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Feladatkártyák 
Vágd szét a kártyákat, és játsszatok az osztályban!                1. lecke 
 

Mi újság? Semmi 

különös. Hány óra? 

Tíz óra 30 perc. Hogy  

vagy? Köszönöm,  jól. 

Hányadika van ma? Október  

negyedike. Hány órád van szerdán? 

Hat órám van szerdán. Hogy  

hívnak? Éva  vagyok. 
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Péternek hívnak? Igen,  

Péternek. Ki a  barátod? 

Mi van  a szobában? Egy ágy van 

ott. Hol van  a táska? 

Az asztal mellett áll. Milyen a  

könyved? Piros a  könyvem. 

Hova megy a busz? Szombathelyre 

megy. Melyik képet kéred? 
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Az asztal alatt ül a kutya? Nem alatta,  

hanem mellette. Melletted ülnek a fiúk? 

Nem mellettem,  
hanem 

mögöttem. 
Hányadikosak 

a gyerekek? Másodikosak a gyerekek. 

Az újat kérem. Milyenek a 

vázák? Magasak  a vázák. 

Zoli  a barátom. Fölöttetek 

lakik Edit? Igen, fölöttünk. 
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1. lecke 
Nem tudod pontosan az órarendedet. Kérdezd meg az osztálytársadat! 
Beszélgessetek az órarendről!  
 

‚A‘ Órarend  
 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

7.35–8.25 matematika német matematika német  matematika 

8.30–9.20 magyar biológia magyar angol földrajz 

9.25–10.15 ének földrajz angol magyar német 

10.25–11.15 német magyar testnevelés biológia fizika 

11.20–12.10 testnevelés hittan  testnevelés kémia  

12.10–13.00  angol    

13.25–14.15 rajz  számítástechnika   

14.15–15.05 rajz   számítástechnika   

 
 

‚B‘ Órarend 
 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

7.35–8.25 matematika német matematika német  matematika 

8.30–9.20 magyar biológia magyar angol földrajz 

9.25–10.15 ének földrajz angol magyar német 

10.25–11.15 német magyar testnevelés biológia fizika 

11.20–12.10 testnevelés hittan  testnevelés kémia  

12.10–13.00  angol    

13.25–14.15 rajz  számítástechnika   

14.15–15.05 rajz   számítástechnika   
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Szüret  

Vágd szét a kártyákat!                    3. lecke 
 
❖ Alkossatok mondatokat a kihúzott szavakkal! 

❖ Beszélgessetek a szüretről! 

 

terményhálaadás puttony szüret 

ősz termés szüretel 

levág fürt száraz levél 

lehull természet érik 

must hordó tölt 

szőlőlé savanyú aszalt szilva 

lekvár szed kiprésel 
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Vágd szét a kártyákat!                      4. lecke 
 
❖ Keressétek meg a kérdésekre a választ! 
 

Mikor mész el bevásárolni? 
Most rögtön, mert sok dolgot 
akarok venni. 

Kimész a focimeccsre? Igen, ki. 

Mettől meddig vagy ma délután 
otthon? 

Talán kettőtől négyig. 

Kivel szeretnél elmenni a moziba? A legjobb barátommal. 

Mit akarsz venni vacsorára? Zsemlét és szalámit szeretnék. 

Mikor jönnek el hozzánk a 
nagymamáék? 

Szerintem holnap, mert 
születésnapom van. 

Hol nézed meg ezt a filmet? Az új moziban, ha játsszák. 
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Hova utaztok el a karácsonyi 
szünetben? 

Még nem tudom, talán Angliába. 

Honnan jössz ilyen fáradtan? A tornaóráról. 

Mivel mész ki a meccsre? Biciklivel. 

Ki utazik karácsonykor a 
hegyekbe? 

Zoli családja megy el az 
ünnepekben síelni.  

Kit hívsz fel telefonon? A nagynénémet szeretném felhívni. 

Meddig maradtok a városban? Talán négyig. 

 

 
 
Vágd szét a kártyákat, és diktálj az osztálytársadnak!   5. lecke 
 

‚A‘ feladat  ‚B‘ feladat 

pénztár megnéz  csizma megvesz 

kényelmes próbafülke  kesztyű jól néz ki 

zokni nadrág  blúz tetszik 

szoknya milyen  pizsama fizet 

pulóver jobban áll  bevásárlóközpont ötlet 

 


