
Magyar Lecke: Mi a te napirended?  

 

Nyelvtani gyakorlás 

 

   

reggelizik            zuhanyzik          lefekszik           megy       jön        vacsorázik         

                 

                   ebédel                 vásárol                mos                  felöltözik 

 

 

Használd a helyes igealakot! 

1. Én reggel és este mindig fogat (mos)  ______________.  

2. Te reggel vagy este (zuhanyzik) ________________? 

3. Pista mindig hideg vízben (zuhanyzik) _________________. 

4. Lányok, ti mikor (reggelizik) _________________? 

5. Mi általában nyolc órakor (reggelizik) ________________.  

6. Ti egy héten hányszor (vásárol) _______________? 

7. A gyerekek most (ebédel) _________________.  

8. A film után mi (lefekszik) _______________. 

9. Gyerekek, ti honnan (jön) ________________?  

10. Ők az iskolából (jön) _________________. 

11. Ma én nem (vacsorázik) _______________, mert nem vagyok éhes.  

12. Feri, te hova (megy) ______________?  

13. Mi minden vasárnap templomba (megy) ________________.  

14. Én a reggeli után (felöltözik) ______________.  

15. A lányok is (felöltözik) __________________. 

16. Te ma hol (vacsorázik) _________________? Otthon vagy egy étteremben?  

17. Tamás minden este 11 óra előtt (lefekszik) ______________.  

18. Te egy nap hányszor (mos) ______________ fogat? 

19. Mi ma egy kínai étteremben (ebédel) ______________. 

20. Ez a bolt nagyon jó, ezért én gyakran (vásárol) ______________ itt.  

 

 



Olvasmány: Mi a te napirended? 

 

Én hétköznap reggel 7-kor kelek. Utána gyorsan zuhanyzom és fogat mosok a fürdőszobában. 

Aztán felöltözöm. Én fél nyolckor már a konyhában vagyok és kávét főzök. Én erős kávét 

készítek. Én általában egy könnyű szendvicset eszem reggelire. Teát vagy tejet is iszom. Én 

autóval megyek a munkahelyemre.  

 

9 órakor már az irodában ülök a számítógép előtt és fél ötig ott vagyok. Én minden nap 

dolgozom. Hétvégén nem dolgozom. Munka után én általában haza megyek. Én szombaton 

vásárolok élelmiszert. Este vacsorázom és tévét nézek. Én 10 óra körül lefekszem.  

 

Kérdések 

1. Mikor kel Ági hétköznap minden reggel? 

2. Ő mit reggelizik? 

3. Mettől meddig dolgozik Ági az irodában?  

4. Ő mikor vásárol élelmiszert?  

5. Mikor megy Ági aludni? 

 

Nyelvtan: Te már alszol?  

Példák: 

1. A:  Anna, te már vacsorázol? 

B:  Nem, én még nem vacsorázom. Én még főzök a konyhában.  

2. A:  Anna, te még vacsorázol? 

B:  Nem, én már nem vacsorázom. Én most a vacsora után elmosom a tányérokat.  

 

Gyakorlás 

                                          …már…? 

1. A:  Zolika már alszik? 

B:  Nem, ő ____________________. Ő a szobában játszik. 

2. A:  Gyerekek, ti már vacsoráztok? 

B:  Nem, mi __________________. Mi most kezet mosunk vacsora előtt.  



3. A:  Klári már itt van? 

B:  Nem ő _______________ itt.  

4. A:  A vendégek már itt vannak? 

B:  Nem, ők __________________ itt.  

5. A:  A fiúk már tanulnak? 

B:  Nem, ők __________________. Ők még tévéznek.  

6. A:  Elvira már reggelizik? 

B:  Nem, ő __________________. Ő most zuhanyzik.  

                           

                           …még…? 

1. A:  Erika, te még alszol? 

B:  Nem, én ___________________. Én most felkelek az ágyból.  

2. A:  Peti még tévézik? 

B:  Nem, ő __________________. Ő most házi feladatot csinál. 

3. A:  Karcsi még reggelizik? 

B:  Nem, ő __________________. Ő most megy a munkába. 

4. A:  A lányok még a könyvtárban vannak? 

B:  Nem, ők ________________ a könyvtárban. Ők most a kávézóban vannak.  

5. A:  Edit még az irodában van? 

B:  Nem, ő ________________ az irodában. Ő most az autóban ül és telefonál.  

6. A:  Pisti, te még iszol kávét? 

B:  Nem, én ________________. Köszönöm, ez a csésze kávé elég nekem.  

 

 


