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1.1. FELADATLAP 
 
 

Az ács meg a kovács 
 
 
 
 
Bőrkötényben 

A kovács, 

Kezében a   

Kalapács,      

Mit kalapál  

a kovács?  

 

 

 

Szarufát 

Farag az ács, 

Kapcsot ver rá 

A kovács, 

Azért kell 

A kalapács. 

 

 

 

De ha mérges 

A kovács, 

Hiába farag 

Az ács, 

Csak pihen 

A kalapács

1.1. Rajz 
1: kovács 
(ff) 

1.1. Rajz 2:  
ács (ff) 
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MINDENKI DOLGOZIK – POSZTER  

 

Rajz 3: Mindenki dolgozik poszter 

A poszteren a következő foglalkozású emberek – férfiak és nők vegyesen – jelennek 
meg munkavégzés közben, munka- illetve egyenruhájukban, tipikus munkaesz-
közükkel, szerszámukkal a kezükben: autószerelő (villáskulcs), élelmiszerbolti eladó, 
énekes (mikrofon), fodrász (hajszárító, olló), fogorvos (fogorvosi tükör), hentes (bárd), 
igazgató (nagy íróasztal mögött ül), katona (fegyver), kertész (gereblye), kozmetikus 
(krém), könyvtáros (könyv), mérnök (tervezőasztal), orvos (sztetoszkóp), pincérnő 
(tálca), portás, postás (postástáska), rendőr (rendőrautó), riporter (mikrofon, kamera), 
sportoló, szakács (fakanál), takarítónő (seprű, lapát), tanár (kréta, tábla), titkárnő 
(számítógép), tűzoltó (tűzoltóautó), ügyvéd, üzletember (aktatáska). (sz) 
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1.2. FELADATLAP 
 
 
a) Kösd össze az összetartozó mondatokat! 

Mit csinálsz, ha 

I. elromlik a tévéd?                                                        A  Elmegyek az orvoshoz. 

II. fáj a torkod?                                                              B Kihívom a tűzoltókat. 

III. ég a ház?                                                                  C Hívok egy tévészerelőt. 

IV. nem működik a vízcsap?                                         D  Hívok egy vízszerelőt. 

V. betörnek a lakásba?                                                  E Keresek egy angoltanárt. 

VI. nehezen megy az angol nyelvtan?                           F Elmegyek fodrászhoz. 

VII.  túl hosszú a hajad?                                                G Kihívom a rendőrséget. 

 

Írd le a mondatokat! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
Azt az almát színezd ki, amelyik fölött a jó megoldásaid számát találod! 
 

7 jó 6-5 jó 4-3 jó 2-1 jó 
1.2. Rajz 4: nevető 

alma (ff) 
1.2. Rajz 5: mosolygó 

alma (ff) 
1.2. Rajz 6: sem nem 

nevető, sem nem 
mosolygó 

(közömbös), kicsit 
ráncos alma (ff) 

1.2. Rajz 7: ráncos, 
összeaszott, szomorú 

alma (ff) 
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b) A fenti példák alapján írj mondatokat a következő foglalkozásokkal: 

autószerelő, eladó, hentes, könyvtáros, pék, pincér, ruhatáros! 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Írj minél több tulajdonságot! 

Milyen a jó…… 

tanár? ___________________________________________________________ 

tűzoltó? _________________________________________________________ 

eladó? _________________________________________________________



  MI LESZEL, HA NAGY LESZEL?  6 

1.6. FELADATLAP 
 
 
a) Az alábbi állítások hamisak. Olvasd el figyelmesen, azután javítsd ki a 

mondatokat a példa alapján! 

 

Pl. Az orvos kávét főz az igazgatónak. 

A titkárnő kávét főz az igazgatónak. 

Az orvos betegeket gyógyít a rendelőben és a kórházban. 

 

A postás felszolgál az étteremben. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

A tanár megjavítja a rossz autókat. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

A mérnök lenyírja a füvet. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

A katona vigyáz a kabátokra a ruhatárban. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2.5. FELADATLAP 
 

Ha volna apukám 

Ha volna apukám, 

ő lenne a legerősebb. 

Kocsival járna, 

és a kocsiajtó hangosan becsapódna, 

mikor hazajön. 

Pipázna, 

és benzinszaga volna, 

és minden este hancúrozna velem. 

Aztán újságot olvasna, 

vagy kiabálna velem: Mi lesz így 

                           belőled, te kölyök? 

Volna egy hatalmas télikabátja, 

és abban elbújnék előle. 

Ha volna apukám.
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3.4. FELADAT 
 
 
Robi titkosírással üzenetet küldött Tominak. Fejtsd meg az üzenetet! 
 
Hány órakor találkoznak?   _______________ 
 
 „18   9    6    9    30                  32     24     21    15! 

13   9   28   9           14    24    19    22    1    28          9    30    32    9       1         

30    24    18     24    32    32              14    9    20     29    9,         14    24    39    6         

1            19    1    3    6    2    32           15    30:      19    1    3    6    2    39    22    

10    18            38    9     19     9    6,            6    9            12    9    29    12    27          

15    30           11    24    4    15    39    22    1.            26    32            25    29    1    

18    24    29             13    9    29    9!”  

 „___  ___  ___ ___ ___          ___ ___ ___ ___! 

___ ___ ___ ___            ___ ___ ___ ___ ___ ___        ___ ___ ___ ___        ___        

___ ___ ___ ___ ___ ___         ___ ___ ___ ____ ___,         ___ ___ ___ ___ 

___         ___ ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

___ ____      ____ ____ ____ ____ ____,     ____ ___     ___ ____ ____ ___ ___ 

___ ___      ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ .      ____ ____                 

____ ___ ____ ____ ____ ____         _____ _____ _____ _____!” 

A=1 
Á=2 
B=3 
C=4 
D=6 
E=9  
É=10 
F=11 

G=12 
Gy=13 
H=14 
I=15 
J=17 
K=18 
L=19 
Ly=20 

M=21 
N=22 
O=24 
Ó=25 
Ö=26 
Ő=27 
P=28 
R=29 

S=30 
Sz=31 
T=32 
U=34 
V=38 
Z=39 
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4.2. FELADAT 
 
Olvasd el a következő szöveget! Egészítsd ki a verset a megadott 
szavakkal! 

 
Rónay György: 

Mi leszek 
 
 
Mi leszek, ha nagy leszek? 

______________! – Mérek, tervezek: 

Épül alap, emelet; 

______________, hidat emelek. 

 

Mi leszek, ha nagy leszek? 

Gépész! - _____________ vezetek; 

gáz pufog, gőz bodra száll, 

villany zümmög: zúg a __________. 

 

Mi leszek, ha nagy leszek? 

___________! – Lencsék, görebek, 

górcsövek közt görnyedek, 

vizsgálom a sejteket. 

 

Mi leszek, ha nagy leszek? 

________________ is lehetek; 

delfinek közt, kék habon 

simán siklik a _________________. 

 

gyár, hajóm, házat tengerész, kertész, kertész, mérnök, mozdonyt, rózsa, 

tudós, virágot 
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De ha tudós, ha merész 

mérnök, gépész, tengerész 

orvos, bányász, martinász, vagy 

repülő vagy bármi más, 

és bármely nap fénye süt, 

________________ leszek mindenütt 

________________ leszek, magvető, 

tágas kertem a jövő; 

 

Művelem a kertemet, 

villogtatom késemet, 

dudvát, gyomot lenyesek, 

szép _______________ nevelek; 

szegfű, _______________, dáliák: 

virágozzék a világ! 

Dúsan ontsa el a nyár, 

S ne legyen több tele már! 
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4.4. FELADAT 
 
 
Ki hol dolgozik a következők közül? Kösd össze!  
 
 
varrónő                                                                           már nem dolgozik 

 

üzletember                                                                      óvodában 

 

színész                                                  varrodában, ruhagyárban, ruhaipari cégnél 

 

éjjeliőr                                                      sportpályán, edzőteremben, uszodában 

 

edző                                                                                irodában 
 

háziassszony                                                                    cégnél  

 

óvónő                                                                               otthon 

 

nyugdíjas                                                                        színháznál, filmstúdióban 

 

munkanélküli                                                        intézményeknél, építkezéseknél 

 

könyvelő                                                                                        sehol 

 

Azt az almát színezd ki, amelyik fölött a jó megoldásaid számát találod! 
 

10 jó 9-7 jó 6-4 jó 3-1 jó 
4.4. = 1.2 Rajz 4: 
nevető alma (ff) 

4.4. = 1.2 Rajz 5:  
mosolygó alma (ff) 

4.4. = 1.2 Rajz 6: sem 
nem nevető, sem nem 

mosolygó 
(közömbös), kicsit 

ráncos alma (ff) 

4.4. = 1.2 Rajz 7: 
ráncos, összeaszott, 
szomorú alma (ff) 
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4.5. FELADAT 
 
 
Mit csinál egy óvónő? Írd a kiválasztott szavak betűjelét a vonalra!  
Olvasd el a megmaradt kifejezéseket , kinek a munkája lehet mindez? 
Mondd meg a foglalkozását! 
 

A) gyerekekkel kirándul 

B) számlákat ír 

C) rajzokat készít a gyerekeknek 

D) reggeliztet 

E) tárgyal 

F) mesét olvas 

G) diafilmet néz 

H) számolni tanít 

I) üzleteket köt 

J) vállalkozik 

K) kézműves foglalkozásokat tart 

L) rajzolni tanít 

M) kereskedik 

N) elaltatja a gyerekeket 

O) játszik 

 

 

 

Az óvónő: ____________________________________________________ 

 

Ki a másik?_________________ Ő miket csinál?______________________
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4.6. HANGANYAG 

 
A hanganyag szövege: 
 
Évi: Csókolom!  

Hajni anyukája: Szervusz. Beszélgettetek a hétvégi programról? Mit csinálnátok szívesen? 

Hajni: Igen, beszélgettünk róla… 

Évi: …. de még nem tudjuk pontosan.  

Hajni: Először is szombat délelőtt sportolnánk egy kicsit, mondjuk bicikliznénk… 

Évi: … ha jó idő lesz. 

Hajni anyukája: Ez jó ötlet! Ha jó idő lenne, görkorcsolyázhatnátok is! 

Évi: Hű, de jó ötlet, nagyon szeretnék görkorcsolyázni!! 

Hajni: Sportolás után reggeliznénk, aztán néznénk egy kicsit a tévét, lesz egy jó film. Utána 

pedig elmennénk egy kézműves szakkörbe. Eljönnél velünk?  

Hajni anyukája: Elkísérnélek benneteket, de be kell vásárolnom. Miért nem hívjátok Tomit és 

Gergőt? Biztosan szívesen veletek mennének. Ha jól tudom, ezen a héten lesz korongozás is, 

szerintem szívesen készítenének veletek edényeket! 

Évi: Lehet, mindjárt felhívom őket.  

Hajni anyukája: És mikor ebédeltek? 

Hajni: Kora délután hazajönnénk a kézműves szakkörből, ennénk, aztán tanulnánk egy kicsit. 

Hajni anyukája: De ugye nem számítógépeztek?  

Évi: Nem, inkább kosaraznánk a fiúkkal, ha eljönnek. 

Hajni anyukája: Biztosan eljönnek, nagyon jó programot terveztetek, ügyesek vagytok. 
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4.6. FELADAT 

 
Miről beszélgetett Hajni, Évi és Évi anyukája? Egészítsd ki a pár-
beszédet! 
 

Évi: Csókolom!  

Hajni anyukája: Szervusz. Beszélgettetek a hétvégi programokról? Mit 

________________________ szívesen? 

Hajni:  Igen, beszélgettünk róla…  

Évi: …de még nem tudjuk pontosan.  

Hajni:  Először is szombat délelőtt _____________________ egy kicsit, 

mondjuk _________________________...  

Évi: …ha jó idő lesz. 

Hajni anyukája:  Ez jó ötlet! Ha jó idő lenne  _______________________ is! 

Évi:  Hű, de jó ötlet, nagyon _________________________ görkorcsolyázni! 

Hajni:  Sportolás után reggeliznénk, aztán _______________________ egy 

kicsit a tévét, lesz egy jó film. Utána pedig elmennénk egy kézműves szakkörre.  

_____________________________   velünk? 

Hajni anyukája:  Elkísérlek benneteket, de be kell vásárolnom. Miért nem 

hívjátok Tomit és Gergőt? Biztosan szívesen veletek 

__________________________. Ha jól tudom, ezen a héten lesz korongozás is, 

szerintem szívesen  _______________________ veletek edényeket! 

Évi: Lehet, mindjárt felhívom őket.  
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Hajni anyukája: És mikor ebédeltek? 

 
Hajni: Kora délután  ___________________________ a kézműves szakkörből, 

___________________, aztán ___________________ egy kicsit. 

Hajni anyukája: De ugye nem számítógépeztek?  

Évi: Nem, azt most nem, inkább ________________ a fiúkkal, ha eljönnek. 

Hajni anyukája: Biztosan eljönnek, nagyon jó programot szerveztetek, ügyesek 

vagytok. 
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5.2. FELADAT 
 
 
Mi a következő vicc folytatása? 
Megtudod, ha helyesen kitöltöd a rejtvényt! 
 

1 2 3 4  5   

, 
6 

KK
7 8 9 10 11    

   12      13     14 

15     16   17   18  

  19         20  

    21   22   23   

    24        

GA
25 26        27  27a  

28   29  30 31  32     

33     34   35   36  

  37     38    39  

 40   41       42  

43     44       

K 
 
 
Matektanár a patikában: 

– B12 vitaminra lenne szükségem.  

– Sajnos csak B6 van... - 

_______________________________________________________________!
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Vízszintes: 

12. Foglalkozás. Ruhákat csinál. 
13. ………. olvass ma már, késő van! 
14. Az ábécé betűje, a NY után következik. 
15. Mesehős. Fabábu. 
17. Asszony. 
18. M kiejtve. 
20. Ész fordítva. 
21. ………, te, ő, mi, ti, ők. 
22. Meleg. 
23. Ruhadarab. 
24. Dörzsöl. 
25. Vásárol. 
27. Írószer. 
28. Szám. 
29. Fésűt használ. 
33. –ra, ……….. 
34. Bútordarab. 
35. Mennyi az ………….-a? = Mennyibe kerül? 
36. T kiejtve. 
39. R kiejtve. 
40. ……..megyek a moziba, szeretném megnézni ezt a filmet. 
41. ………..  az eső, vigyél magaddal esernyőt! 

 

 

 

 

 

 

Függőleges: 
 
1. És. 
2. Mind meg………….. a vacsorát, mert nagyon éhes. 
3. Déligyümölcs. 
4. A ház része. (visszafelé) 
5. Nem rosszak. 
6. Névelő. 
7. ……., -en, -ön. 
8. Foglalkozás. 
9. Az ábécé betűje, a J után következik. 
10. ………..csokoládé. 
11. Az ábécé betűje, a SZ után következik. 
15. Meleg ruhadarab. 
16. Szeretne inni. 
21. Kié? 
22. Nem süket. 
23. Le…………, amit mondok? Nincs ceruzám. 
26. Nem görbe. 
27. Tisztít. 
27a. 10deci= 1____________ 
30. Szín. 
31. Foglalkozás. 
37. Ilona beceneve. 
38. Apa becézve. 
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ÖNÉLETRAJZ 
SZEMÉLYES ADATOK 

 

Név: ____________________________ 

Állandó lakcím: ____________________________________ 

Értesítési cím: ______________________________________ 

Telefon: __________________________ 

E-mail: ___________________________ 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

JELENLEGI ISKOLÁK 

________________________________________________________________ 

 

NYELVTUDÁS 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

HOBBIK 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Dátum:______________________________ 

                 Aláírás 

Fénykép helye 
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MAPPALAP 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________ 
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