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Mit jelent nektek a magánélet?  
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Olvasd el a kérdéseket! Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 

1. Miért írt levelet a lány?  

A) Ez volt a házi feladat. 

B) Titokban szerelmes volt. 

C) Unatkozott. 

 

2. Miért vették el a levelet a fiúk?  

A) Ki akarták dobni a kukába.  

B) Oda kellett adniuk a fiúnak.   

C) Azt gondolták, hogy ez vicces. 

 

3. Mit gondolsz, a fiúk elvehetik a levelet?  

A) Nem, mert nem volt joguk hozzá. 

B) Igen, mert ők is gyerekek. 

C) Nem, mert a lány nem tette borítékba. 

 

4. Mit érzett a lány, amikor elvették a levelét?  

A) Örült, hogy elvették a fiúk a levelet. 

B) Örült, hogy kiderül a titka. 

C) Megijedt, hogy kiderül a titka. 

 

5. Miért adta vissza a levelet a fiú? 

A) Nem volt kedve elolvasni. 

B) Nem az övé volt a levél. 

C) Nem szeret levelezni. 

 

6. Mit érzett a lány, amikor visszakapta a levelet?  

A) Szomorú volt, mert nem olvasta el a fiú. 

B) Nagyon mérges volt. 

C) Örült, hogy nem derült ki a titka. 
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Megoldókulcs 

 

1.  Miért írt levelet a lány?  

A) Ez volt a házi feladat. 

B) Titokban szerelmes volt. 

C) Unatkozott. 

 

2. Miért vették el a levelet a fiúk?  

A) Ki akarták dobni a kukába.  

B) Oda kellett adniuk a fiúnak.   

C) Azt gondolták, hogy ez vicces. 

 

3. Mit gondolsz, a fiúk elvehetik a levelet?  

A) Nem, mert nem volt joguk hozzá. 

B) Igen, mert ők is gyerekek. 

C) Nem, mert a lány nem tette borítékba. 

 

4. Mit érzett a lány, amikor elvették a levelét?  

A) Örült, hogy elvették a fiúk a levelet. 

B) Örült, hogy kiderül a titka. 

C) Megijedt, hogy kiderül a titka. 

 

5. Miért adta vissza a levelet a fiú? 

A) Nem volt kedve elolvasni. 

B) Nem az övé volt a levél. 

C) Nem szeret levelezni. 

 

6. Mit érzett a lány, amikor visszakapta a levelet?  

A) Szomorú volt, mert nem olvasta el a fiú. 

B) Nagyon mérges volt. 

C) Örült, hogy nem derült ki a titka. 
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Olvasd el! Mit érzel, ha megtudod, hogy ezt beszélik a szüleidről?  

Mondd el! 

 

Az egyik osztálytársad azt mondja a többieknek, hogy látta a szüleidet a boltban. 

Cigit loptak. Ez természetesen nem igaz. 

 

 

Szabályok rögzítése a történet alapján: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

   

 

 

 


