SZÓBESZÉD - MEGOLDÁSOK

Tanulni, tanulni, tanulni…
1
a2
b1
c3
d4
4
magyar: hétfőn a második órában, kedden a harmadik és negyedik órában, szerdán az első
órában, pénteken a második órában.
környezetismeret: kedden, szerdán, és pénteken nincs környezetismeret óra.
informatika: pénteken az ötödik órában.
testnevelés: hétfőn és pénteken nincs testnevelés óra.
5
8 órakor, 45 perc, második, szünet, óra, gyerekek, rajz, ötödik
7
magyar - olvas és ír
matematika - számolni tanul
környezetismeret - állatokról és növényekről tanul
rajz - rajzol és fest
technika - barkácsol,
ének - dalokat énekel
testnevelés - fut, ugrik, játszik
angol - angol szavakat tanul
informatika - számítógépről tanul
8
magyar A
matematika C
hittan D
testnevelés E
környezetismeret B
9
én
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ő/Ön
mi
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Ők/Önök

tanul
tanulok
tanulsz
tanul
tanulunk
tanultok
tanulnak
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fut
futok
futsz
fut
futunk
futtok
futnak

olvas
olvasok
olvasol
olvas
olvasunk
olvastok
olvasnak

ír
írok
írsz
ír
írunk
írtok
írnak

rajzol
barkácsol
rajzolok barkácsolok
rajzolsz
barkácsolsz
rajzol
barkácsol
rajolunk barkácsolunk
rajzoltok barkácsoltok
rajzolnak barkácsolnak

fest
festek
festesz
fest
festünk
festetek
festenek

énekel
énekelek
énekelsz
énekel
énekelünk
énekeltek
énekelnek
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11
Igen, van tollam. Nem, nincs tollam.
Igen, van füzetem. Nem, nincs füzetem.
Igen, van széke. Nem, nincs széke.
Igen, van testvére. Nem, nincs testvére.
Igen, van még időnk. Nem, nincs már időnk.
Igen, van házi feladatom. Nem, nincs házi feladatom.
Igen, van órarendünk. Nem, nincs órarendünk.
12/A
a - hamis
b – hamis
c – hamis
d - igaz
e – hamis
14/B
1 - hamis
2 – hamis
3 – hamis
4 – igaz
5 – hamis
15
a - Stop Autósiskola
b - Bella Italia Főzőiskola
c - Fotótanfolyam indul Debrecenben
d - IT- alapismeretek tanfolyam
e - Szia, Hola, Hi, Hallo, Bonjour!
16
A fotótanfolyam 2013. június 10-én indul.
A nyelvtanfolyam 2013. július 21-én indul.
A főzőiskola 2013. június 6-án indul.
Az autóvezetői tanfolyam 2013. július 2-án indul.
A számítógépes tanfolyam 2013. július 7-én indul.
19
07.12., 8-kor: július tizenkettedikén, nyolc órakor
01.20., 11-kor: január huszadikán, tizenegy órakor
05.30., 12-kor: május harmincadikán, tizenkettő órakor
09.16., 9-kor: augusztus tizenhatodikán, kilenc órakor
10.03., 20-kor: szeptember harmadikán, nyolc órakor
04.08., 14.30-kor: április nyolcadikán, fél háromkor
02.24., 10-kor: február huszonnegyedikén, tíz órakor

©Klett Kiadó Kft.

SZÓBESZÉD - MEGOLDÁSOK

23
én
te
ő/Ön
mi
ti
ők/Önök

Írom a házi feladatot.
Írod a házi feladatot.
Írja a házi feladatot.
Írjuk a házi feladatot.
Írjátok a házi feladatot.
Írják_a házi feladatot.

Olvasom a könyvet.
Olvasod a könyvet.
Olvassa a könyvet.
Olvassuk a könyvet.
Olvassátok a könyvet.
Olvassák_ a könyvet.

24
ír - e-mail
olvas – újság
fest - portré
néz – tévé
énekel – dal
25
1 Nézem a filmet a szobában.
2 Apa olvassa az újságot a fotelban.
3 Énekeljük a dalt az iskolában.
4 Festitek a képet az asztalnál.
5 Írjátok otthon a házi feladatot.
6 A titkárnők írják az e-mailt az irodában.
7 A gyerekek tanulják a szavakat magyar órán.
26
Délután tanulom a szavakat.
Februárban festem a képet.
Este nézem az e-maileket.
10 órakor eszem a reggelit.
12 órakor főzöm a levest.
Jövőre olvasom az új könyvet.
Reggel énekelem a dalt.
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Nézem_ a híradót.
Nézed_ a híradót.
Nézi a híradót.
Nézzük a híradót.
Nézitek a híradót.
Nézik a híradót

