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PART 1 

1.1 Hello         

1 Complete.  Egészítsd ki a verset! A hiányzó szavakat a dobozban megtalálod.

  Good morning, ______ morning,

  Good morning to _____.

  The sun is ____,

  The sky is ______. 

  Good __________ to you.
                               

  Box:  good, up, you, blue, morning

2 Colour and write.  Színezd ki a képet, és írd a rajz mellé a megfelelő szót! (nap, ég)

  sun  sky

  
    _______                                      _______

3 Write and answer.  Az összekevert szavakból alkoss kérdést, és válaszolj rá! Írd le 
a nevedet!

  name   What’s   your? _______________________________?

   _________________________________________.

4 Listen.  Miért ijedt meg Leó? Milyen volt az ég?  
      
   The sky is ________.

  Words:
  

  
  

good = jó to you = neked is = van
morning = reggel sun = nap sky = ég
up = fenn blue = kék black = fekete 

 
 

5

I am  _____________________. (name) 

I am a  __________________. (boy, girl) 
I am a pupil.
I am from Hungary. 

I am from  _________________________ .
(city, town, village)

1.2 School             

1 Match.  Kösd össze a szereplőket és a hozzájuk tartozó szavakat!

  COOL SCHOOL

Leo Miss Olivia Mr Perry
 
a parrot (a bird) a lion an owl

2 Write.  Készíts te is névkártyát! Írd rá a nevedet és a fontos adataidat! 

 I’m Leo.
 I’m a lion.
 I’m a king.
 I’m from England.
 I’m from London.

3 Complete.  Egészítsd ki a verset a hiányzó szavakkal! Így könnyebben megtanulod.

  One, two, ____________,

  ____________ with me.

  Four, ____________, six,

  ____________ at this.

  Seven, ____________, nine and ____________,

  ____________ with me again.

4 Listen.  Felelj Perry papagáj kérdésére!

  The game: _____________. Let’s play.

  Words:

  

lion = oroszlán look = néz with me = velem Mr (mister) = úr
bird = madár this = ez again = újra I am (I’m) = Én vagyok 
owl = bagoly play = játszik city, town = város Miss = kisasszony; tanárnő
parrot = papagáj name = név village = falu Look at this. = Nézd ezt!
from = -ból, -ből pupil = tanuló come = gyere Hungary = Magyarország
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1.3 How do you do?          

1 Number.  Számozd be a vers sorait!

   You answer too,
   I say to you,
   How do you do?
   How do you do?

2 Complete.  Egészítsd ki a verset a hiányzó szavakkal! Így jobban megtanulod.

How ___ you do?

I say to ____,

____ answer too,

     ____ do you ___?

3 Write.  Írj a válaszhoz te is egy köszöntést!

I say: Hello You answer: _______________

I say: Bye You answer: _______________

4 Listen.  Ki meseország új királya? Írd és rajzold le!

  

  The new king in Storyland: ________

  Words:

  

How do you do? = Üdvözöllek. you answer = te válaszolsz new = új
I say = én mondom too = is king = király
to you = neked answer = válasz Storyland = Meseország

7

arry Potter

boy
s School

1.4 A cartoon

1 Copy.  Másold le a kérdést, és válaszolj is rá a szereplők nevében!

  What’s your name? My name is CD boy. 

  W________________? __________________.

  ____________________? I’m ___________.
   
2 Write and say.  Írd le, hogyan beszélgetnél egy híres szereplővel, egy énekessel!

  A: Hello. I’m Harry. Harry Potter. What’s your name?

  You: Hi. ________________________________.

  A:   How do you do?                    

  You: How ______________________________?

  A: Let’s play. OK? What game?      

  You: ___________________________________.
  
  
  You: _________________. What’s _________________?                          

  B: Good morning. I’m Shrek. I’m a � lmstar. I’m green.

  You:  Yes. Your � lm is super.                             

  B: Thank you. How do you do?

  You: _____________________                          

  B: Bye. Watch my video.

  You: _____________________

3 Listen.  Hallgasd meg a híres énekesnőt, és válaszolj a kérdéseire!

  Hi. I’m Jennifer Lopez.       

  ??? _____________________ 

  ???_________________ Yes/No, I’m sorry.        

  Words: 

            I am = I’m = Én vagyok My name is = My name’s = Az én nevem  
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1.5 Where are you from?

1 Complete.  Egészítsd ki a kérdést és a választ!

  What’s your name?        I’m Kate.

  W______________        ____ Mike.

2 Answer.  Írd le Kati és Miki válaszait röviden!

Kate Mike
8 9
London New York
tennis football

      Hello, Kate.

How old are you?  ____________________

Where are you from?  _________________

What do you like?  ___________________

Hello, Mike.

How old are you?  ____________________

Where are you from? _________________

What do you like? ____________________

3 Write.  Emlékszel a kérdésekre? Vigyázz, a sorrend felcserélődött! Írd le ezeket angolul is!

Mit szeretsz? =  _____________________________________

Hány éves vagy? =  __________________________________

Honnan jöttél? =  ___________________________________

4  Listen.  Írd le, mit szeret Réka! Rajzold le!

  Réka: I like _____________.

9

1.6 And you?  

1 Read and write.  Üzeneted érkezett. Olvasd el, és válaszolj rá! 
Köszönj, írd be a neved, és írhatsz még mást is!

      :-) Hello. I’m Mini Kid. 
I’m a happy boy. : )
It’s my SMS. 
Please, answer.

2 Look.  Figyeld meg a rövidítéseket! Így is írhatsz a barátaidnak.

:)  = I’m happy. U = you
:))  = I’m very happy. U R = You are
:(  = I’m not happy. 4 U = for you (neked)

3 Match.  Válogasd szét a három kérdést, és írd le helyesen! A megmaradt szavakból 
meg tudod a válaszokat is.

What’s   Where   name   old   London   How   your
you   Leo   are   are   from   you   Nine 

 ____________________________  ?  ____________

 ____________________________  ?  ____________

 ____________________________  ?  ____________

4 Write.  Írd le magyarul, mit jelentenek ezek a kérdések!

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

5 Listen.  Miért mérges Moby, a mobiltelefon?

  You are ________, Moby. – Oh, no! I’m not!
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1.7 London   

1 Colour.  Színezd ki a zászlókat, és írd alájuk az ország nevét is!

Britain, Hungary, the European Union, the USA

  
  ___________________   ____________________

  
  ___________________   ____________________

2 Draw. Rajzolj még más zászlót is! Írd le az ország nevét!

   ___________________

3 Answer.  Válaszolj a kérdésekre!

Where are you from?        __________________________

      Where are you from, Leo?       I’m from  _________________________ . 

Where are you from, Spiderman?      ___________________________. 

4 Listen.  Hallgasd meg, mit mond Leó Afrikáról!
Egészítsd ki a mondatot!

  Leo is from: __________________.

  Words: 

  � ag = zászló country = ország Spiderman = Pókember

11

1.8 Let’s go   

1 Complete.  Egészítsd ki a szállodaportás kérdéseit!

The hotel receptionist and a tourist

  A:  Good morning, Sir. Your passport, p_______ . 

        What’s y_____ name?

  B:  UFI.

  A:  W______ are you f______?

  B:  Mars.

  A:  Oh, I’m sorry. No passport, no room.

2 Say and write.  Hogyan kérdeznéd meg ezeket angolul?

      Honnan jöttél?  _____________________________

  Mi a neved?  _____________________________

Hány éves vagy?  _____________________________

3 Puzzle.  Keress szavakat a betűrácsban! Írd le a vonalra ezeket!

  

S U N G O O D N A M E E N G L A N D
C A R D S K Y U P L O N D O N B O Y
G I R L H A P P Y H U N G A R Y M Y
P A R R O T B I R D B L U E  K I N  G

   __________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________

4  Listen.  Hallgasd meg, most kap-e szobát U� , a kis marslakó!

  The room is: _____________
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1.9 The three billy goats 1       

1 Write.  Emlékszel a számokra? Írd le azokat angolul!

      2 5 7 10 1 3 12
     _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

   4 6 8 9 0 11 …
     _____ ______ ______ ______ _____ ______ ______  

2 Odd one out. Egy szó nem illik a sorba. Színezd be a kakukktojást!

  

lion owl  parrot England bird
Hungary friend the USA Europe England
teacher manager  lion  boy friend

hotel card passport room king

CD boy DVD player Mini Kid 
mobile

Tip-Top 
laptop

Pom-Pom 
MP3 player

3 Puzzle. A színek betűit összekeverve találod a rejtvényben. Melyik melyik?
Írd le he lye sen! Így ezeket is átismételheted.

   LEBU DER RANGOE TEWHI PERPUL
   RENEG KIPN LOLEYW KALCB ROBWN
   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

4 Listen and tick. Hallgasd meg, mit mond a mesében szereplő csúf manó, amikor a kecs-
kék túljárnak az eszén! Pipáld ki a jó választ!

   I am happy. It’s a very good story.

   I am going to the garden to eat up the three billy goats.

   I am not happy. I am going to the bridge.

13

1.10 The three billy goats 2   

1 Write.  Tudod ezeket a szavakat angolul? Írd le a vonalra!
   

    barát = ____________ én vagyok = ____________

    tanár = ____________ te vagy = ____________

   név = ____________ � ú = ____________

    kártya = ____________ lány = ____________

2 Match.  Melyik jel illik a szó jelentéséhez?   h   g   u   n

come =                              

look =

play =

go =

3 Memory game.  Keresd meg a kártyák párját! A kimaradt páros a te jutalmad, ha jól 
csináltad.

hotel Honnan? Where 
from? room varázsló pupil

What? szálloda Mi? szoba tanuló wizard

Hány 
éves?

How 
old? manager done! passport király

Well Hol? igazgató Where? king útlevél

4 Listen and write. Hallgasd meg a megoldást! Írd rá a szavakat ezekre a kártyákra!

         

Jól csináltad, ügyes voltál!
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PART 2

2.1 Friends   

1 Choose.  Válaszd ki, melyiket írod ma válaszul!

How are you?
     I’m � ne./So-so./I’m not � ne.

How are you?  ____________.

2 Complete.  Vigyázz! A két kérdést könnyű összekeverni! Gyakorold, és írd le magyarul 
is ezeket!

How are you? How old are you?

How are ____? How old are ____?

How ___ ____? How old ___ ____?

____ ___ ____? How ___ ___ ____?

      I’m � ne, thanks. I’m 9.

in Hungarian:

___________________? ___________________?

3 Listen.  Kivel beszélget a riporter? Hogy érzi magát a beszélgetőtárs?  

  An old turtle?          An old witch?          The Pharaoh?

    I’m _____________.

  Words:
  

   

How = Hogy I’m � ne. = Jól vagyok. pharaoh = fáraó in Hungarian = magyarul
turtle = teknős So-so = Így is, úgy is. witch = boszorkány How are you? = Hogy vagy?  

             

15

me  tree  house  mouse

2.2 Big or small?   

1 Complete.  Írd vagy kösd az új szavakat a megfelelő képhez!

  happy    sad    old    young    big    small    long    short    tall    short

2 Match.  Kösd össze a párokat!      
  happy                          old                            tall                          small

                  sad                          young                          big
long                          short                          short   

 
3  Complete.  Egészítsd ki a verset a hiányzó szavakkal!

  I am tall like a ______.   

I am small like a ______ .

I am big like a _______ .

And now look at ___!

 4  Write.  Írd be a tanult új szavakat is!

I am ____ like a house.

I am _____ like a mouse.

I am ___ like a tree.

And now ___ at me!

5  Listen.  Melyik állat beszél? Az egér, a patkány vagy a nyuszi? 
  a mouse          a rat          a rabbit  
  Words:

      

happy = boldog young = � atal big = nagy short = rövid, alacsony
sad = szomorú small = kicsi now = most long = hosszú
old = öreg tall = magas tree = fa rat = patkány
like 1 = szeretni like 2 = olyan, mint (itt) Look at me. = Nézz rám!
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turtle = teknős So-so = Így is, úgy is. witch = boszorkány How are you? = Hogy vagy?  
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me  tree  house  mouse

2.2 Big or small?   

1 Complete.  Írd vagy kösd az új szavakat a megfelelő képhez!

  happy    sad    old    young    big    small    long    short    tall    short

2 Match.  Kösd össze a párokat!      
  happy                          old                            tall                          small

                  sad                          young                          big
long                          short                          short   

 
3  Complete.  Egészítsd ki a verset a hiányzó szavakkal!

  I am tall like a ______.   

I am small like a ______ .

I am big like a _______ .

And now look at ___!

 4  Write.  Írd be a tanult új szavakat is!

I am ____ like a house.

I am _____ like a mouse.

I am ___ like a tree.

And now ___ at me!

5  Listen.  Melyik állat beszél? Az egér, a patkány vagy a nyuszi? 
  a mouse          a rat          a rabbit  
  Words:

      

happy = boldog young = � atal big = nagy short = rövid, alacsony
sad = szomorú small = kicsi now = most long = hosszú
old = öreg tall = magas tree = fa rat = patkány
like 1 = szeretni like 2 = olyan, mint (itt) Look at me. = Nézz rám!
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2.3  Are you happy?  
    
1 Read and write.  Olvasd el a szöveget, és írd le magyarul is!

  Leo: I am big. Perry: I am a parrot.                               
   I am not tall.  I am a small bird.
   I am young and happy.  I am not old.
   (My hair is long.)  (My tail is long.)

  ___________________ ____________________

  ___________________ ____________________

  ___________________ ____________________

  ___________________   ____________________

2 Write.  Írj te is magadról hasonlókat! Használd fel az új szavakat!

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

3 Answer.  Válaszolj a riporter kérdéseire! 

  A tanult új szavakkal egészítsd ki a válaszokat!

  Good morning, Miss Olivia. Good morning, young boy.

  Are you a big or a small bird? I’m  a  _____ bird, darling.

  Are your eyes big or small? My eyes are ____ . LOOK! Huh!

  Are you old or young? I’m ______. What a reporter!

4 Listen. Mit kérdezett még a riporter? Húzd alá, és írd be a választ!

  How old are you? How are you? How small are you?

_________________ _________________ _________________

  Words: 

  

hair 1 = haj man = ember tail = farok                   
hair 2 = szőr eye  = szem or = vagy
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2.4 Where are you?

1 Complete.  Egészítsd ki a verset a rajzok és a megadott szavak segítségével! Így 
kön nyeb ben tanulod meg.

  I am a brave, brave _______.

  I go marching through the ______.

  And I am ___ afraid of anything.

  What about a ___? Big and fat?

  ____, except for a cat,

  _ __ not afraid of anything.

  For _____ I’m prepared,

  And I’m never, _____ scared.

  Words:  house, mouse, cat, not, well, danger, I am, never

2  Answer. Válaszolj a riporternek a bátor egér nevében! Yes/No? 
  Report with the Brave Mouse:

  Reporter:  Are you brave? _________________________

Are you white? _________________________

Where are you?  ________________________

Are you in the house? ____________________

Do you like cats? ________________________

3  Listen. Válaszolj te is a riporter kérdéseire!

  1.) __________________   2.) __________________   3.) __________________

  Words:  

  

brave = bátor Well = nos fat = kövér 
march = menetel except = kivéve What about a ...? = Mi van a ...?    
through = át, keresztül danger = veszély anything = semmi 
prepare = készül never = soha I’m afraid, scared = félek        
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2.5 He, She, It                     

1 Read and complete.  Olvasd el a szöveget, és egészítsd ki a hiányos mondatokat 
a tanult új szavakkal!

He is Pinoccio. He is a boy.

His nose is ______.

He is not ________ now.
   

She is the Beauty. 

She is a  _____ girl. 

Her hair is _______.  

      It is the Beast. 

        It is a  _____ monster. 

        It is very _______ .

2 Circle and write.  Karikázd be a ceruzán talált szavakat, és másold le!

   _____________________________________________________________________________

 

   _____________________________________________________________________________

3  Listen.  Válaszd ki, ki vagy mi beszél! Rajzold le!

  a monster 
  a dragon
  a dinosaur

  Words:

  

nose = orr monster = szörny dino = dinó
now = most hair = haj dinosaur = dinoszaurusz
very = nagyon a dragon = sárkány be afraid  of = félni
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2.6 He is, She is, It is             

1 Copy and write.  Másold le a mondatokat, és írd le magyarul is!

 He is a boy. She is a girl. It is a robot.

   _____________ ______________ _____________    

   _____________ ______________ _____________    

2 Match.  Csoportosítsd a neveket, és te is gyűjts még!

 He: She: It:

 _____________ _____________ _____________

 _____________ _____________ _____________

 _____________ _____________ _____________

Superman, Barbie, Ariel, Shrek, mobile, bus, policeman, Queen, 
double decker, Fiona, ...

3 Find.  Találd ki a nevüket! Ki ő? Mi az?

         Who is he?     Who is she?     What is it?

  He is a wizard. She is a wizard, too.
  He is a boy. She is a girl.
  He is from Hogwarts. She is from Hogwarts.

  He is __________. She is _________.

  It is a monster. It is from Lock Ness.
  It is big and long. It is green. It’s ___________.
  Hermione? Harry Potter? Nessie, the Lock Ness monster?

4  Listen. Húzd alá azt a szereplőt, akit bemutat a szöveg! 

  Fiona          Shrek         the Donkey
  a girl           a boy           an animal

  Words:   

  

he = ő (� ú) it = az donkey = szamár double decker = emeletes busz     
she = ő (lány) queen = királynő monster = szörny Lock Ness = egy tó neve
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