
Olvasmány: Házimunka együtt 

 

A családomban mi négyen vagyunk: apu, anyu, a nővérem és én. A szüleim hétköznap dolgoznak, a 

testvérem és én pedig még tanulunk. Zsanett 16 éves, két évvel idősebb, mint én. Anyu egy orvosi 

rendelőben dolgozik és ő minden második hétfőn szabadnapos. Ő a recepción van és telefonál vagy 

időpontot csinál a betegeknek. Apu egy biztosítási cégnél dolgozik. Neki sok munkája van. Ő mindig 

nagyon elfoglalt a munkájával. 

 

Hétköznap a legtöbb házimunkát a nővérem és én csináljuk. A házimunka minden másnap az én 

feladatom. Én hétfőn és szerdán elmosogatok, kiviszem a szemetet és felmosom a padlót. A nővérem 

kedden és csütörtökön elmosogat, felporszívózik és rendet rak a nappaliban. Pénteken mi együtt csináljuk 

a házimunkát. Mi általában rendet rakunk a konyhában, kimossuk a ruhákat és megöntözzük a növényeket 

a lakásban.  

 

Anyu minden este vacsorát készít. Mi általában együtt vacsorázunk hét órakor. Apu hétvégén segít a 

házimunkában. Ő szeret porszívózni és néha letörli a port a bútorokról.  

 

Ma szerda este van vacsora után. Ez az én napom a házimunkában. De én ma nagyon fáradt vagyok. Ma 

nem akarok házimunkát csinálni. Most Zsanett-tel beszélgetek a konyhában: 

-Zsanett, nem akarsz elmosogatni? Én nagyon fáradt vagyok.  

-Bori, tudod jól, hogy ma szerda van és ez a te napod.  

-Igen, tudom. De én nagyon fáradt vagyok. Adok neked egy ajándékot, ha elmosogatsz. 

-Milyen ajándékot adsz nekem? 

-Akarod a fagyimat? A hűtőben van még egy fagyi és az az enyém. Tudom, te nagyon szereted a fagyit.  

-Jó, rendben van. Szívesen elmosogatok, ha nekem adod a fagyidat. Én nagyon szeretem az eperfagyit. Az   

 eperfagyi a kedvencem.  

 

Kérdések: 

1. Hányan vannak a családban? Kik ők? 

2. Ki mondja el ezt a történetet? Hogy hívják őt?  

3. Hol dolgozik az anya? Ő mit csinál a munkahelyén? 

4. Hol dolgozik az apa? 

5. Milyen házimunkát csinál a nagyobbik lány és milyen napokon? 

6. Milyen házimunkát csinál a fiatalabb lány és milyen napokon? 

7. Ki csinálja ma szerdán a házimunkát?  Miért ő?  

8. Kié lesz a fagyi? 

 


