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Velem mindig történik valami 

 
Én mindig a születésnapomon szoktam nőni, mert apukám akkor mér meg. Az idén 

rekordot nőttem. Nemcsak cipőből, hanem nadrágból is hosszabbat kellett nekem venni, ha nem 

is olyan hosszút, amilyet a boltban adtak. 

A néni, aki a boltban adta, azt mondta, hogy nem baj, mert a farmer a mosásban úgyis 

összemegy, a fiúcska meg úgy nő, mintha húznák. Így aztán nemsokára éppen jók leszünk 

egymásnak. 

Nagymamámtól egy új labdát kaptam, amivel csak a játszótéren szabad labdázni. Boritól 

egy szappanbuborék-fújót kaptam, amivel csak az erkélyen szabad buborékot fújni. Bandi 

bácsiéktól kaptam egy szájharmonikát, amivel csak a lakásban szabad zenélni. 

Ezt én nem tudtam mindjárt, csak amikor a szomszéd néni szólt, hogy meg ne hallja még 

egyszer az erkélyen. 

 

 
 
Amióta tanulok szájharmonikázni, anyukámék sokszor küldenek, hogy menjek le a 

játszótérre labdázni. Kérdezik, hogy miért nem járok át Attiláékhoz, mikor olyan közel laknak. 

Én szívesen labdázok a játszótéren, és átmegyek Attiláékhoz, de azért ha itthon vagyok, 

mindig szájharmonikázok. Hallottam, amikor este apukám azt mondta anyukámnak, hogy hagyd 

csak, majd ezt is megunja. De én nem akarom, hogy megint csóválják a fejüket, hogy hiába, 

fiacskám, nincs benned kitartás. 

(Janikovszky Éva nyomán) 

Olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat! 
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a) névnapot 

b) karácsonyt 

c) születésnapot 

d) tanévkezdést 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

a) szájharmonikát 

b) szappanbuborék- fújót 

c) nadrágot 

d) labdát 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

1. Milyen alkalmat ünnepelt a család? 
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 

2. Mit kapott a kisfiú a nagymamájától? 
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 

3. A boltos néni szerint miért kell hosszabb farmert venni? 
Írd a választ az alábbi vonalakra! 

1.  

2.  

3.  
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a) labdát 

b) színes ceruzát 

c) szájharmonikát 

d) szappanbuborék- fújót 

Nu se completează de către elev 
COD 

 
 

a) csak a teraszon 

b) csak a lakásban 

c) csak a játszótéren 

d) csak a szomszéd néninél 

Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 

a) mert Bori kérte 

b) mert az erkélyen hideg van 

c) mert Bandi bácsi így tanította 

d) mert szólt a szomszéd néni 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

5. Hol szabad használni a labdát? 

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 

4. Bandi bácsitól mit kapott a kisfiú? 

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 

5.  

6.  

4.  

6. Miért kellett a szájharmonikát a lakásban használni? 

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 
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_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

a) szépen halad 

b) majd ezt is megunja 

c) Borinak is vesznek egyet 

d)  kitartóan szájharmonikázik 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

 
a) csak a játszótéren 

b) csak Attiláéknál 

c) csak az erkélyen 

d) csak a lakásban 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

8. Mit gondoltak a szülők a fiú szájharmonikázásáról! 
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 

7.  

8.  

7. Írd le, hova küldték a kisfiút a szülei mióta szájharmonikázni tanul! 

9.  

9. A Boritól kapott ajándékot hol használhatja a fiú? 
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 
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_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

A TUDÁSPRÓBA VÉGÉRE ÉRTÉL. GRATULÁLUNK! 

KÖSZÖNJÜK, HOGY KITÖLTÖTTED! 

10.  

10. Keresd ki és másold le azt a mondatot a szövegből, amelyikből megtudod, hogy 
mikor méri meg a kisfiút az édesapja! 


