
6.B – 18-19-20 March
6.C - 17-19-20 March

Sziasztok 6. b – 6.c gyerkőceim, gondolom ez a helyzet nektek sem egyszerű,
ahogy nekünk sem de próbáljuk nektek átadni, elküldeni a tananyagot és

feladatokat. Kérlek benneteket tanulgassatok, írjátok meg amit kérünk tőletek,
nem tudjuk mikor találkozunk leghamarabb :-( 

Úgy gondoltam nem fogom naponta vagyis az adott napokon küldeni hanem egy
héten egyszer. Most elküldöm nektek az e heti feladatokat, oldjátok olyan
tempóban ahogy nektek jó, tudom van mit csinálni más tantárgyból is. 

Jövő héten igyekszem a hét elején, hogy még jobban be tudd osztani az idődet,
de végül is ráér most mindenki. Nemigaz? 

Akkor hajrá! Mindenkinek kitartás, jó pihenést és kellemes tanulást, nélkülünk.
Lehet még élvezitek is így?

Vagy tévedek?

Kijavítottam közben a Unit 3B szavait és a was/were mondatokat, beírom a 

jegyeket majd az edupagera. Azért szólok csak, mert azt szoktam mondani, hogy csak

azután írom be, miután ti láttátok, de most ez kivételes helyzet. + Az elmaradt röpiket

is kijavítottam (most főleg a 6.c-re gondolok), amit utólag írtak a hiányzók. 

Igazából ugyanott tart mindkét csoport, így megtudom oldani egyszerre a küldést 

nektek. 

Unit 3
Folytatjuk a Unit 3 – Past simple- Egyszerű múlt idő-t. Már átvettük a múlt idő első két csoportját.

1. was were (postivie, negative, yes/no + wh questions, short answers)
2. regular verbs – szabályos igék, ahol a legtöbb ige végződése -ed + szabályok hozzá

és ehhez szintén kaptatok ragozást azzal az igével a füzetben, hogy:

I waited, you waited…. + negative, questions, short answers

A was/were szerintem elég ügyesen ment, a hétre küldök -ed végződésű igékre feladatokat és már 

elkezdjük tanulni (bemagolni) a rendhagyó igéket, ami a 3. csoportunk lesz.

WB (Workbook) page 26/1.2 – akinek nincs meg

                                       27/3 – Listening/hallgatós feladat, ha megvan a CD-d és sikerül 

meghallgatni – jó pontos feladat lesz - kettő 

                                 27/4

A következő feladatokat kinyomtathatod (ha van rá lehetőséged) és be kell ragasztani, ha nem
tudod megoldani, akkor be kell írni a füzetbe. 



1. Write the past simple forms of these verbs.  Put them in the correct box.

love, help, live, watch, try, tidy, taste, arrive, play, listen, smile, talk, visit, study, walk 

- d - ed - ied

2. Write sentences with the following verbs + negative, yes/no question + short answer.

wash, clean, paint, cook, play  

For example: open

My friend opened the window yesterday. 

My friend didn´t open the window yesterday. 

Did my friend open the window yesterday?

Yes, he did. No, he didn´t. 

Together 5 x 4 = 20 sentences. :-)

3. Put the words in the correct order.

1. film / I / yesterday / a / watched

2. a / with / to / He / a / listened / friend / CD

3. London / month / They / last / visited

4. two / lived  / ago / in / she / years / New York

4. Complete the sentences with past form.

1. I ______ (play) computer games with my cousins.

2. My mum ______ (not cook) dinner last night.

3. We ______ (walk) to school because there weren´t any buses.

4. They ______ (not dance) at the party.

5. Write the past simple of these verbs.
1. copy ______

2. revise ______

3. cycle ______

4. listen ______

5. practise ______



6. move ______

7. shout ______

Irregular verbs
Rendhagyó igék

!!!!! Ez a cím megy a füzetbe !!!!!!
A WB legvégén megtaláljátok ezeket az igéket, úgy kezdődik:

can-could

be-was/were

become/became……

!!! Viszont ezeket leírjuk a füzetbe 3 oszlopba.VAGY kinyomtathatod ha egyszerűbb…



Verb (ige) Past (múlt) Hungarian

be (bí) was / were (voz/vőr) lenni

become (bikam) became (bikejm) valamivé válni

begin (bigin) began (bigen) kezdeni

bite (bájt) bit (bit) harapni, csípni

break (brejk) broke (brouk) törni

bring (bring) brought (brót) hozni

build (bild) built (bilt) építeni

burn (bőrn) burnt (bőrnt) égni

buy (báj) bought (bót) venni, vásárolni

can (ken) could (kud) tudni, képes lenni valamire

catch (kecs) caught (kót) elkapni

come (kam) came (kejm) jönni

cost (koszt) cost (koszt) pénzbe kerülni

cut (kat) cut (kat) vágni

dig (dig) dug (dag) ásni

do (du) did (did) csinálni

draw (dró) drew (drú) rajzolni

drink (drink) drank (drenk) inni

drive (drájv) drove (drouv) vezetni

eat (ít) ate (ejt) enni

fall (fól) fell (fel) leesni

feel (fíl) felt (felt) érezni

fight (fájt) fought (fout) harcolni

find (fájnd) found (found) keresni, találni

fly(fláj) flew (flú) repülni

get (get) got (got) kapni

give (giv) gave (gejv) adni

go (gou) went (vent) menni

grow (grou) grew (grú) nőni

have (hev) had (hed) birtokolni

hear (hiö) heard (hőd) hallani

hide (hájd) hid (hid) elbújni

hit (hit) hit (hit) ütni,verni

hold (hold) held (held) tartani, fogni

hurt (hőrt) hurt (hőrt) fájni,bántani,megsérülni



!!! 35 szó jött ki így a táblázatba ha ki szeretnéd nyomtatni. Nem kell egyszerre tanulnod de 15-ével

haladhatsz. Leírtam a kiejtést is a szavak mellé (simán ahogy hallod, nem a fonetikus jelekkel).

!!!! Hozzáírhatjátok tollal hogy: forget – forgot – elfelejteni.
Jövő héten jön a következő oldal már feladatokkal is, úgyhogy kérlek benneteket tanuljatok.

In any case Or if you have any question, please contact me. (messenger…...or email
My email address is: erikadiosi@gmail.com

Puszilok mindenkit…….


