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Mi a helyes sorrend? 
1 2 3 4 5 6

a) 
Gyula és Péter, a két lusta művész otthon marad. Olvasnak, tévét néznek és beszélgetnek. 12-
kor már éhesek. 

b) 
Csörög a telefon. Gyula felveszi a telefont. Nem beszél sokat.

c)
Gyula és Péter egész héten dolgozik. Gyula verseket ír, Péter képeket fest. Pénteken már 
nagyon fáradtak. Szombaton és vasárnap nem dolgoznak. Szombaton Péter unatkozik, ezért 
elmegy Gyulához. 

d)
P - Gyula! Menjünk moziba!
GY - Nem szeretek moziba menni. Menjünk vásárolni!
P - Nem szeretek vásárolni. Menjünk teniszezni!
GY - Nem szeretek sportolni. Lusta vagyok. Miért nem maradunk itthon? 
P - Igazad van. Itt maradunk. Olvasunk és tévét nézünk.

e)
GY - Anyukám. Hív ebédelni. Jössz te is? 
P - Mi az ebéd?
GY - Palacsinta.
P - A palacsintát szeretem. Megyek. De jó neked! Az én anyukám soha nem főz. 

f)
P - Mit eszünk? 
GY - Van itthon paprikás krumpli.
P - Nem szeretem a paprikás krumplit. 
GY - Csinálok szendvicset.
P - Nem szeretem a szendvicset. De nagyon szeretem a gulyáslevest.
GY - Én is szeretem a gulyáslevest, de nincs itthon gulyásleves.
P - Akkor mi van itthon?
GY - Paprikás krumpli, kenyér és szalámi.
P - Más nincs?
GY - Nincs. Rendelünk pizzát?
P - Már nem szeretem a pizzát. Mindig pizzát eszem. 
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Gyula és Péter egész héten dolgozik. Gyula verseket ír, Péter képeket fest. Pénteken már nagyon 
fáradtak. Szombaton és vasárnap nem dolgoznak. Szombaton Péter unatkozik, ezért elmegy Gyulához. 

P - Gyula! Menjünk moziba!
GY - Nem szeretek moziba menni. Menjünk vásárolni!
P - Nem szeretek vásárolni. Menjünk teniszezni!
GY - Nem szeretek sportolni. Lusta vagyok. Miért nem maradunk itthon? 
P - Igazad van. Itt maradunk. Olvasunk és tévét nézünk.

Gyula és Péter, a két lusta művész otthon marad. Olvasnak, tévét néznek és beszélgetnek. 12-kor már 
éhesek. 

P - Mit eszünk? 
GY - Van itthon paprikás krumpli.
P - Nem szeretem a paprikás krumplit. 
GY - Csinálok szendvicset.
P - Nem szeretem a szendvicset. De nagyon szeretem a gulyáslevest.
GY - Én is szeretem a gulyáslevest, de nincs itthon gulyásleves.
P - Akkor mi van itthon?
GY - Paprikás krumpli, kenyér és szalámi.
P - Más nincs?
GY - Nincs. Rendelünk pizzát?
P - Már nem szeretem a pizzát. Mindig pizzát eszem. 

Csörög a telefon. Gyula felveszi a telefont. Nem beszél sokat.

GY - Anyukám. Hív ebédelni. Jössz te is? 
P - Mi az ebéd?
GY - Palacsinta.
P - A palacsintát szeretem. Megyek. De jó neked! Az én anyukám soha nem főz. 

Igazak Önre az alábbi állítások?
Szeretek sportolni.
Szeretek tévét nézni.
Szeretek magyarul tanulni.
Szeretem a sört.
Szeretem a gulyást.
Szeretem a palacsintát.

Mondjunk róluk néhány mondatot!

Szeretek...
Szeretem...


