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Mit teszel, ha valami idegen?

idegen idegen



Ismered az idegen szavakat?

Mit jelent magyarul?

• https://create.kahoot.it/details/269e8518-76c7-

46f9-ad0c-2edc70797342

Idegen szavak tanórán

• https://learningapps.org/watch?v=p25svtv3n2

3

Idegenről magyarra

• https://learningapps.org/create?new=77&fro

m=ppneyc60n20#preview

https://create.kahoot.it/details/269e8518-76c7-46f9-ad0c-2edc70797342
https://create.kahoot.it/details/269e8518-76c7-46f9-ad0c-2edc70797342
https://learningapps.org/watch?v=p25svtv3n23
https://learningapps.org/watch?v=p25svtv3n23
https://learningapps.org/create?new=77&from=ppneyc60n20#preview
https://learningapps.org/create?new=77&from=ppneyc60n20#preview


Közmondások, szólások és 
idegenek

TANKOCKA:

https://learningapps.org/watch?v=pmw1nifyn23

http://mek.niif.hu/07000/07007/07007.pdf

https://learningapps.org/watch?v=pmw1nifyn23
http://mek.niif.hu/07000/07007/07007.pdf
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Kapcsolat az idegennel



Kapcsolat az idegennel







Könyvajánló

https://www.lira.hu/

https://www.lira.hu/


Idegen test
Pete Péter arra ébred, hogy egyetlen éjszaka
alatt felnőtt, és pont olyan lett, mint az apja.

Ráadásul apukája, dr. Pete Ádám is

átváltozott, és a megszólalásig hasonlít a

fiára. Sőt a megszólalás után is. Így aztán
apa és fia egy cipőben járnak. Illetve

egymás cipőjében. Pite suli helyett

munkába indul. Ádámot pedig várja az

iskolapad. De vajon helyet tud-e állni Pite

egy komoly munkahelyen? És hogyan

boldogul Ádám a gyerekekek között? Vajon

visszaváltoznak-e valaha?

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/petepite-az-apu-en-vagyok-1

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/petepite-az-apu-en-vagyok-1


Idegen test

Amikor Mesi meglátja, hogy a macska

felkergeti a kutyát a fára, rögtön tudja, hogy

tudós nagyapja kísérlete sikerült: a kutya és
a macska "helyet cseréltek". De a Tata sokkal

többre vágyik. Szerinte két ember csak úgy
ismerheti, értheti meg egymást igazán, ha

személyiséget cserélnek egy kis időre. Mesi

anyukája, a komoly tanárnő hallani sem

akar ilyen őrültségről. Mesi pedig, aki az

ötödikes lányok csapatában focizik, inkább a

híres futballsztár, David Beckham bőrébe
szeretne bújni.

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/az-anyu-en-vagyok-a-petepite-
parja-1

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/az-anyu-en-vagyok-a-petepite-parja-1
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/az-anyu-en-vagyok-a-petepite-parja-1


Idegen viselkedés

A tündérek világában szokatlan dolog, ha

valaki folyton elkóborol, elcseni édesanyja
tündérjogarát, és unalmában emberekkel

barátkozik. Tündér Lala különös
viselkedése miatt sokat bánkódik édesanyja,
Írisz királynő.

Különböznek-e a tündérek az emberektől,
ha már nem jók és boldogok, ha őket is

megrontja a félelem és a hazugság? Tündér
Lala, az emberszívvel született tündérfi a

halandók sorsát választja, csakhogy

megmentse édesanyját a boldogtalan

házasságtól és népét a zsarnoktól.

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/gyerekirodalom/mesek/tunder-lala-7

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/gyerekirodalom/mesek/tunder-lala-7


Nyomozás egy idegen után
Renard felügyelő Párizsban fontos hírt kap:

régi ellenfele, Hiéna, a magyar fővárosban
készül új akcióra. Ezzel egyidőben egy

gimnazista lány újságíró édesanyja
nyomtalanul eltűnik Budapesten. A francia

felügyelő Budapestre érkezik, hogy tetten érje
Hiénát, s ehhez a magyar rendőrség segítségét
kéri. Bora elszántan nyomoz az édesanyja után,
miközben egy történelemprojekt keretében
osztályával együtt a budavári Mátyás-templom

történetét kellene kutatnia.

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/az-orzok-1

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/az-orzok-1


Idegen világ
Egy különös nyári délután, amelyen

egymást érik a váratlan és nyugtalanító
események, Alma, Drifter, Félix és Bella

egy számukra idegen világba kerül.
Visszajuthatnak-e a saját valóságukba?
Hogyan?

A sötét birodalom uralkodója próbatételek
elé állítja őket. Látni szeretné, hogyan

lesznek úrrá váratlan helyzeteken. Meg

tudnak-e hozni súlyos döntéseket?
Képesek-e áldozatokra? S a végén méltó
ellenfélnek bizonyul-e Alma?

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/alma-a-sotet-birodalom

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/alma-a-sotet-birodalom


Idegen kor

Hanna nemrég költözött Budapestre, minden

szokatlan: új lakás, új iskola, új tanárok, és
persze új osztálytársak.

Úton-útfélen egy fura öregemberbe ütközik,
megbolondul a számítógépe... és az egésznek
köze van a rozsdás körzőhöz, amit talált.
Vajon miért kell mindenkinek ez a körző?
Mit akar vele kezdeni Sándor, a vén ócskás,
és miért nem tud Hanna megválni tőle? És
mi köze mindennek Bécshez, a Sakkozó
törökhöz és Bujdosónéhez, a töritanárhoz?

https://www.libri.hu/konyv/gimesi_dora.idofutar-1-a-korzo-titka.html

https://www.libri.hu/konyv/gimesi_dora.idofutar-1-a-korzo-titka.html


Idegen lény 

Akkora, mint két ló.

A szeme tűzgolyó.

A karmai borotvaélesek.

Vigyázz, mert jön az Ickabog...

Duskáldia egykor a világ legboldogabb országa
volt.

Birodalomszerte minden szép és jó volt, kivéve a

ködös északi részt, Lápföldét, ahol egy régi rege

szerint a szörnyűséges Ickabog tanyázott. Minden

épeszű ember tudta, hogy az Ickabog csak legenda,

rossz gyerekek ijesztgetésére való. De a

legendáknak megvan az a furcsa tulajdonságuk,
hogy néha önálló életre kelnek...

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/ismeretterjeszto/az-ickabog-puha-tablas-
kiadas

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/ismeretterjeszto/az-ickabog-puha-tablas-kiadas
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/ismeretterjeszto/az-ickabog-puha-tablas-kiadas


Idegenlégió 
Gorcsev Iván milliomosként lép fel

Vanek úrral, mint magántitkárával e,

akinek munkaköri kötelessége
többek között az, hogy helyettesítse
főnökét az idegenlégióban... Vanek

úr aztán többször is agyvérzés közeli
állapotba juttatja feletteseit,

miközben Gorcsev elnyeri szerelme

kezét. De hová tűnt közben a

színaranyból készült, tizennégy
karátos autó?

https://www.libri.hu/konyv/rejto_jeno.a-tizennegy-karatos-
auto--1.html

https://www.libri.hu/konyv/rejto_jeno.a-tizennegy-karatos-auto--1.html
https://www.libri.hu/konyv/rejto_jeno.a-tizennegy-karatos-auto--1.html
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