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Ezen a héten folytatjuk a Present Simple (egyszerű jelen idő) gyakorlását. A múlt heti nyelvtani 

összefoglalót azóta már biztosan nagyon sokszor elolvastátok, ☺, de ha nem, akkor itt az alkalom, 

hogy újra elővegyétek, mert szükség lesz rá (még elég sokáig).  

Mint azt olvashattátok, ennek az igeidőnek az egyik legfontosabb szerepe a szokásos, rutinszerű 

cselekmények leírásában van. Most a napi rutinról fogunk tanulni. Ezek a minden nap végzett 

munkák, cselekvések, amiket rendszeresen végzünk. Ha átgondoljátok egy napotokat, sok ilyen 

dolgot tudtok felsorolni. Például: felkelünk, megreggelizünk, felöltözünk, iskolába megyünk, 

ebédelünk, tanulunk, TV-t nézünk, vacsorázunk, esetleg egy kis házimunka, edzés, majd fogmosás, 

fürdés, alvás, stb… Ezek között vannak olyan cselekmények, amelyeket egy bizonyos időben végzünk 

minden nap.  

Nézzétek meg a tankönyvetekben a 41. oldalon lévő képet! Itt láthatjátok egy lány (Laura) egy napját, 

3 részre vannak osztva a teendői:  

in the morning –reggel,  

in the afternoon –délután,   

in the evening –este. 

A kép fölött színessel láthatjátok leírva, miket csinál. Viszont, itt az igék nincsenek E/3 személyhez 

igazítva. Mivel Laura E/3 (egyes szám 3. személy/ Ő), itt az igéket, ahogy írtam múlt héten is, egy –s 

raggal látjuk el!  

Tehát: a get up igét mondatba téve így lesz:  Laura gets up. 

 

1. Szótárba írjátok ki ezeket a kifejezéseket! 

have dinner- vacsorázni 

watch a DVD- megnézni egy DVD-t 

have lunch- ebédelni 

get up- felkelni 

have a cup of tea- inni egy csésze teát 

work on the computer- dolgozni a számítógépen 

have breakfast- reggelizni 

go to bed- aludni menni 

do the shopping- bevásárolni 

do homework- házi feladatot csinálni 



go jogging- futni/kocogni 

go to school-iskolába menni 

Ezeket tanuljátok is meg! ☺ 

 

 

2. A beadandó feladatotok erre a hétre az lenne, hogy írjátok le egész mondatokkal, mikor mit 

csinál Laura! (Tk. 41 oldal 6.) Nagyon figyeljetek az igék helyesírására! Ugyanis, nem 

mindegyik igéhez csak simán utána írjuk az –s végződést, hanem a helyesírás változhat! Pl.  

go – goes, do – does, have – has  

És ne feledjétek, minden kifejezésben csak egy igét találunk, amelyet ellátunk az –s végződéssel. Pl. 

goes jogging, does the shopping.  

Ezek figyelembe vételével szeretnék ilyen mondatokat látni, mint pl. : Laura goes jogging in the 

morning. –Laura reggel megy futni. 

Vasárnapig (május 24) várom a gyönyörűen, helyesen megírt mondataitokat!  

Jó tanulást!  

 


