ANGOL nyelv 4. évfolyam
2. óra
2020.03.23.
1. Feladat:
Újabb szavakat és kifejezéseket tanulnunk ma. A feladatod az lesz, mint az első
alkalommal: le kell írnod a szótárfüzetbe. A zárójelben a kiejtés csak segítség, azt nem
kell leírnod! 
WHAT’S THE TIME? (vatsz dö tájm?) – Mennyi az idő?
IT’S THREE O’CLOCK. (itsz szrí ö-klok) – Három óra van.
IT’S ELEVEN O’CLOCK. (itsz ilevön ö-klok) – Tizenegy óra van.
GET UP (get ap) – felkel
GO TO SCHOOL (gó tú szkúl) – iskolába megy
GO HOME (gó hóm) – hazamegy
GO TO BED (gó tú bed) – lefekszik
UK = UNITED KINGDOM (junájtid kingdöm) – Egyesült Királyság
EGYPT (ídzsipt) – Egyiptom
WHAT TIME DO YOU GET UP? (vat tájm du jú get ap?) – Mikor szoktál felkeni?
I GET UP AT SEVEN O’CLOCK. (áj get ap et szevön ö-klok) – 7 órakkor szoktam felkelni.
2. Feladat:
Tankönyv 78. oldal / 2.
Az alábbi feladatban Ron és Ali mutatkozik be nekünk. Elmondják, hogy mikor kelnek fel,
mikor mennek iskolába, és így tovább. Írd angolul az órák alá, hogy mennyi az idő!
(It’s … o’clock) 
3. Feladat:
Tankönyv 79. oldal / 3.
Döntsd el az állításokról, hogy melyik fiúra igazak az állítások! (jelöld pipával) 
4. Feladat:
Tankönyv 79. oldal/ 4.
Nézd meg az órákat, és karikázd be a helyes mondatot. (A és B közül) 

5. Feladat
Az órai füzetedbe írj egy fogalmazást magadról. Írd le, hogy:
-

hogy hívnak,
melyik országban élsz,
mikor kelsz fel,
mikor indulsz az iskolába,

-

mikor indulsz haza,
és mikor fekszel le.

Egy hagyományos iskolai hétköznapról írj, ne a digitális oktatás óta eltelt időszakról 
Ha mindent beleírtál a fogalmazásodba, amit kértem, akkor a jutalmad egy ötös 

Ha elkészültél, kérd meg a szüleidet, hogy fényképezzék le a szótárfüzetedet, az órai
füzetedet, valamint a tankönyv feladatait, majd küldjék el nekem Messengeren, vagy a
fannnus93@gmail.com e-mailcímre!

 Jó tanulást! 

