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lAkóHelyemen

1. Hány él itt?   ______________

2. Hány van itt?  __________

3. Van itt patak?  Igen – Nem (Karikázd be!) 

4. Van itt  ?  Igen – Nem

5. Hány  van itt?  __________________

6. Jár ide ?  Igen – Nem

7. Jár erre ?  Igen – Nem

8. Apukád vagy anyukád, vagy valaki a veled élő felnőttek közül a lakóhe-
lyeteken dolgozik – eljár a településről? (Karikázd be!)
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9. Milyen emberből van itt…

a legtöbb?    a legkevesebb? (Kösd össze!)

10. Melyik a legnagyobb ünnep a te lakóhelyeden? 

11. Hány embert ismersz itt?  ________

12. Anyukád hányat ismer?  ________
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miT gondolSz?

1. Hány él a te utcádban?  __________

2. Hány  van a te utcádban?  ___________

3. Amíg az iskolába jössz, látsz-e? (Karikázd be!)

6.  vagy  
jársz iskolába? (Karikázd be!)

7. Hogy jössz az iskolába? (Gyalog, kerékpárral, busszal stb.)
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8. Apukád vagy anyukád a lakóhelyeteken dolgozik?
Eljár a településről? (Karikázd be!)

9. Milyen emberből van a lakóhelyeden? (Kösd össze!)

a legtöbb?   a legkevesebb?

10. Melyik a legnagyobb ünnep a te lakóhelyeden? 

11. Hány embert ismersz itt?  ____________

12. Anyukád hányat ismer?   _____________
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vároSbAn

1. Hány él veled egy házban?  __________

2. Hány van a te utcádban?  __________

3. Van-e a lakóhelyeden?  (Karikázd be!)

4. Van-e ott

?  Igen – Nem

5. Van-e ?  Igen – Nem 
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6. Hogyan jársz iskolába?
(Karikázd be!)

7. Iskolába menet számomra a legérdekesebb látvány: 

8. Apukád a lakóhelyeteken dolgozik?
 Eljár a településről? (Karikázd be!)

9. Milyen emberből van a lakóhelyeden 

a legtöbb?  a legkevesebb? (Kösd össze!)

10. Melyik a legnagyobb ünnep a te lakóhelyeden? 

11. Hány embert ismersz itt?  ______________

12. Anyukád hányat ismer?  ______________




