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1.2. SZÖVEGKÁRTYÁK 
 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

Húsvét 
Húsvétkor a keresztények Jé-
zus Krisztus feltámadását 
ünneplik. 
Húsvét vasárnap a gyerekek 
a húsvéti nyuszitól várnak 
ajándékot. 
Húsvét előtt tojásokat fes-
tünk és díszítünk. Húsvét 
hétfőn a fiúk és férfiak vízzel 
vagy kölnivel meglocsolják a 
lányokat és a nőket. Locsoló-
verset mondanak, és cserébe 
piros tojást kapnak. 

Mikulás 
Magyarországon a gyere-
kekhez december 6-án jön a 
Mikulás. A gyerekek előző 
este kitisztítják a cipőiket, 
csizmáikat, és kiteszik az ab-
lakba, mert a Mikulás azok-
ba rakja a csokit és a kisebb 
ajándékokat. A Mikulás kísé-
rői a krampuszok, akik a 
rossz gyerekeknek virgácsot 
(aranyszínű gallyakat) ad-
nak. 
 

Anyák napja 
Május első vasárnapja anyák 
napja, amikor a gyerekek 
virágot visznek az édesany-
juknak, és megköszönik a 
szeretetet és a gondosko-
dást. 
 
 

Karácsony 
A keresztények Jézus 
Krisztus születését ünneplik. 
Karácsonykor mindenki a-
jándékot kap. Magyaror-
szágon december 24-én este 
bontjuk ki a csomagokat a 
karácsonyfa alatt. A gyere-
kek az angyaltól, vagy a Jé-
zuskától várják az ajándékot. 
A karácsony esti ünnepi va-
csora fontos része a mákos 
és diós bejgli (egy finom sü-
temény). 
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Március 15. 
Március 15-én az 1848-49-es 
forradalmat és szabadság-
harcot ünnepeljük, amikor a 
magyarok az ország füg-
getlenségéért harcoltak. En-
nek emlékére nemzeti színű 
kokárdát viselünk. 
 

Október 23. 
Október 23-án az 1956-os 
forradalmat ünnepeljük, ami-
kor a magyarok a szovjet 
diktatúra ellen harcoltak. Jel-
képe egy olyan magyar zász-
ló, amelyből kivágták a 
szovjet típusú címert, s ezért 
lyukas a közepe. 
 

December 31. 
December 31-én éjjel az em-
berek családjukkal, baráta-
ikkal együtt ünnepelnek, esz-
nek-isznak, táncolnak. Bú-
csúztatják az óévet, és várják 
az újat. Éjfélkor közösen elé-
neklik a Himnuszt. 
 

Augusztus 20. 
Szent István király és az 
államalapítás ünnepe. Este az 
emberek a Duna-partról né-
zik a tűzijátékot. 
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1.2. FELADATLAP 
 
 
Válaszd ki a megfelelő megoldást!  
 
 

1. Mikor eszünk bejglit?   
a) anyák napján 
b) karácsonykor 
c) házassági évfordulón 

 
2. Mit hoz a Mikulás? 
         a) karácsonyfát és ajándékokat 

     b) édességet, gyümölcsöt és ajándékot 
     c) piros csizmát 

 
3. Mikor viselünk kokárdát?    

          a) augusztus 20-án 
     b) húsvétkor 
     c) március 15-én 

 
4. Kinek az ünnepe augusztus 20-a?   

     a) Szent László 
     b) Árpád vezér 
     c) Szent István 

 
5. Mikor locsolják meg a fiúk a lányokat?   

     a) húsvét hétfőn 
     b) pünkösd hétfőn 
     c) szilveszterkor 

 
6. Mit találnak a gyerekek húsvétkor a fűben?   

     a) angyalkákat 
     b) hímes tojásokat 
     c) kölnit 

  
7. Melyik ünnep szimbóluma a lyukas zászló?  

     a) március 15-e 
     b) augusztus 20-a 
     c) október 23-a 
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8. Melyik ünnepet ünnepeljük mindig május első vasárnapján?   

      a) a húsvétot 
      b) anyák napját 
      c) a házassági évfordulót  

 
9. Mikor ünnepelnek a barátaikkal az utcán az emberek?    

 a) szilveszterkor 
      b) húsvétkor 
      c) anyák napján 

   
10. Melyik ünnep nem kapcsolódik szabadságharchoz?   

 a) október 23-a 
 b) március 15-e 

      c) augusztus 20-a         
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1.4. FELADATLAP 
 
 
Mikor énekeljük ezeket a dalokat? Írjátok a dalok mellé! Énekeljétek el az 
egyiket közösen! 
 

1. Boldog születésnapot 
 
................................................................................................................. 

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

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

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

 
2. Mennyből az angyal      

 

 

 
Istennek fia, aki született  
jászolban, jászolban.  
Ő leszen néktek üdvözítőtök, 
 valóban, valóban. 
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3. Kossuth Lajos azt izente… 
 

 

 

 
 
Kossuth Lajos azt izente, hogy kevés a regimentje.  
Hogyha kevés kettő-három, lesz helyébe harminchárom.  
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!  
 
Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára.  
Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája,  
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!  
 
4. Kis karácsony, nagy karácsony      

 

  
 
Kis karácsony, nagy karácsony, 
Kisült-e már a kalácsom? 
Ha kisült már ide véle 
Hadd egyem meg melegében. 
 
Jaj, de szép a Karácsonyfa 
Ragyog rajta a sok gyertya. 
Itt egy szép könyv, ott egy labda. 

 Jaj de szép a karácsonyfa!
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1.4. HANGANYAG 
 

 
2. Mennyből az angyal      

 

 
 
Istennek fia, aki született      El is menének köszöntésre 
jászolban, jászolban.         azonnal, azonnal, 
Ő leszen néktek üdvözítőtök,     Szép ajándékot vivén szívükben 
 valóban, valóban.      magukkal, magukkal. 
 
Mellette vagyon az édesanyja, 
Mária, Mária. 
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik 
szent fia, szent fia. 
 
 
3. Kossuth Lajos azt izente 

 

 

 
Kossuth Lajos azt izente, hogy kevés a regimentje.  
Hogyha kevés kettő-három, lesz helyébe harminchárom.  
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!  
 
Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára.  
Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája,  
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!  
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4. Kis karácsony, nagy karácsony      

 

  
Kis karácsony, nagy karácsony, 
Kisült-e már a kalácsom? 
Ha kisült már ide véle 
Hadd egyem meg melegében. 
 
Jaj, de szép a Karácsonyfa 
Ragyog rajta a sok gyertya. 
Itt egy szép könyv, ott egy labda. 
Jaj, de szép a karácsonyfa
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2.2. RÉGI KÉP - POSZTER 
 
 
2.2. Rajz 1: Régi kép-poszter. A képen egy nappali szobát látunk. A család összegyűlt a nagypapa 

születésnapján. A szoba közepén egy elegáns, klasszikus formájú bordó fotel áll, 
benne ül Károly bácsi, a nagypapa. A foteltől balra van egy nagy kanapé, amelyen 
három ember ül. A foteltől jobbra két szék van, mindkettőn ülnek. A foteltől szintén 
jobbra, de a kép jobb alsó sarkában egy kör alakú asztal áll. Az asztalon italok, 
poharak, tányérok és egy születésnapi torta. A tortának már elfogyott a fele, de még 
rajta van a számgyertya: 55.  
A képen látható figurák ugyanazok, mint az A1 szint 9.modul 1.2.1. képkártyán 
szereplők, csak jóval fiatalabb kiadásban. Hajszínük, életkoruk változik, de vonásaik – 
a lehetőségekhez mérten – felismerhetők!! 
Károly bácsi: 55 év körüli, barna hajú, kék szemű, szemüveges, bajuszos, kecs-
keszakállas férfi pulóverben és ingben. A fotelben ül, ő az ünnepelt. A kezében egy a-
jándékot tart, éppen kibontja. 
Vilma néni: 50 év körüli, csinos, vörös hajú, barna szemű nő. Sötétzöld szoknya és vi-
lágos blúz van rajta. A fotel bal oldalán áll, a fotelre támaszkodik, és mosolyogva né-
zi, amint Károly bontja az ajándékot. 
Lili: 20 év körüli, csinos, világosbarna, vállig érő hajú, barna szemű nő farmerben és 
hosszú ujjú pólóban. Láthatóan Vilmára hasonlít. A fotel jobb oldalán áll, Károlyt né-
zi, kezében ajándékcsomag. 
Zoli: 25 éves, barna hajú, barna szemű fiatalember. Vilmára és Lilire hasonlít, de sö-
tétebb barna a haja. Farmer, kockás ing. A szőnyegen guggol, a kutyát (magyar vizsla) 
simogatja. 
Ágota néni: 45 év körüli, szemüveges nő (olyan a szemüvege, mint Károlyé). Fakó 
szőke, kék szemű. A foteltől jobbra álló székek közül a foteltől messzebb levőn ül. 
Sötétzöld pulóverben és fekete szoknyában van. A kezében borospohár. 
Miklós bácsi: A foteltől balra eső kanapén ül, a legközelebb Károlyhoz, tehát a kanapé 
jobb szélén. 45 év körüli, fekete hajú, testes férfi, Mikire hasonlít. Sötét öltönyben 
van, borospohár a kezében, Károly felé néz. 
Mariann: A kanapén ül, középen. 18 év körüli, csinos, hosszú fekete hajú lány, Mikire 
és Miklósra hasonlít. Világos narancssárga ruhában van. 
István bácsi: Károly bácsi mellett ül, jobbra, egy széken. Barna hajú, kecskeszakállas, 
bajuszos, kék szemű. Olyan, mint Károly, csak kicsit idősebb kiadásban (62 éves). 
Pulóverben és ingben van. A fotel mellett hatalmas utazóbőröndök állnak.  
Robi: A tortás asztal mellett ül, láthatóan nagyon unatkozik. 5 éves fekete hajú, vé-
kony fiú, Miklósra, Mariannra, Mikire hasonlít. Ingben van és farmerben, kicsit ren-
detlenül áll rajta a ruha. 
Miki: A kép hátterében nyílik az ajtó, és bevágtázik Miki, a kamasz, a 15 éves barát-
nőjével. Fekete farmerszerkóban, napszemüvegben. Kezében egy gitárt hoz, kotta van 
a kezében. Kézenfogva húzza maga után a barátnőjét. 
Eszter: Szőke fiatal lány, rövid szoknyában, nagy fülbevalóval. Miki húzza kézen-
fogva. (sz) 
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2.3. FÓLIA/KIVETÍTHETŐ KÉP 
 
 

2.3. Rajz 2: A képen egy ház padlását látjuk belülről. Az egyik oldal lejt. Egy pókhálós, kis kerek 
ablakon szűrődik be a fény. Az ablakban esik a hó. A padlásfeljárón két ember – az egyik (Miki) 
már fent van, a másikat (a 15 éves Robi) kb. derékig látjuk. A fiúk garbóban vannak. A padláson 
a következő dolgokat láthatjuk: István bácsi régi sílécei a falnak támasztva, egy régi szekrény, a 
tetején dobozok, az egyik ajtaja nyitva van. Bent csipkés ruhák lógnak. Egy régi bicikli áll 
szintén a falnak támasztva. A sarokban, eldugva egy láda, karácsonyi díszek lógnak ki belőle: egy 
karácsonyi boa, egy égőfüzér és egy csillag. Lampionok hevernek a földön. (sz) 
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2.3. HANGANYAG 
 

A padláson 
 
Robi: Hol vannak a karácsonyfadíszek? 
Miki: Hol?! Hol?! (méltatlankodva) Hát a szekrényben! 
R: Iiiiitt? Itt csak régi rongyok vannak. 
M: Mi az, hogy rongyok?! Azok a dédnagyanyánk ruhái. Ő volt a legszebb nő a városban.  
R: Honnan tudod? (hitetlenkedve, kajánul nevetgél) 
M: István bácsi mesélt erről régen.  
R: Én még sose hallottam.  
M: Persze, mert még kicsi voltál, amikor Norvégiába költözött. Ott vannak a régi sílécei, 
azokkal nyert versenyt Kanadában. Ott a puskája, azzal vadászott oroszlánra Afrikában. 
R: És most mit csinál?  
M: 72 éves. Svédországban él, és hegyet mászik. A nagypapa azt mondja, hogy gitározni 
tanul. 
R: Jó, jó. De hol vannak a díszek? 
M: (bizonytalanul) A szekrény tetején? 
R: Megnézem... Ezek játékok. 
M: Mutasd! (megörül) Ez az én régi vonatom. Karácsonyra kaptam ötéves koromban. Ez 
Mariann babája! 
R: Kopasz. 
M: Igen, mert levágtam a haját. 
R: És Mariann mit csinált?  
M: Sírt... aztán kapott egy új babát.  
R: Jó, de hol vannak a díszek? 
M: Itt a régi biciklim! Ezzel mentem minden reggel iskolába. 
R: Miki! Karácsony van. Anya várja a díszeket. 
M: Nézd meg a ládában! 
(kis szünet) 
R: Megvannak a díszek! Menjünk karácsonyfát díszíteni! 
(elindulnak lefelé, egyre halkabban halljuk őket) 
M: Te mit vettél anyának? 
R: Egy... 
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2.3. FELADATLAP 
 
 
1. Húzd alá a bal oldali oszlopban a beszélgetésben hallott szavakat! 
 

padlás István bácsi 

vonat  
síléc szekrény 
rongy  
ablak karácsonyfadísz 

hintaszék  
ruha dédnagymama 
baba  

karácsony Miki 
kalap  
játék Mariann 

zene  

bicikli láda 
asztal  
doboz  

hó  
lépcső  

szekrény  

csillag  
 

2. Kösd össze az aláhúzott szavakat a jobb oldali oszlop szavaival! Milyen 
kapcsolat van közöttük? 
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3. Írd le, hogy mit csinál most István bácsi, és mit csinált régen! 
 

régen most 
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2.4. KÉPKÁRTYÁK 
 
 
2.4. Rajz 3: Hófehérke reggelit készít (sz) 
2.4. Rajz 4: Hófehérke takarít (sz) 
2.4. Rajz 5: Hófehérke vasal (sz) 
2.4. Rajz 6: Hófehérke főz (sz) 
2.4. Rajz 7: Hófehérke mosogat (sz) 
2.4. Rajz 8: Hófehérke telefonál (sz) 
2.4. Rajz 9: Hófehérke énekel (sz) 
2.4. Rajz 10: Hófehérke moziba megy (sz) 
2.4. Rajz 11: Hófehérke pihen (sz) 
2.4. Rajz 12: Hófehérke táncol (sz)
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2.4. SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 
moziba megy 

 
 

e-mailt ír 
 
 

pihen 
 
 

bevásárol 
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sétál a városban 

 
 

buliba megy 
 
 

múzeumba megy 
 
 

levelet ír 
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telefonál 

 
 

táncol 
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2.4. FÓLIA/KIVETÍTHETŐ KÉP 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÚLT IDŐ I. 

HATÁROZATLAN RAGOZÁS 
 vár kér  
1. (én) vártam kértem -tam/-tem 

(te) vártál kértél -tál/-tél 2. 
ön 

3. ő várt kért -t 

 
 vár kér  
1. (mi) vártunk kértünk -tunk/-tünk 

(ti) vártatok kértetek -tatok/-tetek 2. 
önök 

3. ők vártak kértek -tak/-tek 

 
HATÁROZOTT RAGOZÁS 

 vár kér  
1. (én) vártam kértem -tam/-tem 

(te) vártad kérted -tad/-ted 2. 
ön 

3. ő várta kérte -ta/-te 

 
 vár kér  
1. (mi) vártuk kértük -tuk/-tük 

(ti) vártátok kértétek -tátok/-tétek 2. 
önök 

3. ők várták kérték -ták/-ték 



  BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT  20 

3.1. SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 
almát szed 

 
 

edzésre siet 
 
 

felhív valakit 
 
 

focizik 
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mosogat 

 
 

olvas 
 
 

tanulni kezd 
 
 

teát főz 
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tévét néz 

 
 

úszik 
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3.4. FELADATLAP 
 
 
1. Egészítsd ki a szöveget a zárójelben megadott igék helyes alakjával! 
 

3.4. Rajz 13: Robit (lásd 9. 
modul) látjuk a számítógép 
előtt. Robit oldalról látjuk, de 
monitor is látszik egy kicsit. 
Látjuk, hogy e-mailt olvas. Nem 
az egész szöveg látható a 
monitoron, csak a vége: 
„December 23-án várunk téged 
a repülőtéren! Henriette néni” 
Robi láthatóan örül az e-
mailnek, fejéből gondolat-
buborék jön ki, benne az Eiffel-
torony, mellette egy kará-
csonyfa. (sz) 
 

  
Robi __________(kap) egy e-mailt. A 
nagynénje és a nagybátyja 
___________(meghív) őt karácsonyra 
Párizsba. 

 
 
 

  

 3.4. Rajz 14: Robi és anyukája 
(ő egyben Miki anyukája is, lásd 
9. modul) csomagol. Egy ágy 
előtt állnak, az ágyon nyitott 
fekete bőrönd, benne ruhák. 
Robi kezében egy becsomagolt 
karácsonyi ajándékdoboz, az 
anyukája éppen egy hasonló 
dobozt tesz a bőröndbe. (sz) 
 

  
Robi ______________(bepakol) a 
ruhákat és az ajándékokat a fekete 
bőröndjébe. Az anyukája 
_________(segít) neki. 

 
 
 

  

3.4. Rajz 15: Robi a 
repülőgépen ül (látunk egy-két 
utast és egy stewar-desst is), fül-
hallgatóval zenét hallgat, 
kezében egy üdítős doboz. (sz) 
 

 
 

 
 
Robi zenét _________(hallgat) a 
repülőúton. 
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3.4. Rajz 16: A párizsi repülőtér. 
Háromtagú család üdvözli Robit. 
Egy középkorú, csinos nő ölelgeti 
éppen, mögötte áll mosolyogva 
egy magas, jóképű, középkorú 
férfi, és egy tizennyolc év körüli 
szőke lány. Mindannyian 
télikabátban vannak. Robi 
kezében van a fekete bőrönd. (sz) 

 

 
_____________(megérkezik) Párizsba. A 
rokonok ___________(vár) a repülőté-
ren. 

 
   
3.4. Rajz 17: Párizsi lakás (az 
ablakból látszik az Eiffel-torony). 
Robi áll a nyitott fekete bőrönd e-
lőtt, mellette a háromtagú család. 
Robi leesett állal mered a fekete 
bő-röndre: benne női kalap, női 
kesz-tyű, női blúzok. Robi 
fejéből bubo-rék, benne egy 
nagy, fekete kérdő-jel. (sz) 

 

  
A nagynénjénél_____________(kinyit) 
a bőröndjét, és a bőröndben női ruhákat 
___________(talál). 
 

   
 
 
2. Fejezd be a történetet! 
 
Ezután ............................................................................................................... 

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

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

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

........................................................................................................................... 
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4.2. FELADATLAP 
 
 
A lefektetett A4-es lapon 4 db képeslap látható, valamint kilenc – címzéssel és szöveggel ellátott 
– képeslap-hátoldal látható. 
A 4 db képeslap: 1 db karácsonyi, 1 db húsvéti, 1 db névnapi/születésnapi, 1db újszülött érkezése 
alkalmából. 
A 9 db hátlapon a címzés megegyezik, a szöveg különböző. A címzés mindegyiken: Péterfi 
Zsuzsanna, Sopron, Mátyás király u. 39, 9400 
A képeslapok és a képeslap-hátoldalak össze-vissza helyezkednek el, mintha valaki szétterített 
volna az asztalon 13 képeslapot – négyet képpel, kilencet szöveggel felfelé. A képek és képeslap-
hátlapok szélei ne legyenek párhuzamosak a feladatlap széleivel! 
A hátoldalakon olvasható szövegek: 
 
Drága Zsuzsikám! 
Gratulálunk kisfiatok születéséhez! Minden jót  kívánunk az egész családnak! Klára néni és 
Gábor bácsi 
 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk: 
Demeter család 
 
Kedves Zsu! 
Boldog szülinapot kívánok! Millió puszi: Sanyi 
 
Kedves Tanárnő! 
Boldog névnapot kívánunk:  
a 9. B osztály 
 
Kedves Zsuzsa! 
Isten éltessen sokáig! Sok puszi: 
Szilvi, Zoli és a lányok 
 
Boldog karácsonyt, sok ajándékot a fa alá, és sikerekben gazdag új évet kívánunk: Magdi, Pityu, 
Judit 
 
Boldog húsvétot és sok locsolót a lányoknak! 
Feriék 
 
Áldott karácsonyt kívánok Neked és az egész családnak, szeretettel: 
Edit 
 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk:  
Gabi, Laci, Orsi, Ákos 
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4.2. Rajz 18: Karácsonyi képeslap. Egy karácsonyfa, alatta betlehem és ajándékos dobozok. (sz) 
4.2. Rajz 19: Húsvéti képeslap. Rgy tavaszi réten középen bárányka fekszik, körülötte három 
nyuszi és hímes tojások a fűben. (sz) 
4.2. Rajz 20: Névnapi/születésnapi képeslap. Egy csokor virág vázában. (sz) 
4.2. Rajz 21: Újszülött érkezése képeslap. Egy babakocsi, nem látunk bele. (sz) 



  BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT  27 

4.3. FELADATLAP 
 4.3. Rajz 22   A)  
Egér Enikőék lakása belülről. 
Enikő a kanapén ül. Egér Emil 
előtte áll, táncra kéri Enikőt (a 
kezét nyújtja Enikő felé, de Enikő 
nem nyújtja a kezét). A háttérben 
egy fiú és egy lány táncol (ff) 
 

  
a) 
– Jössz táncolni? 
– Fáradt vagyok, kicsit később. 

   
4.3. Rajz 23:   B) 
Emil az ajtóban áll egy 
lépcsőházban, kezében virág-
csokor és egy ajándékdoboz. 
Enikő anyukája (hosszú fülbe-
valót, csinos ruhát, magassarkú 
cipőt viselő egérnő) nyit ajtót. 
Emilt hátulról, Enikő anyukáját 
szemből látjuk. (ff) 
 

 b) 
– Csókolom! 
– Szia Emil! Nagyon vártunk... 

már mindenki itt van. 
– Bocsánat a késésért, de nem 

jött a busz. 
– Gyere be! 

   
4.3. Rajz 24:   C) 
Enikőék lakása belülről. Enikő 
anyukája tállal a kezében süte-
ménnyel kínálja Emilt. Emil lát-
hatóan túlette magát, hasa duz-
zadt, keze a hasán. (ff) 
 

  
c) 
– Emilkém, vegyél még egy kis 

süteményt! 
– Jaj, köszönöm, nagyon finom, 

de már túl sokat ettem. 

   
4.3. Rajz 25:   )D 
Egér Emil és Egér Enikő az osztály-
teremben. Enikő egy meghívót ad át 
Emilnek (rá van írva: meghívó). A meg-
hívóból buborék jön ki, a buborékban 
látjuk kinagyítva, kinyitva a meghívót, 
rajta az alábbi szöveg írott betűkkel: 
Kedves Emil! 
Szeretettel meghívlak a születésnapomra. 
A buli január 18-án délután 5 órakor 
lesz. Várlak! Enikő (ff) 

  
d) 
– Emil, ráérsz szombaton? 
– Miért? Mi lesz szombaton? 
– A szülinapom. Buli is lesz. 

Eljössz? 
– Persze. Köszi. 

   
4.3. Rajz 26:    E) 
Enikőék lakása belülről. Elemér 
át-adja az ajándékot és a virágot 
Enikőnek. (ff) 
 

      e) 
– Isten éltessen sokáig! 
– Köszi! A kedvenc virágom! 

És... ebben mi van? 
– Meglepetés. Nyisd ki! 
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4.3.A FELADATLAP 
 
 
1. Válaszd ki a helyes formát! 
 

Pl. Enikő egy meghívót adott/adta Emilnek. 
 

a. Enikő meghívott/meghívta Emilt a születésnapjára. 

b. Emil ajándékot vett/vette Enikőnek. 

c. Emil becsomagolt/becsomagolta az ajándékot. 

d. Emil busszal ment Enikőhöz. Sokat várt/várta a buszra. 

e. Mikor Emil becsöngetett, Enikő anyukája nyitott/nyitotta ajtót. 

f. Emil felköszöntött/felköszöntötte Enikőt. 

g. Enikő megköszönt/megköszönte az ajándékot. 

h. Enikő puszit adott/adta Emilnek. 

i. Emil felkért/felkérte Enikőt táncolni. 

j. Enikő nem akart/akarta táncolni, mert fáradt volt. 

k. Emil nem kért/kérte süteményt, mert túl sokat evett/ette. 

 

2. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak megfelelő alakjával! 
 

Tegnap Enikő .................................(megír) a meghívókat. 
 
Enikő .....................(meghív) a barátait a születésnpjára. 
 
Emil ......................(elkésik). 
 
Enikő sokat .................................(táncol) a bulin, ezért nagyon 
..........................(elfárad). 
 
Enikő anyukája süteménnyel .................................(kínál) Emilt. 
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4.4. FÓLIA/KIVETÍTHETŐ KÉP 
 
 
Beszéljétek meg, hogy az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jelenthet 
elfogadást, és melyik visszautasítást! 
 

a)  – Jössz este moziba? 
 – ………………………… 

Fáj a fejem.    Inkább hétfőn.   Naná! 
 
Sok a leckém.   Aha. 
 
Persze.     Nem érek rá.  
 
Nincs kedvem.   Jó lenne, de ... 
 
Hol találkozunk?   Jó ötlet! 

 
 

b)  – Vegyél még sütit! 
  – ............................... 

Köszönöm, elég volt.  Már négyet ettem. 
 
Köszönöm.    Köszönöm, tele vagyok. 
 
Hú, már nem bírok többet. Köszönöm, nem kérek. 
 
Nagyon jól néz ki!   Hú, nagyon finom. 
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4.6. FELADATLAP 
 
 
1. Olvasd el a szöveget! 

Az 1956-os forradalom 

Az előzmények 
1945 áprilisában véget ért a II. világháború, Magyarországot megszállták a szovjet 
csapatok. Rövid időn belül a kommunisták átvették a hatalmat. Az emberek élete 
egyre nehezebb lett: 
– A legtöbben szegénységben éltek, a véleményüket nem mondhatták el, mert 
akkor börtönbe csukták őket. 
– Az osztályidegen (nem proletár és nem szegényparaszt) családok egy részét ki-
telepítették, azaz el kellett menniük az otthonukból. A gyermekeik nem járhattak e-
gyetemre, csak fizikai munkát végezhettek.  
– A földeket, gyárakat, boltokat és sok házat elvettek a tulajdonosoktól, álla-
mosítottak. 
– Az emberek féltek az ÁVH-tól (Államvédelmi Hatóság), amelynek feladata a 
kommunista rendszer védelme volt. 
 

1956. október 23. 
Az egyetemi ifjúság 1956. október 23-án tüntetést szervezett, és a következőket 
követelték: többpárti választásokat, a szovjet csapatok kivonulását és Nagy Imre 
miniszterelnöki kinevezését. A tüntetés délután 3 órakor kezdődött Pesten, a Petőfi-
szobornál. A tömeg Sztálin-ellenes jelszavakat kiabált, aztán a tüntetők kivágták a 
sztálinista címert a magyar zászlóból, majd eltüntettek más szimbólumokat is: 
vörös zászlókat, vörös csillagokat. Ledöntötték a hatalmas Sztálin-szobrot, és ki-
szabadították a politikai foglyokat a börtönökből. 
Fegyveres harc kezdődött a pesti utcákon. November 2-án Nagy Imre vezetésével 
megalakult az új magyar kormány, de november 4-én a szovjet tankok megszállták 
Budapestet. Nagy Imre hiába kért segítséget a nyugati világtól. A magyar sza-
badságharc elbukott. Az országból közel kétszázezer magyar menekült el nyugatra, 
több mint 400 embert kivégeztek.  
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2. Válaszolj a kérdésekre egy-egy szóval! 
 

Kik vezették az országot az 50-es években? 
 
Hogy nevezték azokat, akik nem proletárok és nem szegényparasztok voltak? 
 
Mi történt a politikai foglyokkal a forradalom idején? 
 
 
3. Olvasd el az alábbi állításokat! Állapítsd meg, melyik igaz, melyik hamis!  
 

A proletár és szegényparaszt családokat kitelepítették. 
 
A földeket, boltokat, házakat államosították. 
 
A tüntetés 1956. október 23-án Budán kezdődött. 
 
A tüntetők azt akarták, hogy a szovjet csapatok menjenek el Magyarországról. 
 
1956. október 23-án Nagy Imre volt a miniszterelnök. 
 
A tüntetők kivágták a vörös csillagot a magyar zászlóból. 
 
A nyugati világ segített Magyarországnak. 
 
A forradalom után négyszázezer ember elmenekült az országból. 
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4.6.A FELADATLAP 
 
 
1. Olvasd el a szöveget! 

Az 1956-os forradalom 

Az előzmények 

1945 áprilisában véget ért a II. világháború, Magyarországot megszállták a szovjet 
csapatok. Rövid időn időn belül a kommunisták átvették a hatalmat. Az emberek 
élete egyre nehezebb lett: 
– A legtöbben szegénységben éltek, a véleményüket nem mondhatták el, mert 
akkor börtönbe csukták őket. 
– Az osztályidegen (nem proletár és nem szegényparaszt) családok egy részét ki-
telepítették, azaz el kellett menniük az otthonukból. A gyermekeik nem járhattak e-
gyetemre, csak fizikai munkát végezhettek.  
– A földeket, gyárakat, boltokat és sok házat elvettek a tulajdonosoktól, 
államosítottak. 
– Az emberek féltek az ÁVH-tól (Államvédelmi Hatóság), amelynek feladata a 
kommunista rendszer védelme volt. 
 
1956. október 23. 
Az egyetemi ifjúság 1956. október 23-án tüntetést szervezett, és a következőket 
követelték: többpárti választásokat, a szovjet csapatok kivonulását és Nagy Imre 
miniszterelnöki kinevezését. A tüntetés délután 3 órakor kezdődött Pesten, a Petőfi-
szobornál. A tömeg Sztálin-ellenes jelszavakat kiabált, aztán a tüntetők kivágták a 
sztálinista címert a magyar zászlóból, majd eltüntettek más szimbólumokat is: 
vörös zászlókat, vörös csillagokat. Ledöntötték a hatalmas Sztálin-szobrot, és ki-
szabadították a politikai foglyokat a börtönökből. 
Fegyveres harc kezdődött a pesti utcákon. November 2-án Nagy Imre vezetésével 
megalakult az új magyar kormány, de november 4-én a szovjet tankok megszállták 
Budapestet. Nagy Imre hiába kért segítséget a nyugati világtól. A magyar sza-
badságharc elbukott. Az országból közel kétszázezer magyar menekült el nyugatra, 
több mint 400 embert kivégeztek.  
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2. Mit jelent? 
 
osztályidegen 
 
kitelepít  
                                                                                                                                          
államosít 
 

3. Olvasd el az alábbi állításokat! Állapítsd meg, melyik igaz, melyik hamis! 
Ha hamis, javítsd ki, hogy igaz legyen! 
 

A proletár és szegényparaszt családokat kitelepítették. 
 
A földeket, boltokat, házakat államosították. 
 
A tüntetés 1956. október 23-án Budán kezdődött. 
 
A tüntetők azt akarták, hogy a szovjet csapatok menjenek el Magyarországról. 
 
1956. október 23-án Nagy Imre volt a miniszterelnök. 
 
A tüntetők kivágták a vörös csillagot a magyar zászlóból. 
 
A nyugati világ segített Magyarországnak. 
 
A forradalom után négyszázezer ember elmenekült az országból. 
 

4. Olvasd el az alábbi szövegrészletet! Mely szavak szinonimái a szöveg-
ben az alábbi kifejezések? 
 
sokan, befejeződik, elfoglal, hamarosan, zár, hatalomra kerül 
 Pl. sokan –- a legtöbben 
 
1945 áprilisában véget ért a II. világháború, Magyarországot megszállták a szovjet 
csapatok. Rövid időn időn belül a kommunisták átvették a hatalmat. Az emberek 
élete egyre nehezebb lett: 
– A legtöbben szegénységben éltek, a véleményüket nem mondhatták el, mert 
akkor börtönbe csukták őket. 
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