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Beszélgetés: Beszélgetés a Bálint-napról és más ünnepekről 

1. Te megünnepeled a Bálint-napot (Valentin-napot) február 14-én?  

2. A Bálint-nap egy angolszász szokásból nőtt ki és  Magyarországon is népszerű lett az 

utóbbi években és évtizedekben. Szerinted miért terjedt el ez az ünnep a világon?  

3. Tudtad azt, hogy eredetileg Szent Bálint, a szerelmesek és ifjú házasok védőszentje áll a 

Bálint-nap mögött? Mára a Bálint-nap egy világi ünnep lett. Milyen más vallásos és 

világi ünnepeket ismersz és ünnepelsz?  

4. Te milyen ajándéknak örülsz?  

5. Szerinted milyen ajándéknak örül egy nő? Milyen ajándéknak örül egy férfi?  

6. Mi a különbség a ‘szeretet’ és a ‘szerelem’ szavak között? 

7. Te egyetértesz ezzel az állítással?: “A szeretet a legnagyobb és legszebb ajándék.” 

 

Olvasmány: Micsoda meglepetés! 

Abigél és Attila már öt éve házasok és még mindig nagy a szerelem köztük. Amikor ők először 

találkoztak hat és fél évvel ezelőtt, a találkozásuk szerelem volt az első látásra. Attila másfél évig 

udvarolt Abigélnek és utána megkérte a lány kezét. Abigél boldogan mondott igent.  

A templomi esküvő és a nagy lakodalom emlékezetes marad mindkettőjük számára. Az új 

házaspár a Bahamákon töltötte a nászutat. Az esküvő utáni mézeshetek még ma is tartanak öt év 

után. Abigél még egyelőre nem akar gyermeket, így a házaspár több időt tud fordítani egymásra.  

Abigél adminisztrátor egy általános iskolában. A munkatársai kedvesek és a főnöke is nagyon 

rendes. Attila építészmérnök egy nagy vállalatnál. A férfi sokszor túlórázik, mert gyakran 

vannak nagy projektek és határidős beadványok.  

 

A Bálint-nap közeledik. Attila azon gondolkodik, hogy mit fog venni  a kedvesének. Neki van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

egy jó ötlete. Ő fog venni egy kiskutyát, mert Abigél nagyon szereti az állatokat és ő biztosan 

fog örülni egy kis háziállatnak. Abigél is tervez egy meglepetést. Ő lefoglal egy egyhetes 

vakációt a Bahamákon, ott, ahol a nászútjuk volt. A férje biztosan fog örülni ennek, mert 

szegény sokat dolgozik.  

 



Amikor elérkezett a Valentin-nap, a meglepetés valóban nagy meglepetés volt!  

Abigél nem örült a kiskutyának, mert a kiskutya vad volt, össze-visszaugrált a tiszta lakásban és 

hullott a szőre is. Abigél szerette a rendet és a tisztaságot. Ő nagyon vigyázott a bútorokra is.  

Most mi lesz a kiskutyával?  

 

Attila sem örült a vakációnak, mert egy nagy beadványa volt és túlórázni kellett minden nap. 

Most ő nem mehetett szabadságra a munkája miatt. Most mi lesz az utazással?  

 

Szókincs (1.): A szerelemhez kapcsolódó kifejezések  

Tudod, mit jelentenek ezek a kifejezések? 

fülig szerelmes (valakibe) 

szerelem első látásra  

szerelmi háromszög 

kamasz szerelem 

végzetes szerelem 

belehal a szerelembe 

tiltott szerelem 

fellángolt a szerelem köztük 

dúl a szerelem köztük  

kiábrándult a szerelemből 

szerelmi csalódás érte (őt)  

 

Feladat   

Melyik kifejezést lehet használni? Válassz a fenti kifejezések közül.  

  1.  Józsi nagyon szerelmes Mariba, de a lányt nem érdekli Józsi, mert ő másba szerelmes. 

       Józsi szerelmi beteg, nagyon szenved, az utóbbi időben 10 kilót lefogyott.  

       Józsi _____________________________________. 

 2.  Feri már nem szereti Julit, mert a lány megcsalta őt. Pedig Juli volt az első nagy szerelme. 



       Feri most nem szereti a nőket. Ő ______________________________. 

  3.  Miklós szereti Máriát, de ő egy férjes asszony. Ez egy ______________________________.  

  4.  Kati és Ferenc még mindig nagyon szeretik egymást. ______________________________.  

  5.  Amikor Zsolt meglátja az új munkatársát, neki mindig  erősen dobog a szíve és az arca  

       elpirul. Zsolt ________________________  a lányba.  

  6.  Amikor Anna és Gábor először találkoztak, rögtön megtetszettek egymásnak. Ez  

       ________________________________ volt.  

  7.  Tibort otthagyta a menyasszonya, mert ő talált egy gazdag férfit. Pedig ők már az  

       esküvőt tervezték. Szegény Tibort________________________________.  

 

Szókincs (2.): Szócsalád: figyel  

Mit látsz a képen? Mi jut eszedbe a képről? 

 

 

figyel valakire, valamire 

    A diákok figyelnek a tanárnőre, mert ő egy érdekes történetet mesél nekik.  

    Irénke, te miért nem figyelsz rám? Te nem hallod, hogy mit mondok neked? 

figyelemmel kísér 

    Engem érdekelnek a napi hírek. Én mindig figyelemmel kísérem a legújabb eseményeket.  

figyelmesen hallgat 

     Zsóka, folytasd a történetedet. Figyelmesen hallgatlak. 

figyelmet fordít valamire / odafigyel valamire 

    Miklós egy nagyon jó szakember. Ő nagy figyelmet fordít a munkájára. Ő mindig nagyon  

    odafigyel a munkájára.  



leköti a figyelmét 

    Ez a magyar rajzfilm nagyon érdekes és teljesen leköti a gyerekek figyelmét.  

figyelembe vesz 

    Te elkéstél, de figyelembe veszem, hogy ez nem a te hibád volt.  Egy nagy baleset volt  

    az autópályán és ezért lelassult a forgalom.  

valami elvonja a figyelmét 

    A sok problémám teljesen elvonja a figyelmemet a munkámtól.  

elkalandozik a figyelme 

    Misi nem szeret tanulni. Ha leül tanulni, öt perc múlva már elkalandozik a figyelme.  

 

Nyelvtan: Szófajok – Ige, főnév, melléknév, határozószó 

 

Ige Főnév Melléknév Határozószó 

örül öröm örömteli örömmel 

figyel figyelem figyelmes figyelmesen 

meglep meglepetés meglepő meglepően 

szeret szeretet szerető szeretettelAniko  

  

Gyakorlás 

Válassz a fenti szavak közül! 

örül öröm örömteli örömmel 

 

1. Emese __________________ elfogadja a születésnapi meghívást. 

2. Ő nagyon __________________ a meghívásnak. 

3. A karácsony egy _______________ ünnep a családomban. 

4. Ez az ajándék egy nagy ______________ a számomra.  



figyel figyelem figyelmes figyelmesen 

 

1. Attila _______________ a feleségére.  

2. Ő ________________ hallgatja Abigélt.  

3. Attila nagyon __________________ a felesége iránt. 

4. A __________________ nagyon fontos amikor beszélgetünk egymással.  

 

meglep meglepetés meglepő meglepően 

 

1. Milyen szép _________________ ez az ajándék!  

2. Az összejövetel _________________ szép volt.  

3. Számomra nagyon _______________, hogy sokan nem jöttek el a gyűlésre. 

4. Attila gyakran ________________ minket egy szokatlan ajándékkal.  

 

szeret szeretet szerető szeretettel 

 

1. A karácsonyt a ________________ családommal együtt ünneplem. 

2. A karácsony a _____________ ünnepe. 

3. Ezen a szép ünnepen én _______________ gondolok rátok.  

4. Anita ________________ vendégeket hívni a születésnapjára.  

 


