
Magyar Lecke: Lakókörnyezet – házban vagy lakásban? 

 

Beszélgetés: Te milyen épületben laksz? 

1. Sok ember családi házban szeret lakni. Szerinted mi az előnye annak, ha valaki családi 

házban lakik? 

2. Véleményed szerint mi a hátránya annak, ha valaki családi házban lakik? 

3. Sokan sokemeletes házban, lakásban élnek. Szerinted mi az előnye annak, ha valaki 

lakásban él? 

4. Véleményed szerint mi a hátránya a lakásnak a házzal összehasonlítva? 

 

Szókincs (1): Hol laknak az emberek? Milyen lakókörnyezetben? Milyen típusú épületben? 

                                                                      Mi ez?  

 

                        felhőkarcoló 

 

 

                           öröklakás 

 

 

                             bérház 



 

 
         kisemeletes épület 

 

 
               sorház 

 

 
              Ikerház 

 

 
családi ház (emeletes, kétszintes, önálló) 



 
              bungaló 

 

 
              alagsor 

 

 
             padlástér 

 

 

Feladat: Lakókörnyezet 

 

Szerinted ő hol él? Válassz a szavak közül! 

felhőkarcoló           öröklakás                bérház             kisemeletes épület           sorház 

                   ikerház             családi ház              bungaló                      alagsor                 padlástér  

 

 



1. Már több mint tíz éve élek itt és megszoktam ezt a helyet. Nem zsúfolt, csak néhány 

család él itt. Ha elromlik a lift, nem gond, mert akkor gyalog megyek fel az emeletre. 

Legalább egy kicsit tornázom.   ________________ 

 

2. Csak egy közvetlen szomszédom van. Csendes hely ez, van külön garázsom és egy kis 

előkertem is. Kényelmesen élek itt.  _______________ 

 

 

3. Igaz, nincs kertem, de nem baj, mert nem szeretek füvet vágni. Ez a hely nagyon 

kényelmes és tiszta. Mi ketten vagyunk, én és a feleségem. Van biztonsági őr, tornaterem, 

úszómedence és szauna. A lift mindig működik és gyorsan felvisz az emeletre. Csak egy 

dolog zavar, az hogy a közös költség elég magas. _________________ 

 

4. Egyelőre itt lakom, mert ez egy olcsó megoldás. De majd szeretnék kiköltözni, mert 

szeretem a tágas, világos lakóteret, a nagy ablakokat. Néha úgy érzem, hogy egy 

börtönben élek.  _________________ 

 

 

5. Elég piszkos ez a hely, mert a lakók sokat szemetelnek. A lift gyakran elromlik és akkor 

gyalog kell felmenni a tizedik emeletre. A szomszédok is zajosak. Nem szeretek itt élni a 

családommal. Ha lesz egy jobb munkám, elköltözöm innen.   _______________ 

 

Nyelvtan: Ige és főnév ( ___+ -ó/-ő) 

Mit csinál?     lakik          tanul              olvas            ír            szerel            vesz 

Ki ő?              lakó           tanuló            olvasó          író          szerelő          vevő (!) 

 

 

Olvasmány: Én itt szeretek lakni 

 

Két ember beszél arról, hogy hol lakik és miért szeret ott lakni. 

 



Kiss Benedek: “Én egy sokemeletes épületben lakom a feleségemmel és a kislányommal. Mi már 

sok éve itt élünk, mert szeretünk lakásban élni. Ez az öröklakás nagyon kényelmes és jól 

felszerelt. Minden van, amire szükségünk van: hűtőgép, fagyasztó, mikrohullámú sütő, 

mosogatógép, mosógép, televízió, internet, fűtés, légkondícionáló. Az épületben van tornaterem, 

uszoda és szauna. Ha tornázni akarok, nem kell kimenni az épületből, mert minden egy helyben 

van. Az épület előtt van egy szép jatszótér. Amikor a lányom mozogni akar, levisszük őt a 

játszótérre. …Én házban nem akarok élni, mert a házzal sok gond van. Nyáron füvet kell vágni, 

télen havat kell lapátolni. A kertet gondozni kell. A házban mindig elromlik valami: az alagsor 

beázik, a tetőt ki kell cserélni, a garázsajtó tönkremegy, szóval sok gond van. Én lakásban 

szeretek lakni.” 

 

Mészáros Erika: “Én egy külvárosi családi házban élek a férjemmel és két iskoláskorú fiammal. 

Mi már tizenöt éve itt élünk, mert szeretünk házban élni. A ház sokkal kényelmesebb, mint a 

lakás. Minden van, amire szükségünk van: világos és tágas szobák, négy fürdőszoba, nagy 

konyha, mosókonyha, külön garázs és egy szép nagy kert. Mi sok időt töltünk a kertben. A 

férjem és én szeretünk kertészkedni. A házunk előtt van egy szép virágoskert, a házunk mögött 

pedig egy zöldségeskert. Nyáron paradicsomot, babot és uborkát termesztünk. …Én lakásban 

nem akarok élni, mert a lakással sok gond van. A lift elromlik, a szomszédok zajosak, az ember a 

négy fal közé van bezárva, nincs elég hely, szóval sok gond van. Én házban szeretek lakni.” 

 

Feladat: Töltsd ki a táblázatot! 

 

 

Lakás előnye (Benedek szerint) Lakás hátránya (Erika szerint) 

 

 

 

 

Ház előnye (Erika szerint) Ház hátránya (Benedek szerint) 

 

 

 

 

 

 

 



Szókincs (2): Szócsaládok, összetett szavak 

 

ház         megházasodik 

               házas 

               házastárs 

               házias 

               házi- (pl. háziállat) 

               háztartás 

               háztartásbeli 

               házmester 

               házvezetőnő 

               házal 

 

lakik       lakmározik 

               jól laktam  

               lakoma 

               lakodalom 

               lakó / őslakó 

               lakos (pl. helyi lakos) 

               lakosság 

               lakhely 

               lakcím 

               lakóház 

               lakókocsi 

               lakókörnyezet 

 

 

Témazáró beszélgetés: Az én lakóhelyem 

 

1.  Milyen a te lakóhelyed? Milyen a környezet (például csendes, forgalmas, zajos, tiszta)? 

     Mutasd be!                      

2.  Miért szeretsz ott lakni? Miért választottad azt a helyet?  

3.  Mióta laksz a mostani lakóhelyeden? Mikor költöztél oda?  



4.  Sok változás történt azóta, amióta odaköltöztél (pl. nem változott a hely, teljesen  

     megváltozott)? 

5.  Van jó közlekedés ott? Vannak iskolák, bevásárlóközpontok, park, játszótér stb.? 

6.  Főleg kik élnek ott (pl. mindenféle ember, sok bevándorló, főleg családok, sok idős ember,  

     sok fiatal házaspár kisgyerekkel, sok egyedülálló ember, munkásemberek, középosztály)? 

7.  Te ismered a szomszédaidat?  

8.  Te köszönsz a szomszédaidnak? Ők köszönnek neked?  

 

 

 


