
Kedves Ötödikes Csoportom! 

 

Íme a harmadik otthon töltött hét feladatai számotokra: 

1. Ezzel a Present Simple (Egyszerű jelen idővel) szoktuk kifejezni elmondani pl: a 

napirendünket. 

2. Ehhez adok megnézendő videót: https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 

3. Ne csak megnézzétek, hanem a kisfiú által használt igéket írjátok ki a füzetetekbe angolul és 

próbáljátok mellé írni a magyar jelentését. 

4. Visszaküldeni nekem mindezt Wordbe begépelve, nem pedig lefotózva a füzet!! Köszike! 

5. Másik feladat: a tankönyvetekben a 41/6. feladatban látsz egy nagy kört, teli képekkel. 

Fölötte vannak az igék megadva. 3 napszakra van osztva. 

6. Írd leWordbe  a mondatokat a kislányról és küldd nekem vissza. 

7. Pl: Laura gets up in the morning. ( Kell az ige végére az S végződés, mert Őróla van szó!!) 

8. Pl: Laura has lunch in the afternoon.  

9. She watches a DVD in the evening.   

10. FIGYELJ ODA AZ   S    VÉGZŐDÉSRE AZ IGÉKVÉGÉN!!!  

Kapsz megint egy kis új anyagot, ehhez kapcsolódva: tk. 41/ 5. feladat 

1. Prepositions of time  (Időhatározó szavak, a Mikor?  kérdésre válaszolnak) 

2. Ez olyan bemagolós, megtanulandó, nincs mit rajta magyarázni… 

3. Ezt a táblázatot is írd le a füzetedbe! (nem kell visszaküldeni) 

AT  időnél használjuk 

 bizonyos napszakoknál 
 

 at 3 o’clock 

 at midday 

 at noon 

 at midnight 

 at night 
 

 3 órakor 

 délben 

 délben 

 éjfélkor 

 éjjel 

IN  bizonyos napszakoknál 

  
 

 hónapoknál 

 évszakoknál 

 éveknél 
 
 
 
 

 in the morning 

 in the afternoon 

 in the evening 

 in May 

 in the summer 

 in 2020 

 reggel 

 délután 

 este 

 májusban 

 nyáron 

 2020-ban 

 van, amit 
magyarul nem 
jelölünk 

ON  napoknál 

 dátumoknál 

 egy nap napszakában 

 on Monday 

 on 2nd August 

 on Friday 
afternoon 

 hétfőn 

 augusztus 2án 

 pénteken 
délután 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KySfIeH5ZmI  (pár perc ehhez, nézd meg) 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://www.youtube.com/watch?v=KySfIeH5ZmI


Légyszíves a mellékelt feladatlap feladatait megolani, begépelni és visszaküldeni. Tudtok puskázni 

a feladatlap tetején levő segédanyagból, elméletből 

Az első feladatból csak ezt írjátok le: 1. at the moment 2. on Tuesday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kérlek Benneteket, hogy egy emailben küldjétek vissza a feladatokat nekem. 

 

Puszi nektek. Bármi van keressetek és kérdezzetek. Kitartás és szép napokat nektek. 

Szeretettel: Ági néni 

 

Határidő: Április 7. (kedd) este 6  (maradok ennél a heti fordulónál) 


