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1.1. KÉPKÁRTYA 
 
  
1.1. Rajz 1: A képen egy reggelizőasztal. Meg van terítve a reggelihez: terítő, tányér, 

szalvéta, evőeszköz, csésze. Az asztalon a következő élelmiszerek: kenyér (kosárban, 
felszeletelve), kifli (a kenyér mellett, a kosárban), keksz (kekszes zacskó, mellette kis 
tányéron néhány keksz), kakaó (kakaós doboz, mellette átlátszó csészében a barna 
kakaó), sajt (kockasajt), sonka (kis tányéron szeletek), szendvics (a tányéron, 
zsemlében, kilóg belőle a sonka és a salátalevél), szalámi, tej (doboz, rajta a tehén), 
tea (átlátszó csésze, benne teásfilter), tojás (tojástartóban, kiskanállal), tányéron egy 
paradicsom és egy paprika. (A képből kiemelhető legyen a kifli, a tej, a sajt, a tea, a 
sonka, a paradicsom, a paprika., mert később újra megjelennek) (sz) 
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1.2. FÓLIA/KIVETÍTHETŐ KÉP 
 

 
Nézd meg az alábbi képeken, hogy mit csinál Egér Emil! 
 
 
 
1.2. Rajz 2: Látjuk, 
hogy Egér Emil olvas 
valamit, de nem látha-
tó, hogy mit. (sz) 

 1.2. Rajz 3: Emil 
olvas. Már látjuk, 
hogy az, amit Egér 
Emil olvas, az egy 
újság. (Mintha az első 
képhez képest 
távolodna a kamera) 
(sz) 

Egér Emil olvas. MIT olvas? Újságot. 
Egér Emil újságot 
olvas. 

 
1.2. Rajz 4: Látjuk, 
hogy Egér Emil ír 
valamit, de nem 
látható, hogy mit. (sz) 

 1.2. Rajz 5: Emil ír. 
Most már látjuk, hogy 
az, amit Egér Emil ír, 
az házi feladat. (sz) 

Emil ír. MIT ír? Házi feladatot. 
Emil házi feladatot ír. 

 
1.2. Rajz 6: Látjuk, 
hogy Egér Emil rajzol 
valamit, de nem 
látható, hogy mit. (sz)  

 1.2. Rajz 7: Emil 
rajzol. Most már 
látjuk, hogy az, amit 
Egér Emil rajzol, az 
egy félelmetes 
macska. (sz) 

Egér Emil rajzol. MIT rajzol? Macskát. 
Emil macskát rajzol. 
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1.2. FELADATLAP 
 
Írd be az üres bevásárlókocsikba és kosarakba, hogy mit vásárol 
Emil!  
 

1.2 Rajz 8: Bevásárlóközpont. Hosszú polcot látunk, rajta különböző árucikkek. Egér 
Emil mellett megjelenik Egér Enikő. Visszatérő figura! Csinos, egérlány, 
Emil barátnője. Rövid szoknya, ujjatlan póló, nyaklánc. A fején pár szál haj 
masnival. Egér Emil és Egér Enikő a polc előtt vannak, elmélyülten vá-
sárolnak. Emil két bevásárlókocsival baktat, az egyiket maga előtt tolja (bal-
ról nézve az 1. kocsi ), a másikat maga mögött húzza (balról a 2. kocsi). Lóg 
a nyelve, nehezek a kocsik.  Mögötte Enikő áll, gondterhelten nézi a bevá-
sárlólistáját. Lábánál, a földön egy kosár van (balról a 3. kosár). Közvetlenül 
mellette egy bevásárlókocsi, Enikő rajta tartja a szabad kezét (balról a 4. ko-
csi). Mögöttük egy majom tolja a bevásárlókocsiját (balról az 5. kocsi). A be-
vásárlókocsik és a kosár tele vannak tömve. Nem látjuk, mi van bennük, csak 
azt látjuk, ami a tetejükön kilóg belőlük. A kocsik/kosarak különböző színű-
ek. 1. kocsi (piros): kifli, kakaó (rá van írva a dobozra), szalámi, müzli, cso-
ki, üdítő. 2. kocsi (narancssárga): tea (rá van írva), pogácsa, zsemle, alma. 3. 
kosár (zöld): joghurt, sajt, toll. 4. kocsi(kék): tej, kenyér. 5. kocsi(lila): gyü-
mölcsök (szőlő, banán, körte, dinnye). (sz) 

. 
Mit vásárol? 

1.2 Rajz 9: A felső kép alatti részen, a kérdés alatt. A felső képből kiemelt kosár és 
bevásárlókocsik vannak egymás mellett/alatt három sorban. A kocsik és kosarak üresek 
(tehát csak a kocsik és kosarak színes körvonalai!), hogy a diákok szavakat írhassanak 
beléjük. Egy kocsiba/kosárba férjen kb. 5 szó. A felső sorban  két kocsi egymás mellett. 
Az első piros, a második is piros. A középső sorban két zöld kosár, egymás mellett. Az 
alsó sorban megint két bevásárlókocsi egymás mellett. Mindkettő kék. A kosarak és ko-
csik tetején csupán egy-egy toldalék van. Az első piroson: -t  A második piroson: -’t  Az 
első zöldön: -at  A második zöldön: -ot  Az első kéken: -et  A második kéken: -öt 
Kb. így helyezkednek el: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

piros bevásárlókocsi, 
bevásárlókocsi 
rajta: -t 

piros 
bevásárlókocsi 
rajta: -’t 

zöld kosár, 
rajta: -at  

zöld kosár, 
rajta: -ot  
 

kék bevásárlókocsi, 
rajta: -et  
 

kék 
bevásárlókocsi, 
rajta: -öt 
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1.3. HANGANYAG 
 
 

A büfében 
 
– Csókolom, Gizi néni! 
– Szia, Emil! Mit kérsz? 
– Egy sajtos szendvicset és egy üveg ásványvizet. 
– Milyen ásványvizet? 
– Szénsavmenteset. 
– Még valamit? 
– Egy pogácsát. Mást nem kérek. 
– 350 forint. 
– Tessék. 
– Köszönöm, szia! 
– Csókolom.
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1.3. FELADATLAP 
 

1. Hallgassátok meg és olvassátok el a beszélgetést! 
 
      – Csókolom, Gizi néni! 
      – Szia, Emil! Mit kérsz? 
      – Egy sajtos szendvicset és egy üveg  
         ásványvizet. 
      – Milyen ásványvizet? 
      – Szénsavmenteset. 
      – Még valamit? 
      – Egy pogácsát. Mást nem kérek. 
      – 350 forint. 
      – Tessék. 
      – Köszönöm, szia! 
      – Csókolom. 
 

2. A képek segítségével egészítsd ki a beszélgetést! 
 
      – Csókolom! 
      – Szia! Mit kérsz? 
      – Egy  (kép: kifli) és egy pohár (kép:  
        kakaó). 
      – Milyen (kép: kifli)? 
      – (kép: sonkás kifli). 
      – Még valamit? 
      – Egy (kép: csokoládé). Mást nem 
         kérek. 
      – 350 forint. 
      – Tessék. 
      – Köszönöm, szia! 
      – Csókolom. 

1.3. Rajz 10: Egér Emil a 
büfében áll, a büfésnénivel 
beszél. (ff) 

1.3. Rajz 11: Egy gyerek áll a 
büfében, a büfésnénivel beszél. 
(ff) 
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1.4. FÓLIA/KIVETÍTHETŐ KÉP 
 
 
– Jó napot kívánok! 

– Jó napot kívánok! Mit parancsol? 

– Egy ………………..-t és egy ………………..-t. 

– Milyen …………….-t? 

– …………………-t. 

– Még valamit? 

– Egy ………….-t. Mást nem kérek. 

– …………..forint. 

– Tessék. 

– Köszönöm, viszontlátásra! 

– Viszontlátásra. 
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2.3. FELADATLAP 
 
 

1. Írd le, hogy miket vásárol Emil! 
2.3. Rajz 12: Egér Emilt látjuk. Egy boltban 
vásárol, bevásárlókocsit tol maga előtt, a ko-
csiban 8 db kifli, 2 csomag keksz, 3 doboz na-
rancslé, 1 tábla csokoládé, 1 üveg kóla, 4 üveg 
ásványvíz, 5 db zsemle. (ff) 
 

Mit vásárol/vesz Emil? 

8 darab ……………... 

2 csomag …………… 

3 doboz …………….. 

1 tábla ……………… 

1 üveg ……………… 

4 üveg ……………… 

5 darab ……………..  
 

 
 
2. Írd le, hogy mit eszik Emil! 

 
2.3. Rajz 13: Emil egy hatalmas, terített 
asztal előtt ül, eszik. Az asztalon sajt (ráírva: 
50 de-ka), 5 szelet torta, 3 csomag keksz, 1 
üveg kóla, 4 gombóc fagylalt, 2 tábla 
csokoládé. (ff) 

Mit eszik Emil? 

3 …….. ……………. 

1 …….. ……………. 

2 …….. ……………. 

5 szelet ..…………… 

4 gombóc ………….. 

fél kiló (50 deka)……… 
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3. Emil fogyókúrázik (diétázik). Beszéljétek meg, hogy mit eszik Emil 
az első / második / harmadik / negyedik napon? 

 
 

2.3. Rajz 14: Emil 
hatalmas pocakkal, 
szomorúan áll a mér-
legen. Fejéből gondo-
latbuborék ugrik elő, 
benne egy izmos, ki-
sportolt, igen karcsú 
Emil. (ff) 

 2.3. Rajz 15:  
4 napos diéta: 
 
1. nap: 1 bögre kép:tej       3. nap: 1 darab kép: zsemle 

            1 szelet kép: sajt                2 dl kép:joghurt 

            1 db kép: alma                   1 db kép: paprika 

2. nap: 1 csésze kép: tea     4. nap: 1 szelet kép:sajt 

            10 dkg kép: sonka              2 dl kép:narancslé 

             1 db kép:paprika               1 db kép:kifli (ff) 
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2.4. KÉPKÁRTYÁK 
 
 
2.4. Rajz 16: egy házibuliban két fiú és két lány táncol, ketten egy kanapén ülve színes 

magazint olvasnak, egy asztal mellett állva ketten esznek, ketten isznak (sz) 
2.4. Rajz 17: kisporolt, egészségtől kicsattanó fiatalember, egyik kezében súlyzó, má-

sikban répa (sz) 
2.4. Rajz 18: cigarettázó, megviselt, egészségtelenül élő fiatalember (sz) 
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3.2. FELADATLAP 
 

 
1. Kösd össze az igéket a megfelelő raggal! 
 
 
én olvas...     -tok 
te olvas...      -ol -unk 
ő olvas...     -nak 
mi olvas...    -ok         
ti olvas...       -∅ 
ők olvas... 
 

2. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a megfelelő igékkel! 
 

A) 
 
3.2. Rajz 19:     – Emil, mit ............? 
Emil ül és olvas,    – Egy krimit.   nézel 
Éppen felpillant a     
könyvből. A könyvön    
egy egér látható,  
kezében pisztoly, és lő. (sz)        főzöl 
           
3.2. Rajz 20: Emil tévét  – Emil, mit ..............? 
néz, láthatóan izgul,   – Egy horrorfilmet. 
rágja a körmét,  
rémült. A tévében egy       
félelmetes macska    
látható, vicsorog,        olvasol 
kezében egy egeret 
tart a farkánál fogva. (sz) 
           
3.2. Rajz 21: Emil   - Emil, mit ...........…? 
Áll a konyhában a    - Francia sajtlevest. 
tűzhely előtt, főz.    
Fakanállal kever     
valamit egy fazékban.  
Éppen felpillant. (sz) 
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B) 
 
3.2. Rajz 22: Emil   – Emil, mit ..............? 
ül, és sajtot eszik.   – Sajtot ....................     iszom 
Kezében rágott    
sajtdarab, ránk     
néz (sz)         eszem 
  
3.2. Rajz 23: Emil 
tejet iszik. Egyik           iszol 
kezében tejes doboz,   – Emil, mit ...............? 
rá van írva, hogy tej.   – Tejet .................   eszel 
Másik kezében pohár,  
éppen a szájához emeli. (sz) 
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3.3. DOBÓKOCKÁK 
 
 
3.3. Rajz 24: egy dobókocka oldalain szavak: én, te, ő, mi, ti, ők (ff) 
3.3. Rajz 25: a másik dobókocka oldalain rajzok: egy ember könyvet olvas, egy ember 

almát eszik, egy ember tejet iszik, egy ember tévét néz, egy ember fazékban 
levest főz, egy ember szendvicset vesz a büfében. (ff) 
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3.4.1. FELADATLAP 
 
  
Válogassátok ki, hogy mit vásárol Egér Emil, és mit vesz Egér Enikő! 
 
3.4.1. Rajz 26: Emil és barátnője, Enikő egy boltban állnak, vásárolnak. A két egér a kép 
alsó részén áll, egy-egy kosár vana kezükben, és felfelé néznek. A fejük felett, a kép felső 
részén egy vizszintes rúd látható, amelyen fogasra akasztott ruhadarabok lógnak, ezeket 
nézik az egerek. Minden ruhadarabra árcédula van tűzve, néhányon szerepel az ár, a többi 
üres (a diáknak kell kitöltenie). A fogasokon a köv. ruhadarabok lógnak: egy pár férfi 
zokni (546 ft), színes harisnyanadrág, alsónadrág (1480 ft),), bugyi (1560), melltartó, 
egyrészes női fürdőruha(7800 ft), fürdőnadrág (ff) 
 
 

Mit vesz Emil?     Mit vesz Enikő? 
 
3.4.1. Rajz 27:  Rajz: a fenti kérdések alatt egy-egy kosár van. A kosár akkora legyen, 
hogy beleférjen min. 5 szó. (ff) 
 
 
3.4.1. Rajz 28: Emil és barátnője, Enikő egy boltban állnak, vásárolnak. A két egér a kép 
alsó részén áll, egy-egy kosár vana kezükben, és felfelé néznek. A fejük felett, a kép felső 
részén egy vizszintes rúd látható, amelyen fogasra akasztott ruhadarabok lógnak, ezeket 
nézik az egerek. Minden ruhadarabra árcédula van tűzve, néhányon szerepel az ár, a többi 
üres (a diáknak kell kitöltenie).  
A fogasokon a köv. ruhadarabok lógnak: egy férfiaknak való hosszúnadrág (6990 ft), 
rövidnadrág, farmer (9800), szoknya (6100), ing (4500), blúz, póló. (ff) 
 
 

Mit vesz Emil?     Mit vesz Enikő? 
 
3.4.1. Rajz 27: a fenti kérdések alatt egy-egy kosár van. A kosár akkora legyen, hogy 
beleférjen min. 5 szó. (ff) 
 
 

MENNYIBE KERÜL A(Z) ...........? 
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3.4.2. FELADATLAP 
 
 
Válogassátok ki, hogy mit vásárol Egér Emil, és mit vesz Egér Enikő! 
 

3.4.2. Rajz 30: Emil és barátnője, Enikő egy boltban állnak, vásárolnak. A két egér a 
kép alsó részén áll, egy-egy kosár vana kezükben, és felfelé néznek. A fejük felett, a 
kép felső részén egy vizszintes rúd látható, amelyen fogasra akasztott ruhadarabok 
lógnak, ezeket nézik az egerek. Minden ruhadarabra árcédula van tűzve, néhányon 
szerepel az ár, a többi üres (a diáknak kell kitöltenie).  
A fogasokon a köv. ruhadarabok lógnak: egy pár férfi zokni, színes harisnyanadrág 
(1290ft), alsónadrág, bugyi, melltartó (5750ft), egyrészes női fürdőruha, fürdőnadrág 
(4990ft) (ff) 
 

 
Mit vesz Emil?     Mit vesz Enikő? 

 
3.4.2. = 3.4.1. Rajz 27: a fenti kérdések alatt egy-egy kosár van. A kosár akkora legyen, 
hogy beleférjen min. 5 szó. (ff) 
 
 
3.4.2. Rajz 31: Emil és barátnője, Enikő egy boltban állnak, vásárolnak. A két egér a kép 
alsó részén áll, egy-egy kosár vana kezükben, és felfelé néznek. A fejük felett, a kép felső 
részén egy vizszintes rúd látható, amelyen fogasra akasztott ruhadarabok lógnak, ezeket 
nézik az egerek. Minden ruhadarabra árcédula van tűzve, néhányon szerepel az ár, a többi 
üres (a diáknak kell kitöltenie).  
A fogasokon a köv. ruhadarabok lógnak: egy férfiaknak való hosszúnadrág, rövidnadrág 
(4200ft), farmer, szoknya, ing, blúz (6490 ft), póló (5350 ft). (ff) 
 
 

Mit vesz Emil?     Mit vesz Enikő? 
 
3.4.2. = 3.4.1. Rajz 27: a fenti kérdések alatt egy-egy kosár van. A kosár akkora legyen, 
hogy beleférjen min. 5 szó. (ff) 
 
 

MENNYIBE KERÜL A(Z) ...........? 
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4.1. FELADATLAP 
 
 
A csillagoktól kiindulva kösd össze a hallott szótagokat, és írd le az 
így kapott magyar városok nevét! 
 

 
BA 

 

 
PA 

 
LA 

 
KI 

 
RÉ 

 
RA 

 
RED 

 
MED 

 
*BU 

 

 
PU 

 
PEST 

 
DE 

 
*DEB 

 

 
RI 

 
CIN 

 
TA 

 
CSI 

 

 
DA 

 
PU 

 
Ő 

 
ERD 

 
RE 

 
CEN 

 
TÁR 

 
BI 

 

 
GA 

 
PÓ 

 
VAR 

 
*SI 

 
Ú 

 
PA 

 
PO 

 
GA 

 

 
*KA 

 
PU 

 

 
GYA 

 
Ó 

 
FOG 

 
*KA 

 
PA 

 
KÁ 

 

 
KI 

 

 
*MO 

 

 
VÁR 

 
FOK 

 
*GÖ 

 
POS 

 
VÁR 

 
DA 

 

 
*KECS

 
KÉ 

 
GYO 

 
LÓ 

 
DÖL 

 

 
VAR 

 
DÁ 

 
KE 

 

 
PI 

 
RÓD 

 
DÓR 

 
RÓ 

 
LÓ 

 
LŐ 

 
*BA 

 
LA 

 

 
MÉT 

 
MAT 

 

 
LI 

 
TEP 

 

 
RA 

 
CSONY 

 
DA 

 
 
Budapest, .......................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
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4.2. FÓLIA/KIVETÍTHETŐ KÉP 
 
 
4.2. Rajz 32: három kirakat egymás mellett. Emil és Enikő a középső kirakat előtt állnak, 

Emil mutat valamit Enikőnek a kirakatban. A kirakatban levő ruhadarabokra 
rá van írva az áruk (árcédulán): (A ruhadarabok kiemelhetőek legyenek!) 
1.kirakat: kék pulóver 3200 ft, zöld pulóver 4000 ft, piros csíkos pulóver   
12 500 ft, sárga pulóver 14 000 ft. 2. kirakat: hosszú, fekete kabát 34 000 ft, 
rövid, szürke kabát 19 800 ft, kék kapucnis dzseki 7990 ft, fehér kapucnis 
dzseki 6500 ft. 3. kirakat: pöttyös esernyő 3300 ft, kék mintás sapka 1800 ft, 
piros sapka 2500 ft, fekete sapka 2000 ft, piros sál 1800 ft, zöld kockás sál 
1600 ft, fekete kesztyű 3600 ft, barna kesztyű 2600 ft, öv (derékszíj) 3250 ft. 
(sz)



  MIT VESZÜNK?  18 

 
4.2. FELADATLAP 

 
 
Hasonlítsd össze az alábbi ruhadarabokat! 
 
4.2. Rajz 32: a kék (3200 ft) 
és a zöld (4000 ft) pulóver. 
(sz) 
(a 4.2. fóliáról/ kivetíthető 
képről!) 

 
A kék pulóver és a zöld pulóver olcsó. 
A kék pulóver olcsóbb, mint a zöld. 

 
4.2. Rajz 32: A piros csíkos 
(12 500 ft) és a sárga pulóver 
(14 000 ft). (ff) 
(a 4.2. fóliáról/ kivetíthető 
képről!) 

 
A piros csíkos és a sárga pulóver drága. 
A sárga pulóver drágább, mint a piros csíkos. 
 
 

 
4.2. Rajz 32: a zöld (4000 ft) 
és a piros csíkos (12 500 ft) 
pulóver (sz) 
(a 4.2. fóliáról/ kivetíthető 
képről!) 

 
A zöld pulóver olcsóbb, mint a piros csíkos. 
A piros csíkos pulóver drágább, mint a zöld. 
 
 

 
4.2. Rajz 32: a szürke 
kabát(19 800 ft) és a fehér 
dzseki (6500 ft) (sz) 
(a 4.2. fóliáról/ kivetíthető 
képről!) 

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

 
4.2. Rajz 32: a piros sál (1800 
ft) és a zöld kockás sál (1600 
ft) (sz) 
(a 4.2. fóliáról/ kivetíthető 
képről!) 

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

 
4.2. Rajz 32: a pöttyös ernyő 
(3300) és az öv (3250 ft) (ff) 
(a 4.2. fóliáról/ kivetíthető 
képről!) 

 
..................................................................................... 
 
...................................................................................... 
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4.2. SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 
nagy 

 
 

új 
 
 

világos 
 
 

sötét 
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rövid 
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4.4. FELADATLAP 
 
 
Az információk alapján írd be a térképbe a folyók, tavak, hegycsú-
csok és városok nevét. 
 
4.4. Rajz 33: Magyarország-térkép. Folyók, tavak (a tó alakja), hegycsúcsok (hegy rajza), 
városok (fekete pöttyök) vannak rajta jelölve. Nem szerepel a nevük(!), csak az alábbi 
adatok mellettük: 
 
(Duna): 417 km 
(Tisza): 596 km 
(Rába): 211 km 
(Zagyva): 160 km 

(Balaton): 591 km2 
(Velencei-tó): 27 km2 
(Fertő-tó): 82 km2  

(Budapest) 1775 000 lakos 
(Debrecen) 211 000 lakos  
(Miskolc): 184 000 
(Szeged): 168 000 
(Pécs): 162 000 
(Győr): 129 000 

(Kékes-tető): 1014 m 
(Csóványos): 938 m 
(Remete-hegy): 894 m 
(Írott-kő): 880 m (ff) 

 
 
a) A leghosszabb folyó a Tisza. 

A legrövidebb folyó a Zagyva. 
A Duna hosszabb, mint a Rába. 

b)  A Velencei-tó kisebb, mint a Fertő-tó. 
 A Balaton nagyobb, mint a Fertő-tó. 
c) Debrecen nagyobb, mint Miskolc. 
 Szeged nagyobb, mint Pécs. 
 A legnagyobb város Budapest. 
 Szeged kisebb, mint Miskolc. 
 Győr kisebb, mint Pécs. 
d)  A Remete-hegy magasabb, mint az Írott-kő. 
 A Remete-hegy alacsonyabb, mint a Kékes-tető és a Csóványos. 
 A Csóványos nem a legmagasabb hegycsúcs. 
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4.4. TÉRKÉP – POSZTER 
 
 
4.4. Rajz 33: Térkép poszter. A 4.4. feladatlapon szereplő térkép nagyítva, de nem szere-

pelnek rajta a nagyságra, hosszúságra, magasságra, népességre vonatkozó a-
datok (ff) 
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4.4. FELADATLAP 
 
 
Az információk alapján írd be a térképbe a folyók, tavak, hegycsúcsok és 
városok nevét. 
 
4.4 Rajz 33: Magyarország-térkép. Folyók, tavak (a tó alakja), hegycsúcsok (hegy rajza), 
városok (fekete pöttyök) vannak rajta jelölve. Nem szerepel a nevük(!), csak az alábbi 
adatok mellettük: 
 
(Duna): 417 km 
(Tisza): 596 km 
(Rába): 211 km 
(Zagyva): 160 km 

(Balaton): 591 km2 
(Velencei-tó): 27 km2 
(Fertő-tó): 82 km2  

(Budapest) 1775 000 lakos 
(Debrecen) 211 000 lakos  
(Miskolc): 184 000 
(Szeged): 168 000 
(Pécs): 162 000 
(Győr): 129 000 

(Kékes-tető): 1014 m 
(Csóványos): 938 m 
(Remete-hegy): 894 m 
(Írott-kő): 880 m (ff) 

 
 
a) A leghosszabb folyó a Tisza. 

A legrövidebb folyó a Zagyva. 
A Duna hosszabb, mint a Rába. 

b)  A Velencei-tó kisebb, mint a Fertő-tó. 
 A Balaton nagyobb, mint a Fertő-tó. 
c) Debrecen nagyobb, mint Miskolc. 
 Szeged nagyobb, mint Pécs. 
 A legnagyobb város Budapest. 
 Szeged kisebb, mint Miskolc. 
 Győr kisebb, mint Pécs. 
d)  A Remete-hegy magasabb, mint az Írott-kő. 
 A Remete-hegy alacsonyabb, mint a Kékes-tető és a Csóványos. 
 A Csóványos nem a legmagasabb hegycsúcs. 
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4.4. TÉRKÉP – POSZTER 
 
 
4.4. Rajz 33: Térkép poszter. A 4.4. feladatlapon szereplő térkép nagyítva, de nem szere-

pelnek rajta a nagyságra, hosszúságra, magasságra, népességre vonatkozó a-
datok (ff) 
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4.6. FELADATLAP 
 
 

Mennyibe kerül ...? 
 
Jegyezd fel, hogy az üzletben mennyibe kerülnek az alábbi áru-
cikkek! 
 
4.6. Rajz 34: 
fogkefe (ff) 

.fogkefe  .......... ft 
   
4.6. Rajz 35: 
fogkrém (ff) 

fogkrém  ........... ft 
 
4.6. Rajz 36: 
szappan (ff) 

szappan  ........... ft 
 

 
 
 
4.6. Rajz 37: WC 
papír (ff) 

WC papír  .......... ft 
 
4.6 Rajz 38: 
papírzsebkendő 
(ff) 
papírzsebkendő ……..ft

4.6. Rajz 39: 
dezodor 
(ff) 
dezodor  ........... ft 
 
4.6. Rajz 40: 
tusfürdő 
(ff) 
tusfürdő  …….. ft 
 
sampon rajza 

sampon  ............ ft 
 
krém rajza 

krém   ........... ft 
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5.3. FÓLIA/KIVETÍTHETŐ KÉP 
 
 
5.3. Rajz 43: egymás mellett két cipőbolti polcot látunk. Az egyiken 35-östől 40-esig női 

cipőket, a másikon 41-46 méretben férficipőket látunk. Egy méret – egy osz-
lop. Az oszlopok jól elkülönülnek egymástól, tetejükön a méretszámot lát-
juk. Minden oszlopban látunk csizmát, edzőcipőt, tornacipőt, utcai cipőt is. 
(ff) 
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5.3. SZÓKÁRTYÁK 
 

 

 
harmincöt 

 
 

harminchat 
 
 

harminchét 
 
 

harmincnyolc 
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harminckilenc 

 
 

negyven 
 
 

negyvenegy 
 
 

negyvenkettő 
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negyvenhárom 

 
 

negyvennégy 
 
 

negyvenöt 
 
 

negyvenhat 
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5.4. KÉPKÁRTYA 
 
 
5.4. Rajz 44: Egy nagy, elegáns cipőboltot látunk belülről. A cipőboltban öt sorban van-

nak a cipők, de minden sor ketté van vágva a cipőbolt közepén, a polcok kö-
zött haladó úttal. Tehát az út bal és jobb oldalán is öt-öt sor van, de az elöl-
ről (a lap aljáról) számított második sor csonka, mert a jobb oldali polc he-
lyén van a pénztár. A polcok – az egyszerűség kedvéért – minden sorban 
egyformák: 35-40-ig vannak rajta színes cipők, csizmák (ez minden sorban 
egyforma, egyformán elrendezve). A cipőboltban egyforma egerek (Egér 
Emilek) vásárolnak, és egyforma eladók (barna hajú, fiatal nő) szolgálják ki 
őket. Egér Emilből 10 db van, az eladóból 8 db. Az Egér Emilek és az ela-
dók között kis jelenetek játszódnak le, mindig a polcok előtt, egyszer a 
pénztárnál. Az egyszerűség kedvéért számozzuk a jeleneteket, de ez a kép-
kártyán ne jelenjen meg!!! A számozás elölről/alulról indul a bal (a középső 
úttól balra eső) oldalon, és hátrafelé/felfelé halad (a bal oldalon). Mikor elér-
keztünk a lap tetejére (5. jelenet), a jelképes(!) számozás a jobb oldalon 
folytatódik, és lefelé halad (a jobb oldali polcok előtt), egészen a lap aljáig 
(jobb oldalon). 1.jelenet (bal első polc előtt): Emil köszön az eladónak, szö-
vegbuborékban: Jó napot kívánok! Az eladó mosolyogva mondja: Jó napot 
kívánok! Mit parancsol? 2. jelenet (bal oldal, második polc előtt): Emil azt 
mondja: Harmincötös csizmát keresek. Az eladó mosolyogva áll. 3. jelenet 
(bal oldalon a harmadik polc előtt): Emil várakozik, az eladó rámutat a cipő-
boltban a 35-ös cipők csoportjára (kék, sárga, zöld, piros cipőket/csizmákat 
látunk) Itt vannak a 35-ös csizmák! 4. jelenet (bal oldalon, a negyedik polc 
előtt): Emil felpróbál egy pár piros csizmát, amelyen 35-ös szám látható. Az 
eladó mellette áll: Jó a csizma? 5. jelenet (bal oldalon, az ötödik polc előtt): 
Emil felnéz az eladóra: Sajnos, nem. Túl kicsi. 6. jelenet (jobb oldalon, az ö-
tödik polc előtt): Tessék! Egy harminchatos. Az eladó egy másik csizmát ad 
Emilnek. 7. jelenet (jobb oldalon, a negyedik polc előtt): Emil felpróbál egy 
pár piros csizmát, amelyen 36-os szám látható. Itt nincs eladó. 8. jelenet 
(jobb oldalon, a harmadik polc előtt): Emil a 36-os csizmában áll, mosolyog: 
Ez jó. Itt sincs eladó. 9. jelenet (jobb oldalon, a második sorban, a pénztár-
nál): Emil a pénztárnál áll, háttal, az eladó azt mondja: 8990 forint. 10. jele-
net (jobb oldalon az első/alsó polc előtt): Emil indul kifelé, még visszanéz, 
köszön. A pénztáros is köszön. Viszontlátásra! Viszontlátásra! (sz) 
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5.5. PAPÍRPÓLÓK 
 
 
5.5. Rajz 45: A3 méretből kivágható, T-vonalú, barna póló, rajta jól látható fekete XXL 

felirat (sz) 
5.5. Rajz 46: A3 méretnél valamivel kisebbre kivágott, T-vonalú, zöld póló, rajta jól 

látható fekete XL felirat (sz) 
5.5. Rajz 47: A4 méretből kivágható, T-vonalú, kék póló, rajta jól látható fekete L felirat 

(sz) 
5.5. Rajt 48: A5 méretnél valamivel nagyobbra kivágott, T-vonalú, sárga póló, rajta jól 

látható fekete M felirat (sz) 
5.5. Rajz 49: A5 méretből kivágható, T-vonalú, piros póló, rajta jól látható fekete S felirat 

(sz) 
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5.5. KÉPKÁRTYÁK 
 
 
5.5. = 5.4. Rajz 44: Egér Emil (kiemelve) (sz) 
5.5. Rajz 50: vékony, fiatal nő (sz) 
5.5. Rajz 51: nagykamasz fiú (sz) 
5.5. Rajz 52: kisportolt, izmos fiatalember (sz) 
5.5. Rajz 53: idős, kövér bácsi (sz) 
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5.6. SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 
S 
 
 

M 
 
 

L 
 
 

XL 
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XXL 
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5.6. FÓLIA/KIVETÍTHETŐ KÉP 
 
 

– Jó napot kívánok! 

– Jó napot kívánok! Mit parancsol? 

– Egy …… pólót szeretnék. 

– Tessék! 

– Köszönöm. 

– Jó lesz? 

– Sajnos, nem jó. Túl ……. .  ……………  kérek. 

– Tessék egy ………… .  

– Ez jó, köszönöm. Mennyibe kerül? 

– ……………… forint. 

– Tessék! 

– Köszönöm. Viszontlátásra! 

– Viszontlátásra! 
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