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1.2.B FELADATLAP 
 
a) A Szivárvány osztály tanulói elrejtettek ebben a táblázatban tizenegy szót, 
keresd meg őket! Keresd lefelé, felfelé, jobbra, balra és átlósan is! 
A megtalált szavakat írd ki a vonalra! 
 
e b d l t s e i g o á   

b ü f é i o é r z k ű   

é c o p r n k á ö r t   

d s l c o f l n ú ö a   

l p y s d r y a l v n   

ő l o ő a v t t i e t   

u j s h t b ö a d h e   

r u ó á f z h k o c r   

ő g r z ő r t z m n e   

a t o r n a t e r e m   
 
b) Írd be az alábbi szavakat a táblázatba!  
kamra, konyha, ebédlő, gardrób, nappali, előszoba, hálószoba, lépcsőház, fürdőszoba, 
gyerekszoba 
 
1.         y   itt főzünk 

2.       s     itt tesszük le a kabátunkat és cipőnket 

3.        b    itt eszünk 

4.  y          itt laknak a gyerekek 

5.    r        itt mosunk kezet, fürdünk 

6.        a    itt tartjuk a porszívót, a felmosó vödröt 

7.           y itt levegőzhetünk 

8.      ó      itt alszunk 

9.       p     itt fogadjuk a vendégeket, itt tévézünk 

10.        ő    itt megyünk fel az emeletre 
 
Ha összeolvasod a 2. szó második betűjét + a 4. szó utolsó betűjét + 6. szó első betűjét + 
a 8. szó második betűjét + a 10. szó ötödik betűjét, kapsz egy szót.  
Mi az? _______________________ 
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GERGŐ SZOBÁJA – POSZTER 
 
 
Rajz 1: Gergő szobája poszter. Egy gyerekszoba van a képen. Nagyon szép rend van a szobában. A 

szemközti falon könyves szekrény van, három polcsor egymás mellett, hat pedig egymás felett. 
A polcokon könyvek, lexikonok, itt-ott előttük néhány plüssjáték: bal oldalt alulról a 2. polcon 
egy barna plüss maci, mellette egy fehér plüss nyuszi, felettük a 3. polcon egy világosbarna 
plüss kutya, mellette egy áttetsző persely, benne jól láthatóan pénz. A szekrény jobb oldali 
polcsorán alulról a 4. polcon egy repülőgépmakett van, mellette egy helikoptermakett. A kettő 
között egy kis autóbusz. Felettük az 5. polcon van egy váza üresen. Egy másik váza is van 
felette a 6. polcon, ebben virágok is vannak. Szobanövények vannak a szekrény tetején, a két 
szélső polcon egyformák a virágok, a középsőn egy nagyobb, magasabb szobanövény van. A 
könyvespolc középső polcsorán, a második polcon (és a harmadik magasságában) van egy tévé, 
felette, a 4. polcon pedig egy hifi torony. A szekrény előtt egy nagy szőnyeg van. A szőnyegen 
egy élő kutya fekszik. A szekrénytől balra van egy íróasztal, amin szép rend van: van rajta egy 
számítógép, egy ceruzatartóban tollak, ceruzák, asztal szélére rögzített asztali lámpa, az 
íróasztal előtt szék. A széken van egy hátizsák, benne jól láthatóan könyvek, füzetek, vonalzó.  
A szekrénytől jobbra a sarokban van egy kényelmes fotel, benne egy nyitott könyv, mellette 
jobbra egy állólámpa.A szekrény és a fotel között van egy álló CD-tartó. A foteltől jobbra, a fal 
mellett pedig áll egy emeletes ágy. Az ágy alsó fekvőhelyén van két díszpárna, köztük egy 
nagyobb plüss  maci. Az egyik díszpárnán egy élő cica alszik. Az ágy alatt van egy focilabda, 
egy gördeszka, a gördeszkán egy tornacipő. A felső fekvőhelyen egy díszpárna és egy pléd van, 
ami úgy van letéve, mintha most bújtak volna ki alóla. (sz)
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1.3. FELADATLAP 
 
 

Döntsd el: igaz vagy hamis? 

                                                                                              igaz                       hamis 

1. A gördeszka az asztal alatt van.                                          □                 □ 

2. A két díszpárna között van egy plüss maci.                        □                 □ 

3. A fotel mellett van a szekrény.                                            □                 □ 

4. A számítógép mellett van a focilabda.                                □                 □ 

5. A szekrény előtt egy nagy szőnyeg van.                             □                 □ 

6. Az állólámpa az íróasztal mellett áll.                                  □                 □ 

7. A persely a kutya mellett van.                                             □                 □ 

8. A tévé fölött van a hifi torony.                                            □                 □ 

9. A CD-tartó a szekrény és a fotel között van.                       □                 □ 

10. A helikopter mögött könyvek vannak.                               □                 □ 

11.__________________________________________         □                 □ 

12.__________________________________________        □                 □ 

13. __________________________________________       □                 □ 

14. __________________________________________       □                 □ 

15. __________________________________________       □                 □ 

 
Azt az almát színezd ki, amelyik fölött a jó megoldásaid számát találod! Az 1-
10. mondatot nézd! 
 

10 jó 9-7 jó 6-4 jó 3-1 jó 
1.3. Rajz 2: nevető 

alma (ff) 
1.3. Rajz 3: mosolygó 

alma (ff) 
1.3. Rajz 4: sem nem 

nevető, sem nem 
mosolygó 

(közömbös), kicsit 
ráncos alma (ff) 

1.3. Rajz 5: ráncos, 
összeaszott, szomorú 

alma (ff) 
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2.2. HANGANYAG 
 
 
A hanganyag szövege: 
 
a)  
Gergő: Nézd csak, Erzsi, itt kezdődik egy lakótelep!  
Buszsofőr: Tóparti lakótelep. 
Erzsi: Ez az, itt kell leszállni! Gyere gyorsan, jelezzünk! 
Robi: Robi azt mondta, hogy a buszmegállóval szemben van egy kisbolt, mellette balra van egy út. 
Erzsi: Itt a bolt, és ott az út. Ez az, gyere! 
Robi: Igen, és itt van az úttól balra a park a focipályával, a kosárpályával és a teniszpályával. 
Erzsi: És ott jobbra, a kisbolt mögött az uszoda!  
Robi: Jó helyen járunk. Ott van szemben egy házsor, előtte egy nagy parkoló. Ott lakik Robi. 
Erzsi: Tényleg, nézd, ott van a könyvtár, a ház mellett! Robi ide szokott járni! És ott van a könyvtár 
mellett az óvoda, Robi húga oda jár. 
 
b) 
Erzsi és Gábor: Szia! 
Robi: Sziasztok! 
Erzsi: Hogy Te milyen szép helyen laksz! Minden itt van a közelben: bolt, könyvtár, park, benne 
játszótér, sportpályák, uszoda. 
Gábor: Szeretsz itt lakni? 
Robi: Nagyon. De gyertek beljebb! 
Erzsi és Gábor: Köszönjük.  
Robi: Gyertek, megmutatom a lakásunkat! Ez itt jobbra a konyha, mellette rögtön a nappali. 
Erzsi: De jó! Nektek amerikai konyhátok van! Milyen nagy és világos! Nálunk külön van a konyha és 
az étkező. Nem túl kényelmes. 
Robi: Tényleg jó, mert anyu főzés közben tudja nézni a tévét. Innen, a nappaliból nyílik a húgom 
szobája, de az előszobából is be lehet menni. Gyertek, menjünk ki az erkélyre! 
Gábor: Hű, de jó a kilátás! Lehet látni a focipályát! Nem kell sehova menned, ha meccset akarsz nézni! 
De jó! 
Robi: Igaz, de én inkább a teniszezőket szoktam nézni. A szobám ablakából is jól lehet látni. Gyertek, 
megmutatom az én szobámat! Itt van a húgom szobája és anyuék szobája között. 
Erzsi: Bocsánat, merre van a fürdőszoba? Szeretnék kezet mosni. 
Robi: Ott találod a bejárattól balra, szemben a konyhával! 
Erzsi: Köszönöm, mindjárt jövök! 
 
c) 
Robi: Ez a szobám. 
Gábor: De jó világos szoba! Hű, az a fotel nagyon jó! Kipróbálhatom? 
Robi: Hát persze! 
Gábor: Nagyon jó: hatalmas és kényelmes!  
Robi: Ugye? A zsebpénzemből vettük, nem volt olcsó, de ide a sarokba pont jó. 
Gábor: Aha, és milyen puha! 
Robi: Én is nagyon szeretem! 
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 2.2. FELADATLAP 
 
 
a) Rajzold be a térképen, mi hol van! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Írd be, melyik szoba mi! 
 
   

 
 
 
 
       ajtó 

                                       erkélyajtó 
 
 
ajtó 

 
 
 
 
 
 
                                       ajtó 

  
 

 
 
 
 
 
                                         ajtó 

  
 
 
 

 
 
 
                                       ajtó 

 
 
 
 
 
bejárati ajtó 

 
itt 
nincs  
fal 
 

 
c) Rajzold be, hol lehet Robi fotele! 
Írd le, milyen Robi fotele! ________________________________________________ 

óvoda                   könyvtár                   házsor 
                                p a r k o l ó  
 
park, benne:                         út                                         uszoda 
                                             út 
teniszpálya                            út 
                                             út 
focipálya                              út 
                                             út 
kosárpálya                             út                                         kisbolt 
 
                                                                          buszmegálló 
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2.4. FELADATLAP 
 
 

Hol a helye? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Válaszolj a kérdésekre! 
 

Hol a helye a tornacipőnek?   ______________________________________________________ 

Hol a helye a gördeszkának?  ______________________________________________________ 

Hol a helye a könyveknek?    ______________________________________________________ 

Hol a helye a ceruzáknak és a tollaknak?  ____________________________________________ 

Hol a helye a csizmának?  ________________________________________________________ 

Hol a helye a CD-knek?   _________________________________________________________ 

Hol a helye a pohárnak?  _________________________________________________________ 

Hol a helye a tányérnak?  _________________________________________________________ 

Hol a helye a fogkefének?  ________________________________________________________ 

Hol a helye a kispárnának?  _______________________________________________________ 

Hol a helye a focilabdának?  ______________________________________________________ 

Hol a helye a fényképnek?  _______________________________________________________ 

Hol a helye a tévé távirányítónak?  _________________________________________________ 

Hol a helye a virágnak?  __________________________________________________________ 

Hol a helye a tornanadrágnak?  ____________________________________________________ 

Hol a helye a kabátnak?  _________________________________________________________ 

Hol a helye az esernyőnek?  _______________________________________________________ 

Hol a helye a fényképalbumnak?  __________________________________________________ 

 
 
 
 
 
                                                            2.4 Rajz 6: Robi rendetlen szobája (ff)  
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2.4. rajz 6: Robi rendetlen szobája: (a 2.2. feladatlap bal felső szobájá-nak nagyobb változata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szőnyegen van rendetlenség: fél pár tornacipő, tornanadrág, gördeszka, könyvek, ceruzák, tollak, 
CD-k, pohár, tányér késsel és villával, fogkefe, kispárna, egy fénykép agy kutyáról egy asztalra 
állítható fényképtokban, egy tévé távirányító, egy cserép virág, kabát, egy csizma, egy focilabda, egy  
esernyő, fényképalbum jól felismerhetően összevissza. (ff)

fotel                                   ablak 
 
                    szőnyeg 
                                                        a 
                                                        j  
                                                        t 
                                                       ó 
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2.6.A FELADATLAP 
 

Egy házbelső, keresztben elvágva. 
 

 

 

 

fürdőszoba hálószoba előszoba lépcsővel gyerekszoba 

konyha étkező előszoba nappali 

 

2.6.A Rajz 7: Egy házbelső, keresztben elvágva. 
A földszinten (1) van a konyha, benne: mosogató (3), mosogatógép (4), gáztűzhely (5), 
mikrohullámú sütő (6), teafőző (7), lábas (8), fazék (9). A konyha mellett van az étkező, 
benne: étkezőasztal (10), rajta terítő (11), néhány szék (12), lámpa a plafonon (13), képek 
a falon (14), egy nyitott ajtajú szekrény a falon, benne tányérok, poharak (15). Az étkező 
mellett van az előszoba, benne: nyitott előszobaszekrény cipőkkel (16), esernyőtartóban 
esernyő (17), fogas (18), kalaptartón kalap (19), nagy tükör (20), lépcső az emeletre (21) 
Az előszobától jobbra van a nappali, benne: nagy kanapé (22), előtte dohányzóasztal (23), 
nagy fotel (24), mellette állólámpa (25), tévé (26), mellette Hifi torony (27), csipke- és 
sötétítő függöny az ablakon (28-29), az ablak előtt egy zongora (30), könyves szekrény 
(31). Az emeleten (2) a konyha felett fürdőszoba, benne: fürdőkád (32), mellette 
zuhanyzó (33), mosdó (34), csap (35), töröközőtartó (36), tükör (37), mosógép (38), WC-
kagyló (39), nyitott szekrény piperedolgokkal (40). A fürdőszobától jobbra hálószoba, 
benne: franciaágy (41), éjjeliszekrény (42), rajta éjjeli lámpa (43), az ágy előtt szőnyeg 
(44), nyitott ajtajú polcos és akasztós szekrény ruhákkal(45). Az előszoba fölött az 
emeleten lépcső van, korláttal (46). A korlát mellett szobanövény (47). Egy kis nyitott 
szekrényben porszívó (48), lapát (49), partvis (50), seprű (51), tollseprű (52), vödör (53). 
Az emeleti előszobától jobbra gyerekszoba, benne: íróasztal (54) irodaszékkel (55), 
emeletes ágy (56), szekrény játékokkal (57). (ff) 
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A LAKÁSBAN – POSZTER 
 
 
2.6.B Rajz 8: Egy lakás rajza felülnézetből, melyben a következő szobák, helyiségek vannak: előszoba, 

wc, fürdőszoba, konyha, ebédlő, nappali szoba és 3 hálószoba.  
A berendezés a következő: - előszoba: ajtó, lábtörlő, fogas. - wc: ajtó, vécécsésze, 
kézmosó. - fürdőszoba: fürdőkád, zuhanyfülke, mosdókagyló, mosógép, ajtó, ablak. - 
konyha: konyhabútor, tűzhely, mosogató, ablak, ajtó. - ebédlő: asztal, 6 szék, ablak. - 
nappali szoba: („szellősen” elrendezve) kanapé, szőnyeg, dohányzó asztal, 2 fotel, tévé,  
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ANYA ÁTRENDEZI A LAKÁST – POSZTER 
 
 
Rajz 9: poszter: Anya átrendezi a lakást 

Ugyanannak a lakásnak a rajza, mint az előző táblázatban (A lakásban-poszter) az előszoba, 
wc, fürdőszoba, konyha, az ebédlő és a lányszoba berendezése nem változott, a többi he-
lyiségben apró változások vannak. A berendezés most a következő: - nappali szoba: ugyanaz a 
berendezés, csak sokkal ergonomikusabban, a helyet sokkal jobban kihasználva vannak 
elrendezve a bútorok (kanapé, szőnyeg, dohányzó asztal, 2 fotel, tévé, csillár, néhány cserepes 
növény), erkély. - hálószobák: - szülők: A franciaágy el van forgatva, nincsenek mellette az 
éjjeli szekrények és eltűntek a kislámpák is. A cserepes növények maradtak a helyükön.  
- fiúszoba: Az ágy, a szekrény, a szék, a lámpa maradt a helyén, de eltűnt a szőnyeg, az  
íróasztal is a helyén maradt, de csak a számítógép van rajta. (sz)
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3.3. FELADATLAP 
 
 
1. Mit gondoltok, mit mond az anya, az apa, a nagylány és a fiú? 
 
Most nagyobb a hely a hálószobában, több jut a kisbabának. 

Nem tetszik a szobám, rosszabb, mint volt, sokkal kisebb. 

Jobb így a lakás, sokkal világosabb. 

Ha nincs szőnyeg a szobámban, hidegebb a padló. 

A lámpák nélkül sötétebb lesz a hálószoba. 

Itt az új szőnyeg: szebb és melegebb, mint a régi! 

Kevesebb bútor is elég a lakásban. 

Az éjjeliszekrényem is nagyon hiányzik! 
 
 
2. Alkossatok mondatokat a megadott szavak segítségével! 
 
apa, a, minden, hálószoba, átpakol, az 

________________________________________________________________ 

 

a, fiú, odatol, ágy, egy, az, szőnyeg 

________________________________________________________________ 

 

és, apa, a, az, fiú, a, hálószoba, és, gyerekszoba, minden, visszarendez, a 

________________________________________________________________ 
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3.5. FELADATLAP 
 
 
                                                         
 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 
 

a) Próbáld kitalálni, melyik képhez melyik mondat tartozik! 
 
 
        Gazos a kert.                                                   Csöpög a csap. 

        Koszos az ablak.                                             Nem ég a villany. 

        Piszkos a gyerekszoba.                                   Nem működik a mosógép.  
 
 

 
 

3.5. Rajz 10: 
fürdőszoba, a kád 
csapja csöpög (ff) 
 
 

 
3.5. Rajz 11: a nappali 
csillárjában 3 égő ég, 
kettő kiégett (ff) 

 
 

3.5. Rajz 12: a 
fürdőszobában nem 
működik a mosógép, 
nagy halom szennyes 
ruha mellette, és anya 
mérgelődik (ff) 

 
 

3.5. Rajz 13: a 
gyerekszoba sarkában 
egy nagy pókháló van, 
aminek a közepén egy 
pók ül (ff) 

 
 

3.5. Rajz 14: a kert 
elhanyagolt, magas 
gaz van benne (ff) 

 
3.5. Rajz 15: piszkos 
az erkélyajtó és a 
mellette lévő ablak, 
nem lehet rajta kilátni 
(ff) 
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b) Próbáld kitalálni! 
 
 
 
 
 
Ki segít, ha … 

 

… gazos a kert? ___________________             

… csöpög a csap? ___________________ 

… nem ég a villany? ___________________                    

… nem működik a mosógép? ____________________ 

… koszos az ablak és piszkos a gyerekszoba? ____________________ 

mosógépszerelő, vízszerelő, kertész, takarítónő, villanyszerelő 
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 3.6. FELADAT 
 
 

Mit segít otthon Erzsi? 

a) Írd a kép mellé, mit csinál Erzsi! 
 

 
 

b) Egészítsd ki a mondatokat! Majd tedd sorrendbe: mit csinál Erzsi?  

Erzsi, amikor takarít, először a (hol?)………………………….. tesz rendet: port töröl, 

porszívózik, néha az ablakot is tisztít. Aztán a (hol?)………………………….. 

elmosogat, utána elrakja a tiszta tányérokat és poharakat, majd felmos. Nemcsak a 

konyhában, de a (hol?)………………………….. és az (hol?)……………………….. 

is felmos. S végül leviszi a szemetet.  

7. karjával               1.karjával 
ablakot mos              port töröl 
                            egy könyves 
                            polcról 
 
 
6. karjával              2. karjával 
elrakja a tiszta      porszívózik 
tányérokat 
 
              sokkarú Erzsi 
 
 
 
 
5. karjával              3. karjával 
mosogat                    felmos 
 
                    4. karjával 
                   leviszi a szemetet 
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3.6. Rajz 16: Erzsi (1-2. évf. 105. kép: szőke félhosszú hajú lány lila csíkos blúzban, kék farmer-
szoknyában) középen áll, 7 karja van, mindegyik karjával másmilyen háztartási munkát végez: 
1. karjával port töröl egy könyves polcról. 2. karjával porszívózik. 3. karjával felmos. 4. karjával 
leviszi a szemetet. 5. karjával mosogat. 6. karjával elrakja a tiszta tányérokat. 7. karjával ablakot 
mos. 
A lap elrendezése, ahogyan a feladatlapon van. Erzsi álljon középen, mellette jobbról és balról 
legyen annyi hely, mindegyik karjához tartozhasson egy-egy vonal, ahova a tanulók majd írhatnak. 
(ff) 
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4.3. FELADATLAP 
 
 
a) A család álmodozik és a XXII. századba képzeli magát. Olvassátok el a 
szövegeket és egészítsétek ki a hiányzó szavakkal! 

 

 
 

1. Biztosan lesz egy intelligens ……………………., ami kiírja az ajtóra, ha nincs 
itthon valami fontos: pl. tej, vaj, tojás. Lesz egy olyan ……………………… is, 
ami magától elindul, ha tele van, és szól, ha kész a mosogatás. A 
………………… pedig nem használ semmilyen energiát.     
________________ 

 
 
2. A ………………………. minden új játékot letölt az internetről. Reggel csak 

felkelek, és az ……………… máris kész. A ………………………ben és az 
…………………….on mindig magától rend lesz.     __________________ 

 
 

3. Természetesen lesz egy saját ……………………., és a ……………………. 
minden reggel mond valami szépet nekem, ha belenézek. A 
………………………ban csak megnyomok egy gombot és szól a kedvenc 
zeném.     __________________ 

 
 

4. A …………………….ban kétszáz sportcsatorna lesz, egész nap csak 
focimeccset nézek és a …………………… masszírozza a hátamat.     
___________________ 

 
 
b) Most olvassátok el még egyszer a négy szöveget, azután írjátok oda, 
milyen szobák ezek! Mit gondoltok, ki beszél róluk?

fürdőszobám, íróasztalom, óriástükör, ágyam, televízió, tűzhely, 
számítógépem, mosogatógépem, fotel, fürdőkád, szekrényem, 
hűtőszekrényem 
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5.3. FELADATLAP 
 
 

a) Kössétek össze a szavakat a definíciókkal! 
 
A) kastély                                       1. nyaralás céljára épült (kisebb) ház 

B) parlament                                   2. épület erős falakkal 

C) templom                                     3. szegényes kis ház 

D) sátor                                           4. országház 

E) vár                                              5. elegáns, gazdag (vidéki) lakóház 

F) kunyhó                                       6. favázas, kerek sátor 

G) jurta                                            7. vázra erősített vászon „lakás” 

H) nyaraló                                       8. szent hely 
 
 
b) Írjátok a képek alá a fenti szavakat! 
 

 
c) Hol laknak/laktak, dolgoznak a papok, a királyok, a politikusok, a 

szegény emberek, a katonák, a turisták, a táborozók, a mongolok? Írd 

le a mappalapodra! 

Pl. A politikusok a parlamentben dolgoznak. 

 

5.3. Rajz 
17:  
templom  
(ff) 

5.3. Rajz 
18: sátor 
(ff) 

5.3. Rajz 
19:  
nyaraló 
(ff) 

5.3. Rajz 
20: jurta 
(ff) 

5.3 Rajz 
21:  
kunyhó 
(ff) 

5.3 Rajz 
22: vár 
(ff) 

5.3 Rajz 
23: 
kastély 
(ff) 

5.3 Rajz 
24: 
Parlament 
(ff) 
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KIRAKÓ: NAGY KŐ ESETT LE A SZÍVEMRŐL 
 
 
Rajz 25: Kirakó: Nagy kő esett le a szívéről. 

A kirakó két külön lapból áll: egy alaplapból, amit megkapnak a tanulók, és egy kirakóból, 
amit a tanár darabonként oszt ki a tanulóknak. A tanulók egy egyoldalas alaplapot kapnak, 
amelyen egy 4X5-ös négyzetrács található. Minden négyzet közepén egyetlen szám legyen, 
sorban, 1-től 20-ig. Az alaplappal megegyezően a kirakó képét is négyzetrácsozni és 
számozni kell, hogy azt a tanár az alaplappal megegyező, azonos méretű darabokra tudja 
vágni. A kirakódarabok számozása egyezzen meg az alaplap számozásával, de a számok a 
kirakó hátoldalán, a bal felső sarkokban legyenek (kicsi számok kellenek). A kirakó 
kétoldalas: egyik oldalon egy szabályos, 20 darabos négyzetrács-háló, a másik oldalon a 
szabályos, 20 darabos négyzetrács-hálóra van elkészítve a kép. A hátsó oldal (tehát ahol 
csak a négyzetrács-háló van) a bal felső saroktól kezdődően számozott 1-20-ig, és 20 
egyenlő részre vágható fel. A számok ne legyenek túl nagyok. 
 
A kirakó a Nagy kő esett le a szívéről. közmondás illusztrációja. A kép egy osztálytermet 
ábrázoljon. A kép nagy részét egy tíz év körüli kisfiú (nem méretarányos, kicsit nagyobb) 
rajza töltse be, mai divatos ruhában. A fiú egy dolgozatot lobogtasson a kezében, amelynek 
a tetején legyen jól látható egy ötös érdemjegy. A kisfiú arcán tükröződjék az öröm és a 
megkönnyebbülés. A fiú pólóján legyen látható a „szíve” (szokásos szív-ábrázolás), és egy 
nagy kődarab éppen akkor essék le róla a földre. A mozgást is kell érzékeltetni! A fiú körül 
legyen több gyerek is, fiúk-lányok vegyesen. Némelyek örüljenek, mások arcán legyen. 
látható a csalódottság. Mindenkinek a kezében vagy a padján lehessen látni a kijavított 
dolgozatokat. A közmondás szövegét is el kell helyezni a képen, akár több részletben, az 
üresen maradó helyeken. Az elhelyezésből legyen egyértelmű, milyen sorrendben kell 
elolvasni a közmondás részleteit! Minden kirakódarabon kell lennie valamilyen kép- vagy 
szövegrészletnek! (sz)
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MAPPALAP 
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