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Célcsoport:    magyarul tanuló külföldiek (A2 csoport)  

Téma besorolás: 

- műveltségterület  idegen nyelvi kultúra 

- tantárgy   magyar mint idegen nyelv 

- (nyelvvizsga) témakör ünneplés, ajándékozás (karácsony) 

Időkeret:    45 perc 

Tanítási célok: - az olvasott szövegértési képesség fejlesztése 

- a szókincs fejlesztése 

- a megtanult nyelvtani jelenségek rögzítése és elmélyítése  

- az íráskészség fejlesztése 

- a kommunikációs készségek fejlesztése 

Felhasznált irodalom: - Érsek Rózsa: Az elkószált kismadár, Budapest: Scolar 

Kiadó, 2012. 
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FELADATLAP 

 
Először olvasd el a mesét! 

 
Volt egyszer két veréb: Pici és Panka. 

 

Egyszer Pici egy tele doboz magot kapott 

ajándékba. Eszébe jutott Panka, a barátja, hogy 

talán meg kellene vele osztani az ajándékot. Végül 

azonban egy szót sem szólt neki, mert úgy 

gondolta, hogy barátja az összes magot megenné. 

Ahogy ette a magokat, egy-két szem kiesett                     

a dobozból. Ezeket Panka később összeszedte,                   

és barátjához, Picihez sietett.  

- Szia Pici! Találtam pár szem magot. Gyere csak, a felét neked adom! 

- Ugyan már...! - mondta Pici. - Te találtad, ezért az összes a tiéd.  

- De hiszen a barátom vagy! - mondta Panka. - A barátok pedig jószívűek 

egymáshoz. Vagy te hogy gondolod? 

- Igazad van - mondta Pici, és nagyon elszégyellte magát. Hiszen ő nem 

gondolt a barátjára, amikor megette az összes magot. De nem akarta Pankát 

megsérteni. Így a magok felét elvette, és ezt mondta: 

- Köszönöm, Panka! Az ajándékot is... és azt is, hogy megtanítottál jó barátnak 

lenni! 

             (Érsek Rózsa: Az elkószált kismadár alapján)  

 

1. Miről olvastál? Húzd alá a megfelelő állítást! 
 

A madárról, aki hazudott a barátjának. 

Két madár barátságáról.  

A szomorú Pankáról. 

A vidám madarakról. 

 

2. Egészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján! 
 

Pici nem viselkedett jól, mert ......................................................................................................... 

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

Panka jól viselkedett, mert .............................................................................................................  

......................................................................................................................................................... 
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3. Te mit veszel a családodnak és a barátodnak karácsonyra? Miért választod ezt az 

ajándékot? 
 

Az anyukámnak …………………………………. veszek, mert ………………………………... 

Az apukámnak …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….  

4. Keresd ki a szófelhőből azokat a szavakat, amelyek az ajándékozáshoz tartoznak! 

Miért választottad ezeket a szavakat? 
 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 
 

5. Mikor szoktunk egymásnak ajándékot adni? Húzd alá a megfelelő szavakat! 

 
 

születésnapra  hétfőn  karácsonyra   húsvétra  este 

névnapra   bizonyítványosztásra          hétvégén        

keresztelőre   reggel   diplomaosztásra  éjfélkor 

 tanévnyitón   érettségire   vendégségben 

  kórházban (látogatáskor)    éjjel 
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6. Te milyen ajándéknak örülsz? Mit szeretnél karácsonyra kapni? Miért? Mi volt                      

a legrosszabb ajándék, amit kaptál? Mit csináltál ezzel az ajándékkal? 
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Írj karácsonyi jókívánságokat! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

……………………………………………….... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

……………………………………………….... 

………………………………………………… 

 

…Béke szálljon minden házra, 

 Kis családra, nagy családra! 

 Karácsonyfa fenyőága 

 Hintsél békét a világra!... 
 

         (Kiskarácsony, nagykarácsony) 
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MEGOLDÓKULCS 

 

1.  Két madár barátságáról. 

2.  Pici nem viselkedett jól, mert nem adott Pankának/ a barátjának az ajándékból. Pici jól 

viselkedett, mert megtanulta, mi az igazi barátság. 

Panka jól viselkedett, mert adott Picinek a magokból. Mert megtanította neki, ki az igazi      

barát/mi az igazi barátság. 

3.  példamondat: Az anyukámnak könyvet veszek, mert sokat olvas, stb. 

4.  pl. jószívű, csomag, csomagolópapír, szalag, öröm, ékszer, csokoládé, könyv, masni, 

sál, pénz, kirándulás, bögre, mosoly, gyermek, ház, barátság, egészség 

5.  pl. születésnapra, karácsonyra, húsvétra, névnapra, bizonyítványosztásra, keresztelőre, 

diplomaosztásra, érettségire, vendégségben, kórházban (látogatáskor) 

6.  példamondat: Én karácsonyra szeretnék színházbérletet kapni, mert szeretem                             

a drámákat. 

 

 

  


