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GYULA ÉS PÉTER VASÁRNAPJA 

 

 

 

1. Mit gondol? 

Mit csinálnak az emberek vasárnap? 

Ön szerint mit csinál vasárnap Gyula és Péter? 

Mit lehet csinálni a kertben vasárnap? 

 

 

 

2. Párosítsa a szavakat! 

A költők      rendetlen. 

A sok munka után     verseket írnak. 

Ez a szoba nagyon     képeket fest. 

A festő  este dolgozom és nem tudok moziba menni. 

Nehéz a munka,     ezért pihenni akarunk. 

Szomorú vagyok, mert    fáradtak vagyunk. 

 

 

 

3. Olvassa el e szöveget és döntse el, hogy az állítások igazak-e.  

Gyula ma Péterhez megy. 

A költő és a festő a kertben dolgozik.   

A költő és a festő a kertben borozik. 

Gyula a falra fest. 
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Gyula vasárnap otthon van. Nem csinál semmit. Reggel 9-ig alszik. 10-kor jön Péter. Péter 

csönget. Gyula ajtót nyit és Péter bemegy a házba. Kimennek a kertbe, mert nagyon jó idő 

van.  Dolgoznak, mert a kert rendetlen. Nehéz a munka, a költő és a festő kicsit fáradt. De 

nem szomorúak, mert szép idő van. Gyula leül és pihen.  

 

GY - Péter! Én pihenek egy kicsit, és írok egy verset. 

P - Jó. Akkor én is pihenek.  

 

5 perc múlva kész van a vers. 

 

GY - Péter! Kész a vers. Figyelj! 

 

  Most minden nagyon jó, mert 

  Nagyon-nagyon szép ez a kert. 

  Minden nagyon szép, 

  És egykor kész az ebéd! 

 

P - Gyula, ez a vers nagyon szép. Te egy zseni vagy! 

GY - Köszönöm.  

P - De várj egy kicsit! Én is festek egy szép képet! 

GY - Nagyon jó. De hova festesz? 

P - A falra lehet?  

GY - Persze. Ez a fal fehér, nem szép. De ha te festesz valamit, nagyon szép lesz. Hozok  

   festéket. 

 

Gyula bemegy a házba és hoz festéket. Hoz pirosat, zöldet, sárgát és kéket is. A festékek az 

asztalon vannak. Péter a falra fest. Gyuláék egész nap a kertben vannak, beszélgetnek, verset 

írnak és festenek a falra. Ma nem isznak bort… 

 

Mit lát a képeken? Melyik kép nem illik a szöveghez? 

 

 


