol.  



MIT CSINÁL?

MIT CSINÁLSZ?
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áll beszél ül
én állok beszélek ülök

te állsz beszélsz ülsz
(ön)

áll beszél ül
(ő) / Zahra

a teremben az ebédlőben a padban

1.) Olvasd hangosan a pároddal!

– Szia, Kinga!
– Szia, Zia!
– Mit csinálsz?
– Ülök és tanulok. És te?
– Írok és számolok.
– De jó! Mindenki tanul.

   8 óra van. A tanárnő jön.

– Jó reggelt kívánok, gyerekek!
– Jó reggelt kívánunk!
–  Maradjatok csendben! Ki beszél?

Lilla?
–  Nem, nem én beszélek! Zoli

beszél!
– Zoli, te beszélsz?
– Igen, tanárnő. Elnézést kérek!



2.) Mit csinálsz? Egészítsd ki!

Az ebédlőben ebédelek… (én).
A teremben ül.........., tanul.........., ír..........(én,  !).
A szünetben énekel….......(én).
Matematikaóra van, számol…....... (én).

3.) Igen vagy nem? Írj választ!

Anna, énekelsz a teremben? Igen, énekelek. 
Zia, sportolsz a tornateremben? Igen, .............................................................
Zahra, számolsz a mosdóban? Nem, .................................................................
Bence, rajzolsz a mosdóban? Igen, ....................................................................
Zoli, beszélsz a teremben? Igen, .......................................................................
Lilla, futsz a büfében? Nem, ...............................................................................
Máté, telefonálsz a teremben? Nem, ................................................................
Kinga, írsz a napköziben? Igen, ..........................................................................

4.) Milyen forma? Én, te, ő vagy ön? Írd le!

Zahra, mit csinálsz? Te.
Zia a könyvtárban olvas.  ....................................................................................
Nem matematikát tanulok, hanem angolt.  .....................................................
Ágota néni, beszél franciául?  .............................................................................
Zoli, milyen nyelven beszélsz?  .........................................................................
Az igazgató úr az irodában telefonál.  ..............................................................
Kinga a teremben ül.  ............................................................................................
Az ebédlőben ebédelek.  .....................................................................................

MIT CSINÁL?2
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 HOL ÉL ANNA?

Hol van a telefon?    Hol van a cica?
Az asztalon.    A könyvön.

Hol van Zia?     Hol van Bence?
A folyosón.     A játszótéren. 
   

Hol él Anna?    Hol él Tamás?
Magyarországon.    Budapesten.               

1.) Hol van Zahra? Egészítsd ki!

Zahra az udvaron, a játszótér..........,  a Deák tér.........., matemati-

kaóra..........(!),  énekóra..........(!), a focipálya..........(!), a folyosó.........., 

az utca..........(!), Budapest.........., Magyarország..........van.

MIT CSINÁL?
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Hol van a telefon?    Hol van a cica?Hol van a telefon?    Hol van a cica?
.    A könyv.    A könyv

.               .               

a?     Hol van Bence?a?     Hol van Bence?
.     A játszótér.     A játszótér

    Hol él Tamás?
.    Budapest.    Budapest

-n -on -en -ön

folyosón udvaron téren könyvön

pálya - pályán
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2.) Ki hol van? Találd meg a párokat!

HOL VAN? 2

Ágota néni a folyosón áll.
Zahra a játszótéren fut. 
Luca az udvaron énekel.
Bence a Deák téren áll.
Zia a focipályán sportol.
Jani Budán él.
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(én)
itt/ott

az iskolában
a teremben
Budapesten

a tornaterem 
előtt

vagyok

. ?
(te)

vagy
(ön)

(ő)/Zahra van



3.) Egészítsd ki! Vagyok, vagy, van, –?

4.) Rajzold le!

Ági az udvaron áll. Zahra az udvaron 
sportol.

Bence a szekrény 
mellett áll.

Réka a napköziben 
számol.

A kék táska az asztal 
alatt van.

A madár a ház fölött 
énekel.

HOL VAN? 
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a) 
A könyv az asztalon ...................
Kati a büfében ...................
Most az iskolában ................... (én).
Hol ................... most? (te)
Zia reggel az iskolában ..................

b)
Bence, magyar ...................? (te)
Albert német ...................
Albert Németországban ...................
Török ................... (én)
Linda az iskolában...................? 



ITT AZ EBÉDIDŐ!

AZ EBÉDLŐBEN:

1.) Zahra „A” menüt választ, Zia „B” menüt kér. 
Olvasd hangosan a pároddal! 

„A” menü „B” menü

– Csókolom!
– Szia! Mit kérsz?
– Egy „A” menüt kérek szépen.
– Levest is kérsz?
–  Igen. Csirkét és krumplit is

szeretnék, de almát nem
kérek.

– Rendben. Tessék! Jó étvágyat!
– Köszönöm szépen!

– Csókolom!
–  Szia! „A” menüt vagy „B”

menüt kérsz?
– „B” menüt kérek szépen.
– Főzeléket is kérsz?
–  Nem, köszönöm. Nem szeretem

a tökfőzeléket.
– Csokitortát kérsz?
– Persze! Imádom a tortát!
– Jó, tessék! Jó étvágyat!
– Köszönöm szépen!

42

Az osztályteremben:
– A házi feladat a könyvben a
    kilencedik oldalon az ötödik
    feladat.
– – Ágota néni, már nagyon éhes
     vagyok!
– Ágota néni, szomjas vagyok!
–  Sorakozzatok, gyerekek!

Megyünk ebédelni.

A mosdóban: 
– Mossatok kezet!    kilencedik oldalon az ötödik

    feladat.
– – Ágota néni, már nagyon éhes
     vagyok!
– Ágota néni, szomjas vagyok!
     vagyok!
– Ágota néni, szomjas vagyok!
     vagyok!

3



2.) Szabó Anna nem menüt választ. Olvasd hangosan 
    a pároddal!

– Jó napot kívánok!
– Jó napot kívánok! Mit adhatok?
–  Kérek egy húslevest és egy 

tökfőzeléket tükörtojással.
– Tessék parancsolni. Jó étvágyat kívánok!
– Köszönöm!

3.) Mit kér Zahra, Zia és Szabó Anna? Írd be a táblázatba!

   

MIT KÉRSZ AZ EBÉDLŐBEN?
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Zahra Zia Szabó Anna

leves borsólevest

második (fogás)

desszert

– Tessék parancsolni. Jó étvágyat kívánok!

Kérek...

egy húslevest
egy tökfőzeléket

43



EGY KAKAÓT KÉREK!

                                                    

                                                   

                                                   

                                                 

MIT KÉRSZ AZ EBÉDLŐBEN? 
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3

banánt, levest

                                                 

kakaót, almát kifl it, csirkét

narancsot, vajat zöldséget, gyömölcsöt

kenyér  kenyeret
cukor  cukrot
eper  epret
víz  vizet



1.) Mi ez? Találd meg a párokat!

2.) Az ebédlőben. Egészítsd ki!

Mit kérsz az ebédlőben?

Almát, körte…….., leves…………., sült krumpli…………, csirke…………., 
főzelék…………, gyümölcs………., desszert……...kérek.

Mit nem kérsz az ebédlőben?

Nem kérek hamburger………., pizza………, kávé……………, kóla…………., 
disznóhús……..

MIT KÉRSZ AZ EBÉDLŐBEN? 
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1.) Mi ez? Találd meg a párokat!

krumpli/burgonya

narancs
alma

körtepaprika paradicsom
hagyma padlizsáncukkini saláta



3.) Mit kér Zahra? Beszélgess a pároddal!

a) Reggel 7 óra van. Mit kérsz? Írd le!

Kenyér ( ), kifl i, zsemle, vaj, szalámi, sajt, tej, kakaó, víz, tea, üdítő, 
lekvár. 

Kenyeret,……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… kérek. 

MIT KÉRSZ AZ EBÉDLŐBEN? 3
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3.) Mit kér Zahra? Beszélgess a pároddal!

a) Reggel 7 óra van. Mit kérsz? Írd le!

3.) Mit kér Zahra? Beszélgess a pároddal!

a) Reggel 7 óra van. Mit kérsz? Írd le!

3.) Mit kér Zahra? Beszélgess a pároddal!

a) Reggel 7 óra van. Mit kérsz? Írd le!

3.) Mit kér Zahra? Beszélgess a pároddal!

a) Reggel 7 óra van. Mit kérsz? Írd le!



b) 12 óra van.  Mit ebédelsz? Beszélgess a pároddal! 
Írd le!

Sertéshús/disznóhús, pulykahús, marhahús, leves, rizs, tészta, főzelék, 
sült/főtt/rántott hús, sütemény, csoki, cukor ( ), desszert. 
…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………….....ebédelek.

c) Este 7 óra van. Mit kérsz? Írd le!

Leves, szendvics, saláta, kakaó, tea, csoki, csirkehús. 

………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………..kérek.

MIT KÉRSZ AZ EBÉDLŐBEN? 
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4.) Mi van a tálcán? 
a) Találd meg a párokat!

b) Írj választ!

Van a tálcán kés? Igen, van.
Van a tálcán villa?…………………………….......................................................
Van a tálcán kanál?………………………….........................................................
Van a tálcán alma?……………………………......................................................
Van a tálcán pohár?…………………………........................................................
Van a tálcán paradicsomleves?………….........................................................
Van a tálcán csokitorta?…………………….......................................................
Van a tálcán kóla?…………………………….......................................................

MIT KÉRSZ AZ EBÉDLŐBEN? 3

kés

kanál
villapohár

szalvéta

tányér

almafőzelék

sütemény
leves
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kés szalvéta almafőzelék



5.) Olvasd hangosan a pároddal!
– Köszönöm szépen, nagyon fi nom volt az ebéd.

– Egészségedre!

6.) Mikor mit kérsz? Írd be a megfelelő helyre!

kenyér, sajt, leves, kakaó, sajtos szendvics, sütemény, pizza, 
palacsinta, gyümölcs, sült csirke, főzelék, alma, narancs, tej, kóla, 
banán, víz, rizs, csoki, alma

MIT KÉRSZ AZ EBÉDLŐBEN? 
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Tízórai

Uzsonna

6.) Mikor mit kérsz? Írd be a megfelelő helyre!

, sajt, leves, kakaó, sajtos szendvics, sütemény, pizza, 
palacsinta, gyümölcs, sült csirke, főzelék, alma, narancs, tej, kóla, 

Tízórai

Tízóraira
..................................
..................................
..................................
kérek.

Tízórai

Reggelire kenyeret,
..................................
..................................
..................................
kérek.

Vacsorára
..................................
..................................
..................................
kérek.

Ebédre
..................................
..................................
..................................
kérek.

EbédreEbédre

Uzsonna

Uzsonnára
..................................
..................................
..................................
kérek.

Uzsonnára

Reggeli

Vacsora

Ebéd

– Köszönöm szépen, nagyon fi nom volt az ebéd.



1.) Zahra a büfében van. Olvasd hangosan a pároddal!

Zahra éhes. A büfében szendvicset vesz.
– Csókolom. Mennyibe kerül a sajtos szendvics?
– 240 (kétszáznegyven) forint.
– És a kakaóscsiga?
– 270 (kétszázhetven) forint.
– Akkor egy kakaós csigát kérek.
– Tessék.
– Köszönöm.

A BÜFÉBEN 

20 húsz
21 huszonegy
22 huszonkettő
23 huszonhárom
24 huszonnégy
25 huszonöt
26 huszonhat
27 huszonhét
28 huszonnyolc
29 huszonkilenc
30 harminc
31 harmincegy
32 ………………………….

36 ………………………….
38 ………………………….
40 negyven
43 ………………………….
45 ………………………….
49 ………………………….
50 ötven
51 ………………………….
55 ………………………….
60 hatvan
67 ………………………….
68 ………………………….
70 hetven

71 ………………………….
74 ………………………….
80 nyolcvan
87 ………………………….
89 ………………………….
90 kilencven
293 ………………………...
296 …………………………
100 száz
1000 ezer
10 000  tízezer
100 000  százezer
1 000 000  millió

3
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SZÁMOK



1.) Mennyi? Találd meg a párokat!

83   hatszáznyolcvankettő

167   ötszázhuszonnyolc

528   ezerháromszáznegyven

682   kilencszázötvenhat

956   százhatvanhét

1340   nyolcvanhárom

2.) Mennyi? Írd le számmal!
71 ………………………….
74 ………………………….
80 nyolcvan
87 ………………………….
89 ………………………….
90 kilencven
293 ………………………...
296 …………………………
100 száz
1000 ezer
10 000  tízezer
100 000  százezer
1 000 000  millió

83   hatszáznyolcvankettő

167   ötszázhuszonnyolc

528   ezerháromszáznegyven

682   kilencszázötvenhat

956   százhatvanhét

1340   nyolcvanhárom

SZÁMOK
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hatvanöt: 65
harminckilenc: ..……

hetvenhat: ..……

ötvennyolc: ..……

százkilencvenhat: ..……

kétszázötvenhárom: ..……

ezeregyszázhuszonkettő: ..……

kétezer-huszonhárom: ..……

tízezer-ötvennégy: ..……

49   negyvenkilenc

24   ..………............................…………

21   ..………............................…………

65   ..………............................……......

157   ..………............................…………

478   ..………............................…………

653   ..………............................…………

1010 ..………............................…………

2200 ..………............................…………



3.) Egy kis matematika. Számold ki és írd le!

40+20=60
Negyven meg húsz az hatvan.
11+25=
…………………………………………………………………………………………………....
36+8=
…………………………………………………………………………………………………....
100+78=
…………………………………………………………………………………………………....
15+36+48=
…………………………………………………………………………………………………....

4.) Írj választ!

Hány éves Zahra? ………………………………………..........................................

Hány éves Zia? ………………………………………...............................................

Hány éves vagy? ………………………………………............................................

Hány lány van az osztályban?  ……………………………………….....................

Hány fi ú van az osztályban?………………………………………...........................

SZÁMOK3
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5.) Mennyibe kerül? Olvasd hangosan a pároddal!

  Szabó Anna fáradt. Egy kávét vesz a büfében.

– Jó napot! Mennyibe kerül a tejeskávé?
– 300 forint.
– És a citromos tea?
– 180 forint.
– Értem. Akkor egy tejeskávét kérek.
– Tessék.
– Köszönöm.

6.) A büfében vagy. Beszélgess a pároddal, és írd le az 
árakat!

– Mennyibe kerül a szalámis pizza?
– 368 forint.

                            

MENNYIBE KERÜL? 
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Árak:

túrós táska 259 Ft
kakós csiga ....................
sajtos szendvics  314 Ft
sonkás szendvics ....................
szalámis pizza  368 Ft
tea  368 Ft
ásványvíz  231 Ft
málnaszörp ....................

Árak:

túrós táska ....................
kakós csiga  237 Ft
sajtos szendvics ....................
sonkás szendvics  423 Ft
szalámis pizza ....................
tea 105 Ft
ásványvíz ....................
málnaszörp  126 Ft

                            



MIT FŐZÖL A HÉTVÉGÉN? 

Ágota néni és Tamás bácsi a tanári szobában 
beszélget:
– Ma péntek van. Mit főzöl a hétvégén?
– Hm, Ágota. Nem tudom. Szerintem csirkét és rizst 
főzök vasárnap. És te?
– Pizzát sütök, és húslevest főzök.
– Az finom! Szerintem én is 
pizzát sütök szombaton!
– Jó hétvégét!
– Jó hétvégét!

MIT CSINÁL? 3
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Zahra könyvet olvas. Ágota néni levest főz.

Zia fi lmet néz.



MIT CSINÁL?

1.) Ki beszél? Én, te vagy ő? Írd le!

te    környezet házit írsz.

………...  franciául beszél.

………...  matekot tanulok.

………...  otthon ebédelek.

………...  énekel egy dalt.

………...  könyvet olvasol.

………...  pihensz az udvaron.

………...  rajzolok egy fi út.

………...  kezet mosol.

………...  számolok a szünetben.

………...  teát veszek.

………...  fi lmet nézel.

MIT CSINÁL? 
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olvas néz főz

(én) olvasok nézek főzök

(te) olvasol nézel főzöl

(ön)
olvas néz főz

(ő) / Zahra



2.) Találd meg a párokat! 

Zahra számol. 

Ágota néni vásárol a TESCO-ban. 

Zahra sportol a tornateremben.

Anna egy házat rajzol. 

Máté házi feladatot ír. 

Tamás bácsi pihen a parkban.

Anna  környezetet tanul. 

Luca énekel az udvaron. 

Anna ebédel.

Ágota néni kér egy almát a büfében.  

Luca kezet mos. 

Zia angolul beszél. 

MIT CSINÁL?3
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3.) Mit csinálsz? Írd be a szavakat!
a) könyvet, telefont, teát, levest, rizst, szendvicset, krumplit, ham-
burgert, Túró Rudit, gyümölcsöt, e-mailt

MIT CSINÁL? 
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OLVASOK

VESZEK

szendvicset
FŐZÖK



b) Most te kérdezel! Írj kérdést!

– Zia, mit csinálsz? Levest főzöl?
– Igen, levest főzök.

– Zahra, mit csinálsz? ……………………………………..?
– Igen, könyvet olvasok.

– Bence, mit csinálsz? ………………………………….....?
– Nem, hamburgert veszek.

– Ágota néni, mit csinál? Könyvet olvas?
– Igen, könyvet olvasok.

– Igazgató úr, mit csinál? Kávét vesz?
– Nem, ……………………………….. veszek.

– Anna doktornő, mit csinál? ……………………………….. főz?
– Az iskolában? Nem! Teát főzök.

4.) Hol mit csinálsz? Írd be! Használj én formát!

házi feladatot ír, énekel, fi lmet néz, rajzol egy képet, magyarul 
beszél, nem magyarul beszél, kezet mos, ül a fotelban, pizzát 
ebédel, számol, dolgozatot ír, telefonál, könyvet olvas, tanul

MIT CSINÁL?3
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OTTHONOTTHON
AZ UDVARONA TEREMBEN

házi feladatot ír



1.) Kérdezd Zahrát és Ziát! Beszélgess a pároddal!

– Szia, Zia! Mit csinálsz? Zászlót rajzolsz?

– Nem, almát rajzolok.

GYAKORLÁS

Sajtos szendvics 350 Ft. 

Csirkés hamburger 450 Ft. 

Sült krumpli 300 Ft. 

Kóla 300 Ft. 

Kávé 200 Ft. 

2.) Mit kérsz a Minihamburgerben? Beszélgess a pároddal!

– Mit kérsz?  

– Kérek egy  

………………………………….....t. 

– Mennyibe kerül a 

…………………………………..... ?

–  …………………………………..... Ft. 
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afgánul beszél

ebédel

szendvicset vesz

telefonál

kezet mos

tanul

könyvet olvas

ül a teremben

fi lmet néz

számol



Anna reggel negyed hétkor 
(6:15-kor) felkel.

Rendet rak a szobában.

Fél hétkor (6:30-kor) reggelizik. Reggeli után a fürdőszobában 
tusol, fogat mos. 

Anna háromnegyed hétkor (6:45-kor) felöltözik.  

MIT CSINÁL ANNA EGY NAP? 4
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1.) Olvasd hangosan!

éjszaka

reggel



Hétkor (7:00-kor) indul az iskolába. Délelőtt az iskolában tanul.

Délután egykor (13:00-kor) ebédel 
az ebédlőben.

Délután a napköziben van.

Öt (17.00) órakor hazamegy. Hat (18.00) és hét (19.00) óra 
között pihen egy kicsit. 

NAPIREND
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éjszaka

reggel délelőtt dél = 12 óra délután este éjszaka



Hét órakor (19:00) vacsorázik. Este tévét néz, vagy játszik egy 
kicsit. 

Nyolc órakor (20:00) hajat mos. Este kilenckor (21:00) alszik.

MIT CSINÁL ANNA EGY NAP? 

4 óra (van). 2 óra 15 perc 
(van). 
/Negyed három 
(van).

10 óra 30 perc 
(van).
/Fél tizenegy 
(van).

12 óra 45 perc 
(van). 
/Háromnegyed 
egy (van).

4
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HÁNY ÓRA VAN? = MENNYI AZ IDŐ?



MENNYI AZ IDŐ? 

Reggel fél kilenc van. Este nyolc óra van. Háromnegyed 
tizenegy van.

Negyed kettő van. Délután három óra 
van.

Este fél tíz van.

Dél van. Délután négy óra van. Háromnegyed hét van.
63

ÓRA 

  Magyaróra van.                  Egy óra van.                 Ez egy óra.

2.) Hány óra van? Rajzold be a pontos időt!



MENNYI AZ IDŐ?4

64

3.) Hány óra van? Találd meg a párokat!

19.30    este tíz óra 
11.15    délután háromnegyed négy
8.00    reggel nyolc 
20.00    este nyolc óra
15.45    este negyed hét
18.15    este fél nyolc
22.00    éjfél
24.00    délután negyed hat
9.30    délelőtt negyed tizenkettő
17.15    délelőtt fél tíz

4.) Mennyi az idő? Írd be a táblázatba!

15.30 délután fél négy
reggel kilenc

16.45

délelőtt tíz

21.30

este tizenegy

12.15

reggel fél tíz

8.30



MIT CSINÁL?

5.) Olvasd hangosan a pároddal a dialógusokat!

a) Hány órakor kelsz? 

– Zia, hány órakor kelsz? 
– Hat órakor kelek.
– És mikor pihensz?
– Délután öt és hat óra 
között pihenek.

b) Mikor facebookozol?

– Anna, mikor facebookozol? 
–  Általában délután 

facebookozom.
– És hány órakor vacsorázol?
– Este hét órakor.

65

MIT CSINÁL?

játszik reggelizik felöltözik

(én) játszom reggelizem felöltözöm
(te) játszol reggelizel felöltözöl
(ön)

játszik reggelizik felöltözik
(ő) / Zahra

iszik

iszom

iszol

iszik

c) Zia vagy Anna? Írd le!

Délután öt és hat óra között pihen. Zia
Délután facebookozik. ...................................................
Este hét órakor vacsorázik. ...................................................
Reggel hat órakor kel. ...................................................



1.) Írj választ!

Hány órakor alszol? Kilenc órakor alszom.
Hány órakor reggelizel? …………………………………………………………………….
Hány órakor játszol? ………………………………………………………………………...
Hány órakor tusolsz? ………………………………………………………………………...
Hány órakor internetezel? ………………………………………………………………...
Hány órakor vacsorázol? …………………………………………………………………...

2.) Mikor mit csinálsz? Használd az én formát! Írd le! 

fogat mos, hajat mos, felel, internetezik, telefonon játszik, énekel, 
felöltözik, biciklizik, sportol, tévét néz, facebookozik, házi feladatot ír, 
matematikát tanul, magyarul beszél, biciklizik, fi lmet néz, sokat alszik, 
pihen, legózik

MIT CSINÁL?

REGGEL

DÉLELŐTT

DÉLUTÁN

ESTE

HÉTVÉGÉN

fogat mosok

4
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MIT CSINÁL?

Délután a napköziben van. Játszik az udvaron, 
házi feladatot ír, és tanul.

Sajtos szendvicset reggelizik, és teát iszik.

Hét órakor vacsorázik.

Nyolc órakor a fürdőszobában hajat és fogat 
mos.

Délelőtt az iskolában van és tanul: 
olvas, ír, számol és beszél.

Hét óra húsz perckor a buszon ül és olvas.

Hat órakor felkel.

Tíz órakor alszik. 

Fél egy és egy óra között ebédel. Levest 
eszik és krumplifőzeléket.

Öt órakor otthon van, és pihen egy kicsit: 
internetezik vagy könyvet olvas.
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3.) Mit csinál ma Anna? Találd meg a párokat!



MIT CSINÁL?

Mikor kelsz?  
Mit ........................................................?
Hol.........................................................?
Hány órakor .......................................?

Mikor ....................................................?

Hány ....................................................?

Hat órakor kelek.
Müzlit eszem, és kakaót iszom.
Mindennap az iskolában ebédelek.
Szerdán és pénteken négy és hat 
óra között focizom.
Csak hétvégén játszom a 
számítógépen.
Öt fi lmet nézek egy héten.Hány ....................................................? Öt fi lmet nézek egy héten.

4
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4.) Te mit csinálsz hétköznap? Használd az én formát! 
Írd le!

Reggel .....................-kor felkelek. .............................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

5.) Kérdezd Bencét! Írj kérdést! Utána válaszolj te is 
a kérdésekre szóban!



MIT CSINÁL?
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6.) Képregény 

a) Mit csinál Zahra és Bence az ebédlőben? Írd le!

b) Rajzold le, mit csinál az igazgató szerdán!

a) Mit csinál Zahra és Bence az ebédlőben? Írd le!



7.) Olvasd hangosan!  
Mit csinálnak a gyerekek az Eperfa Iskolában?

MIT CSINÁLNAK A GYEREKEK? 4

70

Utána az alsósok az udvaron fociznak.

Az ebédszünetben mindenki mást csinál.
A gyerekek kezet mosnak, sorban állnak.

Az ebédlőben ebédelnek.

A felsősök a folyosón beszélgetnek.

A lányok labdáznak, a fi úk fogócskáznak.

A tanárok esznek, isznak és kávét főznek.

Az igazgató úr az irodában telefonál.Az igazgató úr az irodában telefonál.Az igazgató úr az irodában telefonál.



EGYES SZÁM, TÖBBES SZÁM
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egy lány két lány lányok

egy fi ú öt fi ú fi úk

egy tanár három tanár tanárok

mi ti ők önök



MIT CSINÁL?4
8.) Egészítsd ki a mondatokat a szöveg (70. oldal) 
alapján!   

A lányok …………………………… . A fi úk ……………………………. 
A gyerekek kezet ……………………………, sorban ……………………………, 
és az ebédlőben …………………………… . Az alsósok az udvaron 
…………………………… . A felsősök a folyosón ……………………………. 
És ti, mit …………………………….?

a) áll, ebédel, főz, ül, telefonál

a á
o ó
u ú

áll ebédel főz

(mi) állunk ebédelünk főzünk
(ti) álltok ebédeltek főztök

(ők) 
(önök)

állnak ebédelnek főznek

b) fogócskázik, labdázik, eszik

a á
o ó
u ú

e é
i í

ö ő ü ű

labdázik reggelizik

(mi) labdázunk reggelizünk

(ti) labdáztok reggeliztek

(ők) 
(önök)

labdáznak reggeliznek

ebédel

a á
o ó
u ú

e é
i í
ö ő 
ü ű

a á
o ó
u ú

e é
i í
ö ő 
ü ű

e é
i í ö ő ü ű
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iszik  iszunk, isztok, isznak    
alszik  alszunk, alszotok, alszanak
játszik  játszunk, játszotok, játszanak

9.) Hol mit csinálunk? Írd le! (4-5 szó)

Az iskolában tanulunk, ……………………………………………………………………...
Otthon …………………………………………………………………………………………….
A matekórán …………………………………………………………………………………...
Az ebédlőben …………………………………………………………………………………..
Az udvaron ………………………………………………………………………………………
A napköziben .……………………………………………………………………………….....
A tesiórán ……………………………………………………………………………………….     

10.) Egészítsd ki a kérdéseket! Írj választ!

Zia, Zahra!
Az iskolában tanultok?  Igen, az iskolában tanulunk.
A tesiórán olvas..........?  ………..……………………………………………….
A matekórán énekel..........?  …………………………………………………………
Az udvaron beszélget..........?  …………………………………………………………
Az ebédlőben reggeliz..........?   …………………………………………………………
A napköziben ír..........? ………....………………………………………………
Otthon néz.......... tévét?  …………….…………………………………………...

MIT CSINÁL?
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11.) Mit csinálnak? Írd le! Használj ők formát!

dolgozik, tanul, alszik, házi feladatot ír, iskolába jár, sportol, 
kosárlabdázik, kávét iszik, kakaót iszik, csontot eszik, lustálkodik, 
nyávog, angolul beszél, játszik, sétál, ugat, vásárol

             

                       

12.) Este kilenc óra van. Már mindenki álmos. 
Mit csinálnak? Írd le!

MIT CSINÁL?4
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A cicák...

A felnőttek... A gyerekek...

A kutyák...

dolgoznak

.........................................

.........................................
.........................................
.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................
.........................................
.........................................

.........................................

.........................................

Mit csinálnak? Írd le!
12.) Este kilenc óra van. Már mindenki álmos. 



1.) Írd le, mit csinál Zahra minden reggel!

2.) Egészítsd ki! Olvasd hangosan a pároddal!

– Szia, Zia! Mit tanulsz?
– Szia, Bence! Matek......... és nyelvtan.......... tanulok. És te?
– Angol.......... és olvasás..........

– Szia, Zahra! Mit csinálsz most?
– Sziasztok, lányok! Hajat fésül.......... és arcot mos.......... És ti?
– Megy.......... matekórára, de előtte még gyorsan fogat mos..........

GYAKORLÁS

Zahra minden reggel ...............................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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HOGYAN MÉSZ AZ ISKOLÁBA?

1.) Peti interjút készít az iskolaújságba. A téma: hogyan 
és kivel mész az iskolába? Olvasd hangosan!

Zia: „Mindennap a piros metróval járok isko-
lába. Öt megállót utazom a metróval, és utá-
na gyalog megyek. Nagyon szeretem a met-
rót, mert gyors, tiszta és kényelmes. Néha 
egyedül megyek, de gyakran Bencével.”

Anna: „Messze van az iskola. Villamossal 
utazom, utána pedig átszállok a buszra. 
Nem szeretem a villamost, mert lassú, 
büdös és kényelmetlen. Soha nem megyek 
egyedül, Kingával vagy Zolival megyek.”

Zahra: „Gyalog járok iskolába, mert nagyon 
közel lakom, csak tíz percet sétálok. Ez na-
gyon kényelmes. Általában egyedül megyek.”

2.) Írj választ!

Mivel utazik Anna? 
Villamossal.
Kivel megy Zia az iskolába?
………………………………………………………………………………...............................
Mivel megy Zahra az iskolába? 
……………………………………………………………………….........................................
Kivel utazik Anna?
…………………………………………………………………………………………..................
Milyen a metró? 
……………………………………………………………………………………………...............
Milyen a villamos?
…………………………………………………………………………………………..................

A VÁROSBAN5
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KIVEL? MIVEL?

-val -vel
autóval
kutyával

biciklivel
Bencével

villamossal
tanárral

gyerekkel
felnőttel
busszal

sz+sz= ssz
cs+cs= ccs
ny+ny=nny

3.) Mivel mész haza? Egészítsd ki!

a) Mivel mész haza? 

Autóval, metró.........., villamos.........., taxi.........., vonat.........., troli.........., 
busz........., repülő........., helikopter........, hajó........., gyalog ( ) megyek.

b) Kivel mész iskolába?

Annával, Petivel, Zahra……, Zia…….., Zoli….., Bence……, Sándor……., 
Tamás….…,  Katalin……., Virág…….., egyedül ( ) megyek.

MIVEL MÉSZ HAZA? 
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4.) Mivel eszel az ebédlőben? Egészítsd ki!

Késsel, villa.........., kanál.........., kéz.........., pálcika.......... 

5.) Milyen gyakran jársz busszal, villamossal, metróval?

a) Egészítsd ki a szavakat! 
Írd be a táblázatba a válaszokat!

soha néha általában gyakran mindig/
mindennap

busszal X
villamos….

bicikli...

metró...

troli...

repülőgép...

gördeszka...

b) Beszélgess a pároddal!

– Milyen gyakran jársz gördeszkával?
– Soha. És te?
– Én néha.

A VÁROSBAN5
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SOHA NÉHA  ÁLTALÁBAN     GYAKRAN  MINDIG/
 MINDENNAP



6.) Mi az ellentéte? Írd be!

MI AZ ELLENTÉTE?
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Az elefánt nagy.

Az egér kicsi.

A bicikli kényelmetlen.

A metró kényelmes.

Az ebédlő tiszta. 

A park piszkos.

A csiga lassú. 

A kutya gyors.

tiszta 
kényelmes 

……………………. 
…………………….

nagy 

…………………….
…………………….
rossz
lassú
……………………. 



HOVA MEGY? 5
HOVA MÉSZ?

Hol van Zahra? Hova megy Zahra?

Zahra az iskolában van. Zahra az iskolába megy.

Zahra a tornateremben van. Zahra a tornaterembe megy.

1.) Hova mész? Egészítsd ki!

Iskolába, mosdó.........., ebédlő.........., büfé.........., tornaterem.........., 

tanári szoba.........., igazgatói iroda.........., mozi.........., 

templom.........., mecset.........., park.........., uszoda.........., 

kórház.........., megálló.........., orvosi rendelő.........., pláza.........., 

színház.........., állatkert.......... megyek. 
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HOVA MEGY ZIA?
Hol van Zia? Hova megy Zia?

Zia az udvaron van. Zia az udvarra megy.

Zia a játszótéren van. Zia a játszótérre megy.

megy
(én) megyek (mi) megyünk

(te) mész (ti) mentek

(ön)
megy

(önök)
mennek

(ő) / Zahra (ők) / a lányok

2.) Hova mentek? Egészítsd ki!

Játszótérre, a János-hegy.........., koncert.........., magyaróra.........., 
meccs.........., piac.........., menza..........,  folyosó.........., udvar.........., 
focipálya.......... megyünk.

Hova megy Zia?

HOVA MEGY? 
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3.) Ki hova megy? Keresd meg és írd le!
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

HOVA MEGY? 5

...................................................................................................................................
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1.) A városban.

a.) Hol van? Írd a képre! 
autó, busz, metró, villamos, troli, bicikli, roller, megálló, park, 
játszótér, állatkert, út, pad

HOL VAN? 

8383



HOL VAN? 5
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b.) Hol van? Írd a képre! 

utca, tér, bolt, mozi, templom, uszoda, kórház, orvosi rendelő, 
színház, ház



c) Írj 5 kérdést és 5 választ a képek alapján! Beszélgess a párod-
dal!

Hol van a színház?                                       A kórház mellett.
Milyen színű az autó?                                   Zöld.
…………………………………….............................?       ............................................
…………………………………….............................?       ............................................
…………………………………….............................?       ............................................
…………………………………….............................?       ............................................
…………………………………….............................?       ............................................

d) Mit gondolsz, ki hova megy? Egészítsd ki!

Zia a játszótérre megy.
Az igazgató úr…………………………………………………..............................megy.
Luca ………………………………………………………………...............................megy.
Ágota néni ……………………………………………………................................megy.
Anna ………………………………………………………………..............................megy.
Zahra ……………………………………………………………................................megy.
Anna doktornő ………………………………………………….............................megy.
……...................................……………………………………………………………………. .

KI HOVA MEGY?

1.) Olvasd hangosan! Beszélgess a pároddal!

Anna és Zia a szünetben 

– Szia, Anna!
– Szia! Hova mész?
– A büfébe megyek. Éhes vagyok. És te, hova mész?
– A mosdóba.

HOVA MEGY?
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1.) Olvasd hangosan! Beszélgess a pároddal!

…………………………………….............................?       ............................................

…………………………………….............................?       ............................................

Milyen színű az autó?                                   Zöld.

…………………………………….............................?       ............................................

…………………………………….............................?       ............................................

…………………………………….............................?       ............................................

Hol van a színház?                                       A kórház mellett.



2.) Olvasd el a beszélgetéseket! Olvassátok el még 
egyszer, de az aláhúzott szavakat cseréljétek ki!

Dani és Zahra iskola után

– Hova mész, Zahra?
– Hazamegyek. És te?
– Moziba megyek Mátéval.
– De jó neked! Én tanulok, és házi feladatot írok.
– Én majd este. Na, szia!
– Szia!

Zahra az aluljáróban

– Szia! Tessék.
– Csókolom! Kérek szépen egy bérletet.
– Diákbérletet?
– Igen.
– A mai naptól?
– Igen.
– 3450 Forint.
– Tessék. Köszönöm szépen.
– Én is köszönöm. Szia!
– Csókolom!

Dani és Máté az utcán

– Csókolom! Elnézést. Hol van a mozi?
– A bolt mellett, jobbra.
– Köszönöm szépen.

5 HOVA MEGY? 
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jobbra balra egyenesen szemben



GYAKORLÁS
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1.) Mit csinál Ágota néni szombaton? Írj 5 kérdést és 5 
választ!

Mikor? Kivel? Mit csinál?
9 óra Attila reggelizik

10 óra Kata sportol

13 óra Emese moziba megy

16 óra Bálint kávét iszik

Kivel reggelizik Ágota néni szombaton?           Attilával.
…………………………………….............................?       ............................................
…………………………………….............................?       ............................................
…………………………………….............................?       ............................................
…………………………………….............................?       ............................................
…………………………………….............................?       ............................................

2.) Mit kérsz? Beszélgess a pároddal!

– Kérek szépen egy szendvicset.
– Mivel?
– Sonkával és sajttal.

ketchup, majonéz, 
mustár, citrom,  

paprika, krumpli, 
kakaó, paradicsom, 
méz, sonka, saláta, 
káposzta, uborka, 

rizs, cukor

…………………………………….............................?       ............................................

…………………………………….............................?       ............................................

Kivel reggelizik Ágota néni szombaton?           Attilával.

…………………………………….............................?       ............................................

…………………………………….............................?       ............................................

…………………………………….............................?       ............................................

jobbra balra egyenesen szemben



A NÉGY ÉVSZAK6

Süt a nap. Fúj a szél. Esik az eső. Esik a hó.

Felhős az ég. Vihar van. Hideg van.
Fázom.

Meleg van.
Melegem van.
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1.) Milyen idő van? Olvasd hangosan a pároddal!

– Jó reggelt, gyerekek! 
– Jó reggelt, Ágota néni!
– Milyen idő van ma?
– Nagyon hideg van, esik az eső, és fúj a szél.



A NÉGY ÉVSZAK

Magyarországon 
négy évszak van: 
tavasz, nyár, ősz 

és tél.

Tavasszal jó idő 
van: kicsit süt a 
nap, kicsit esik az 
eső. 8 és 15 fok 
között van a napi 
hőmérséklet.
Nyáron általában 
nagyon meleg 
van: mindig süt 
a nap, néha vi-
har van. 20 és 35 
fok között van a 
hőmérséklet.

Ősszel és télen 
már hideg van: 
ősszel sokat esik 
a eső és fúj a 
szél. 
Télen általában 
esik a hó, és 
nagyon hideg 
van, mínusz 10 
fok is lehet.
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2.) Zia természetismeret-órán van. Könyvet olvas. 
Olvasd hangosan!

3.) Milyen idő van ma? Rajzold le!



A NÉGY ÉVSZAK6

Nyolc fok 
van.

tavasz nyár ősz tél
Mínusz 

három fok 
van.

A négy 
évszak: tavasz nyár ősz tél

A tizenkét 
hónap:

március
..............
..............

..............

..............
augusztus

..............
október
..............

december
..............
..............

Milyen az idő 
Magyarországon?

tavasszal nyáron ősszel télen
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8C-3C

1.) Találd meg a párokat! 

AZ ÉVSZAKOK ÉS A HÓNAPOK
2.) Egészítsd ki a táblázatot!

a) január, április, szeptember, július, február, május, július, június

b) Milyen az idő Magyarországon tavasszal, nyáron, ősszel és télen? Írd  
le az előző feladatokból!

a) január, április, szeptember, július, február, május, július, június



A NÉGY ÉVSZAK

TAVASSZAL

NYÁRON

ŐSSZEL

TÉLEN
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3.) Melyik évszakban mit csináltok? Írd le! 
Használj mi formát!

hóembert épít, úszik, teát iszik, fagyizik, sétál, a parkban fut, inter-
netezik, focizik, biciklizik, a játszótéren van, hideg kólát iszik, iskolában 
van, természetismeretet tanul, rajzol, sokat alszik, sokat pihen, 
cseresznyét eszik, házi feladatot ír, kirándul a hóban, hamburgerezik

4.) Hány évszak van Londonban/Párizsban/Kairóban/Isz-
tambulban? Milyen idő van tavasszal, nyáron, ősszel és 
télen? Írd le!

Londonban 4 évszak van. Tavasszal mindig esik az eső. 
…………….…………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………

úszunk hóembert építünk



A NÉGY ÉVSZAK6

NÉMETORSZÁG

MAGYARORSZÁG

SZLOVÁKIA

20°

8°

15°

17°

14°
14°

12°

9°

20°

8°
LENGYELORSZÁG

CSEHORSZÁG

DÁNIA

BELGIUM

HOLLANDIA

SPANYOLORSZÁG
PORTUGÁLA

FRANCIAORSZÁG

OLASZORSZÁG

AUSZTRIASVÁJC

EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁG

ÍRORSZÁG
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5.) Milyen idő van Európában? Írj választ!

Milyen idő van Franciaországban?  ……...……………………...............................
Milyen idő van Németországban? ………………………………………....................
Hol esik az eső? ………………………………………..................................................
Hány fok van Spanyolországban? ………………………......……………….............
Milyen idő van Magyarországon? ……………………………………….....................
Hol süt a nap? ………………………………………......................................................
Hol nem esik az eső? ………………………………………..........................................



RUHÁK

– Milyen idő van?
– Süt a nap, és meleg van.

– Mennyi az idő?
– 6 óra 30 perc van.

Zia ősszel esőkabátban, nadrágban, 
pulóverben és cipőben van.

Zahra nyáron szandál-
ban, pólóban és szok-
nyában van.

Anna télen csiz-
mában, kabátban, 
sapkában, sálban
és kesztyűben van.
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MILYEN IDŐ VAN? ≠ MENNYI AZ IDŐ?

1.) Ki milyen ruhában van? Olvasd hangosan!



RUHÁK6

kabát

bakancs

sportcipő

ing

bugyi

csizma

esőkabát

tornaruha

tornadressz

kesztyű ünneplő esernyő

sapka

harisnya

melltartó

kendő

farmer

blúz

sál

ruha

zokni

póló

szoknya

szandál

pulóver

papucs
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2.) Találd meg a párokat!



RUHÁK

póló
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3.) Milyen ruhában vagy Magyarországon télen, nyáron, 
tavasszal és ősszel? Egészítsd ki!

Télen kabátban, ....................................................................................................
.....................................................................................................................vagyok.

Nyáron szandálban, ...............................................................................................
.....................................................................................................................vagyok.

Ősszel pulóverben, ...............................................................................................
.....................................................................................................................vagyok.

Tavasszal esőkabátban, .......................................................................................
.....................................................................................................................vagyok.

HOL ÉLNEK A KENGURUK?

A zsiráfok Afrikában élnek.
A kenguruk Ausztráliában élnek.
A pingvinek az Antarktiszon élnek.
A tevék Afrikában és Ázsiában élnek.

Kik? Mik? 

a á
o ó
u ú ö ő ü ű

-k -’k -ok -ak -ek -ök

disznók kutyák
tevék

zsiráfok halak pingvinek hörcsögök
tevék

e é
i í



1.) Egészítsd ki!

elefántok, tigris.........., macska.........., füzet.........., tolltartó.........., 
könyv.........., toll.........., ceruza.........., radír.........., asztal.........., szék.........., 
táska.........., telefon.........., ablak.........., ajtó.........., szekrény.........., 
feladat.........., dolgozat..........,  sütemény.........., villa.........., kanál..........(!), 
tányér.........., pohár..........(!), csoki.........., kés.........., tálca.........., autó.........., 
busz.........., metró.........., villamos.........., troli.........., repülőgép.........., 
ház..........

2.) Mit csinálnak? Egészítsd ki, és Írj választ!

Mit csinálnak a tanárok? A tanárok dolgoznak. 
Mit csinálnak a felnőtt…… az irodában?  ..................................................
Mit csinálnak a gyerek….. a játszótéren?  ..................................................

Mit csinálnak a kutya….?   ..................................................
Mit csinálnak a fi ú…. tornateremben?   ..................................................
Mit csinálnak a diák…. a menzán?   ..................................................
Mit csinálnak a lány…. a napköziben?   ..................................................

6 GYAKORLÁS

játszik, alszik, dolgozik, 
tanul, pihen, sportol, 
táncol, ír, olvas, eszik
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GYAKORLÁS

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................
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1.) Milyen ruhát veszel fel?
a) Milyen ruhában vagy nyáron? Rajzold le és írd le!

b) Milyen ruhában vagy télen? Rajzold le és írd le!



A 2. B OSZTÁLY

1.) Olvasd hangosan!

Zia: „Sziasztok! Ez a második bé osztály. Az osztályba 13 lány és 17 
fi ú jár. Mindenki nagyon kedves és barátságos. 

A legjobb barátom Bence. Bence tíz éves, magyar fi ú. Alacsony, 
barna hajú és szemüveges. Nagyon szeret sportolni: imád focizni 
és korcsolyázni. Szeret tanulni is, de nem szeret moziba menni.”

Bence: „Az osztályban a legjobb  barátom Zia. Zia magas, vékony 
és fekete hajú. Nagyon kedves és okos fi ú. Nagyon jól tud olvasni 
és számolni. Szeret énekelni, biciklizni és olvasni. Sajnos nem tud 
korcsolyázni.”

Lilla: „Ki a legjobb barátnőm az osztályban? Hát persze, hogy Kinga! 
Kinga nagyon szép és aranyos lány. Magas, szőke hajú és kék szemű. 
Imád rajzolni és festeni. Nem szeret matekozni.”

Kinga: „A legjobb barátom Zoli. Nem túl sportos, de vicces fi ú. Egy 
kicsit duci, szemüveges, zöld szemű és barna hajú. Utál futni és 
teniszezni, de nagyon szeret gitározni. Tud egy kicsit dobolni és 
zongorázni is. Nagyon szépen tud énekelni.”

AZ OSZTÁLYBAN7
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2.) Ki tud/szeret/imád….? Írj választ!

Nagyon jól tud olvasni.                Zia
Imád focizni.  …………………………………………………………..
Szeret énekelni.   …………………………………………………………..
Utál teniszezni.   …………………………………………………………..
Tud egy kicsit zongorázni.  …………………………………………………………..
Imád korcsolyázni.   …………………………………………………………..
Nem tud korcsolyázni.   …………………………………………………………..
Utál futni.   …………………………………………………………..
Imád rajzolni.   …………………………………………………………..
Szeret tanulni.  …………………………………………………………..
Szeret biciklizni.   …………………………………………………………..
Nem szeret matekozni.   …………………………………………………………..
Nem szeret moziba menni.   …………………………………………………………..

TUDSZ ÚSZNI? SZERETSZ TANULNI?

AZ OSZTÁLYBAN

beszél beszélni
tanul tanulni
olvas olvasni
biciklizik biciklizni
focizik focizni

mond mondani
ért érteni
tanít tanítani
játszik játszani

eszik enni
iszik inni
vesz venni
tesz tenni
hisz hinni
van lenni
megy menni
alszik aludni 99

UTÁL  NEM SZERET  SZERET  NAGYON  
 SZERET

       IMÁD
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(én)

(nem)

tudok szeretek

énekelni
olvasni
táncolni

(te) tudsz szeretsz
(ő, ön) tud szeret

(mi) tudunk szeretünk

(ti) tudtok szerettek
(önök)

tudnak szeretnek(ők) / a 
lányok

3.) Mit szeretsz, mit utálsz, és mit tudsz csinálni? Írd le!

úszik, felel, angolul beszél, kirándul, magyarul tanul, játszik, focizik, 
sportol, sokat beszél, biciklizik, könyvet olvas, házi feladatot ír, inter-
netezik, facebookozik, tévét néz, alszik, dolgozatot ír, sétál

MIT SZERETSZ CSINÁLNI?7
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SZERETEK 

   úszni

UTÁLOK TUDOK

Imádok biciklizni.
Tudsz úszni?
Bence nem szeret táncolni. 

Utálunk focizni.
Szerettek énekelni?
A kutyák nem tudnak beszélni.



4.) Mit szeretsz csinálni? Mit nem szeretsz csinálni? 
Beszélgess sok diákkal! 

– Szeretsz sportolni?
– Igen, nagyon szeretek! És te?
– Én nem szeretek sportolni.

a) Írd be a neveket a táblázatba!

nem egy kicsit nagyon

sportolni Zahra

tanul….

rajzol....

számol….

olvas….

fut….

MIT SZERETSZ CSINÁLNI?

Mit szeretsz csinálni? Mit nem szeretsz csinálni? 

b) Írj mondatokat az osztálytársaidról!

Zahra nagyon szeret sportolni.
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
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MIT SZERETSZ CSINÁLNI?7
5.) Milyenek vagyunk? Írd be a képek alá!

sokat tud beszélni, jól tud focizni, tud repülni, szeret kólát inni, 
szeret kint lenni, sokat tud futni, gyorsan tud futni, nem tud 
számolni, szeret olvasni, imád facebookozni, szeret tanulni, szeret 
internetezni, nem szeret csokit enni, nem szeret sportolni

6.) És te…? Írj választ!

Milyen zenét szeretsz hallgatni?  ................................................................
Mikor tudsz jól tanulni?  ................................................................
Szeretsz Magyarországon élni?  ................................................................
Mit szeretsz enni?  ................................................................
Milyen fi lmeket szeretsz nézni?  ................................................................
Mit szeretsz reggelizni?  ................................................................
Kivel tudsz jól beszélgetni?  ................................................................
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A tanárok sokat tudnak 
beszélni.
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

A diákok jól tudnak 
focizni.
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

A madarak tudnak 
repülni.
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................



MILYENEK VAGYUNK?

MILYEN LÁNY LILLA? MILYEN FIÚ ZIA?

Külső tulajdonságok 

Belső tulajdonságok 
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Zia magas. Bence 
alacsony.

András 
sportos.

Zoli duci. Kinga szép.

Zia fekete 
hajú.  

Bence barna 
hajú.

Kinga szőke 
hajú.

Bence 
szemüveges.

Kinga kék 
szemű.

Bence okos. Zia kedves. Kinga 
aranyos.



1.) Milyen Zia, Bence, Zoli és Kinga? 
a) Egészítsd ki!

Zia………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Bence ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Zoli…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Kinga ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

MILYENEK VAGYUNK?7
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b) Ki a legjobb barátod? Rajzold le! 

c) Milyen gyerek a legjobb barátod? Egészítsd ki!

A legjobb barátom …………………………………………………………………….........
Nagyon szeret ...……………………………………………………………………………......
Jól tud …………………………………………………………………………………………….
Nem szeret …………………………………………………………………………………......
Imád………………………………………………………………………………………………...

A KÖNYVTÁRBAN

Csak két gyerek van a könyvtárban. Bence az asztal mellett ül, és 
angol házi feladatot ír.  Egy fi ú az ablak előtt áll, és énekel.

– Bocsi, itt nem szabad énekelni. 
– De miért nem? 
– Mert nem tudok tanulni. Ez a könyvtár. Itt csak tanulni és olvasni 
lehet. Csendben kell lenni.
– És hol lehet énekelni és táncolni?
– A szünetben, az udvaron. És az énekórán.

MILYENEK VAGYUNK?
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1.) Mit szabad és mit nem szabad csinálni az iskolában? 
    Írd le!

Az udvaron szabad .....………………………………………………………………………
......…………………………………………………….......................................................
A szünetben szabad …………………………………………………………………………
…………………………………………………………..........................................................
Az órán nem szabad …………………………………………………………………………
…………………………………………………………..........................................................
Az iskolában tilos ……………………………………....……………………………………
………………………………...........................................................................................
A könyvtárban lehet ………………………………………………………………………..
………………………………...........................................................................................
Az iskolában tanulni, ………………………………………………………………………….
.……………………………….................................................................................. kell.

2.) Zahra, mit csináltok az iskolában? Találd meg a párokat!

MIT CSINÁLTOK AZ ISKOLÁBAN? 7
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Angolórán futunk, ugrálunk, röplabdázunk és 
focizunk.

Magyarórán angolul beszélünk.

Környezetórán verseket és novellákat olvasunk.

Tornaórán az állatokról és a növényekről 
tanulunk.

Rajzórán számolunk, és 
feladatokat csinálunk.

Történelemórán képeket festünk, 
színezünk és rajzolunk.

Matematikaórán királyokról, országokról 
beszélünk.

állatokról, 
országokról, 
királyokról, 
növényekről
tanul/beszél 



3.) Mi van a papírboltban? Találd meg a párokat!

4.) Mit kell hozni…? Egészítsd ki!
    

Mit kell hozni matekórára? Körzőt és vonalzót.
Mit kell hozni az angolórára? ..............................................................................
Mit kell hozni a magyarórára? ............................................................................
Mit kell hozni rajzórára? ......................................................................................
Mit kell hozni történelemórára?..........................................................................
Mi van a tornazsákban? .......................................................................................

MI VAN A PAPÍRBOLTBAN?
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toll

ceruza

színes ceruza

rajzlap

festék

ecset

gyurma

vonalas füzet

kockás füzet

körző

tempera

vonalzó

kulacs

tornazsák

fi lctoll

szivacs

kréta

történelem=töri,
matematika=matek, 

testnevelés=tesi
    



Zahra és Ági beszélgetnek.

– Tudsz adni egy tollat, Ági?
– Persze.
– És egy vonalzót?
– Sajnos nem tudok adni, otthon van.
– Kár. Köszi a tollat!
– Szívesen.

1.) Ki mit kér? Egészítsd ki!

Luca, …………...………………….................................................... adni egy tollat? 
Peti, kérek  ………………………....................................................... egy atlaszt! 
Virág, tudsz  ………………………................................................... egy könyvet?
Dani, kérek szépen egy ………………………........................................................! 
Zahra, tudsz adni egy ………………………............................................. ceruzát? 

TUDSZ ADNI EGY TOLLAT?7
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Kérek szépen egy tollat!

Szeretnék kérni egy tollat! 

Tudsz adni egy tollat?

– Sajnos nem tudok adni, otthon van.



2.) A papír-írószer boltban. Olvassátok hangosan 
a dialógust! Beszélgessetek az új szavak segítségével!

– Elnézést, van színes ceruza?
– Igen, tessék.
– Köszönöm. Gyurmát és színes krétát is keresek.
– Gyurma sajnos nincs.
– Értem. Mennyibe kerül a színes ceruza és a kréta?
– 1800 Forint.

b) Most te vagy a papírboltban. Mit kérsz?

ceruza, ecset, festék, fi lctoll, kockás füzet, körző, 
rajzlap, szivacs, tempera, toll, vonalas füzet, vonalzó

MI VAN A PAPÍRBOLTBAN?
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2.) A papír-írószer boltban. Olvassátok hangosan 
a dialógust! Beszélgessetek az új szavak segítségével!

MI VAN A PAPÍRBOLTBAN?
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4.) Hogyan kérsz? Egészítsd ki!

TUDSZ ADNI EGY TOLLAT?7
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Bence, 
tudsz adni egy 
ceruzát?

Ágota néni, sze-
retnék kérni egy 
tollat!

Anna, ............................
.......................................
.......................................
.....................................?

Tamás bácsi, ............
.....................................
......................................
.....................................!

Zahra, ..........................
......................................
......................................
....................................?

Ágota néni, ...............
.....................................
......................................
.....................................!

Zia, ..............................
.......................................
......................................
.....................................?

Tamás bácsi, ............
.....................................
......................................
.....................................!

Luca, ............................
.......................................
......................................
.....................................?

Ágota néni, ...............
.....................................
......................................
.....................................!



1.) Fiúk és lányok beszélgetnek. Beszélgess a pároddal!

2.) Melyik a jó? Melyik a rossz? Írd le jól!

Angolórára könyvet és vonalzót kell hozni.
Angolórára könyvet és tollat kell hozni.

Matekórára temperát és ceruzát kell hozni.
...................................................................................................................................
Történelemórára körzőt és vonalas füzetet kell hozni.
...................................................................................................................................
Nyelvtanórára kockás füzetet és tollat kell hozni.
...................................................................................................................................
Testnevelés órára tornacipőt és krétát kell hozni.
...................................................................................................................................
Környezetismeret-órára festéket és focilabdát kell hozni.
...................................................................................................................................

GYAKORLÁS
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–  Sziasztok! Szerettek 
facebookozni?

– Persze, szeretünk!

– Sziasztok! Tudtok kosarazni?
–  Nem, sajnos nem tudunk. 

Focizni tudunk.

olvasni, tévézni, aludni, 
játszani, főzni, tanulni, 
csokit enni, kólát inni, 

mosogatni

utál, nem szeret, 
szeret, nagyon 

szeret, imád, tud



HOL VAN AZ UZSONNÁM?

Reggel hét óra van, nyolc órakor kezdődik az iskola. Zia álmos, és nem 
talál semmit.

– Jaj, hol van az uzsonnám? 
– Itt van az asztalon.
– Hú, tényleg! És a tolltartóm?
– Talán a táskában…
– De hol lehet a cipőm és a nadrágom?
– Biztos a szekrényben.
– És a hörcsögöm?
– A hörcsögöd? A hörcsögöd nem kell az iskolában!
– Ja, tényleg...

HOL VAN? 8
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a cipőm az uzsonnám a nadrágom a házam a székem a hörcsögöm

a cipőd az uzsonnád a nadrágod a házad a széked a hörcsögöd
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1.) Zia ma nem talál semmit. Mit mond? Egészítsd ki!

Jaj, hol van a mobilom, a toll........., a könyv.........., a tornazsák.........., 
a leckefüzet.........., a szendvics.........., a kabát.........., a sál.........., 
a sapka.........., a napszemüveg.....................................................................?

2.) Dicsérd meg a barátod dolgait! Egészítsd ki!

De szuper a mobilod!
Milyen szép a pulóver..........!
De okos a kutya..........!
Milyen érdekes a könyv..........!
Milyen jó a ceruza..........!
De aranyos a hörcsög..........!
De jó a ....................!
Milyen aranyos a ....................!
Ó, de szép a  ....................!

3.) Mi van az iskolatáskádban? Írd le! 
Beszélgess a pároddal!  
Mi van a táskádban?

A füzetem, a mobilom, 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…...........................................

HOL VAN?
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3.) Mi van az iskolatáskádban? Írd le! 



4.) Zahra bemutatkozik. 
a) Egészítsd ki!

A nevem Zahra. A ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......

b) És te? Írj bemutatkozást!

A nevem …..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

5.) Kedvencek. Zahra mesél. 

BEMUTATKOZÁS8
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Név: Zahra
Telefonszám: 06-30/544-21-39
Cím: Budapest, Százszorszép utca 4.
E-mail cím: zahra@eperfaiskola.hu
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A nev



KEDVENCEK

a) Egészítsd ki!

Sziasztok! A kedvenc színem a ……………........…..……. . A kedvenc éte-
lem a …………….....…..….. A kedvenc állatom a ……………............………. . 
A kedvenc tantárgyam a .....………….....…………. . A kedvenc fi lmem a 
………...…….……….  A kedvenc italom a …….……….....………. . A kedvenc 
szuperhősöm ………….....…………..  .
És neked?

b) Mi a kedvenc ..........? Írj választ!

Mi a kedvenc színed?     A kedvenc színem a sárga.
Mi a kedvenc zenéd?     ……………………………………………….............................
Mi a kedvenc állatod?     ………………………………………………...........................
Mi a kedvenc országod?     ……………………………………………….......................
Mi a kedvenc magyar szavad?     ………………………………………………............
Ki a kedvenc szuperhősöd?     ……………………………………………….................

c) Írj 6 kérdést! Beszélgess a pároddal!

Mi a kedvenc………………………………............................................................?
Ki a kedvenc………………………...........................................................……….?
Mi a kedvenc………………………………............................................................?
Ki a kedvenc………………………...........................................................……….?
Mi a kedvenc………………………………............................................................?
Ki a kedvenc………………………...........................................................……….?

Mi a kedvenc színed?     
Mi a kedvenc zenéd?     ……………………………………………….............................
Mi a kedvenc állatod?     ………………………………………………...........................
Mi a kedvenc országod?     ……………………………………………….......................
Mi a kedvenc magyar szavad?     ………………………………………………............
Ki a kedvenc szuperhősöd?     ……………………………………………….................
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1.) Zahra kedvenc szuperhőse Superhős Szandi. 
Olvasd hangosan a szöveget! 

Sziasztok!

Szuperhős Szandi vagyok. A nagypapám 
Villám Vili, ő nagyon gyorsan tud futni. 
A nagymamám Füles Fanni, mindent 
hall. Az anyukám Szárnyas Szilvi, ő 
tud repülni. Az apukám Erős Erik, ő 
szupererős. A húgom Röntgen Reni, 
mindent lát. A bátyám Duma Dani, tud 
beszélni az állatokkal.
Én Szuperhős Szandi vagyok, és 
mindent tudok!  Tudok gyorsan futni, 
mindent látok és hallok, tudok repülni, 
tudok beszélni az állatokkal, 
és szupererős vagyok!

2.) Ki kicsoda? Írj választ!

Ki tud gyorsan futni? Villám Vili.
Ki lát mindent?   ..............................................................................
Ki szupererős?    ..............................................................................
Ki hall mindent?  ..............................................................................
Ki tud repülni?  ..............................................................................
Ki tud gyorsan futni, repülni, 
és beszélni az állatokkal?  ..............................................................................

3.) Egészítsd ki Szuperhős Szandi családfáját!
nagypapa, nagymama, apa/apuka, anya/anyuka, gyerek, testvér, 
báty, öcs, nővér, húg

A KEDVENC SZUPERHŐSÖM8
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Sziasztok!

Szuperhős Szandi vagyok. A nagypapám 
Villám Vili, ő nagyon gyorsan tud futni. 
A nagymamám Füles Fanni, mindent 
hall. Az anyukám Szárnyas Szilvi, ő 
tud repülni. Az apukám Erős Erik, ő 
szupererős. A húgom Röntgen Reni, 
mindent lát. A bátyám Duma Dani, tud 
beszélni az állatokkal.
Én Szuperhős Szandi vagyok, és 
mindent tudok!  Tudok gyorsan futni, 
mindent látok és hallok, tudok repülni, 
tudok beszélni az állatokkal, 
és szupererős vagyok!

1.) Zahra kedvenc szuperhőse Superhős Szandi. 

Szuperhős 
Szandi

szülők

gyerekek

nagyszülők



4.) Mi a párja? Írd be!

apa - …………………….
nagymama - …………………….
báty - ……………………. (fi úk)
nővér - ………………….... (lányok)

5.) A család. Hol van nyolc magyar szó? Keresd meg és 
írd le a nyolc szót!

A P A CS B H N

NY K L K Á O A

A K Á N TY V GY

H N J H Ú G M

J Ő L É Á Ő A

D V Ö CS N N M

Á É B E A V A

V R C C X R X

N A GY P A P A

A CSALÁD
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apa
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..



6.) Most ti vagytok Luca és Zia. Ki mit tud? Beszélgess a 
pároddal a képek alapján!

– Mit tud a nővéred?
– Tud énekelni és táncolni. És a bátyád?
– Tud focizni és kosarazni.

SZERETSZ SPORTOLNI?
Interjú Szuperhős Szandival

– Szandi, te mindent tudsz! Tudsz repülni, beszélgetni az állatokkal,
gyorsan futni… Szeretsz sportolni?
– Persze! Szeretek kosárlabdázni, futni és biciklizni.
– Van biciklid?
– Igen, van egy piros biciklim. Biciklivel járok a boltba és a parkba.
– A piros a kedvenc színed?
– Igen, és a sárga. Van egy sárga gitárom. Nagyon jól tudok
gitározni.
– Szóval zenélsz is. Te tényleg szuper vagy!
– Köszönöm. De van egy hibám: nem tudok korcsolyázni. Nincs
korcsolyám, és félek a jégen.
– Értem. Köszönöm az interjút!
– Szívesen! Sziasztok, gyerekek!

KI MIT TUD?8
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(nekem)
van/nincs

biciklim / korcsolyám / atlaszom / tollam / 
füzetem / bőröndöm

(neked) biciklid / korcsolyád / atlaszod / tollad / 
füzeted / bőröndöd

1.) Luca és a felszerelése
a) Kérdezd Lucát! Írj hat kérdést!

Van angolfüzeted?
.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

b) Most te vagy Luca. Válaszolj a kérdésekre!
Beszélgess a pároddal!

VAN BICIKLID?
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Van biciklid?
:) Igen, van (biciklim).

Van korcsolyád?
:( Nem, nincs (korcsolyám).



2.) Zahra és Anna beszélgetnek. Olvasd hangosan! 
Beszélgess a pároddal! 

– Van ma matekórád?
– Nincs. És neked?
– Nekem van. Dolgozatot írunk.
– És van angolórád?
– Igen. Egy érdekes projektet csinálunk.

3.) Tamás bácsi beszélget a gyerekekkel.
a) Olvassátok hangosan a dialógust!

– Szia, Bence! Van háziállatod?
– Igen, tanár úr! Van egy kutyám, három cicám és tíz kicsi kék
halam.
– És neked, Lilla?
– Nekem sajnos nincs háziállatom.

VAN BICIKLID?8

a) Olvassátok hangosan a dialógust!
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HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

1. olvasás technika angol környezet matematika

2. írás matematika írás testnevelés angol

3. angol fogalmazás rajz matematika olvasás

4. ének testnevelés olvasás írás környezet

– Nekem sajnos nincs háziállatom.



b) Beszélgess sok gyerekkel, és írd le!

Szia…………..! Van háziállatod?
………………………………………………………….........................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
………………………………………………………….........................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

c) Van háziállatod? Rajzold le, és írd le, milyen! Nincs háziállatod? 
Rajzold le a kedvenc állatodat, és írd le, milyen! 

VAN BICIKLID?

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

...........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.............................................................
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1.) Készíts interjút Erős Erikkel az iskolaújságba!
Írj 8 kérdést és 8 választ!

– Mi a neved?
………………………………………………………….........................................................
– Hány éves vagy?
………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………….........................................................

GYAKORLÁS8
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………………………………………………………….........................................................

122

………………………………………………………….........................................................



2.) Rajzold le a szörnyecskéket!  

d) Most te jössz! Rajzold le a kedvenc szörnyecskédet! Mondd el, 
hogy milyen: hány lába van, hány szeme van, milyen színű, stb.!

GYAKORLÁS
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a) Van három szemem, 
öt lábam, négy fogam és 
három kezem. Piros színű 
vagyok.

b) Van hét fejem, egy kék 
szemem, három fülem és  
két lábam. A hasam nagy.

c) Van két nagy fejem, 
nyolc kicsi fülem, négy 
szemem, három lábam és 
két kezem. A fejem zöld, 
a lábam sárga, a kezem 
pedig kék.  

2.) Rajzold le a szörnyecskéket

GYAKORLÁS



BETEG VAGYOK, MI A HÁZI?9
A RENDELŐBEN

1.) Zahra beteg. Olvasd hangosan a pároddal!

Zahra magyaróra után rosszul van. Fáj a hasa. 
Bemegy a rendelőbe.
Az orvosi rendelő az első emeleten van, és Szabó 
Anna doktornő minden szünetben itt rendel.
– Jó napot kívánok, doktornő!
– Jó napot kívánok! Melyik osztályba jársz?
– Zahra vagyok, az ötödik bé osztályba járok.
– Mi a panaszod?
– Nagyon fáj a hasam.
– És a fejed is fáj?
– Nem, az nem fáj.
– Rendben. Most jön egy rövid vizsgálat.

A doktornő nagyon kedves, sokat kérdez, és a vizsgálat után 
gyógyszert ad.
–Tessék. Otthon kell maradni 3 napot. Nem szabad csokit enni, és
kólát inni. De lehet teát vagy vizet inni, és rizst enni. Ha pénteken is
fáj a hasad, gyere vissza!
– Köszönöm, doktornő!  Viszontlátásra!
– Viszontlátásra!

2.) Igaz vagy hamis? Írd le!

Zahra az ötödik bé osztályba jár. igaz
Zahra rosszul van.  ...........................................
Zahrának fáj a füle.  ...........................................
Az orvosi rendelő a második emeleten van.  ...........................................
Szabó Anna az iskolaorvos.  ...........................................
Szabó Anna nagyon kedves.  ...........................................
Tilos rizst enni.  ...........................................
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3.) Testrészek. Mi micsoda? Írd be! 
szem, száj, haj, fej, fül, has, láb, kéz, fog

4.) Mi fáj? Egészítsd ki! 

A TESTRÉSZEK
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szem, száj, haj, fej, fül, has, láb, kéz, fog

fej szem fül fog

fáj a fejem fáj a szem….. fáj a fül….. fáj a fog…..

torok láb kéz has

fáj a tork….. fáj a láb….. fáj a kez….. fáj a has…..



5.) Beszélgess a pároddal!

6.) Mit csinálsz, mit nem csinálsz, ha beteg vagy? 
Egészítsd ki!

alszom, hallgatok, internetezem, iszom, maradok, megyek, pihenek

7.) Zahra beteg, és Facebookon beszél Lucával.
Olvasd hangosan a pároddal!

– Helló, Luca!
– Szia, Zahra, mi újság? Hogy vagy?
– Köszi, egy kicsit jobban vagyok.

Tudsz egy kicsit segíteni?
– Persze!
– Hányadik oldalon van az angol házi?
– Tankönyv 58. oldal, 3. feladat.
– Köszi! Tanulok egy kicsit, mert hétfőn már megyek iskolába.
– Szuper! Jobbulást! Hétfőn találkozunk! Szia!
– Szia!

BETEG VAGYOK, MI A HÁZI?9
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– Köszi! Tanulok egy kicsit, mert hétfőn már megyek iskolába.

– Jól vagy?
– Igen, jól vagyok, semmi bajom!

– Jól vagy?
– Nem, rosszul vagyok.

Ha infl uenzás vagyok, 
nem .................... iskolába,
ágyban .................... ,
sokat .................... ,
sok teát .................... .

Ha fáj a lábam, sokat ..................... .
Ha fáj a fülem, nem .................... 
zenét.
Ha fáj a szemem, nem ................... .

– Jól vagy? 

– Mi a baj?
– Fáj a fülem.



11.   tizenegyedik
12.   tizenkettedik
13.   tizenharmadik
14.   tizennegyedik
15.   tizenötödik
20.   huszadik
30.   harmincadik
40.   negyvenedik
50.   ötvenedik
100.  századik

1.) Egészítsd ki!

2.) Olvasd hangosan!

Mi a házi feladat?

Matematika: könyv 114. oldal 5. feladat
Angol: könyv 96. oldal, 11.a feladat
Nyelvtan: munkafüzet 27. oldal, 2.b feladat
Történelem: könyv 103. oldal, 8. feladat
Biológia: munkafüzet 19. oldal, 10. feladat

HOL A HÁZI FELADAT?

11.   tizenegyedik
12.   tizenkettedik
13.   tizenharmadik
14.   tizennegyedik
15.   tizenötödik
20.   huszadik
30.   harmincadik
40.   negyvenedik
50.   ötvenedik
100.  századik

11.   tizenegyedik
12.   tizenkettedik
13.   tizenharmadik
14.   tizennegyedik
15.   tizenötödik
20.   huszadik
30.   harmincadik
40.   negyvenedik
50.   ötvenedik
100.  századik

Ez a 46. ....................            

Ez a 23. ....................                

Ez a 14. ....................                

Én vagyok a 15. ....................                 

Ez a 12. bé ....................                        
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Én vagyok a 15. ....................                 

Leckefüzet

matek: 47. o. 13. f.

töri: 127. o. 3.

magyar: mf. 58. o. 17. f.

Ez a 46. ....................            46

Ez a 23. ....................                23.)

Ez a 14. ....................                
14.

Ez a 12. bé ....................                        



PROGRAMOK9

Szia, ………………..!
Szia, ………………..! Hogy vagy? Beteg vagy még?
Nem, …………………………… .
Van kedved ………………………………….menni szerdán?
Igen. Hány órakor?
…………………………… találkozunk az ……………………... előtt.
Szuper! Ott találkozunk! Szia!
Szia!

Vasárnap délelőtt van. Zahra 
már nem beteg. Házit ír. 
Csöng a telefon:
– Szia, Zahra! Anna vagyok. 
Beteg vagy még?
– Szia, Anna! Nem, már jól 
vagyok.
– Van kedved moziba menni 
ma délután?

– Igen! Milyen fi lmet nézünk?
– Van egy nagyon jó animációs 
fi lm a Mese Moziban.
– Szuper! Mikor találkozunk?
– 5 órakor a mozi előtt.
– Oké. Megyek. Köszi! Szia!
– Szia!

03. 05. 06. 07.

SZERDA PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

18:00 óra - Állatkert:
Zsiráfok és 
oroszlánok előadás

15.00 óra - Mese 
Mozi: Szuperhős 
Szandi fi lmklub

13.00 óra - Eperfa 
Park: focimeccs

 17.30 - játszótér

1.) Programok. Egészítsd ki a dialógust! 
Beszélgess a pároddal!
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MÁJUS

 17.30 - játszótér



2.) Olvasd hangosan! Egészítsd ki a szöveget!

Zia és Zahra az Eperfa Iskolában tanulnak. 
Már tudnak egy kicsit beszélni magyarul! És Te? 

GYAKORLÁS
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Szia! Zia vagyok. A második a osztályban tanulok. Az osztályfőnököm 
Ágota néni. Az iskolában Bencével ülök egy padban. Minden reggel 
busszal megyek iskolába. Szeretek focizni, és angolul tanulni.  A kedvenc 
ételem a sajtos pizza, a kedvenc italom a citromos tea. Hétvégén 
általában tévét nézek, vagy telefonozom. Van egy cicám, Barni. 

Szia! Zahra vagyok. Az ötödik bé osztályban tanulok. ………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Szia! ……………………………. vagyok.  …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….............................

És te?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



1.) Melyik a jó válasz? Húzd alá!
Szia! Jól vagy?

a) - Igen, van egy hörcsögöm.
b) - Köszi, jól vagyok. És te?
c) - Kérek egy kólát.

2.) Melyik a jó válasz? Húzd alá!
Van egy tollad?

a) Szép idő van.
b) Nagyon jó.
c) Nem, nincs.

3.) Melyik a jó válasz? Húzd alá!
Szia Zia, mit kérsz?

a) Kérek egy narancsot és egy teat.
b) Kérek egy narancset és egy teát.
c) Kérek egy narancsot és egy teát.
d) Kérek egy narancsöt és egy teat.

4.) Melyik a jó válasz? Húzd alá!
Szia Zahra, mit csinálsz?

a) Magyarórán ülök és olvasek.
b) Magyarórán ülok és olvasok.
c) Magyarórán ülök és olvasok.

5.) Melyik a jó válasz? Húzd alá!
Zahra, hol van a cica?

a) Az alatt asztal van.
b) Az asztal alatt van.
c) Van az alatt asztal.
d) Van az asztal alatt.

6.) Melyik a jó válasz? Húzd alá!
Mi a kedvenc gyümölcsöd, Zia?
a) A sajt.
b) A kukorica.
c) Az eper.
d) A spagetti.

7.) Melyik a jó válasz? Húzd alá!
Milyen nyelven beszélsz, Zahra?

a) Magyarul és angolül.
b) Franciaul és angolul.
c) Magyarul és farnciáül.
d) Magyarul és franciául.

8.) Melyik a jó válasz? Húzd alá!
Mit csinálsz délután, Zia?

a) Focizom a parkban.
b) Olvasek az ágyban.
c) Sátélök a parkban.
d) Tévét nézem a nappaliban.

9.) Melyik a jó válasz? Húzd alá!
Milyen az idő, Zahra?

a) Tíz óra van.
b) Süt a nap.
c) Hétfő van.
d) Bocsi, nincs időm.

10.) Melyik a jó válasz? Húzd alá!
Miben vagy télen, Zia?

a) Sapkában és csizmában.
b) Szandálban és rövidnadrágban.
c) Papucsban és zokniban.
d) Fürdőnadrágban.

MIT TUDOK?9



IKONJEGYZÉK

Írd le!

Írj választ!

Egészítsd ki!

Írj kérdést!

Írd be a táblázatba!

Húzd alá!

Színezd ki!

Rajzold le!

Számold ki!

Találd meg a párokat!

Hasonló jelentés, de nem ugyanaz.

Nézz körül!

Olvasd hangosan!

Olvasd hangosan a pároddal!

Beszélgess a pároddal!

Gondolkodj el! / Nehéz feladat!
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