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1.1. FELADATLAP
Hány szót találsz meg a szókígyóban?
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1.3. FÓLIA/KIVETÍTHETŐ KÉP:
Mit csinál Timi és Tomi a szabadidejében?
1.3. Rajz 1: Timi és Tomi az iskolapadban ülnek, a fejük körül gondolatbuborékok a
következő rajzokkal:
Timi feje körül: Timi olvas, zenét hallgat, zongorázik.
Tomi feje körül: Tomi számítógépezik, tévét néz, fest. (ff)

Timi olvas, zenét hallgat és zongorázik. Tomi számítógépezik, tévét néz és fest.
Timi szeret olvasni, zenét hallgatni és zongorázni. Tomi szeret
számítógépezni, tévét nézni és festeni.
Timi olvasni akar. Tomi számítógépezni akar.
Timi zongorázni akar. Tomi festeni akar.
Timi zenét akar hallgatni. Tomi tévét akar nézni.
Timi nem akar számítógépezni. Tomi nem akar olvasni.
Timi nem akar tévét nézni. Tomi nem akar zenét hallgatni.
Timi a parkban akar olvasni (, nem a lakásban).
Tomi a szobájában akar tévét nézni (, nem a nappaliban)
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2.1. DOMINÓ
2.1. Rajz 2: internetezik (sz)
2.1. Rajz 3: gördeszkázik (sz)
2.1. Rajz 4: túrázik (sz)
2.1. Rajz 5: karatézik (sz)
2.1. Rajz 6: szörfözik (sz)
2.1. Rajz 7: búvárkodik (sz)
2.1. Rajz 8: hegyet mászik (sz)
2.1. Rajz 9: sárkányrepülőzik (sz)
(4. modul 7–8. évfolyam 4.2.A dominó)
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2.3. FÓLIA/KIVETÍTHETŐ KÉP:
Mit tud csinálni Egér Emil és Egér Enikő?
2.3. Rajz 10: Egér Emil és Enikő
egy jégpályán van, Emil magabiztosan siklik, Enikő csetlikbotlik a jégen. (sz)

Egér Emil tud korcsolyázni.
Egér Enikő nem tud korcsolyázni.

2.3. Rajz 12: Egér Emil egy
kirámolt gardróbszekrény előtt
áll, kezében fél pár korcsolya.
(sz)

„Nem tudok korcsolyázni,
mert nem találom a fél pár
korcsolyámat.”

2.3. Rajz 11: Egér Emil és Enikő
egy karaoke-bárban énekel, az
Enikőhöz közel ülők mosolyognak, az Emilhez közel ülők befogják a fülüket, és szörnyülködő arcot vágnak. (sz)

Egér Enikő tud énekelni.
Egér Emil nem tud énekelni.

2.3. Rajz 13: Egér Enikő bekötött
torokkal, a kezében egy csésze
gőzölgő teával áll. (sz)

„Nem tudok énekelni,
mert fáj a torkom.”
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2.4. FELADATLAP
_________________szeret vonattal utazni.
_________________szeret egyedül moziba menni.
_________________szeret sétálni.
_________________nem szeret repülőgéppel utazni.
_________________jól tud főzni.
_________________szépen énekel.
_________________napközben sokat telefonál.
_________________szeret sárga színű ruhát/inget viselni.
_________________minden hétvégén buliba megy.
_________________nem szeret reggelizni.
_________________szeret magyarul tanulni.
_________________jól beszél németül.
_________________szereti a zöld teát.
_________________jól tud táncolni.
_________________szeret iskolába járni.
_________________nem szeret korán kelni.
_________________szereti a csokoládét.
_________________nem szereti a spenótot.
_________________minden este internetezik.
_________________nem szereti a popzenét.
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_________________szeret sokat beszélni.
_________________szeret sokat aludni.
_________________jól tud fényképezni.
_________________szeret ősszel utazni.
_________________nem szeret levelet/e-mailt írni.
_________________szépen tud rajzolni.
_________________nem szeret hétvégén tanulni.
_________________nem szeret télen sapkát hordani.
_________________szereti a magyar népzenét.
_________________nem szeret ceruzával írni.

JÖSSZ TÁNCOLNI? 7

3.2. A SPORTKÖZPONTBAN – POSZTER
3.2. Rajz 14: A sportközpontban-poszter. A poszteren egy szabadtéri sportközpont látható. A
sportközpontban 3 pálya van és 1 úszómedence. A sportközpontban sportruhát,
melegítőt, sportcipőt viselő tizenévesek sportolnak. A teniszpályán két fiú
teniszezik. A focipályán 6 fiú focizik, kapus is áll a kapuban. A medence egyik
felén 2 úszósapkás lány úszik, az egyik gyorsúszásban, a másik hátúszásban. A
medence másik felén, leválasztva az úszóktól 3 úszósapkás, vízilabdás fiú
vízilabdázik, az egyik fiú kiemelkedik a vízből, kapura lő, a kapus védő pozícióban a kapuban. A pályákon kívül van egy kis betonozott terület, ahol egy kosárlabdapalánk áll, ott két fiú gyakorol, kosárlabdával dobnak a kosárra. Egy
lány a focipálya körül kocog. Szép idő van, süt a nap. A sportközpontban vannak fák, zöld területek is, ahogy a hely engedi. (sz)
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3.3. FELADATLAP
Melyik ez a sport?
1. Találd ki, melyik sportot jellemzik az alábbi szavak!
a) labda, ütő, pálya, szervál

_____________________

b) labda, kapu, pálya, gólt rúg

_____________________

c) labda, kosár, pálya, dob

_____________________

d) labda, kapu, medence, dob

_____________________

e) labda, ütő, asztal, üt

_____________________

f) bot, léc, pálya, síel

_____________________

g) kesztyű, ring, üt

_____________________

2. Melyik sportról van szó?
Ez a sport nagyon népszerű Magyarországon, mert a sportolók elég sikeresek.
Egy 27x18 méternél nem nagyobb medencében úszik és játszik a két csapat.
Mindkét csapatban 6 játékos és egy kapus van. A játékidő 4x5 perc. Az a csapat
a győztes, amelyik több gólt dob az ellenfél kapujába. Azt mondják, elég férfias
sport, bár vannak női csapatok is.
______________________________
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3.5. FELADATLAP

DIÁK
DIÁK
DIÁK
DIÁK
DIÁK
DIÁK
DIÁK
DIÁK
DIÁK
DIÁK

NEM SZERET FUTNI
TUD BICIKLIZNI
SZERET SÍELNI
GYAKRAN PINGPONGOZIK
NEM TUD ÚSZNI
SZERET FOCIZNI
MINDENNAP SPORTOL
JÓL TENISZEZIK
SZERET KOSÁRLABDAMECCSEKRE JÁRNI

TUD VÍZILABDÁZNI
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3.6. FELADATLAP
Készíts egy tesztet a megadott szavakkal!
Hogyan töltöd a szabadidődet?
1. megy, iskola után: Hová mész iskola után?
a) haza
b) a menzára

c) a barátaimhoz

2. olvas: ______________________________________________________
a) ________
b) ________
c) ________
3. tévét néz: ___________________________________________________
a) ________
b) ________
c) ________
4. zenét hallgat: ________________________________________________
a) ________
b) ________
c) ________
5. számítógépezik: ______________________________________________
a) ________
b ________
c) ________
6. moziba megy: _______________________________________________
a) ________
b) ________
c) ________
7. sportol: _____________________________________________________
a) ________
b) ________
c) ________
8. kirándulni megy: _____________________________________________
a) ________
b) ________
c) ________
9. bulizik: _____________________________________________________
a) ________
b) ________
c) ________
10. találkozik; barátok: ___________________________________________
a) ________
b) ________
c) ________
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4.2. KÉPKÁRTYA
4.2. Rajz 15: Egy szobarészlet ággyal, íróasztallal, polcokkal. A polcokon van egy kis
hifi-torony, sok CD, csak néhány könyv. Az íróasztalon van néhány DVD és egy zacskó chips. Az ágyra van hajítva egy hordozható CD-lejátszó fejhallgatóval. Az ágy fölött, a falon egy rock-együttes posztere. A falhoz van állítva egy gördeszka, a földön
súlyzók. (sz)
4.2. Rajz 16: Egy szobarészlet ággyal, éjjeliszekrénnyel, íróasztallal, könyvespolccal. A
könyvespolcon sok könyv van. Az ágyra van hajítva egy képes újság és egy sportdressz: sort és top. Az éjjeliszekrényen egy olvasólámpa mellett egy könyv van
könyv-jelzővel. A sarokban van egy szobabicikli. Az íróasztalon egy megkezdett
levél: levél-papír, toll és egy boríték. Mellette egy tálcán egy bögre és egy
müzlisdoboz. (sz)
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4.3. KÉPKÁRTYA
Egy emeletes ház lépcsőházának bejárata lépcsővel. A lépcsőn egy hosszú hajú lány jön le miniszoknyában, topban, a dereka, hasa szabadon. Mögötte egy félhosszú hajú lány lép ki szabadidőruhában, papucsban, kezében egy szemeteszsákkal. A bejárat felé közeledik egy rövid
hajú lány farmerben, pulóverben, sportos cipőben. Mindhárman 15 év körüliek.
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4.3. HANGANYAG
A hanganyag szövege:
1. lány: Jutka vagyok. Nagyon szeretek otthon lenni. Iskola után hazamegyek, délután és este
mindig otthon vagyok. Olvasok, tévét nézek vagy számítógépezem. Van két barátnőm, nagyon szeretem őket. Sokszor eljönnek hozzám, ülünk a szobámban és beszélgetünk. Este chatelünk az interneten. Ez nagyon érdekes.
2. lány: Tünde vagyok. Nagyon szeretek sportolni: jól úszom és kosárlabdázom. Iskola után
már nem akarok tanulni, délután biciklizni megyek. Van egy kutyám, nagyon szeretem. Sokat
sétálok vele a parkban.
3. lány: Mariann vagyok. Nagyon sok barátom van. Iskola után nem megyünk haza, hanem
együtt ebédelünk, utána sétálunk egy kicsit az utcán vagy egy bevásárlóközpontban. Hétvégén
moziba megyünk vagy diszkóba. Nagyon szeretünk táncolni, és szeretjük a jó zenét.
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5.1. FELADATLAP

Magas emberek sportja
A legnépszerűbb labdajáték
Van ilyen pop, rock és komolyzenei is.
Ezen a gépen tudsz internetezni.
Ezt a labdajátékot ütővel játsszák.
Itt tudsz úszni.
Meghívhatod ide a barátodat.
Ezt a labdajátékot medencében játsszák.
A múzeumban rendezik meg.
Itt dolgoznak a színészek.
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5.2. HANGANYAG
Hol hangzik el?
a)
Tomi: – Jössz táncolni?
Timi: – Most nem, kösz.
b)
Tomi: – Hányadik sorban ülünk?
Timi: – A kilencedikben, középen.
c)
Tomi: – Nekem nagyon tetszik ez a kép! És neked?
Timi: – Nekem is. Érdekesek a színek, ugye?
d)
Tomi: – Jó ez a szám, nem?
Timi: – De igen! Ez a kedvencem!
e)
Timi: – Olyan jóképű ez a színész! Szerinted is?
Timi barátnője: – Igen. És jól is játszik.
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5.4. HANGANYAG
1.
P: pénztáros
T: Tomi
P: – Tessék.
T: – Jó estét kívánok! Két jegyet kérek a ma esti fél kilences Szerelem, szerelem című filmre,
jó helyre, ha lehet.
P: – A kilencedik sor közepe megfelel?
T: – Hány sor van a teremben?
P: – Tizenöt.
T: – Akkor igen, jó lesz.
P: – Tessék, a két jegy. 2500 forintot kérek.
T: – Tessék. Viszontlátásra!
P: – Viszlát! Jó szórakozást!
T: – Köszönöm.
2.
P: pénztáros
T: Timi
T: – Jó napot kívánok. Szeretnék két jegyet venni a Komédiások című vígjátékra. Van még az
áprilisi előadásokra jegy?
P: – Egy pillanat, azonnal megnézem. … Igen. Április 25-ére még van eladó jegyem.
T: – Április 25. Hétvége vagy hétköznap?
P: – Péntek.
T: – Nagyon jó. Akkor kérek két jegyet arra az előadásra.
P: – A hatodik sor közepére tudok adni vagy az erkélyre.
T: – A hatodik sorba, legyen szíves. Mennyi a két jegy?
P: – 7000 forint. Tessék! Jó szórakozást!
T: – Köszönöm. Viszontlátásra!
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