Magyar Lecke: Kik vannak a nappaliban?

Kezdő online 5

1. A: Alex, ez egy szép nappali. Szép bútorok vannak itt a nappaliban.
B: Igen, itt a nappaliban van sok szép bútor.
A: Szép szőnyegek vannak a padlón.
B: Igen, ott van három perzsa szőnyeg.
A: Itt a nappaliban nincsenek könyvek. Hol vannak a könyvek?
B: A könyvek egy másik szobában vannak. Sok könyv van a lakásban.
A: És sok növény is van.
B: Igen, vannak növények is.

2. A: Amy, hol vannak a tiszta poharak?
B: A tiszta poharak a konyhában a szekrényben vannak.
A: És hol vannak a tányérok?
B: A tányérok is ott a szekrényben vannak. Azok a felső polcon vannak.
A: És hol vannak a kanalak, kések és villák?
B: Azok is a szekrényben vannak. Azok az alsó fiókban vannak.
A: A vendégek már itt vannak.
B: Ők már itt vannak?
A: Igen, a vendégek a nappaliban vannak. A felnőttek és a gyerekek itt vannak.

3. A: Attila, ez a szoba nagyon rendetlen! Minden a földön van.
B: Bocsánat, anya!
A: A játékok az íróasztalon és a székeken vannak. A piszkos ruhák az ágyon vannak. A
párnák a könyvespolcon vannak. A ceruzák és tollak a szemetes kosárban vannak.
Mi ez?!
B: Ez egy gyerekszoba.

Nyelvtan: Mi? – Mik? / Ki? – Kik?
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Hol van …? / Hol vannak …?
1. Hol van az olló?
Hol vannak az ollók?

-

Az olló az asztalon van.

-

Az ollók az asztalon vannak.
Az ollók az asztalokon vannak.

2. Hol van a szótár?

-

Hol vannak a szótárak? -

3. Hol van a táska?
Hol vannak a táskák?

A szótár a polcon van.
A szótárak a polcon vannak.

-

A szótárak a polcokon vannak.

-

A táska a széken van.

-

A táskák a széken vannak.
A táskák a székeken vannak.

Hány van …? / Mennyi van …?
1. Az asztalon ollók vannak.
Hány olló van az asztalon? -

Az asztalon három olló van. --- három ollók

2. A polcon szótárak vannak.
Hány szótár van a polcon? -

A polcon sok szótár van. --- sok szótárak

3. A széken táskák vannak.
Hány táska van a széken?

-

A széken két táska van. --- két táskák

Gyakorlás: Kik vannak…? / Mik vannak…?
1. A: Kik vannak az iskolában?
B: Az iskolában diákok és tanárok vannak.
A: Szülők is vannak?
B: Nem, az iskolában nincsenek szülők.

2. A: Mi van az irodában?
B: Az irodában sok számítógép van. Igen ott számítógépek vannak.
A: Hány ember van az irodában?
B: Ott négy ember van: két férfi és két nő.

3. A: Mi van az íróasztalon?
B: Az íróasztalon ceruzák, tollak, radírok, vonalzók, hegyezők, füzetek, papírlapok
és újságok vannak. Ott sok minden van.
A: Csak rend nincs.

4. A: Mi van a piacon?
B: A piacon sok zöldség és gyümölcs van.
A: Milyen zöldségek és milyen gyümölcsök vannak a piacon?
B: Ott van alma, körte, dinnye, szőlő, paradicsom, paprika, uborka, hagyma, krumpli…
A: A piacon tényleg sok zöldség és gyümölcs van.

5. A: Kik vannak a születésnapi bulin?
B: Ott sok ember van. Fiatalok, öregek, családtagok, rokonok, barátok és szomszédok.

