
Kedves Ötödikes csoportom! 

Remélem jól vagytok ti is és szüleitek is! 

Ebben a 4. leckében egy olyan nyelvtant tanulunk, ami teljesen új számotokra.  

Próbálom úgy elmagyarázni, hogy a lehető legjobban megértsétek. Tudom, hogy ez egy hosszabb 

folyamat, de szeretném, ha így első körön is minél több minden megmaradna bennetek belőle. Azt 

azért hozzáteszem, hogy ez nem egy mumus   

A magyar nyelvben 3 igeidőnk van. Múlt-jelen-jövő. 

Az angolban is,csak ők még tovább bontják ezt a 3 időt. Mindegyiket további 4 felé.  Így a jelen időből 

is van nekik 4 féle. Mi most ebből az elsőt tanuljuk meg így virtuálisan. Innentől kezdve írd le amit 

írok,  a füzetedbe, mint órai munkát: 

1. Present Simple=Egyszerű jelen idő 

2. Használata:  

 amikor a cselekvés (mit csinál?) valamilyen rendszerességgel történik valakinek az 

életében, pl: naponta, hetente, minden kedden, minden nyáron…stb 

 ismétlődő cselekvések (ez szinte ugyanaz, mint az előző, csak más 

megfogalmazásban) 

 állandó állapot (valaki valahol lakik, vagy tanul vagy dolgozik) 

 szokások (valakinek van valamilyen napi, heti, havi stb szokása) 

3. Képzése: 

 kell hozzá az IGE és ennyi , pl: swim, play, watch 

 E/3-ban (Ő), ez a bizonyos ige kap egy –S  végződést, pl: swims, plays, watches 

 a többi személynél nem kell az ige végére S végződés 

4. a tankönyvetekben ez a 41/ 3 feladatban van, vagyis: 

 Én gyorsan futok.                  Mi gyorsan futunk. 

 Te gyorsan futsz.                  Ti gyorsan futtok. 

 Ő gyorsan fut.                        Ők gyorsan futnak. 

5. repeated actions( ismétlődő cselekvés): He plays tennis on Mondays: ( Ő szokott teniszezni 

hétfőn.) 

6. permanent states(állandó állapot): He lives in Barcelona: (Ő Barcelonában él.) 

7. habits( szokás): I have coffee in the morning. (Én szoktam kávézni reggelente). 

8. 3rd person singular – spelling rules  (helyesírásuk) 

 a legtöbb ige simán megkapja az S végződést eat-eats, like-likes 

 az –ss,-sh,-ch,-x,-o végű igék úgy kap S végződést, hogy kap egy kötőhangot is –ES 

 vagyis go-goes, wash-washes, watch-watches ….. 

 ha az ige Y-ra végződik, akkor kétféle képpen lehet írni 

 ha az igében az y előtt magánhangzó van, akkor plays, marad y 

 ha az igében mássalhangzó van, akkor cry-cries lesz 

9. Fordítása: sok esetben a szokott magyar igével fordítjuk le a mondatokat, az angolban viszont 

nincs egy ilyen ige, hogy: szokott 

 



Ez első hallásra biztos nagyon brutálnak hangzik, de higgyétek el nem az. Meg fogjátok érteni és 

tanulni, csak tényleg odafigyelve kell többször is elolvasnotok, hogy megértsétek. 

Miután lemásoltátok az elméletet a füzetbe, adok egy kis írásbeli feladatot is, amit vissza kell 

küldenetek de NEM a messengeren, hanem emailben: kerekesagi.iskola@gmail.com címemre. 

Be kell gépelnetek wordbe és úgy elküldenetek. Mit? Mutatom. 

Tk. 41. oldal 4.és 6. feladatai 

4. feladat 1. I love-he loves 

                  2. I leave-he leaves   stb, stb 

5. feladat : a színessel megadott igékkel csak annyit kell csinálnotok, mint a 4. feladatban, hogy 

leírjátok így mindegyiket:  I have dinner- she has dinner 

                                                I watch a DVD-she watches a DVD 

Egyenlőre ennyi. Soknak tűnik, de higgyétek el nem az. Bármi van keressetek amessenger 

csoportunkban, vagy akár privátban.  

De még egyszer kérem, hogy a mostani házit már emailben kérem, begépelve és NEM LEFOTÓZVA. 

 

Köszönöm szépen! 

 

Lehet, hogy hozok létre Classroom csoportot magunknak, de később szólok róla. Ti lehet, hogy 

ügyesebbek vagytok benne, de még én is csak most tanulom…. 

 

Határidő a 4.és 5. feladat emailben történő visszaüldéséhez: márc. 31. kedd 18 óra. 

Ha addig kaptok is új feladatot, nem kell megijedni, ahhoz lesz másik határidő. 

Csak nyugalom. Semmi pánik. Puszi nektek. De csak messziről  

mailto:kerekesagi.iskola@gmail.com

