
Kedves Ötödikeseim! 

Eddig szépen dolgoztatok, köszönöm nektek (és a titeket segítő szülőknek is!!). 

Kitartás, már csak rövid idő és szünet lesz. Igazi szünet. Viszont addig még kaptok egy pár osztályzatot 

és szeretném, ha az év végi jegyeitek is szépek lennének a biziben. 

A héten nagyon könnyű, játékos feladatokat kaptok egy kis gyakorlásra. A feladatokhoz fűzött 

mondandóm után nyisd meg a neten a feladatokat. Köszönöm, h figyelsz rám.  

 1. feladat   

AZ egyszerű jelen időt kell használnod most is a mondatokban. 11 mondat van ebben a 

feladatban. Minden mondat végén kattints a „válaszok beküldése”  részre. Ott kapod a 

jutalom pipákat, ha jól dolgoztál. 

A végén megkapod a pontodat, idődet, helyezésedet és lesz egy olyan, hogy ’válaszok 

áttekintése’. Kattints erre és itt megjelennek a mondatok, amik szerepeltek a feladatban. 

Ezeket írd le a füzetedbe.  

https://wordwall.net/hu/resource/1984010/angol/simple-present 

2. feladat 

Ebben 5 rövid mondat van, amit ki kell egészítenetek egy-egy szóval. Itt is ugyanaz lesz a végén a 

feladatod , hogy írd le a mondatokat a füzetedbe „Válaszok áttekintése”-re kattintva. 

https://wordwall.net/hu/resource/709985/angol/present-simple-questions 

3. feladat 

Ebben a feladatban helyes sorrendbe kell raknotok a megadott szavakat. Az 5. mondat kicsit hosszú, 

de olvasd át figyelmesen előtte a szavakat, a 7. mondatnál meg nem mindegy, hogy melyik névvel 

kezded. . Itt is ugyanaz lesz a végén a feladatod, hogy írd le a mondatokat a füzetedbe „Válaszok 

áttekintése”-re kattintva. 

https://wordwall.net/hu/resource/1812800/simple-present 

4. feladat 

Itt a megadott kifejezéseket kell csoportosítanod a megfelelő elöljáró szóhoz. A végén itt is írd le a 

megoldásaidat a füzetedbe. 

https://wordwall.net/hu/resource/1760185/gttt1-module-3 

5. feladat 

Itt egy kis napirendes játék van, itt nem kell leírnod semmit. 

https://wordwall.net/hu/resource/1054006/angol/daily-routine 
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6. feladat 

Itt is a napirenddel kapcsolatos szavakkal kell dolgoznod.  

A helyes megoldásokat a végén írd ki a füzetedbe. 

https://wordwall.net/hu/resource/273423/daily-routine-project-2 

 

Amiket kiírsz a füzetedbe, azokat most nyugodtan elküldheted fotón. VISZONT: CSAK OLVASHATÓ , 

szép munkát fogadok el. 

Átlátható legyen, minden feladat külön-külön. 

 

Köszönöm. Jó munkát kívánok. Határidő: kedd május 19. 

 

Üdvözlettel: Ági néni 
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