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A szabadidő eltöltése  1.2./A

A meghatározások segítségével töltsd ki a keresztrejtvényt!
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1. ő játssza el a szerepet
2. ő rendezi a darabot

3. ő tervezi meg a díszletet
4. ő írja a zenét

5. ő írja színpadra a darabot

6. ő készíti a színészek sminkjét

7. ő tervezi meg a színpadi táncot
8. ők zenélnek

9. ők táncolnak a színpadon
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A következő szavak a filmhez kapcsolódnak. Az összekevert betűkből
csinálj értelmes szavakat, majd írd be őket a megfelelő helyre!
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Olvasd el az alábbi szövegeket, s párosítsd őket a megadott címekkel
és szerzőkkel!
Címek:
Egri csillagok
Vuk
A Pál utcai fiúk
Légy jó mindhalálig
Írók:
Fekete István
Gárdonyi Géza
Móricz Zsigmond
Molnár Ferenc
1. Egy árva kisróka története, akit a nagybátyja tanít meg vadászni, az erdőben eligazodni.
Élete során sok kalandban vesz rész, s legfőbb ellenségének Simabőrűt, az embert tekinti.
2. A két kisgyermek, Gergő és Vica felnőtté válásának története összekapcsolódik a török
elleni harcokkal. A regény tetőpontja az Eger várát védők harca a törökkel.
3. Egy kisfiú, Nyilas Misi története a debreceni kollégiumban. Misi sok csalódás során felnőtté
válik, s megtanulja, hogy a felnőttek világa nem olyan, mint ahogy képzelte.
4. Két fiúcsapat harcol egymás ellen a grundért. Barátság, szeretet, árulás és csalódás kíséri a
fiúk életét a grundért vívott harcban.
Megoldás:
1....................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................
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Kösd össze a következő országokat és a hozzájuk illő tevékenységeket,
majd alkoss velük mondatokat!
Egyiptom

sétál a Vörös téren

Kína

eszik egy finom pizzát

Hollandia

megcsodálja a tulipánokat

Moszkva

napozik a Copacabana strandján

India

meglátogatja a Taj Mahalt

Anglia

megnézi a piramisokat

Spanyolország

kengurukat etet

Brazília

lefényképezi a zsiráfokat és a zebrákat

Ausztrália						

találkozik egy bobbyval

Franciaország

sétál a Nagy Falon

Kanada

flamencót táncol

Olaszország

megnézi az Eiffel-tornyot

Kenya

részt vesz egy jéghokimeccsen
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Állítsd helyes sorrendbe a párbeszéd sorait!
1. Halló! Szabó Katalin.

___ Jó ötlet. Hova megyünk?

___ Sajnos ma este nem érek rá. Moziba megyek Gabival.

___ Délután fél ötkor az Oktogonon, a Burger King előtt, jó?
___ Én is, köszi. Mi újság?

___ Szia, Kati! Péter vagyok.
___ Igen, nincs programom.

___ Rendben van. Pénteken találkozunk! Szia!
___ Értem. És péntek délután szabad vagy?
___ Szia, Péter! Hogy vagy?

___ Mit szólsz a Pesti Est Caféhoz?
___ Ráérsz ma este?

___ Köszönöm, jól. És te?

___ Jó hely, és nagyon finom a fagyi. Rendben. Hánykor és hol találkozunk?
___ Nagyszerű. Elmegyünk fagyizni?
___ Viszlát pénteken!
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Milyen programot javasolnál hétvégére Katinak, Ferinek és Áginak?
Kati: Nagyon fáradt vagyok. Egész héten sokat tanultam, mert több dolgozatot is írtunk. A
hétvégén látni sem akarom a szobámat és az íróasztalomat! Friss levegőre vágyom.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Feri: A héten náthás voltam, otthon feküdtem. Először örültem, hogy nem kell iskolába mennem,
de egy-két nap után rossz volt egyedül. Szerencsére most már jól vagyok, nagyon jó lenne a
hétvégén végre emberek között lenni.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ági: Tegnap érkeztem meg a kétnapos osztálykirándulásról. Jól éreztem magam, de nagyon
elfáradtam. Sokat túráztunk, és most izomlázam van. A második nap már fájt a fejem, mert az
osztálytársaim mindig kiabáltak, és hangosan hallgatták a zenét a buszban. Szeretem őket, de a
hétvégén szeretnék egyedül lenni.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Megkérdezték Józsit, Jutkát és Krisztát, hogy mit csinálnak a
legszívesebben a szabadidejükben. Ezt válaszolták:
Józsi: Sokat olvasok, a legtöbbször útirajzokat és olyan regényeket, amelyekben a helyszín
valamelyik egzotikus ország. Nagyon szeretek utazni. A szüleimmel általában Magyarországon
nyaralunk, ők azt mondják, hogy először a hazánkat ismerjük meg. Igazuk van, de ha felnőtt
leszek, és sok pénzem lesz, távoli országokba is elmegyek. Annyira izgalmas lenne!
Jutka: Imádok olvasni. A barátnőim nem értik, hogy miért maradok sokszor otthon, miért
nem megyek velük buliba vagy kirándulni. Azt kérdezik, hogy nem unalmas-e a szobámban
üldögélni egyedül. Azt szoktam nekik válaszolni, hogy ha elolvasok egy regényt, az olyan,
mintha más helyekre vagy korokba utaznék. De azt hiszem, ezt nem hiszik el.
Kriszta: Mostanában a szabadidőmben is tanulok, mert a nyelvvizsgámra készülök. De ez nem
probléma, mert a nyelvtanulás az egyik hobbim. Persze ezért sokan furcsa lánynak tartanak, mert
azt gondolják, hogy idegen nyelveket beszélni hasznos, de nyelvet tanulni nagyon unalmas. De
ez nem igaz, csak tudni kell, hogyan csináljuk.

Mindhárman szeretnek csevegni is az interneten. Vajon ki kivel
kezd el beszélgetni az alábbi csevegők (chatelők) közül, akik most
jelentkeztek be a csevegőszobába?
Gergő: Sziasztok! Megint egyest kaptam irodalomórán, mert nem olvastam el a kötelező
olvasmányt. L Nem értem, a XXI. században miért fontosak még mindig a könyvek, amikor
már van számítógép, internet, tévé, videó, DVD…
Sanyi: Sziasztok! Hiányoztam már nektek, ugye? Most érkeztem meg Ausztráliából.J A
szüleimmel voltam ott három hétig. Fantasztikus ország! Annyira más ott minden, mint itthon.
Zsuzsa: Sziasztok! Csak rövid ideig tudok maradni, mert holnap tesztet írunk angolból. Annyira
nincs kedvem tanulni! Úgy irigylem az öcsémet! Csak ül a tévé előtt, nézi az angol nyelvű
rajzfilmcsatornákat és érti. Hogyan csinálja???
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Melyik információ illik rád? Ha egyik sem, írj egyet!
Ezután alakítsd át az alábbi mondatokat, használj határozói
igenevet!
Általában úgy olvasok, hogy…
1. egy kényelmes fotelben ülök.
2. az ágyamon fekszem.
3. felteszem a lábam az asztalra.
4. ………………………………………………………………………………
Általában úgy nézek tévét, hogy …
1. a fotelben vagy a széken ülök.
2. végigfekszem a díványon.
3. a készülék előtt törökülésben helyezkedem el.
4. …………………………………………………………………………………
Általában úgy alszom, hogy …
1. állig betakarózom.
2. csak egy kispárnát teszek a fejem alá.
3. felhúzom a lábam.
4. …………………………………………………………………………………

Általában
1. ……………………………………….. olvasok.
2. ……………………………………….. olvasok.
3. ……………………………………….. olvasok.
4. ……………………………………….. olvasok.
Általában
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………

nézek tévét.
nézek tévét.
nézek tévét.
nézek tévét.

Általában
1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
3. ………………………………………
4. ………………………………………

alszom.
alszom.
alszom.
alszom.
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Klári írt egy e-mailt az egyik külföldi barátnőjének, akit meghívott
2 hétre Magyarországra. Bizonyos szavak kitörlődtek a szövegből,
pótold őket!
Szia!

Megkaptam a mailedet. Nagyon örülök, hogy a nyári szünetben el tudsz jönni hozzám
Magyarországra.

Szeretném, ha Budapestet is megismernéd,                     pár napig a nagyszüleimnél leszünk,                    
ők ott laknak.

Már vannak terveim, hogy mit fogunk csinálni. Emlékszel a Várra, a Halászbástyára és a

Mátyás-templomra? Küldtem Neked képeslapot róluk,                     már láthattad őket,                
még nem tudod, hogy milyen szépek a valóságban. Majd én megmutatom Neked. Elviszlek
a Városligetbe, hogy megnézzük az Időkereket. (Tudod, írtam róla, hogy milyen érdekes.)
Elmegyünk az Állatkertbe is,                  tudom, hogy szereted az állatokat.

Írtad, hogy hallottál a Libegőről,                  szeretnéd kipróbálni. Én soha nem ültem fel rá,                    
nagyon félek a magasban.                   elmehetsz oda, mert a nagyi azt mondta, hogy elkísér.
(Ugye, milyen szuper nagymamám van?)

A nagypapám megígérte, hogy valamelyik este elvisz minket valahová autóval. (A nagyszüleim
nagyon szigorúak,                 8 óra után egyedül nem mehetünk sehová.) Mit választasz?

Megnézzünk egy lézer-show-t a Planetáriumban,              átsétáljunk Budára a kivilágított
Lánchídon?

Hamarosan találkozunk, én már nagyon várom.
Írjál!

Klári
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Melyik sportot jellemzik a következő sporteszközök és helyszínek?
Párosítsd a jellemzéseket az ábrákkal, majd csoportosítsd a sportokat
az adott szempontok alapján! Írj minden csoporthoz még két sportot,
amely eddig nem szerepelt!
Az adott sportok közül melyiket tudod csinálni? Mit szeretnél
kipróbálni?
a) háló, ütő, labda, pálya
b) kosár, labda, pálya
c) labda, kapu, pálya
d) labda, háló, pálya
e) labda, kapu, medence
f) kesztyű, ring
g) korcsolya, ütő, korong, jégpálya
h) evező, hajó
i) asztal, ütő, háló, labda
j) síléc, bot
1. Melyek azok a sportok, amelyeket télen
űzünk?
........................................................................
........................................................................
2. Melyek a nyári sportok?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
3. Melyek a csapatsportok?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

4. Melyek az egyéni sportok?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
5. Melyik sportot lehet tornateremben
csinálni?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
6. Melyek azok a sportok, amelyeket a
szabadban is csinálhatunk?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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Melyik ez a hobbi vagy sport? Olvassátok el a következő leírást, és
találjátok ki, miről van szó!
Ezt a labdajátékot minden országban nagyon szeretik. A fiúk, férfiak nagy része szabadidejében
játssza, vagy televízión keresztül nézi a mérkőzéseket, bajnokságokat. A játékot egy 50x100

méteres füves vagy salakos pályán játssza két csapat, mindegyik csapatban 11 játékos van. A
cél, hogy a játékosok az ellenfél kapujába juttassák a labdát (ami általában fekete-fehér színű),
s ezzel minél több pontot szerezzenek csapatuknak. A játék szabályosságát egy bíró és két
partjelző biztosítja.

......................................................................................................................................................
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A feladatlap:
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B feladatlap:
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Olvasd el az alábbi mondatokat, és jelöld, hogy az adott állítás igaz
vagy nem! Hány pontot értél el? Ezután az igaz állításokat alakítsd át
a fog segédigét használva!
1. Ma gyalog vagy biciklivel megyek haza az iskolából.
		
igen: 1			
nem: 0
2. Ma ebéd után megeszem egy nagy tábla csokoládét.
		
igen: 0			
nem: 1
3. Ma eszem valamilyen gyümölcsöt.
		
igen: 1			
nem: 0
4. Ma legalább egy órát a friss levegőn töltök.
		
igen: 1			
nem: 0
5. Ma legfeljebb egy órát nézek tévét.
		
igen: 1			
6. Ma sportolok valamit.

nem: 0

		
igen: 1			
nem: 0
7. Ma veszek egy liter kólát a vacsorához.
		
igen: 0			
nem:1
8. Ma vacsora után még eszem valamit tévézés közben.
		
igen: 0			
nem: 1						
9. Ma megnézem a késő esti filmet.
		
10.
		

igen: 0			
nem:1			
Ma 10 óra előtt fekszem le.
igen:1			
nem:0

8-10: Gratulálunk. Így tovább!  4-7: Nem rossz. Próbálkozz!  0-3: Jaj, jaj!
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