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Süssünk valamit!

1. Olvasd el a receptet!

Hozzávalók:

· 30 dkg liszt
· 10 dkg cukor
· 2 dl tej
· 1 csipet só
· 1 dl olaj
· 1 db tojás
· fél csomag sütőpor
· csokoládé (kb. fél tábla)

Csokis muffin:

1. Karikázd be a hozzávalókat!

2. Jelöld meg a helyes választ!

· Mennyi tej kell a muffinhoz?

a) 1 dl
b) 2 dl
c) nem kell bele tej
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· Hány db tojást tegyünk bele?

a) 2 db
b) 4 db
c) 1 db

· Sütőporból mennyi szükséges?

a) 1 csomag
b) 2 csomag
c) fél csomag

· Mi ízesíti?

a) alma
b) csokoládé
c) fahéj

3. Peti vendégeket vár. 6 barátját hívta meg. Ha mindenki két darab muffint 
eszik meg, menyit kell sütnie? (Ne feledd, ő is eszik!) Rajzold a tálra a megfelelő 
mennyiséget!
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Menjünk moziba!

Jancsi és juliska mozi
Budapest

Jegyárak:

Felnőtt: 600 Ft
Gyermek, nyugdíjas: 200 Ft
Hétfőn minden jegy: 200 Ft

3D filmek esetén:

Felnőtt: 1000 Ft
Gyermek, nyugdíjas: 500 Ft

1. Kinek mennyit kell fizetnie? Töltsd ki a táblázatot!

normál

3D
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2. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

· Ki vehet drágábban jegyet?

a) felnőtt
b) gyerek

· Milyen napon olcsóbb a jegy?

a) kedden
b) hétfőn

3. Egészítsd ki a mondatokat!

A mozi ___________________________ található.
Itt lehet normál és 3D ___________________________ is nézni.
A 3D vetítés jegye _______________________.

· Hogy hívják a mozit?

a) Három kismalac mozi
b) Jancsi és Juliska mozi
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Menjünk színházba!

A Csokonai színház bemutatja:

Óz, a csodák csodája
Előadás ideje: 2018. március 12.
       16 óra 
Helyszín: Répavölgy, Saláta utca 2.
Jegyár: 500 Ft
Minden kicsi és nagy érdeklődőt szere -
tettel várunk!

2. Válaszolj a  kérdésekre! Húzd alá a helyes választ!

· Kiről kapta a nevét a színház?

a) Petőfi Sándor
b) Csokonai Vitéz Mihály
c) Jókai Mór

· Hol lesz az előadás?

a) Répaföld
b) Répavölgy
c) Kukoricaföld 
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· Mennyibe kerül egy jegy?

a) 5 Ft
b) 500 Ft
c) 50 Ft

3. Igaz vagy hamis az állítás? Írj I vagy H betűt a négyzetbe!

Az előadás egy békáról szól.

Februárban lesz megtartva.

A Petőfi Színház adja elő.

Az előadás 17 órakor kezdődik.

A gyerekeknek olcsóbb a jegy.
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Milyen állat vagyok?

Magyar ebtörzskönyv

KUTYA NEVE: PATAKVÖLGYI BÖBE

SZÜLETETT: 2017. ÉV MÁJUS HÓ 3. NAP

FAJTÁJA: VIZSLA         IVARA: NŐSTÉNY

SZÍNE: BARNA

TENYÉSZTŐ: NAGY PÁL

CÍME: 5634 BÉKATELEP, SZEGFŰ U. 18.

1. Karikázd be, melyik állat törzskönyvét látod!

3. Igaz vagy hamis az állítás? Írj I vagy H betűt a négyzetbe!

Egy macska törzskönyve látható.

A kutya vizsla fajtájú.

Nőstény kutyáról van szó.

Tenyésztője Kis Pál.
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3. Melyik kutyáról van szó? Írd a nevét a téglalapba!

· Buksi apró termetű kutya. 

· Nérónak szép, nagy bundája van.

4. Pótold a szavakban a magánhangzók ékezetét!

torzskonyv

majus

Pal

szegfu

Bobe

kutya

cim
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Mit eszünk?

Olvasd át figyelmesen az étlapot!

Étkezés Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

tej
briós

tea
vajas
zsömle

kakaó
kifli
sajt

tea
kenyér
sonka

tejeskávé
kalács

erőleves
rántott hús
rizs

gyümölcs-
leves
milánói
makaróni

babgulyás
tejberizs

csontleves
zöldbab-
főzelék
pörkölt

paradicsom-
leves
pásztor-
tarhonya

kifli
joghurt

sajtos
csiga
alma

pogácsa
kefir

kakaós
csiga
banán

kifli
túró rudi

1. Karikázd be, mi szerepel az étlapon!

2. Sorold fel, milyen pékárut kapnak tízóraira a gyerekek?
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3. Pótold az ételek nevében a magánhangzókat!

s__nk__       k__l__cs       t__j__sk__v__

s__jt       b__bg__ly__s       f__z__l__k

k__fl__        b__n__n       k__f__r       __lm__

4. Tervezz meg egy napi menüt! Töltsd ki a táblázatot!

Étkezés

reggeli

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora


