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Gyümölcsök 

                             

Te mit látsz az asztalon? 

Én látok sok gyümölcsöt az asztalon. 

Igen, sok gyümölcs van otthon. 

 

 

Ez szőlő.                                  Ez körte.                                        Ez szilva. 

             Én látok szőlőt.                          Én látok körtét.                              Én látok szilvát.  



 

 

                  Ez alma.                                  Ez citrom.                               Ez sárgabarack. 

            Én látok almát.                         Én látok citromot.                  Én látok sárgabarackot. 

 

                        

                             Ez dinnye. Ez görögdinnye.                         Ez cseresznye.  

                                Én látok görögdinnyét.                         Én látok cseresznyét.  

 

1. A:  Erika, te milyen gyümölcsöt kérsz? 

B:  Én kérek egy körtét.  

A:  Jó, hozok neked egy körtét.  

B:  Köszönöm.  

 

2. A:  Zoltán, kérsz egy szelet dinnyét? 

B:  Persze! A dinnye finom gyümölcs.  

A:  Tessék! Adok neked két szeletet.  

B:  Köszönöm szépen.  

 



Nyáron sok gyümölcs van a kertben. A kertben van őszibarack, málna, eper és szeder.  

 

                       

                              Ez őszibarack.                                   Ez málna. 

               Én látok őszibarackot az asztalon.       Én látok málnát a tányéron.       

 

                                  

                         Ez eper. Ez földieper.                            Ez szeder. 

                Én látok földiepret a tányérban.         Én látok szedret a tányérban.  

 

                             Mi?         Mit?                                Mi?            Mit? 

                            eper – (!) epret                              szeder – (!) szedret 

 

3. A:  Erika, te milyen gyümölcsöt szedsz a kertben? 

B:  Én szedek őszibarackot, málnát, epret és szedret. Zoltán, te kérsz egy barackot? 

A:  Igen, kérek. Kérek egy barackot.  

B:  Tessék!  

A:  Köszönöm… Ez a barack nagyon finom.  

A:  Igen, a barack édes.  

 



 

Zöldségek 

                              

Te mit látsz a kosarakban? 

Én látok sok zöldséget a kosarakban. 

Igen, sok zöldség van otthon. 

 

      

                  Ez paprika.                                  Ez paradicsom.                              Ez hagyma. 

      Én látok paprikát a kosárban.     Én látok paradicsomot a kosárban.       Én látok hagymát is. 

 



         

             Ez fokhagyma.                              Ez zöldbab.                                   Ez padlizsán. 

       Én látok fokhagymát.                   Én látok zöldbabot.                        Én látok padlizsánt.                                                                                      

 

                             

                          Ez krumpli. (Ez burgonya.)                               Ez karfiol.  

                        Én látok krumplit (burgonyát).                        Én látok karfiolt.                                

 

                                                    

                                    Ez sárgarépa.                                            Ez uborka. 

                                 Én látok sárgarépát.             Én látok uborkát. Én látok egy doboz uborkát. 

 



4. A:  Erika, mit főzöl ma? 

B:  Ma én lecsót akarok főzni. Zoltán, van itthon paprika, paradicsom és hagyma? 

A:  Igen, én látok paradicsomot, paprikát és hagymát a kosárban. Sok zöldség van itthon. 

B:  Jó. Ma én lecsót főzök… Zoltán, szerintem a paradicsom nem zöldség, hanem  

      gyümölcs.  

A:  Nem mindegy? Én nagyon éhes vagyok. Lecsót akarok enni. Mikor lesz kész a lecsó?  

 

5. A:  Erika, ez a lecsó nagyon finom.  

B:  Örülök, hogy ízlik a lecsó. Van kenyér is. Kenyeret nem kérsz? 

A:  Nem. Köszönöm, nem kérek kenyeret. 

B:  Zoltán, én nagyon szomjas vagyok. Kérek szépen egy pohár vizet.  

A:  Tessék. Adok neked egy nagy pohár vizet.  

B:  Köszönöm szépen.  

 

                                           Mi?               Mit? 

                                         kenyér – (!) kenyeret 

                                         kanál   – (!) kanalat 

                                         víz       – (!) vizet 

 


