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PÉTER SZÜLETÉSNAPJA 

 

1. Kösse össze a mondat két részét! 

 

A család megünnepli 

A nagymama megsüti 

A vendég megissza 

Gyula meghívja 

Péter kinyitja 

A költő felolvassa 

a tortát. 

a verset. 

a barátait. 

a bort. 

Zoli születésnapját. 

az ajtót. 

 

 

2. Milyen születésnapi ajándék lenne jó Péternek, a festőnek? 

Sok festék, mert szeret festeni. 

Egy könyv, mert szeret olvasni.  

Egy üveg bor, mert szeret bort inni.   

Egy repülőjegy, mert szeret utazni.    

Egy bicikli, mert szeret biciklizni.  

Egy okostelefon, mert szeret mindenhol internetezni. 

 

 

3. Mit gondol, mit csinál Gyula Péter születésnapján? 

Gyula vesz Péternek egy nagy és drága televíziót. 

Gyula telefonál Péternek és gratulál neki. 

Gyula születésnapi bulit rendez, ahol ott vannak a barátai. 

Gyula tortát süt Péternek.  

Gyula nem gratulál Péternek, nem vesz ajándékot és nem találkoznak. 

 

 

4. Olvassa el a történetet, és jelölje meg, hogy igazak-e az alábbi állítások! 

Péter születésnapi ebédet főz az anyukájának. 

A születésnapi bulin ott van Gyula is. 

A születésnapi buli nem Péter házában van. 

Péter a buli után otthon egy filmet néz. 

Gyula ajándéka egy vers. 
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Péter születésnapja 

Ma van Péter születésnapja. Mindenki gratulál és ajándékot visz neki. Az anyukája  

fantasztikus születésnapi ebédet főz és tortát is süt. Este Péter barátai születésnapi bulit 

rendeznek. Sok vendég van, beszélgetnek, bort isznak és táncolnak is. Nagyon jó a buli, Péter 

csak azért szomorú egy kicsit, mert Gyula nincs ott.  

Péter a buli után hazamegy. Éjjel 2 órakor kinyitja az ajtót, bemegy a házba. Elég fáradt, 

aludni akar. De amikor belép a nappaliba, nagyon meglepődik. A nappali üres. Nincs bútor, 

nincs szőnyeg, nincsenek képek a falon. Csak egy hatalmas nagy torta van a szobában. És 

csend van. Péter vár, és gondolkodik. A filmekben a hatalmas tortából mindig táncosnők 

ugranak ki. De itt nincs táncosnő. Gyula áll és nézi a tortát. A tortából lassan jön ki valami. Ez 

Gyula. Egy papír van a kezében. Gyula olvasni kezd.  

 

„Péter boldog, mert ajándékot kap: 

Igen, ez a születésnap.  

Az élet kert, az anyám pék,  

Egy absztrakt vers az ajándék.” 

 

És Gyula olvas. A vers nagyon érdekes. Nagyon 

 absztrakt és nagyon hosszú. Péter leül és figyel.  

Nagyon örül, hogy van egy ilyen fantasztikus barátja. Ez a legjobb születésnapi ajándék.  

 

 

5. Melyik szó illik a mondatokba? 

a) ugrik b) ajándéka c) születésnapi  d) olvas e) gratulál 

 

Péter anyukája ______________ tortát süt. 

Péternek sok ember ______________ a születésnapján. 

Gyula verset ______________ Péter születésnapján. 

A tortából nem táncosnő ______________ ki, hanem Gyula. 

Péternek nagyon tetszik Gyula ______________.  

 


