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1.1. SZÖVEGKÁRTYÁK 
 
 

 
Feri magas és izmos. A haja barna, a szeme kék. 

Feri hegymászó. Imádja a magas hegyeket. 
Most is az Alpokban van, hegyet mászik, pedig 

fáj a lába. 
 
 

Zsolti alacsony és izmos. A haja szőke, a szeme 
barna. Szeplős, de nagyon jóképű. A bal karján 
tetoválás van. Zsolti búvár. Imádja a tengert és 
a halakat. Most is az Adrián van, búvárkodik. 
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1.2.1. KÉPKÁRTYA: KÁROLY BÁCSI SZÜLETÉSNAPJA 
 
 
1.1. Rajz 1: A képen egy nappali szobát látunk. A család összegyűlt a nagypapa szü-
letésnapján. Minden szereplő feje fölé oda van írva a neve (ezt dőlt betűvel je-lezzük). A 
szoba közepén egy elegáns, klasszikus formájú bordó fotel áll, ben-ne ül Károly bácsi, a 
nagypapa. A foteltől balra van egy nagy kanapé, amelyen három ember ül. A foteltől 
jobbra két szék van, mindkettőn ülnek. A foteltől szintén jobbra, de a kép jobb alsó 
sarkában egy kör alakú asztal áll. Az aszta-lon italok, poharak, tányérok és egy 
születésnapi torta. A tortának már elfo-gyott a fele, de még rajta van a számgyertya: 65.  

Károly bácsi (Vilma néni férje): 65 év körüli, ősz hajú, kék szemű, sze-
müveges, bajuszos, kecskeszakállas férfi elegáns sötét öltönyben. A fotelben 
ül, ő az ünnepelt. A kezében egy ajándékot tart, éppen kibontja. 
Vilma néni (Károly bácsi felesége): 60 év körüli, csinos, ősz hajú, barna sze-
mű nő. Sötétkék kosztüm van rajta. A fotel bal oldalán áll, a fotelre támasz-
kodik, és mosolyogva nézi, amint Károly bontja az ajándékot. 
Lili (Károly bácsi lánya): 30 év körüli, csinos, világosbarna, vállig érő hajú, 
barna szemű nő piros ruhában. Láthatóan Vilmára hasonlít. A fotel jobb olda-
lán áll, Károlyt nézi, kezében ajándékcsomag. 
Ádám (Lili férje): 30 év körüli, élénk szőke hajú, kék szemű, jóképű férfi sötét 
nadrágban és fehér ingben. A fotel előtt, a szőnyegen mászik négykézláb, há-
tán ül a gyereke (Zsófi). 
Zsófi (Lili lánya): Kétéves, szép, világosbarna hajú, lófarkas, barna szemű kis-
lány, láthatóan Vilmára és Lilire hasonlít. Ünneplő ruhában, mosolyogva lova-
gol az apja (Ádám) hátán. Ádám nyakkendőjét használja kantárnak. 
Zoli (Károly bácsi fia): 35 éves, barna hajú, barna szemű férfi. Vilmára és Li-
lire hasonlít, de sötétebb barna a haja. Sötét nadrág, világoskék ing, nyak-
kendő. A szőnyegen guggol, a fiaival, Danival és Bencével legózik. 
Dani (Zoli fia): Hat éves kisfiú, Ádámék mellett, Károly előtt legózik a sző-
nyegen a testvérével, Bencével, és az apjával, Zolival. Dani Zolira és Bencére 
hasonlít. Ugyanolyan barna haj, barna szem. Ugyanolyan ruhában van, mint 
Bence (kék rövidnadrág, kockás ing). 
Bence (Zoli fia): 8 éves kisfiú, Ádámék mellett, Károly előtt legózik a szőnye-
gen a testvérével, Danival, és az apjával, Zolival. Bence Zolira és Danira ha-
sonlít. Ugyanolyan barna haj, barna szem. Ugyanolyan ruhában van, mint Da-
ni. 
Andi (Zoli felesége): A foteltől jobbra álló székek közül a fotelhez közelebbin 
ül. Vörös hajú, zöld szemű, sárga ruhában. Ágotával beszélget. Pohár van a 
kezében. 
Ágota néni (Károly bácsi húga): 55 év körüli, szemüveges nő (olyan a sze-
müvege, mint Károlyé). Fakó szőke (nem olyan, mint Ádám!), kék szemű. Sö-
tétzöld kosztümben van. Andival beszélget, a kezében borospohár. 
Miklós bácsi (Ágota néni férje): A foteltől balra eső kanapén ül, a legközelebb 
Károlyhoz, tehát a kanapé jobb szélén. 55 év körüli, őszes hajú, testes férfi, 
Mikire hasonlít. Sötét öltönyben van, borospohár a kezében, Károly felé néz. 
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Mariann (Ágota néni lánya): A kanapén ül, középen. 28 év körüli, csinos, 
hosszú fekete hajú lány, Mikire és Miklósra hasonlít. Világos narancssárga 
ruhában van, terhes. Zsolttal nevetgél. 
Zsolt (Mariann férje): A kanapé bal szélén ül, pohárral a kezében. Barna hajú, 
kék szemű, nem hasonlít senkire. Szürke öltönyben van. 
István bácsi (Károly bácsi bátyja): Nincs jelen, csak a fényképét látjuk hátul a 
falon. Ősz hajú, kecskeszakállas, bajuszos. kék szemű. Olyan, mint Károly, 
csak kicsit idősebb kiadásban. A képen hegymászóruhában áll egy hegytetőn, 
éppen kitűzte a magyar zászlót a zászló mellett pózol. 
Robi (Ágota néni fia): A tortás asztal mellett ül, láthatóan nagyon unatkozik. 
Fekete hajú, vékony fiú, Miklósra, Mariannra, Mikire hasonlít. Ingben, nyak-
kandőben van, de rendetlenül áll rajta a ruha. 
Miki (Ágota néni fia): A kép hátterében nyílik az ajtó, és bevágtázik Miki, a 
rocksztár a barátnőjével. Mindenki más elegáns, egyedül ő jön fekete bőr-
szerkóban, napszemüvegben. Kezében saját CD-jét hozza, masnival átkötve. 
Kézenfogva húzza maga után a barátnőjét. 
Erika (Miki barátnője): Szőke cicababa (lásd 8. modul 2.6. feladatlap!) mini-
ruhában, vastagon kifestve, felékszerezve. Miki húzza kézenfogva. 
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1.2.2. KÉPKÁRTYÁK 
 
 
1.1. Rajz 1: nevek nélkül
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1.2. NAPPALI SZOBA – POSZTER 
 
 
1.2. Rajz 2: A képen ugyanaz a nappali szoba látható, mint az 1.1. Rajz 1.-en, de nin-

csenek rajta a szereplők, csak a bútorok, a berendezés, a tárgyak. Egyedül István 
bácsi képe hiányzik a falról. (sz) 
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1.2. FELADATLAP 
 
  
A képek alapján egészítsd ki a mondatokat! 
 
1.2. Rajz 3: Lili ül egy 
széken, ölében Zsófi. Lili 
fotóalbumot mutogat Zsófi-
nak, szájából szövegbuborék 
jön ki, benne: “Itt van a 
nagypapa, itt van a nagy-
mama…” (ff) 
 

1.2. Rajz 4: egy fotó kinagyítva (ennek 
megfeleleően olyan a széle, mint egy fo-
tóé). A fotón egy család látható. Közé-
pen Zsófi, mellette bal oldalon a szülei, 
Lili és Ádám. Zsófi job oldalán a nagy-
szülők, Károly és Vilma. Mindenki kb. 
mellkastól felfelé látszik, mosolyognak. 
(ff) 

 

Károly bácsi Vilma néni férje.   Ádám ……………… férje. 
 
Vilma néni ……………. felesége.   Lili Ádám felesége. 
 
Lili Károly bácsi és Vilma néni gyereke/lánya. ……… Lili és Ádám 
gyereke/lánya. 
 
Károly bácsi …… (édes)apja.    Ádám Zsófi (édes)apja. 
 
Vilma néni Lili (édes)anyja.    ……… Zsófi 
(édes)anyja. 
 
Károly bácsi Zsófi …………………   Vilma néni Zsófi 
………………….. 
 
Zsófi Károly bácsi és Vilma néni ……………….. 
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1.3. FELADATLAP 
 
 
1. Nézd meg az alábbi képet, és válogasd szét a családokat! 
1.3. Rajz 5: A fotón (!) 14 ember látható egy kerti partin. 8 felnőtt (4 házaspár) és 6 gyerek. A családok 
tagjai ruházatuk, stílusuk tekintetében hasonlítanak egymásra. Az egyes családok stílusa erősen elüt 
egymástól. A férfiak 40-45 év körüliek, a nők kb. 40 évesek. A gyerekek kb. 13-15 évesek. A családtagok 
nem egymás mellett állnak (!), összekeveredtek egymással. Esznek, isznak, állnak vagy ülnek, 
beszélgetnek, nevetgélnek, mint egy partin. Minden ember feje fölé oda van írva a neve (itt dőlt betűvel 
olvasható). A) Az első család: “tudósék”:  
László (az apa): szemüveges, sovány, középmagas, világos bermuda, kockás, rövidujjú ing, férfiszandál 
Margit (az anya): szemüveges, vékony, középmagas, világos bermuda. fehér, rövidujjú ing, szandál. 
Zoltán (a nagyobbik gyerek): szemüveges, sovány, világos bermuda, kockás, rövidujjú ing, férfiszandál 
Zsolt (a kisebbik gyerek): szemüveges, sovány, világos bermuda, kockás, rövidujjú ing, férfiszandál 
B) a második család: “elegánsék” 
Artúr (az apa): magas, sötét hajú, elegáns, világos nyári öltönyt visel 
Gizella (az anya): magas, világos hajú, enyhén molett nő, elegáns, nagyvirágos nyári ruhában, 
nagykarimájú, szalagos nyári kalapban, magassarkú cipőben, retiküllel, sminkelve 
Hilda (a gyerek): világos, vállig érő, loknis haj, virágos nyári ruha, hátul, a derekán masnival megkötve, 
csinos nyári szandál. Kezében kicsi retikül. 
C) a harmadik család: “sportosék” 
Robi (az apa): középmagas, izmos férfi, sportcipőben, rövid sortban, sportpólóban. 
Móni (az anya): középmagas, vékony, izmos, sportcipő, rövid teniszszoknya, ujjatlan sportpóló. A haja 
lófarokban van. 
Csabi (a nagyobbik gyerek): izmos, sportcipő, rövid sort, sportpóló 
Kata (a kisebbik gyerek): vékony, izmos, sportcipő, rövid teniszszoknya, ujjatlan sportpóló. A haja 
lófarokban van. 
D) a negyedik család: “a túlékszerezettek” 
Norbi (az apa): body builder alkat, farmer halásznadrág, ujjatlan nyári póló, vastag arany nyaklánc, vastag 
karkötő, tetoválás 
Nelli (az anya): vékony, túlsminkelt nő, ujjatlan miniruhában, túlságosan magas sarkú cipőben. Hosszú haja 
divatosan tépett. Nagyon nagy karika fülbevalója van, nyakában két aranylánc, mindkét karján vastag 
karkötő. 
Viki (a gyerek): olyan, mint Nelli, csak kicsiben. Nincs kisminkelve, de neki is miniruhája van, lógós 
fülbevalója, nyaklánca, karkötője. Az ő cipője lapos, de a haja olyan, mint az anyjáé. (ff) 
 

1. család:      2. család: 

………………     …………….… 
………………     ……………..... 
………………     ………………. 
………………     ………………. 
 
3. család:      4. család: 

………………     ………………. 
………………     ………………. 
………………     ………………. 
………………     ………………. 
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2. Híres családok 
 

Az alábbiakban hires magyarokról van szó. Egészítsd ki az alábbi 
mondatokat., és nézz utána, hogy kik ők, és mikor éltek! 
 
Mátyás király …………………………….. fia. 
 
Zrínyi Ilona …………………………….. anyja. 
 
Géza fejedelem ………………………… apja. 
 
Bolyai Farkas ……………………….. apja. 
 
Hunor ………………… testvére. 
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2.2. SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 
Péter anyjának az 

apja 
 
 

Péter apjának a 
testvére 

 
 

Edit lányának a 
férje 
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Edit testvérének a 

férje 
 
 

Zoli testvérének a 
felesége 

 
 

Zoli fiának a lánya 
 
 

 



  Ő A BARÁTNŐM  12 

 

 
Gabi férjének az 

anyja 
 
 

Feri feleségének az 
apja 

 
 

Juli anyjának a 
testvére 
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Juli apjának az 

anyja 
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2.3. FELADATLAP 
 
 
1. Az alábbi információk alapján állítsd össze a családfát! 
 
Éva Anna lánya. 
Vera Béla lánya. 
Tibor Éva bátyja. 
Béla Tibor apja. 
Zsuzsa Tibor felesége. 
Zoltán Vera férje. 
Anna László anyósa. 
Csaba Zsuzsa fia. 
Viktor László fia. 
Katalin Éva menye. 
Csaba és Huba ikrek. 
Vera Zoli anyja. 
 

2. Kérdezd meg a párodat, hogy van-e neki háziállata, autója stb.! 
 
 Pl.  Autó 
  Van autód? Van./Nincs. 
 
autó 
 
háziállat 
 
unokatestvér 
 
bőrnadrág 
 
rózsaszín körömlakk 
 
hobbi 
 
rémálom 
 
gitár 
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2.4. KÉPKÁRTYÁK 
 
 
A képek hátoldalán szerepel a sorszáma! 
2.4. Rajz 6: Krisztina a parkban a kenguruval. A kengurut csak távolról és hátulról látjuk, 

ugyanis éppen megszökik. Krisztina (farmerben, pólóban, haja lófarokban) 
kétségbeesetten kiabál utána, szájából szövegbuborék jön ki: “Gyere vissza!” 
(sz) 

2.4. Rajz 7: Utcarészlet: az utcán a házak előtt fák, telefonfülke, villanyoszlop. Emberek 
nincsenek, csak Krisztinát látjuk a kép bal szélén, hátulról: éppen plakátot 
ragaszt. A plakáton a kenguru mellképe látható, alatta felirat: ELVESZETT! 
A fákon, telefonfülkén, villanyoszlopon ugyanilyen plakátokat látunk. (sz) 

2.4. Rajz 8: Utca (másik utcarészlet, mint a 2. képen!). A kenguru az utcán bóklászik 
egyedül. Egy fekete hajú fiatal férfi, és a szőke barátnője kinyújtott kézzel 
csalogatja a kengurut. A férfi Miki, a rocksztár, és Erika, a barátnője, de ez ne 
legyen egyértelmű!! Hátulról látjuk őket, és nem a megszokott, feltűnő 
ruháikban vannak. Mindketten divatos farmerben, és ujjatlan pólóban vannak. 
Miki haja (hátulról) szolidabb, mint szokott, Erika haja egyszerű cofban van, 
de azért látjuk a nagy fülbevalóját, nyakláncát. (A cél, hogy a diákok a 3. kép 
alapján ne jöjjenek rá, hogy kik ők, és mikor a következő (4.) képen 
megjelenik Miki, akkor értsék meg, hogy kik csalogatták a kengurut) (sz) 

2.4. Rajz 9: Krisztina ajtót nyit (hátulról látjuk), az ajtóban ott áll a kenguru, nyakában 
nyakörv, póráz. A pórázt egy fiatalamber fogja, akit szemből, de csak kb. 
háromnegyedig látjuk az ajtóban. A férfi Miki, a rocksztár. Miki bőr-
nadrágban, ujjatlan pólóban és a megszokott napszemüvegében van, 
mosolyog. (sz) 

2.4. Rajz 10: Park. Két padot látunk a kép előterében (nem túl közel egymáshoz!). A 
padok nagy fák alatt vannak. A bal oldali padon ül Miki és Krisztina. Lát-
hatóan randiznak. Miki átöleli Krisztinát, és éppen rózsát nyújt át neki. 
Krisztina elpirul, nagyon boldog. A jobb oldali padon Egér Emil csókolózik 
Egér Enikővel. A háttérben a kenguru egy kutyával játszik a parkban. (sz) 
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3.4. KÉPKÁRTYÁK 
 
 
3.4. Rajz 11: szürkemarha oldalról, fejét felénk fordítja. (sz) 
A kép hátoldalán információk egymás alatt: 

- jellegzetes magyar fajta 
- szürke szőr 
- barna szem 
- fekete orr 
- 2 hosszú szarv 
- növényevő 
- 1 borjú 

 
3.4. Rajz 12: rövid szőrű magyar vizsla oldalról. (sz) 
A kép hátoldalán információk egymás alatt: 

- magyar kutyafajta 
- vadászeb 
- közepes termet 
- barna szőr 
- barna szem és orr 
- nagyon jó szaglás 
- általában 4-5 kölyök 

 
3.4. Rajz 13: racka juh oldalról. (sz) 
A kép hátoldalán információk egymás alatt: 

- jellegzetes magyar fajta 
- hosszú szőr 
- 1-2 bárány 
 

3.4. Rajz 14: puli (sz) 
A kép hátoldalán információk egymás alatt: 

- juhászkutya 
- fekete vagy fehér szőr 
- hosszú szőr 
- fekete szem és orr 
- 4-5 kölyök 
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4.2. MONDATKÁRTYÁK 
 
 

 
Van apród? 

 
 

Van egy húszasod?
 
 

Nincs kedvem. 
 
 

Nincs időm. 
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Van valami jó 

ötleted? 
 
 

Nincs pénzem. 
 
 
 

Van három jegyem 
ma estére. 
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4.3. FELADATLAP 
 
 
Mit jelentenek az alábbi közmondások? 
Válaszd ki a helyes megoldást! 
 
 
1. Nem esik messze az alma a fájától. 
 
a) A gyerek hasonlít az apjára. 

b) Az apa és a fia szeretik egymást. 

c) Az apa és a fia közel lakik egymáshoz. 

 
 
2. Jó az öreg a háznál. 
 
a) A régi házak jobbak, mint az újak. 

b) Sokat tanulunk az öregektől. 

c) Az öregek mindig a ház előtt ülnek. 

 
 
3. Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát. 
 
a) A néma gyerek nem beszél. 

b) Nem tudom, hogy mi a baj, ha nem mondod el. 

c) A német gyerek anyja nem beszél magyarul. 
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4.4. HANGANYAG 
 
 

Este moziba megyünk 
 
– Anyaaaa… Este moziba megyünk a lányokkal, jó?  
– Kikkel?  
– A lányokkal. Virággal és Ildivel.  
– És nincs házi feladatod? 
– Már kész van. 
– Biztos? 
– Anyaaaaa…. 
– És mikor jöttök haza? 
– Éjfél körül. Miért? 
– Miiii? Holnap iskola! Szó sem lehet róla. 
– De miért? Virágot és Ildit elengedi az anyukája. 
– Nem érdekel. Te itthon maradsz. Holnap korán kelünk és nem szeretem, ha éjszaka 
egyedül mászkáltok a városban. Felhívom Ildi anyukáját. 
– Jaj, csak azt ne! Olyan ciki! Inkább itthon maradok. Bemegyek a szobámba. 
– Kamaszok! 
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4.4. FELADATLAP 
 
 
1. Hallgasd meg a beszélgetést, és döntsd el, hogy az alábbi állítások 
közül melyik igaz és melyik hamis! 
 
A lány buliba megy. 

Készen van a házi feladata. 

Ildit és Virágot nem engedi el az anyukája. 

Az anya nem örül, hogy a lányok nappal egyedül mászkálnak a városban. 

Az anya felhívja Ildi anyukáját. 

A lány elmegy moziba. 

A lány bemegy a szobájába. 

Az anya örül. 

 

2. Egyetértetek az alábbi állításokkal? 
 
Jó, ha a szülők szigorúak. 

Az anyának igaza van. 

Éjszaka a város veszélyes. 

Ciki, ha a szülők telefonálnak a barátok szüleinek. 

A kamaszok élete nehéz. 
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3. Mit válaszol az apa, az anya, Viki, Gábor? Alkossátok meg a 
válaszokat! 
 

– Anya! Felveszem a nyakláncodat, jó?  
– Neked is van nyakláncod! Miért az én nyakláncomat veszed fel?! 
 

– Anya! Elviszem a táskádat, jó?   

– ............................................................ 

 
– Apa! Elviszem a mobilodat, jó?   

– ........................................................... 

 
– Gábor! Elviszem a kosárlabdádat, jó?  

– ............................................................ 

 
– Apa! Felveszem a nyakkendődet, jó?   

– ............................................................ 

 
– Viki! Felveszem az új pólódat, jó?   

– ............................................................ 

 
– Anya! Felveszem a sáladat, jó?   

– ............................................................ 
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5.2. FELADATLAP 
 
 

Kosztolányi Dezső: 
Boldog, szomorú dal 

- részlet - 
 
 
Van már .................., ...................... is van, 

van ....................... és ............................. . 

Szívem minek is szomorítsam? 

Van mindig elég eleségem. 

Van ........................ , a kertre rogyó fák 

suttogva hajolnak utamra 

és benn a dió, mogyoró, mák 

terhétől öregbül a kamra. 

Van egyszerű, jó .......................... is, 

...................... , úti ........................, 

van jó-szívű jót-akaróm is, 

s nem kell kegyekért könyörögnöm. 
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5.2. HANGANYAG 
 
 

Kosztolányi Dezső: 
Boldog, szomorú dal 

- részlet – 
 
Van már kenyerem, borom is van, 
van gyermekem és feleségem. 
Szívem minek is szomorítsam? 
Van mindig elég eleségem. 
Van kertem, a kertre rogyó fák 
suttogva hajolnak utamra 
és benn a dió, mogyoró, mák 
terhétől öregbül a kamra. 
Van egyszerű, jó takaróm is, 
telefonom, úti bőröndöm, 
van jó-szívű jót-akaróm is, 
s nem kell kegyekért könyörögnöm. 
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5.4. KÉPKÁRTYA 
 
 
5.4. Rajz 15: Egy sziget vaktérképét látjuk, két nagyobb öböllel és három kisebbel. (ff) 
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