
5.D - 25/26/27 March

Szerbusztok! Ismét egy új hét. Remélem jól vagytok és mindenkinek sikerült megoldani a múlt heti
tananyagot és !!! beleragasztani a füzetbe.

Múlt héten gyakoroltátok az időt, órák kifejezését több formában, valamint az Egyszerű jelen idő –
Present simple tense alapjait. Egyes számot, 3.személyt és egy kis tagadás do not – don´t

segítségével. 
Így a 4 Unit A-B részével megvagyunk.

Bízom benne hogy becsületesen dolgoztatok a múlt héten mert egyszerre sok lesz, ha tologatod
magad előtt, és mire találkozunk, (ami remélem hamar lesz :-) ), akkor ugye számonkérem. 

Ismét elküldöm nektek az egész hetet, azaz a szerdai, csütörtöki és pénteki anyagot. (3x45 perc)

 !!! Unit 4
WB (workbook)
- 4C– words LEARN (ismételjétek folyamatosan az 4 ABC szavakat mostmár, hogy 
rögzüljön). Ha bármelyik szó kiejtése gondot okoz, neten a sztaki szótárban beírod és meg is tudod
hallgatni a kejtést és ahogy hallod, írd nyugodtan a munkafüzetbe a szó mellé. 
http://szotar.sztaki.hu/angol-magyar-szotar 
- 36/1.3.4

B (book)
- 44/1.a READ, LEARN
- 44/2 (Molly, Kirk, Eddie) READ, TRANSLATE – fordítani!
Az új és ismeretlen szavakat,amivel találkoztok olvasás közben, !!! Írjátok ki a szótáratokba, 
hátra!!! pl. also – is, szintén – too – is, szintén. (!!! csak figyeld meg, hogy az also szó a 
mondatban van, míg a too a mondat végén egy vesszővel előtte.
neighbour (neibör) -  szomszéd

I also go to dance class. - Én is járok tánc órákra.
He goes swimming with his friends at the sports centre, too. - ő a sport központba is jár úszni.  

- 45/5.b (don´t vagy doesn´t)

!!! A present simple papírkádon nézd át még egyszer, hogy az ige minden személyben ugyanaz
pl. I play we play
     you play you play
     he plays they play
!!! Csak ha 3.személyben beszélünk, akkor megy a végződés a „s“
Vagy a többi szabály alapján „es“

!!! Present simple Negative – Tagadás
pl. I don´t play we don´t play
     you don´t play you don´t play
    he,she,it doesn´t play they don´t play
LÁTOD! Csak a 3.személyben tagadunk máshogy és tagadásban eltűnik a „s“ betű. 
- He plays football. -  He doesn´t play football.



Egy kis feladat,amit leírunk a füzetbe, persze nyomtatni is lehet, jelen
helyzetben ez megoldható. De beragasztani és kidolgozni.

1. Use the present simple – positive! - Használd az egyszerű jelen időt – kijelentő!

1. I ___________ (go) shopping with my brother.

2. We ____________ (use) a dictionary in the class.   (use - használni)

3. He ____________ (like) rap music.

4. They ____________ (do) their homework.

5. My mother ____________ (read) a new book.

6. My parents ____________ (have) dinner in the kitchen.

7. She ____________ (have) lunch with her dad. ! VIGYÁZZ! Nem haves, hanem has.

8. Lucy ____________ (watch) TV at night.

2. Choose the correct form – Válaszd ki a helyes formát!

1. We reads/read books every day.

2. Emily go/goes to the disco.

3. Peter and his sister wash/washes the family car.

4. My dog play/plays with my shoes.

3. Write negatives from these         sentences. - Írj tagadást ezekből a mondatokból.

    - don´t vagy doesn´t

1. We play the piano on Mondays.

2. He collects badges.

3. My friend goes to dance class.

4. They watch DVDs.

5. She goes to a primary school.

! +                  pontért írok ide feladatokat, minden feladat kettő piros pont.

WB - 37/5a.b – Listening -ha meg tudod hallgatni, - 37/6.

B – 50/1a.b (ez két feladatnak minősül). Tehát összesen 10 drb            azaz 1 – es. 

Affirmative azt jelenti kijelentő!



Szép hetet kívánok mindenkinek és jó munkát!
Ha bármi kérdés van írjatok…
Az utasításaimat és példákat amelyeket leírtam hogy picit elmagyarázzam azt 
természetesen nem fontos leírni a füzetbe. 

Erika tanító néni 


