Egyelőre csak képeket nézünk, csak olyanokat, amelyekhez szókártyákat is készítettem, de a
szókártyákat még nem használjuk.

1-3. nap:
1. csomag:
háziállatok: liba, kakas, szamár, teve, egér
gyümölcsök: alma, körte, banán, málna, narancs
2. csomag:
testrészek: fej, haj, arc, szem, orr
ruházat: sapka, kalap, sál, kabát, pulóver
állatok: madár, béka, gyík, hal, teknős
3. csomag:
étel-ital: kenyér, vaj, sajt, tej, víz
cselevések: főz, alszik, sétál, szalad, nevet
tárgyak: baba, táska, labda, kocka, játék, könyv

4-6. nap:
1. háziállatok: kutya, macska, nyúl, ló, tehén
gyümölcsök: citrom, eper, szilva, őszibarack, cseresznye
2. testrészek: száj, fül, szemöldök, szempilla, áll
ruházat: mellény, kesztyű, nadrág, zokni, harisnya
állatok: kígyó, fóka, rozmár, krokodil, delfin, rák
3. étel-ital: sonka, kolbász, tojás, saláta
cselekvések: olvas, eszik, ül, áll, mászik
tárgyak: doboz, telefon, esernyő, porszívó, vasaló

7-9. nap:
1. háziállatok: tyúk, kacsa, disznó, birka, kecske
gyümölcsök: sárgadinnye, szőlő, ribizli, görögdinnye, ananász
2. testrészek: homlok, orca, ajak, fog, nyelv
ruházat: papucs, cipő, nyakkendő, ruha, öv

természet: nap, felhő, szél, eső, fa
3. állatok: bogár, lepke, szitakötő, csiga, szöcske
cselekvések: mosogat, épít, táncol, játszik
ház: ház, ablak, ajtó, lámpa, szőnyeg

10-12.nap:
1. állatok: farkas, mókus, szarvas, medve, róka
gyümölcsök: sárgabarack, füge, áfonya, kivi, kókuszdió, mangó
2. testrészek: nyak, test, váll, mell, has
ruházat: dzseki, rövidnadrág, csizma, szandál, pelenka
természet: virág, fű, levél, szirom
3. állatok: szúnyog, darázs, csótány, pók, féreg
színek: fekete, fehér, kék, sárga, piros
ház: kulcs, kilincs, lépcső, függöny, szoba

13-15. nap:
1. állatok: vidra, orrszarvú, denevér, koala, gepárd
zöldségek: répa, sütőtök, cékla, karfiol, káposzta
2. testrészek: kar, könyök, csukló, kéz, ujj
előszoba: előszoba, fogas, lábtörlő, tükör
állatok: légy, hangya, méh, katicabogár, százlábú
3. állatok: hiéna, zebra, kenguru, elefánt, zsiráf
ruházat: szoknya, sportcipő, ing, póló, pizsama
színek: zöld, lila, narancssárga, barna, szürke, rózsaszín

16-18. nap:
1. állatok: görény, borz, őz, sün, párduc, oroszlán
testrészek: láb, comb, térd, boka, lábfej
2. madarak: bagoly, vörösbegy, cinege, sas, pacsirta
zöldségek: kelkáposzta, karalábé, zöldbab, kukorica, brokkoli
fürdőszoba: kád, mosdó, zuhany, csap, WC, vödör

3. ebédlő: ebédlő, asztal, szék, váza
madarak: pingvin, galamb, gólya, papagáj, páva
zöldségek: bab, paprika, paradicsom, borsó, gomba

19-21. nap
1. testrészek: lábujj, talp, hüvelykujj, tenyér
zöldségek: spenót, retek, padlizsán, hagyma, cukkini
nappali: nappali, kanapé, polc, televízió, számítógép

2. madarak: feketerigó, holló, hattyú, strucc, harkály, fecske
hálószoba: hálószoba, ágy, lepedő, párna
nappali: kép, óra, cserép, zongora, gitár

3. zöldség: fokhagyma, tök, uborka, krumpli, spárga
fürdőszoba: szappan, szivacs, törülköző, mosógép, fésű, fogkefe
állat: tigris, víziló, menyét, jegesmedve, leopárd, majom

22-24. nap
Itt elkezdtem mutatni a szókártyákat is, a maradék képekkel együtt. Ezeken a szókártyákon a betűk
8 cm nagyságúak, 20 db van belőlük, csak magyar nyelven. Az elején úgy oldottam meg, hogy egy
nap mind a háromszor ugyanazokat a szókártyákat mutattam. Ide is három csomagot fogok felírni,
de úgy kell értelmezni, hogy a képeket mutatom három napig, ahogy eddig, de minden nap más
szókártyacsomagot használok naponta háromszor.
1. szókártyák: apa, anya
képek: konyha: konyha, tűzhely, hűtő, sütő, mosogató

2. szóképek: maci, baba, ház, szék
képek: hálószoba: szekrény, takaró, éjjeliszekrény, fiók
konyha: pohár, bögre, csésze, edény

3. szóképek: fej, szem, orr, fül, nyak
képek: konyha: kanál, villa, kés, tányér

25-27 nap:
Itt csak 8 cm-es betűkkel írt szókártyákat mutattam.
25. nap: has, hát, váll, kéz, ujj
26. nap: láb, térd, boka, zöld
27. nap (ez már 4 cm-es betű): Brúnó, Beni, Blanka, Viola, Anita, Gábor
(Értelemszerűen a családtagok nevei)

28-30. nap:
Innen kezdődik az a struktúra, amit jó ideig követni fogok. Három csomag képünk van: angol, orosz
és magyar. A magyar szókártyákat csak magukban használom, hiszen korábban megmutattam a
hozzájuk tartozó képeket, az angol és az orosz esetében először megmutatom a képet, aztán a hozzá
tartozó szókártyát. Ezután minden csomagban vannak képtények, majd a pöttyös matek kártyák.
1. angol
kép: dog, cat, sheep, goat, duck
az ezekhez tartozó szókártyák 4 cm-es betűkkel
képtények: kelbimbó, vöröskáposzta, póréhagyma, erős paprika
pöttyös kártyák 1-10-ig.

2. magyar:
szókártyák: arc, haj, köröm, fenék, hónalj
képtények: rackajuh, láma, házi bivaly, öszvér
pöttyös kártyák 1-10-ig

3. orosz:
képek: cобака, кот, овца, коза, утка
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: galagonya, lime, rebarbara ,olajbogyó, maracuja
pöttyös kártyák 1-10-ig.

31-33. nap:
1. angol:

képek: hen, pig, donkey, camel, mouse
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: autó, motor, bicikli, autóbusz, villamos
pöttyös kártyák 1-10-ig.

2. magyar:
szókártyák: száj, áll, homlok, szempilla, szemöldök
képtények: japán fürj, angórakecske, gyöngytyúk, házi jak
pöttyös kártyák 1-10-ig.

3. orosz:
képek: курица, свинья, осёл, верблюд, мышка
hozzá tartozó szókártyák
képtények: piros grapefruit, avokádó, papaya, piros szőlő
pöttyös kártyák 1-10-ig.
34-36. nap:
1. angol
képek: rabbit, horse, cow, goose, rooster
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: vonat, hajó, repülő, helikopter, trolibusz
pöttyös kártyák 1-10.
2. magyar
szókártyák: orca, ajak, fog, nyelv, test
képtények: házi rénszarvas, török kacsa, óriás panda, bölény, vakond
pöttyös kártyák 1-10.
3. orosz
képek: зайчик, конь, корова, гусь, петух
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: nefelejcs, árvácska, tulipán, jácint, orgona
pöttyös kártyák 1-10.

37-39. nap:
1. angol
képek: zebra, kangaroo, elephant, giraffe, hyena
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: HÉV, fogaskerekű vasút, budavári sikló, libegő, földalatti
pöttyös kártyák 1-10.
2. magyar
szókártyák: mell, kar, könyök, csukló, comb
képtények: tarajos sül, burunduk, mosómedve, jávorszarvas
pöttyös kártyák 1-10.
3. orosz
képek: зебра, кенгуру, слон, жираф, гиена
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: szegfű, pitypang, kardvirág, harangvirág, margaréta
pöttyös kártyák 1-10.

40-42. nap:
Innen annyi a változás, hogy a pöttyös kártyákból minden nap kiveszem a sorozatból a legkisebbet,
és hozzáteszem a legnagyobb után következőt.
1. angol
képek: otter, rhinoceros, bat, koala, cheetah
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: metró, mozdony, tűzoltóautó, rendőrautó, mentőautó
2. magyar
szókártyák: lábfej, hüvelykujj, tenyér, talp, lábujj
képtények: hulok, sziamang, bonobo, orángután
3. orosz
képek: выдра, носорог, летучая мышь, коала, гепард
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: ibolya, muskátli, napraforgó, hóvirág, nárcisz
Pöttyös kártyák:

40. nap: 2-11.
41. nap: 3-12.
42. nap: 4-13.

43-45. nap:
1. angol
képek: wolf, squirrel, deer, bear, fox
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: kukásautó, dömper, taxi, teherautó
2. magyar
szókártyák: fekete, fehér, piros, sárga, kék
képtények: fehér kezű gibbon, csimpánz, gorilla
3. orosz
képek: волк, белка, олень, медведь, лиса
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: tavirózsa, liliom, kamilla, rózsa, pipacs, gyöngyvirág
Pöttyös kártyák:
43. nap: 5-14.
44. nap: 6-15.
45. nap: 7-16.

46-48. nap:
1. angol
képek: roe, hedgehog, panther, lion
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: kombájn, autómentő, traktor, kamion
2. magyar
szókártyák: rózsaszín, szürke, barna, lila, narancssárga
képtények: vadliba, csuklyás varjú, csuszka, sármány, fehér barázdabillegető
3. orosz
képek: козуля, ёж, пантера, лев

az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: zsálya, körömvirág, sétányrózsa, iszalag
Pöttyös kártyák:
46. nap: 8-17.
47. nap: 9-18.
48. nap: 10-19.
49-51. nap:
1. angol
képek: leopard, monkey, skunk, badger
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: darusautó, betonkeverő kocsi, talajgyalu, markoló, targonca
2. magyar
szókártyák: lámpa, ajtó, ablak, szőnyeg, udvar
képtények: pelikán. csóka, póling, gém, sárga barázdabillegető
3. orosz
képek: леопард, обезьяна, хорёк, барсук
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: begónia, bojtorján, tárnics
Pöttyös kártyák:
49. nap: 11-20.
50. nap: 12-21.
51. nap: 13-22.

52-54. nap:
1. angol
képek: tiger, hippopotamus, weasel, polar bear
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: földfúró, úthenger, buldózer, kotrógép
2. magyar
szókártyák: szoba, lépcső, függöny, kulcs, kilincs
képtények: pirók, jégmadár, csonttollú, kivi, aranyfácán

3. orosz
képek: тигр, бегемот, ласка, белый медведь
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: óriás csiperke, késői laskagomba, mezei szegfűgomba, májusi pereszke, piruló
őzlábgomba
Pöttyös kártyák:
52. nap: 14-23.
53. nap: 15-24.
54. nap: 16.25.

55-57. nap:
1. angol
képek: fish, frog, lizard, turtle, snake
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: laptop, videómagnó, távirányító, videókamera, DVD-lejátszó
2. magyar
szókártyák: előszoba, fogas, lábtörlő, tükör
képtények: búbos banka, keresztcsőrű, vadkacsa, búvármadár, fajd
3. orosz
képek: рыба, лягушка, ящерица, черепаха, змея
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: bimbós pöfeteg, sárga korallgomba, fehér szarvasgomba, sárga rókagomba, nagy
őzlábgomba
Pöttyös kártyák:
55. nap: 17-26.
56. nap: 18-27.
57. nap: 19-28.

58-60. nap:
1. angol
képek: lobster, seal, crocodile, walrus, dolphin

az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: ízletes, rizike, matsu take, lila pereszke, kerti csiperke, ízletes vargánya
2. magyar
szókártyák: ebédlő, asztal, váza, abrosz
képtények: sirály, flamingó, szajkó, fácán
3. orosz
képek: омар, тюлень, крокодил, морж, дельфин
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: hifi torony, discman, mp3-lejátszó, telefon, plazmatévé
Pöttyös kártyák:
58. nap: 20-29.
59. nap: 21-30.
60. nap: 22-31.

61-63. nap:
1. angol
képek: bird, rook, sparrow, eagle, skylark
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: nyári szarvasgomba, sziki csiperke, francia szarvasgomba, óriás pöfeteg
2. magyar
szókártyák: nappali, kanapé, számítógép, óra, kép
képtények: aranyhal, bohóchal, tengeri sün, oroszlánfóka, sünhal
3. orosz
képek: птица, ворона, воробей, орёл, жаворонок
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: mobiltelefon, hangfal, fényképezőgép, nyomtató, mikrofon
Pöttyös kártyák:
61. nap: 23-32.
62. nap: 24-33.
63. nap: 25-34.
64-66. nap:

1. angol
képek: robin, tit, cocoo, nightingale, magpie
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: homoki szarvasgomba, földtoló galambgomba, gyapjas tintagomba
2. magyar
szókártyák: cserép, televízió, zongora, gitár
képtények: szalamandra, pisztráng, ponty, tengeri teknős, kis macskacápa
3. orosz
képek: малиновка, синица, кукушка, соловей, сорока
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: ház, monitor, billentyűzet, egér, nyomtató
Pöttyös kártyák:
64. nap: 26-35.
65. nap: 27-36.
66. nap: 28-37.

67-69. nap:
1. angol
képek: raven, swan, ostrich, woodpecker, owl
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: akácfa, bükkfa, cserfa, diófa, enyves égerfa
2. magyar
szókártyák: konyha, tűzhely, hűtő, sütő, mosogató
képtények: kaméleon, komodói varánusz, repülő gyík, Costa Rica-i iguána
3. orosz
képek: ворон, лебедь, страус, дятел, сова
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: szkenner, webkamera, keverőpult, head-set
Pöttyös kártyák:
67. nap: 29-38.

68. nap: 30-39.
69. nap: 31-40.

70-72. nap:
1. angol
képek: parrot, peacock, swallow, blackbird
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: erdei fenyő, fekete fenyő, lucfenyő, vörösfenyő, gyertyán
2. magyar
szókártyák: pohár, tányér, kanál, villa, kés
képtények: csörgőkígyó, pápaszemes kobra, mexikói királysikló, kockás piton, vékonykígyó
3. orosz
képek: папугай, павлин, ласточка, дрозд
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: kézilabda, tollaslabda, foci, bowling
Pöttyös kártyák:
70. nap: 32-40.
71. nap: 33-42.
72. nap: 34-43.

73-75. nap:
1. angol
képek: penguin, pigeon, stork
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: hársfa, juharfa, kőris, nyárfa
2. magyar
szókártyák: bögre, csésze, edény, kanna, kamra
képtények: vipera, leopárd gekkó, iguána, alligátor
3. orosz
képek: пингвин, голубь, аист
az ezekhez tartozó szókártyák

képtények: rögbi, fallabda, kosárlabda, asztalitenisz
Pöttyös kártyák:
73. nap: 35-44.
74. nap: 36-45.
75. nap: 37-46.

76-78. nap:
1. angol
képek: snail, grasshopper, beetle, butterfly, dragonfly
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: nyírfa, platánfa, tölgyfa
2. magyar
szókártyák: hálószoba, ágy, lepedő, párna
képtények: tengeri csillag, tarisznyarák, csikóhal, elefántteknős, nílusi krokodil
3. orosz
képek: улитка, кузнечик, жук, бабочка, стрекоза
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: tenisz, baseball, golf, röplabda
Pöttyös kártyák:
76. nap: 38-47.
77. nap: 39-48.
78. nap: 40-49.
79-81. nap:
1. angol
képek: fly, ant, bee, ladybird, centipede
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: akácfa levele és virága, bükkfa levele és termése, cserfa levele és termése, diófa levele
és termése, enyves égerfa levele és termése
2. magyar
szókártyák: szekrény, takaró, éjjeliszekrény, fiók
képtények: burgonyabogár, közönséges ganajtúró, aranyos futrinka, hőscincér, közönséges

cserebogár
3. orosz
képek: муха, муравей, пчела, божья коровка, многоножка
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: hosszútávfutás, rövidtávfutás, hármasugrás, súlylökés
Pöttyös kártyák:
79. nap: 41-50.
80. nap: 42-51.
81. nap: 43-52.

82. nap:
1. angol
képek: mosquito, wasp, cockroach, spider, worm
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: erdei fenyő levele és toboza, lucfenyő levele és toboza, vörösfenyő levele és toboza,
gyertyán levele és termése, hársfa levele és termése
2. magyar
szókártyák: fürdőszoba, kád, mosdó, zuhany, csap
képtények: közönséges temetőbogár, szarvasbogár, lisztbogár, kis bábrabló, óriás csíbor
3. orosz
képek: комар, оса, таракан, паук, червяк
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: távolugrás, váltófutás, diszkoszvetés, kalapácsvetés
Pöttyös kártyák:
82. nap: 44-53.
83. nap: 45-54.
84. nap: 46-55.

85-87. nap:
1. angol

képek: apple, pear, banana, raspberry, orange
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: fekete fenyő levele és toboza, juharfa levele és termése, kőrisfa levele és virága, nyárfa
levele és termése
2. magyar
szókártyák: mosógép, törülköző, szivacs, szappan
képtények: verőköltő bodobács, hernyó, keresztespók, tarantula, levéltetvek, meztelencsiga
3. orosz
képek: яблоко, груша, банана, малина, апельсин
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: magasugrás, rúdugrás, gerelyhajítás, gátfutás
Pöttyös kártyák:
85. nap: 47-56.
86. nap: 48-57.
87. nap: 49-58.

88-90. nap:
1. angol
képek: lemon, strawberry, plum, peach, cherry
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: nyírfa levele és termése, platánfa levele és termése, tölgyfa levele és termése
2. magyar
szókártyák: vécé, fogkefe, fésű, vödör
képtények: lóutánzó dél-amerikai őspatás, sisaktaréjos repülőgyík, hosszúfarkú repülőgyík,
vízigyík, óriás ősrák
3. orosz
képek: лимон, земляника, слива, персик, черешня
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: gyorsúszás, mellúszás, hátúszás, pillangóúszás, szinkronúszás
Pöttyös kártyák:
88. nap: 50-59.

89. nap: 51-60.
90. nap: 52-61.

91-93. nap:
1. angol
képek: pineapple, apricot, fig, cranberry, coconut
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Louis-Hector Berlioz, George Bizet,
Frederic Chopin
2. magyar
szókártyák: könyv, táska, labda, kocka
képtények: óriás őskétéltű, óriás mocsári hüllő, hattyúnyakú őshüllő, ötujjú ősló, gyíkmadár
3. orosz
képek: ананас, абрикос, фига, черника, кокос
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter
Pöttyös kártyák:
91. nap: 53-62.
92. nap: 54-63.
93. nap: 55-64.
94-96. nap:
1. angol
képek: melon, grapes, red currant, watermelon, kiwi
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Pjotr Iljics Csajkovszkij, Claude Debussy, Antonín Dvorak, George Gershwin, Joseph
Haydn
2. magyar
szókártyák: porszívó, esernyő, vasaló, doboz
képtények: kacsacsőrű őshüllő, grönlandi őskétéltű, strucc formájú dinoszaurusz, tengeri
őskrokodil, dél-amerikai őspatás
3. orosz
képek: дыня, виноград, смородина, арбуз, киви

az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó
Pöttyös kártyák:
94. nap: 56-65.
95. nap: 57-66.
96. nap: 58-67.

97-99. nap:
1. angol
képek: carrot, pumpkin, beetroot, cauliflower, cabbage
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények:Georg Friedrich Händel, Claudio Monteverdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Mogyeszt
Muszorgszkij, Jacques Offenbach
2. magyar
szókártyák: játék, seprű, zacskó
képtények: növényevő iguána gyík, díszes házú ammonszarv, mennydörgő gyík, csőrkávás őshüllő,
háromszarvú őshüllő
3. orosz
képek: морковь, тыква, крарная свёкла, цветная капуста, капуста
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Nap, Hold, Io, Callisto
Pöttyös kártyák:
97. nap: 59-68.
98. nap: 60-69.
99. nap: 61-70.

100-102. nap:
1. angol
képek: pea, tomato, pepper, bean, corn
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Niccolo Paganini, Giaccomo Puccini, Szergej Rahmanyinov, Gioacchino Rossini, Franz

Schubert
2. magyar
szókártyák: víz, tej, sajt, vaj, kenyér
képtények: tövisgalléros őshüllő, kapafogú őselefánt, zsarnokgyík, páncélos emlős, ősi bojtosúszójú
hal
3. orosz
képek: горох, помидор, перец, фасоль, кукуруза
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia, Antarktisz
Pöttyös kártyák:
100. nap: 62-71.
101. nap: 63-72.
102. nap: 64-73.

103-105. nap:
1. angol
képek: garlic, mushroom, kohlrabi, green beans, savoy cabbage
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Johann Strauss, Giuseppe Verdi, Antonio Vivaldi, Richard Wagner, Andrew Lloyd
Webber, Ennio Morricone
2. magyar
szókártyák: eső, fű, nap, virág, levél, fa
képtények: ősormányos, kezdetleges őshüllő, pusztai őslajhár, lemeztaréjos ősgyík, tarajos őshüllő
3. orosz
képek: чеснок, гриб, кольрабы, стручковая фасоль, савойская капуста
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán, Déli-óceán, Északi sarki óceán
Pöttyös kártyák:
103. nap: 65-74.
104. nap: 66-75.
105. nap: 67-76.

106-108. nap:
1. angol
képek: cucumber, marrow, potato, asparagus, broccoli
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Johannes Brahms, Bedrich Smetana, Robert Schumann, Bartók Béla, Erkel Ferenc
2. magyar
szókártyák: autó, kocsi, motor, bicikli
képtények: Miller páncélos őshala, tüskepáncélos dinoszaurusz, ősi bojtosúszójú hal, halgyík,
gyapjas orrszarvú
3. orosz
képek: огурец, кабачок, картофель, спаржа, брокколи
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia Hercegovina
Pöttyös kártyák:
106. nap: 68-77.
107. nap: 69-78.
108. nap: 70-79.
109-111. nap:
1. angol
képek: aubergine, onion, radish, spinach
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Petrovics Emil, Presser Gábor, Szokolay Sándor, Szörényi
Levente
2. magyar
szókártyák: fordul, fésül, kúszik, kiabál, takarít
képtények: mamut, óriásszarvas, óriás páncélos őshal, barlangi medve, ragadozó kezdetleges
őshüllő
3. orosz
képek: баклажан, лук, редиска, шпинат
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság

Pöttyös kártyák:
109. nap: 71-80.
110. nap: 72-81.
111. nap: 72-82.

112-114. nap:
1. angol
képek: head, hair, face, eye, nose
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: I. István, Orseolo Péter, Aba Sámuel, I. Sndrás, I. Béla
2. magyar
szókártyák: eszik, iszik, olvas, fürdik, sétál
képtények: kürt formájú ősszivacs, kardfogú tigris, nyúlványos háromkaréjos ősrák, háromujjú
ősló, emlősszerű őshüllő
3. orosz
képek: голова, волосы, лицо, глаз, нос
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Gibraltár
Pöttyös kártyák:
112. nap: 74-83.
113. nap: 75-84.
114. nap: 76-85.

115-117. nap:
1. angol
képek: mouth, ear, eyebrown, eyelashes, chin
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Salamon, I. Géza, I. László, Könyves Kálmán, II. István
2. magyar
szókártyák: főz, alszik, beszél, megy, szalad

képtények: Zeusz szobra Olümpiában, A Gizehi piramisok, Szemirámisz függőkertje, Rodoszi
kolosszus
3. orosz
képek: рот, ухо, бровь, ресница, подбородок
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland
Pöttyös kártyák:
115. nap: 77-86.
116. nap: 78-87.
117. nap: 79-88.

118-120. nap:
1. angol
képek: forehead, cheek, lip, tooth, tongue
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: II, Béla, II. Géza, III. István, II. László, IV. István
2. magyar
szókártyák: mászik, elbújik, töröl, táncol, nevet
képtények: Halikarnaszosz mauzóleuma, Alexandriai világítótorony, Artemisz teploma
3. orosz
képek: лоб, щека, губа, зуб, язык
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg
Pöttyös kártyák:
118. nap: 80-89.
119. nap: 81-90.
120. nap: 82-91.

121-123. nap:
1. angol
képek: neck, body, shoulder, chest, stomach

az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: III. Béla, Imre, III. László, II. András
2. magyar
szókártyák: kever, énekel, rág, harap, sír
képtények: Michelangelo alkotásai: Az árvíz, A Szent Család Keresztelő Szent Jánossal, Az utolsó
ítélet, Dávid, Pieta
3. orosz
képek: шея, тело, плечо, грудь, живот
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Macedónia, Magyarország, Málta, Monaco, Moldova
Pöttyös kártyák:
121. nap: 83-92.
122. nap: 84-93.
123. nap: 85-94.
124-126. nap:
1. angol
képek: arm, elbow, wrist, hand, finger
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: IV. Béla, V. István, IV. (Kun) László, III. András
2. magyar
szókártyák: mosogat, játszik, épít, világít, mesél
képtények: Michelangelo művei: A temetés, A Manchester Madonna, Mózes, A líbiai szibill, Ádám
teremtése
3. orosz
képek: рука, локоть, запясте, рука, палец
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália
Pöttyös kártyák:
124. nap: 86-95.
125. nap: 87-96.
126. nap: 88-97.

127-129. nap:
1. angol
képek: leg, thigh, knee, ankle, foot
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Vencel, Ottó, Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, Mária
2. magyar
szókártyák: szamár, disznó, tyúk, kecske, birka
képtények: Leonardo da Vinci képei: Az utolsó vacsora, Angyali üdvözlet, Sziklás Madonna, Hölgy
menyéttel, Ginevra di Benci
3. orosz
képek: нога, бедро, колено, щиколотка, ступня
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Románia, San Marino, Spanyolország, Svédország, Svájc
Pöttyös kártyák:
127. nap: 89-98.
128. nap: 90-99.
129. nap: 91-100.

130-132. nap:
1. angol
képek: toe, sole, thumb, palm
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: II. Durazzói Károly, Luxemburgi Zsigmond, Albert, I. Ulászló, V. László
2. magyar
szókártyák: csirke, tehén, ló, nyúl, teve, egér
képtények: Leonardo da Vinci képei: Királyok imádása, Szent Anna, Szűz Mária és a kis Jézus, Az
emberi test méretarányai, Mona Lisa, Keresztelő zent János
3. orosz
képek: палец на ноге, подошва, большой палец, ладонь
az ezekhez tartozó szókártyák

képtények: Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán
Pöttyös kártyák:
130. nap: 91-100.
131. nap: 91-100.
132. nap: 91-100.

133-135. nap:
1. angol
képek: black, white, blue, yellow, red
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Hunyadi Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, János Zsigmond
2. magyar
szókártyák: macska, kutya, kacsa, kakas, liba
képtények: Vincent van Gogh képei: Az arlezi nő, Ciprusok, Hollók a gabonaföld fölött, A művész
szobája, Halászbárkák a parton
3. orosz
képek: чёрный, белый, синий, жёльтый, красный
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Alaszka, Amerikai Egyesült Államok, Grönland, Kanada, Mexikó
Pöttyös kártyák:
133. nap: 92-100.
134. nap: 92-100.
135. nap: 93-100.

136-138. nap:
1. angol
képek: green, purple, orange, brown, grey, pink
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: I. Miksa, II. Mátyás, Rudolf, II. Ferdinánd, III. Ferdinánd
2. magyar
szókártyák: zebra, kenguru, elefánt, zsiráf, hiéna

képtények: Vincent van Gogh képei: La Mousmé, Császárkoronavirágok réz vázában, A magvető,
Langlois hídja Arles mellett, A krumplievők
3. orosz
képek: зелёный, лиловый, оранжевый, коричневый, серый, розовый
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Antigua és Barbuda, Argentína, Bahama-szigetek, Barbados, Belize
Pöttyös kártyák:
136. nap: 94-100.
137. nap: 95-100.
138. nap: 96-100.
139-141. nap:
1. angol
képek: cap, hut, scarf, coat, jumper
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: I.Lipót, I.József, III. Károly, Mária Terézia, II. József
2. magyar
szókártyák: koala, denevér, orrszarvú, vidra, jegesmedve
képtények: Csontváry Kosztka Tivadar képei: Sétakocsikázás újholdnál Athénben, Baalbek, A
magányos cédrus, Naplemente a nápolyi öbölben, A taorminai görög színház romjai
3. orosz
képek: шапка, шляпа, шарф, пальто, пуловер
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Bolívia, Brazília, Chile, Costa Rica, Dominikai Közösség
Számkártyák (!!!):
139. nap: 1-10.
140. nap: 11-20.
141. nap: 21-30.

142-144. nap:
1. angol
képek: vest, gloves, trousers, socks, tights

az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: II.Lipót, I.Ferenc, V. Ferdinánd, I. Ferenc József, IV. Károly
2. magyar
szókártyák: róka, medve, szarvas, mókus, farkas
képtények: Csontváry Kosztka Tivadar képei: Öreg halász, Mária kútja Názárethben, Római híd
Mosztarban, Hajótörés, A Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben
3. orosz
képek: жилет, перчатки, брюки, носки, чулки
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Dominikai Köztársaság, Ecuador, Francia Guyana, Gaudelope, Grenada
Számkártyák:
142. nap: 31-40.
143. nap: 41-50.
144. nap: 51-60.

145-147. nap:
1. angol
képek: slippers, shoes, tie, dress, belt
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Otto von Bismarck, Simon Bolivar, Giuseppe Garibaldi, Abraham Lincoln, Bonaparte
Napóleon
2. magyar
szókártyák: leopárd, oroszlán, párduc, sün, őz
képtények: Csontváry Kosztka Tivadar képei: Castellamore di Stabia, Jajcei vízesés, Zrínyi
kirohanása, Hídon átvonuló társaság, Selmecbánya látképe 1902.
3. orosz
képek: тапочки, ботинки, галстук, платье, пояс
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica
Számkártyák:
145. nap: 61-70.
146. nap: 71-80.

147. nap: 81-90.

148-150. nap:
1. angol
képek: nappy, shorts, pyjamas, boots, sandals
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Jasszer Arafat, Kemal Atatürk, Leonyid Brezsnyev, Fidel Castro, Nicolae Causescu
2. magyar
szókártyák: menyét, víziló, tigris, borz, görény, majom
képtények: Csontváry Kosztka Tivadar képei: Az ifjú festő, Virágzó mandulafák Taorminában,
Süvöltőt leterítő ölyv, Pompei Have (A Chirurgus háza a Vezúvval). Ablaknál ülő nő
3. orosz
képek: пелёнка, шорты, пижама, сопаги, сандалы
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Kajmán-szigetek, Kolumbia, Kuba, Martinique, Nicaragua
Számkártyák és műveleti jelek:
148. nap: 91-100.
149. nap: “+”, “-”, “x”, “:”
150. nap: <, >, =

151-153. nap:
1. angol
képek: trainers, shirt, T-shirt, skirt, jeans
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Winston Churchill, Diana walesi hercegnő, Mahatma Gandhi, Mihail Gorbacsov, Adolf
Hitler
2. magyar
szókártyák: madár, varjú, veréb, sas, pacsirta
képtények: Csontváry Kosztka Tivadar képesi: A Jupiter-templom romjai Athénben,
Villanyvilágított fák Jajcében, Jajcei villanyerőmű éjjel, Vihar a Hortobágyon, Fohászkodó
üdvözítő
3. orosz

képek: кеды, рубашка, майка, юбка, джинси
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts és Nevis
Pöttyös kártyák:
151. nap: 1+1=2, 2+1=3, 3+1=4 … 19+1=20
152. nap: 1+2=3, 2+2=4, 3+2=5 … 18+2=20
153. nap: 1+3=4, 2+3=5, 3+3=6 … 17+3=20
154-156. nap:
1. angol
képek: jacket, suit, uniform, overalls
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Ho-Si-Minh, Nyikita Hruscsov, II. János Pál pápa, John Fitzgerald Kennedy, Kim Ir
Szen
2. magyar
szókártyák: szarka, fülemüle, kakukk, cinege, vörösbegy
képtények: Csontváry Kosztka Tivadar képei: A Nagy-Tarpatak völgye a Tátrában, Templomtéri
kilátás a Holt-tengerre Jeruzsálemben, Lovasok a tengerparton, Marokkói tanító
3. orosz
képek: пиджак, костюм, форма, комбинезон
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Saint Lucia, Saint Vincent, Salvador, Suriname
Pöttyös kártyák:
154. nap: 1+4=5, 2+4=6, 3+4=7 … 16+4=20
155. nap: 1+5=6, 2+5=7, 3+5=8 … 15+5=20
156. nap: 1+6=7, 2+6=8, 3+6=9 … 14+6=20

157-159. nap:
1. angol
képek: raincoat, swim suit, sweat suit, high heel
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Martin Luther King, Vlagyimir Iljics Lenin, Mao-Ce-Tung, Szlobodan Milosevics

2. magyar
szókártyák: bagoly, harkály, strucc, hattyú, holló
képtények: Munkácsy Mihály képei: Este a Parc Monceauban, Éjjeli csavargók, Ecce homo! (Íme
az ember!), Ásító inas, A Colpach-i park
3. orosz
képek: дождевик, купальный костюм, тренированный костюм, высокий каблук
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Trinidad és Tobago, Turks és Caios szigetek, Uruguay, Venezuela
Pöttyös kártyák:
157. nap: 1+7=8, 2+7=9, 3+7=10 … 13+7=20
158. nap: 1+8=9, 2+8=10, 3+8=11 … 12+8=20
159. nap: 1+9=10, 2+9=11, 3+9=12 … 11+9=20

160-162. nap:
1. angol
képek: house, window, door, lamp, carpet
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Gamal Abdel Nasszer, Jawaharlal Nehru, Franklin D. Roosevelt, Szaddam Husszein
2. magyar
szókártyák: feketerigó, fecske, páva, papagáj
képtények: Munkácsy Mihály képei: Honfoglalás, Gyermeklátogatók, Golgota, Fasor emeletes
házzal, Fasor
3. orosz
képek: дом, окно, дверь, лампа, ковёр
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Afganisztán, Arab Emírségek, Azerbajdzsán, Bahrein, Banglades
Pöttyös kártyák:
160. nap: 1+10=11, 2+10=12, 3+10=13 … 10+10=20
161. nap: 1+11=12, 2+11=13, 3+11=14 … 9+11=20
162. nap: 1+12=13, 2+12=4, 3+12=15 … 8+12=20

163-165. nap:
1. angol
képek: key, door-handle, stairs, curtain, room
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Joszif Visszarionovics Sztálin, Margaret Thatcher, Calcuttai Teréz anya, Joszip Broz Tito
2. magyar
szókártyák: gólya, galamb, pingvin
képtények: Munkácsy Mihály képei: Kukoricás, Köpülő nő, Liszt Ferenc arcképe, Legelésző
tehenek, Krisztus Pilátus előtt
3. orosz
képek: ключ, ручка двери, лестница, занавеска, комната
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Bhutan, Brunei, Palesztina, Észak-Ciprus, Fülöp-szigetek
Pöttyös kártyák:
163. nap: 1+13=14, 2+13=15, 3+13=16 … 7+13=20
164. nap: 1+14=15, 2+14=16, 3+14=17 … 6+14=20
165. nap: 1+15=16, 2+15=17, 3+15=18 … 5+15=20

166-168. nap:
1. angol
képek: vestibule, coat.rack, doormat, mirror
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: gr. Almássy László, Roald Amudsen, gr. Benyovszki Móric, James Cook, Kolumbusz
Kristóf
2. magyar
szókártyák: kígyó, teknős, gyík, béka, hal
képtények: villámlás, köd, lavina, hullám, jégcsap
3. orosz
képek: передняя, вешалка, половик, зеркало
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Grúzia, India, Indonézia, Irak, Irán

Pöttyös kártyák:
166. nap: 1+16=17, 2+16=18, 3+16=19, 4316=20
167. nap: 1+17=18, 2+17=19, 3+17=20
168. nap: 1+18=19, 2+18=20, 1+19=20
169-171. nap:
1. angol
képek: dining-room, table, chair, vase, table.cloth
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Kőrösi Csoma Sándor, Marco Polo, Amerigo Vespucci, Vörös Erik
2. magyar
szókártyák: delfin, rozmár, fóka, homár, krokodil
képtények: napfogyatkozás, vulkán, hurrikán, szivárvány, sarki fény, tornádó
3. orosz
képek: столовая, стол, стул, ваза, скатерть
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Izrael, Japán, Jemen, Jordánia, Kambodzsa
Pöttyös kártyák:
169. nap: 38+45=83, 55+22=77, 27+6=33; 22+61=83, 14+63=77, 15+18=33; 50+33=83,
38+39=77, 21+12=33
170. nap: 22+22=44, 33+25=58, 18+56=74; 15+29=44, 29+29=58, 39+35=74; 37+7=44,
14+44=58, 23+51=74
171. nap: 23+37=60, 9+13=22, 27+28=55, 31+29=60, 18+4=22, 32+23=55; 47+13=60, 6+16=22,
41+14=55

172-174. nap:
1. angol
képek: kitchen, cooker, fridge, oven, sink
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Alexander Graham, Bell, Thomas Alva Edison, Alexander Fleming, Johannes
Gutenberg, Caj Lun
2. magyar
szókártyák: szitakötő, pillangó, bogár, szöcske, csiga

képtények: úszó jégtáblák, síkság, tengerpart, jégtakaró, lépcsős vidék
3. orosz
képek: кухня, плита, холодильник, духовка, мойка для посуды
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Katar, Kazahsztán, Kelet-Timor, Kína, Kirgizisztán
Pöttyös kártyák:
172. nap: 42+40=82, 16+18=34, 28+9=37; 35+47=82, 11+23=34, 22+15=37; 63+19=82, 32+2=34,
11+26=37
173. nap: 9+26=35, 72+7=79, 11+40=51; 13+22=35, 35+44=79, 24+27=51; 32+3=35, 28+51=79,
47+4=51
174. nap: 13+65=78, 17+19=36, 32+41=73; 36+42=78, 21+15=36, 19+54=73; 53+25=78,
8+28=36, 52+21=73

175-177. nap:
1. angol
képek: spoon, fork, knife, plate
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Louis-Jacques Mandé Daguerre, Gugliemo Marconi, Nicolaus August Otto, Wilhelm
Kondrad Röntgen, James Watt
2. magyar
szókártyák: százlábú, katicabogár, méh, hangya, légy
képtények: hegy, hegység, völgy, talajvíz, szakadék
3. orosz
képek: ложка, вилка, нож, тарелька
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Kuvait, Laosz, Libanon
Pöttyös kártyák:
175. nap: ad hoc összeadások
176. nap: ad hoc összeadások
177. nap: ad hoc összeadások

178-180. nap:

1. angol
képek: glass, cop, mug, dish
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Bánki Donát, Bay Zoltán, Bláthy Ottó Titusz, Bródy Imre, Csonka János
2. magyar
szókártyák: kukac, pók, csótány, darázs, szúnyog
képtények: óceán, tenger, mocsár, gejzír, forrás
3. orosz
képek: стакан, чашка, кружка, посуда
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Malajzia, Maldív-szigetek, Mianmar, Mongólia, Nepál
Pöttyös kártyák:
178. nap: ad hoc összeadások
179. nap: ad hoc összeadások
180. nap: ad hoc összeadások

181-183. nap:
1. angol
képek: living-room, sofa, bookcase, television, computer
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Eötvös Loránd, Heller László, Jendrassik György, Kandó Kálmán
2. magyar
szókártyák: alma, körte, banán, málna, narancs
képtények: domb, sivatag, barlang, erdő, fennsík, szikla
3. orosz
képek: гостиная, дивань, полка, телевизор, вычислительная машина
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Omán, Oroszország,Örményország, Pakisztán, Srí Lanka
Pöttyös kártyák:
181. nap: ad hoc összeadás
182. nap: ad hoc összeadás

183. nap: ad hoc összeadás
184-186. nap:
1. angol
képek: picture, clock, pot, guitar, piano
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Neumann János, Puskás Tivadar, Szilárd Leó, Tihanyi Kálmán
2. magyar
szókártyák: cseresznye, őszibarack, szilva, eper, citrom
képtények: félsziget, tó, folyó, sziget, medence
3. orosz
képek: картина, часы, цветочный горшок, гитара, рояль
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szíria, Tádzsikisztán, Tajvan
Pöttyös kártyák:
184. nap: ad hoc összeadás
185. nap: ad hoc összeadás
186. nap: ad hoc összeadás

187-189. nap:
1. angol
képek: bedroom, bed sheet, pillow
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Bárány Róbert, Békésy György, Gábor Dénes, Harsányi János, Herskó Ferenc
2. magyar
szókártyák: kókuszdió, áfonya, füge, sárgabarack, ananász
képtények: termálvíz, patak, gleccser, vízesés, zátony
3. orosz
képek: спальня, кровать, простыня, подушка
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Thaiföld, Törökország, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Vietnam
Pöttyös kártyák:

187. nap: ad hoc összeadás
188. nap: ad hoc összeadás
189. nap: ad hoc összeadás

190-192. nap:
1. angol
képek: quilt, wardrobe, bed-side table, drawer
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Hevesy György, Kertész Imre, Lénárd Fülöp, Oláh György
2. magyar
szókártyák: görögdinnye, szőlő, ribizli, sárgadinnye
képtények: agogo tripla kolomp, balalajka, basszdob, basszusklarinét, bendhir
3. orosz
képek: одеяло, шкаф, тумбочка, ящик
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Amerikai Csendes-óceáni szigetek, Amerikai Szamoa, Ausztrália, Cook-szigetek, Fidzsiszigetek
Pöttyös kártyák:
190. nap: 2-1=1, 3-1=2, 4-1=3 … 20-1=19
191. nap: 3-2=1, 4-2=2, 5-2=3 … 20-2=18
192. nap: 4-3=1, 5-3=2, 6-3=3 … 20-3=17

193-195. nap:
1. angol
képek: bath, basin, shower, tap
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Polányi János, Szent-Györgyi Albert, Elie Wiesel, Wigner Jenő, Zsigmondy Richárd
2. magyar
szókártyák: répa, sütőtök, cékla, karfiol, káposzta
képtények: bandoneon, béka, bendzsó, berimbau, bongó
3. orosz

képek: ванна, умывальник, душ, кран
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Francia Polinézia, Hawaii, Kiribati, Korall-szigetek, Mariana-szigetek
Pöttyös kártyák:
193. nap: 5-4=1, 6-4=2, 7-4=3 … 20-4=16
194. nap: 6-5=1, 7-5=2, 8-5=3 … 20-5=15
195. nap: 7-6=1, 8-6=2, 9-6=3 … 20-6=14

196-198. nap:
1. angol
képek: towel, washing machine, comb, toothbrush
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Balassi Bálint, Illyés Gyula
2. magyar
szókártyák: kukorica, bab, paprika, paradicsom, borsó
képtények: brácsa, buzuki, cabasa, cajon, chappa
3. orosz
képek: полотенце, стиральная машина, гребень, зубная щётка
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Marshall-szigetek, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau
Pöttyös kártyák:
196. nap: 8-7=1, 9-7=2, 10-7=3 … 20-7=13
197. nap: 9-8=1, 10-8=2, 11-8=3 … 20-8=12
198. nap: 10-9=1, 11-9=2, 12-9=3 … 20-9=11
199-201. nap:
1. angol
képek: toilet, bucket, soap, sponge
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: József Attila, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós
2. magyar
szókártyák: kelkáposzta, zöldbab, karalábé, gomba, fokhagyma

képtények: charango, csőharangok, cimbalom, ritmusbot
3. orosz
képek: туалет, ведро, мыло, губка
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Pápua Új-Guinea, Pitcairn-szigetek, Salamon-szigetek, Szamoa, Tonga
Pöttyös kártyák:
199. nap: 11-10=1, 12-10=2, 13-10=3 … 20-10=10
200. nap: 12-11=1, 13-11=2, 14-11=3 … 20-11=9
201. nap: 13-12=1, 14-12=2, 15-12=3 … 20-12=8

202-204. nap:
1. angol
képek: doll, toy, book, ball, bag, cube
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Tóth Árpád, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor, Zrínyi Miklós, Faludy György
2. magyar
szókártyák: brokkoli, spárga, krumpli, tök, uborka
képtények: crescent clackers, cuica, cumbus, csattogó, csembaló
3. orosz
képek: кукла, игрушка, книга, мяч, сумка, куб
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Tuvalu, Új-Kaledónia, Új-Zéland, Vanuatu, Wake-sziget, Wallis és Futuna
Pöttyös kártyák:
202. nap: 14-13=1, 5-13=2, 16-13=3 … 20-13=7
203. nap: 15-14=1, 16-14=2, 17-14=3 … 20-14=6
204. nap: 16-15=1, 17-15=2, 18-15=3 … 20-15=5

205-207. nap:
1. angol
képek: box, phone, umbrella, vacuum cleaner, iron
az ezekhez tartozó szókártyák

képtények: Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Juhász Gyula, Heltai Jenő, Karafiáth Orsolya
2. magyar
szókártyák: cukkini, spenót, retek, hagyma, padlizsán
képtények: dallamhenger, dilruba, djembe, doromb, duda
3. orosz
képek: ящик, телефон, зонтик, пилесос, утюг
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Algéria, Angola, Benin, Bissau Guinea, Botswana
Pöttyös kártyák:
205. nap: 17-16=1, 18-16=2, 19-16=3, 20-16=4
206. nap: 18-17=1, 19-17=2, 20-17=3
207. nap: 19-18=1, 20-18=2, 20-19=1

208-210. nap:
1. angol
képek: father, mother, girl, boy
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Kosztolányi Dezső, Nagy Gáspár, Szabó Lőrinc, Vajda János
2. magyar
szókártyák: sapka, kalap, sál, kabát, pulóver
képtények: duplafurulya, ektara, éneklő edény, fagott, fuvola
3. orosz
képek: отец, мать, девочка, мальчик
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Csád, Dél-Afrikai Köztársaság
Pöttyös kártyák:
208. nap: 83-37=46, 85-71=14, 98-17=71; 98-50=46, 91-77=14, 83-12=71; 73-27=46, 56-42=14,
76-5=71
209. nap:79-61=18, 100-7=93, 98-32=66; 94-76=18, 95-2=93, 88-22=66; 53-35=18, 98-5=93, 726=66
210. nap: 100-55=45, 89-66=23, 92-27=65; 83-38=45, 38-15=23, 100-35=65; 76-31=45, 6542=23, 73-8=65

211-213. nap:
1. angol
képek: bread, butter, cheese, milk, water
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Eötvös József, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Katona József, Kazinczy Ferenc
2. magyar
szókártyák: harisnya, zokni, nadrág, kesztyű, mellény
képtények: gadulka, harmónium, hegyi cimbalom, hekkelfón, indián furulya
3. orosz
képek: хлеб, масло, сыр, молоко, вода
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Dzsibuti, Egyenlítői Guinea, Egyiptom, Elefántcsontpart, Eritrea
Pöttyös kártyák:
211. nap: 95-51=44, 86-28=58, 100-26=74; 83-39=44, 95-37=58, 89-15=74; 74-30=44, 77-19=58,
92-18=74
212. nap: 93-52=41, 81-49=32, 95-84=11; 84-43=41, 47-15=32, 87-76=11; 63-22=41, 51-19=32,
28-17=11
213. nap: 91-78=13, 85-52=33, 85-2=83; 76-63=13, 100-67=33, 93-10=83; 27-14=13, 58-25=33,
98-15=83
214-216. nap:
1. angol
képek: sausage, egg, ham, salad
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Kisfaludy Sándor, Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond,
Örkény István
2. magyar
szókártyák: öv, ruha, nyakkendő, cipő, papucs
képtények: kalimba, kemencse, kézicsörgő, klavikord, koboz
3. orosz
képek: колбаса, яицо, ветчина, салат
az ezekhez tartozó szókártyák

képtények: Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guinea
Pöttyös kártyák:
214. nap: ad-hoc kivonások
215. nap: ad-hoc kivonások
216. nap: ad-hoc kivonások

217-219. nap:
1. angol
képek: sun, rain, tree, flower, grass, leaf
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Déry Tibor, Eszterházy Péter, Ottlik Géza, Szabó Magda, Závada Pál
2. magyar
szókártyák: szandál, csizma, pizsama, rövidnadrág, pelenka
képtények: kóladió csörgő, kora, mandolin, mizmar, monkey
3. orosz
képek: сольнце, дождь, дерево, цветок, трава, лист
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Kamerun, Kenya, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Közép-Afrikai
Köztársaság
Pöttyös kártyák:
217. nap: ad-hoc kivonások
218. nap: ad-hoc kivonások
219. nap: ad-hoc kivonások

220-222. nap:
1. angol
képek: wind, cloud, petal
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Honoré de Balsac, Dan Brown, Mihail Bulgakov, Albert Camus, Agatha Christie
2. magyar
szókártyák: blúz, bugyi, alsónadrág, melltartó, póló, ing

képtények: kürt, oboa, okarina, orgona, pai pan
3. orosz
képek: ветер, овлако, лепесток
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Lesotho, Libéria, Líbia, Madagaszkár, Malawi
Pöttyös kártyák:
220. nap: ad-hoc kivonások
221. nap: ad-hoc kivonások
222. nap: ad hoc kivonások

223-225. nap:
1. angol
képek: stone, alley, fontain, bench
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Arthur C. Clark, Anton Pavlovics Csehov, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, Maxim
Gorkij, Heinrich Heine
2. magyar
szókártyák: kék labda, barna táska, piros bögre, sötét kabát, színes kocka
képtények: pánsíp, rázótojás, rebab, recés fa-guiro, rumbatök
3. orosz
képek: камень, аллея, фонтан, скамья
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Mali, Marokkó, Mauritánia, Mauritius, Mozambik
Pöttyös kártyák:
223. nap: ad-hoc kivonások
224. nap: ad-hoc kivonások
225. nap: ad-hoc kivonások

226-228. nap:
1. angol
képek: slide, swing, seesaw, sandpit

az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Ernest Hemingway, Victor Hugo, Stephen King, Thomas Mann, Gabriel Garcia
Marquez
2. magyar
szókártyák: fekete macska, nagy ház, szép virág, magas fa, keskeny út
képtények: sarangi, sarod, semsemia – egyiptomi hárfa, shofar, szárnykürt
3. orosz
képek: горка, качели, качание на доске, песочница
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Namíbia, Niger, Nigéria, Nyugat-Szahara, Ruanda
Pöttyös kártyák:
226. nap: ad-hoc kivonás
227. nap: ad-hoc kivonás
228. nap: ad-hoc kivonás
229-231. nap:
1. angol
képek: car, motorbike, bycicle, bus, train
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Robert Merle, George Orwell, J. K. Rowling, Friedrich Schiller, William Shakespeare
2. magyar
szókártyák: mama alszik, sötét van, jön a busz, fúj a szél, süt a nap
képtények: szintetizátor, szitár, tambura, tamburin, tekerőlant
3. orosz
képek: автомобиль, мотоцикл, велосипед, автобус, поезд
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Sao Tomé és Principe, Sierra Leone, Szenegál, Szomália, Szudán
Pöttyös kártyák:
229. nap: ad-hoc kivonások
230. nap: ad-hoc kivonások
231. nap: ad-hoc kivonások

232-234. nap:
1. angol
képek: go, run, laugh, sit, stand
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: George Bernard Shaw, Mihail Solohov, John Steinbeck, J. R. R. Tolkien, Lev Tolsztoj
2. magyar
szókártyák: sütivel kínál, nézi a tüzet, boltba megy, kenyérre ken, papírra ír
képtények: tong, tökduda, tuba, tupan, úd
3. orosz
képek: идёт, бегает, смеётся, сидит, стоит
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Szváziföld, Tanzánia, Togo, Tunézia, Uganda
Pöttyös kártyák:
232. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
233. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
234. nap: ad-hoc összeadások és kivonások

235-237. nap:
1. angol
képek: sleep, read, dance, do the washing up, walk
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Oscar Wilde, Emile Zola, Bertold Brecht, Emily Bronte
2. magyar
szókártyák: éjjel alszik, szépen eszik, fára mászik, nagyot sétál, fogat mos
képtények: ukulele, veena, vibrafon, violinofon, víziorgona
3. orosz
képek: читает, танцует, моет поуду, спит, гуляет
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki szigetek, Reunion
Pöttyös kártyák:

235. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
236. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
237. nap: ad-hoc összeadások és kivonások

238-240. nap:
1. angol
képek: eat, creep, cook, play, build
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Charles Dickens, Friedrich Dürrenmatt, Umberto Eco, Gustave Flaubert, Johann
Wolfgang von Goethe
2. magyar
szókártyák: csokor virág, hat üveg víz, öt csésze tea, egy pohár tej, szelet kenyér
képtények: warr gitár, wind gong, xilofon, zurna síp
3. orosz
képek: ест, варит, играет, строит
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Ceuta, Kanári-szigetek, Madeira, Melilla
Pöttyös kártyák:
238. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
239. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
240. nap: ad-hoc összeadások és kivonások

241-243. nap:
1. angol
képek: talk, sing, have a bath, clean, drink
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Nyikolaj Vaszilijevics Gogol, Homérosz, Bohumil Hrabal, Henrik Ibsen, Arthur Miller
2. magyar
szókártyák: két párna, három autó, négy kacsa, nyolc könyv, sok lépcsőfok
képtények: klarinét, hegedű, gordonka, gitár, zongora
3. orosz

képek: говорит, поёт, купается, убырает, пьёт
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: koponya, gerincoszlop, kulcscsont, bordák
Pöttyös kártyák:
241. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
242. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
243. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
244-246. nap:
1. angol
képek: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Moliere, Edgar Allan Poe, Alexandr Szergejevics Puskin, Jerome David Salinger,
Stendhal
2. magyar
szókártyák: kimossa a ruhát, képet rajzol, kenyeret eszik, vizet iszik, házat épít
képtények: szájharmonika, trombita, harmonika, nagybőgő, hárfa
3. orosz
képek: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: medence, combcsont, sípcsont és szárkapcscsont, lábcsontok
Pöttyös kártyák:
244. nap: ad-hoc kivonások és összeadások
245. nap: ad-hoc kivonások és összeadások
246. nap: ad-hoc kivonások és összeadások

247-249. nap:
1. angol
képek: eleven, twelve. thirteen … twenty
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: William Makepeace Thackerey, Mark Twain, Francoise Villlon, Tennessee Williams,
Virginia Woolf

2. magyar
szókártyák: ebédet főz, gitáron játszik, maciról mesél, autóhoz fut, bemegy a házba
képtények: furulya, harsona, cintányér, triangulum
3. orosz
képek: одинадцать, двенадцать, тринадцать … двацать
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: lapocka, felkarcsont, orsócsont és singcsont, kézcsontok
Pöttyös kártyák:
247. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
248. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
249. nap: ad-hoc összeadások és kivonások

250-252. nap:
1. angol
képek: twenty one, twenty two, twenty three … thirty
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Sandro Boticelli, Pieter Bruegel, Salvador Dali, Eugene Delacroix, Jan van Eyck
2. magyar
szókártyák: folyik a víz, esik az eső, Beni pancsol, apa dolgozik, anya énekel
képtények: tábori dob, üstdob, kasztanyetta
3. orosz
képek: двацать один, двацать два, двацать три … трицать
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: homlokcsont, falcsont, nyakszirtcsont, halántékcsont, ékcsont
(a koponya részei)
Pöttyös kártyák:
250. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
251. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
252. nap: ad-hoc összeadások és kivonások

253-255. nap:

1. angol
képek: thirty two, fourty, fourty three, fifty, fifty for, sixty, sixty five, seventy
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Rembrandt, Velazquez, Leonardo da Vinci, Peter Paul Rubens, Michelangelo
Buonarotti, Vecellio Tiziano
2. magyar
szókártyák: Beni labdája, a maci keze, a kutya orra, a nyiszi füle, Zümi szárnya
képtények: ház, monitor, billentyűzet, egér, nyomtató
3. orosz
képek: трицать два, сорок, сорок три, пятьдесять, пятьдесять четыре, шестьдесять,
шестьдесять пять, семьдесять
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: állkapocs, járomcsont, felső állcsont, orrcsont, könnycsont
Pöttyös kártyák:
253. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
254. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
255. nap: ad-hoc összeadások és kivonások

256-258. nap:
1. angol
képek: seventy six, eighty, eighty sevenm ninety, ninety eight, hundred
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Edvaer Munch, Vincent van Gogh, Pierre-August Renoir, Claude Monet, Edouard
Manet
2. magyar
szókártyák: függöny mögé, ajtó előtt, ágy mellett, asztal alatt, játékok között
képtények: szkenner, webkamera, keverőpult, head-set, mikrofon
3. orosz
képek: семьдесять шесть, восемьдесять, восемьдесять семь, девяносто, девяносто восемь,
сто
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: alsó orrkagylók, ekecsont, szájpadcsont, rostacsont

Pöttyös kártyák:
256. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
257. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
258. nap: ad-hoc összeadások és kivonások
259-261. nap:
1. angol
képek: blue ball, brown bag, red mug, dark coat, coloured cube
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Henry Matisse, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Gustav Klimt
2. magyar
szókártyák: könyvet olvas, zenét hallgat, autót vezet, pohárból iszik, kanállal eszik
képtények: csiszolópapír, kapa, csavarhúzó, gereblye, lombseprű
3. orosz
képek: синий мяч, коричневая сумка, красная кружка, тёмное пальто, цветной куб
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: alsó ujjperccsont, középső ujjperccsont, felső ujjperccsont kézközépcsontok ( a kéz
csontjai)
Pöttyös kártyák:
259. nap: 1 x1 =1, 2 x 1 =2, 3 x 1 = 3 … 10 x 1 = 10
260. nap: 1 x1 =1, 2 x 1 =2, 3 x 1 = 3 … 10 x 1 = 10
261. nap: 1 x 2 = 2, 2 x 2 = 4 … 5 x 2 = 10

262-264. nap:
1. angol
képek: black cat, beautiful flower, high tree, big house
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Aba Novák Vilmos, Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Csók István, Csontváry Kosztka
Tivadar
2. magyar
szókártyák: Beni tüsszent. Szárad a ruha. Játszol a kulccsal? Füstöl a kémény. Segítség!
képtények: franciakulcs, gyalu, csavar, mérőszalag, szög

3. orosz
képek: чёрная кошка, красивый цветок, высокое дерево, большой дом
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: horgascsont, fejescsont, kis trapézcsont, trapézcsont
Pöttyös kártyák:
262. nap: 6 x 2 = 12, 7 x 2 = 14 … 10 x 2 = 20
263. nap: 1 x 3 = 3, 2 x 3 = 6 … 5 x 3 =15
264. nap: 6 x 3 = 18, 7 x 3 = 21 … 10 x 3 = 30

265-267. nap:
1. angol
képek: the bus comes, it is dark, the wind is blowing, the sun is shining, mum is sleeping
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Derkovits Gyula, Egry József, Feszty Árpád, Glatz Oszkár, Ligeti Antal
2. magyar
szókártyák: Ülj le a székre! A macska nyávog. Menjünk haza! Nézzük a tüzet. Bevásárolunk.
képtények: csípőfogó, villáskulcs, fúrógép, kalapács, fafűrész
3. orosz
képek: автобус едет, темнота, дует ветер, светит сольнце, мама спит
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: borsócsont, háromszögűcsont, holdascsont, sajkacsont
Pöttyös kártyák:
265. nap: 1 x 4 = 4, 2 x 4 = 8 … 5 x 4 =20
266. nap: 6 x 4 =24, 7 x 4 = 28 … 10 x 4 = 40
267. nap: 1 x 5 =5, 2 x 5 = 10 … 5 x 5 = 25

268-270. nap:
1. angol
képek: go to the shop, spread on the bread, write on the paper, look at the fire, offer cake
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Lotz Károly, Madarász Viktor, Mányoki Ádám, Mednyánszky László, Munkácsy Mihály

2. magyar
szókártyák: Hogy aludtál? Szépen süt a nap. Mit álmodtál? Papa pihen. Sokat nevetünk.
képtények: kombinált fogó, favéső, balta, szúrófűrész, imbuszkulcs
3. orosz
képek: идёт в магазин, намазывает на хлеб, пишет на бумагу, смотрит огонь, предлагает
пирог
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: a láb csontjai: végső ujjpercek, középső ujjpercek, tőpercek, lábközépcsontok
Pöttyös kártyák:
268. nap: 6 x 5 = 30, 7 x 5 = 35 … 10 x 5 = 50
269. nap: 1 x 6 = 6, 2 x 6 = 12 … 5 x 6 = 30
270. nap: 6 x 6 = 36, 7 x 6 = 42 .. 10 x 6 = 60

271-273. nap:
1. angol
képek: sleep in the night, eat well, climb a tree, clean the teeth
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Orlai Petrich Soma, Paál László, Rippl-Rónai József, Székely Bertalan, Szinyei Merse
Pál
2. magyar
szókártyák: Hol van a zoknim? Mama puszit küld. Este hintázom. Szeretjük egymást. Ég a gyertya.
képtények: vízmérték, asztali fűrész, elektromos láncfűrész, ásó, harapófogó
3. orosz
képek: спит ночью, ест красиво, влезает на дерево, чистит зубы
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: belső ék alakú csont, középső ék alakú csont, oldalsó ék alakú csont, köbcsont
Pöttyös kártyák:
271. nap: 1 x 7 = 7, 2 x 7 = 14 … 5 x 7 = 35
272. nap: 6 x 7 = 42, 7 x 7 = 49 … 10 x 7 = 70
273. nap: 1 x 8 = 8, 2 x 8 = 16 … 5 x 8 = 40
274-276. nap:

1. angol
képek: bunch of flowers, one glass of milk, five cups of tea, slice of bread
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: betonkeverő, létra, kuka. lapát, emelőszerkezet (csiga)
2. magyar
szókártyák: Éjjel alszunk. Zörög a papír. Gurul a labda. Az egér cincog. Reggel felkelünk.
képtények: Kotta: egész, fél, negyed, nyolcad és tizenhatod értékű hang
3. orosz
képek: букет цветов, один стакан молока, пять чашек чая, кусок хлеба
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: sajkacsont, ugrócsont, sarokcsont
Pöttyös kártyák:
274. nap: 6 x 8 = 48, 7 x 8 = 56 … 10 x 8 = 80
275. nap: 1 x 9 = 9, 2 x 9 =18 … 5 x 9 = 45
276. nap: 6 x 9 = 54, 7 x 9 = 63 … 10 x 9 = 90

277-279. nap:
1. angol
képek: two pillows, three cars, four ducks, eight books
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: tetőszerkezet, tégla, daru, cement, talicska
2. magyar
szókártyák: Köszönöm szépen! Zenét hallgatunk. Ügyes vagy! Hogy hívnak? Hány éves vagy?
képtények: Kotta: egész, fél, negyed, nyolcad és tizenhatod értékű szünet
3. orosz
képek: две подушки, три автомобиля, четыре утки, восемь книг
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: csont részei: tömör állomány, velőüreg, csonthártya, szivacsos állomány
Pöttyös kártyák:
277. nap: 1 x 10 = 10, 2 x 10 = 20 … 5 x 10 = 50
278. nap: 6 x 10 = 60, 7 x 10 = 70 … 10 x 10 = 100

279. nap: 1 x 11 = 11, 2 x 11 = 22 … 5 x 11 = 55

280-282. nap:
1. angol
képek: wash the clothes, draw a picture, eat bread, drint water, build a house
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: fal, habarcs, kőműveskanál, cserép
2. magyar
szókártyák: Hat fogam van. Körmöt vágunk. A kutya ugat. Csörög a telefon. Újságot lapozok.
képtények: nyújtott ritmus, éles ritmus, szinkópa
3. orosz
képek: стирает бельё, рисует картинку, ест хлеб, пьёт воду, строит дом
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: ízületi szalag, ízületi nedv, ízületi tok, porcos felület
Pöttyös kártyák:
280. nap: 6 x 11 = 66, 7 x 11 = 77 … 9 x 11 = 99
281. nap: 1 x 12 = 12, 2 x 12 = 24 … 4 x 12 = 48
282. nap: 5 x 12 = 60, 6 x 12 = 72 … 8 x 12 = 96

283-285. nap:
1. angol
képek: cook the lunch, play the guitar, talk about the bear, run to the car, go into the house
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: homok, csempe, tető, vakolat
2. magyar
szókártyák: Apa busszal jár dolgozni. Tegnap esett az eső. A bácsik a tetőn dolgoznak. Kicseréljük a
pelenkát. Beni délután két órát alszik.
képtények: kis nyújtott ritmus, kis éles ritmus, kis szinkópa, triola
3. orosz
képek: готовит обед, играет на гитаре, рассказывает о медведе, бегает к автомобилью,
входит в дом

az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: emésztőrendszer: szájüreg, szájpad, nyelv, garat, nyelőcső
Pöttyös kártyák:
283. nap: 1 x 13 = 13, 2 x 13 = 26 … 4 x 13 = 52
284. nap: 5 x 13 = 65, 6 x 13 = 78, 7 x 13 = 91
285. nap: 1 x 14 = 14, 2 x 14 = 28 … 4 x 14 = 56

286-288. nap:
1. angol
képek: the water flows, it is raining, Beni is splashing, father is working, mother is singing
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Sorompó nélküli vasúti átjáró, Rakpart vagy meredek part, Sorompóval ellátott vasúti
átjáró, Elsőbbségadás a szembejövő forgalomnak, veszélyes kanyarulat jobbra
2. magyar
szókártyák: A bácsik építik a házat. Beni nagyon szeret fürdeni. Anya gitáron játszik és énekel.
Minden este mesét olvasok. A csapból folyik a víz.
képtények: ide most kottát kéne másolnom, illetve csak ritmust, 2/4-ben
tá-tá, titi-tá, titi-titi, tá.szün, tá-riririri, titi-tá, tiriri-titi, táá
3. orosz
képek: течёт вода, идёт дождь, Бени плескается, отец работает, мать поёт
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: gyomor, hasnyálmirigy, patkóbél, máj, lép (ez utóbbi ugyan nem tartozik az
emésztőszervrendszerhez, de jól látszik, hogy hol van)
Pöttyös kártyák:
286. nap: 5 x 14 = 70, 6 x 14 = 84, 7 x 14 = 98
287. nap: 1 x 15 = 15, 2 x 15 = 30 … 6 x 15 = 90
288. nap: 1 x 16 = 16, 2 x 16 = 32 … 6 x 16 = 96
289-291. nap:
1. angol
képek: ear of the bunny, hand of the bear, nose of the dog, Benis ball

az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: körforgalom, kötelező haladási irány, lakóövezet, Állj! Elsőbbségadás kötelező! mindkét
irányból behajtani tilos
2. magyar
szókártyák: Délben megeszed az ebédet. Nyúl Bélának zöld nadrágja van. A gyerekek az udvaron
játszanak. Ne állj fel a kádban! A felnőttek beszélgetnek.
képtények: violinkulcs, basszuskulcs, kereszt, bé, feloldójel
3. orosz
képek: ухо зайчика, рука медвежонка, нос собаки, мяч Бени
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: vékonybél, vakbél, féregnyúlvány, vastagbél, végbél
Pöttyös kártyák:
289. nap: 1 x 17 = 17, 2 x 17 = 34 … 5 x 17 = 85
290. nap: 1 x 18 = 18, 2 x 18 = 36 … 5 x 18 = 90
291. nap: 1 x 19 = 19, 2 x 19 = 38 … 5 x 19 = 95

292-294. nap:
1. angol
képek: under the table, in front of the door, next to the bed, behind the curtain, among toys
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: Megállni tilos! Kerékpárral behajtani tilos! Jobbra kanyarodni tilos! Kerékpárút.
Kerékpárút vége.
2. magyar
szókártyák: Apa kitakarítja a lakást. Beni integet a postásnak. Apa átöltözik munka után. Anya esti
mesét mond. A babakocsi a garázsban van.
képtények: dó-ré-mi-fá-szó-lá ti-dó (kottán, violinkulcsban, C = dó)
3. orosz
képek: под столом, перед дверью, около постели, за занавеску, среди игрушки
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: a szájüreg anatómiája: felső ajak, alsó ajak, fogíny, keményszájpad, lágyszájpad
Pöttyös kártyák:
292. nap: 1 x 20 = 20, 2 x 20 = 40 … 5 x 20 = 100

293. nap: 1 x 21 = 21, 2 x 21 = 42 … 4 x 21 = 84
294. nap: 1 x 22 = 22, 2 x 22 = 44 … 4 x 22 = 88

295-297. nap:
1. angol
képek: read a book, listen to music, drive a car, drink from glass, eat with spoon
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: főútvonal, főútvonal vége, gyalogút, ygerekek, gyalogátkelőhely (piros)
2. magyar
szókártyák: Vágok egy szelet kenyeret. Nem szabad harapni! Az autók gyorsan mennek. Világít a
lámpa a sütőben. A fiúk szeretnek focizni.
képtények: C, D, E, F, G, A, H, C (kottán, violinkulcsban)
3. orosz
képek: читает книгу, слушает музику, ведёт машину, пьёт из ϲтакана, ест с ложкой
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: alsó fogsor, felső fogsor, nyelv, nyelvcsap, mandula, torok
Pöttyös kártyák:
295. nap: ad-hoc szorzások
296. nap: ad-hoc szorzások
297. nap: ad-hoc szorzások

298-300. nap:
1. angol
képek: The man is clapping his hands. The man is driving a car. The bird is flying.
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: behajtani tilos, egymás utáni veszélyes útkanyarulatok, gyalog- és kerékpárút.
gyalogátkelőhely (kék), közlekedési jelzőlámpa
2. magyar
szókártyák: Beni a tükörben csodálja magát. Lecsukódik a garázsajtó. Meglocsolom a virágokat.
Apa szemüvege nem játék!
képtények: C”, D”, E”, F”, G”, A”, H”, C”’
3. orosz

képek: Мужчина хлопает в ладоши. Мужчина ведёт машину. Птица летает.
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: állkapocs alatti mirigy, nyelvalatti mirigy, fültőmirigy
Pöttyös kártyák:
298. nap: ad-hoc szorzások
299. nap: ad-hoc szorzások
300. nap: ad-hoc szorzások

301-303. nap:
1. angol
képek: Father is knocking at the door. The boy turned off the light. The girl is blowing the candles.
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: állatok, várakozni tilos, bukkanó, elsőbbségadás kötelező, elsőbbség a szembejövő
forgalommal szemben, egyenlő rangú utak kereszteződése
2. magyar
szókártyák: Apa tornyot épít a flakonokból. Készül az illatos tea. Beni nem fél a porszívótól.
képtények: Cisz, Disz, Fisz, Gisz, Aisz (Kottában, violinkulccsal)
3. orosz
képek: Отец стучает на дверь. Мальчик отцеплял лампу. Девочка задувает свечи.
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: a fog anatómiája: íny, az állkapocs csontszövete, fogkorona, foggyökér, cement
4. kínai
头 (tóu), 头发 (tóu fà), 眼睛 (yǎn jīng), 面对 (miàn duì) 鼻子 (bí zi) (fej, haj, arc, szem orr)
az ezekhez tartozó szókártyák
Pöttyös kártyák:
301. nap: ad-hoc szorzások
302. nap: ad-hoc szorzások
303. nap: ad-hoc szorzások
304-306. nap:
1. angol

képek: The boy is cutting the paper. The boy can swim. The boy is pulling the car.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: az autó részei: alváz, hátsó lámpa, hűtőrács, rendszámtábla, motorháztető
2. magyar
szókártyák: Benedek különleges baba, mert ülve közlekedik. Megmelegítem az ebédet, mert a
hűtőben kihűlt. Ha sötét van, felkapcsoljuk a villanyt.
képtények: Desz, Esz, Gesz, Asz, Bé (kottában, violinkulccsal)
3. orosz
képek: Мальчик режет бумагу. Мальчик умеет плавать. Мальчик тянет машину.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: fogüreg, zománc, dentin, erek, idegrost
4. kínai:
舌头 s hé tóu (száj), 耳朵 ěr duo (fül), 眼眉 yǎn méi (szemöldök), 睫毛 jié máo (szempilla), 下巴
xià ba (áll)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
304. nap: ad-hoc szorzások
305. nap: ad-hoc szorzások
306. nap: ad-hoc szorzások

307-309. nap:
1. angol
képek: The boy is pushing the box. The boy is climbing the fence. The baby is eating pear.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: első lámpa, kerék, irányjelző, gumiabroncs, dísztárcsa
2. magyar
szókártyák: Beni sokat eszik este, nem elég neki egy joghurt. Vonatot építsünk, vagy bújócskázni
szeretnél? Nem nézünk tévét, hanem inkább zenét hallgatunk.
képtények: 1 kereszt előjegyzés, 2 kereszt előjegyzés, 3 kereszt előjegyzés, 4 kereszt előjegyzés
(kottában, violinkulccsal)
3. orosz
képek: Мальчик толкает ящик. Мальчик перелезает через забор. Малышь ест грушу.

az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: légzőszervrendszer: orrüreg, szájüreg, garat, gége légcső
4. kínai:
前额 qián é (homlok), 面颊 miàn jiá (orca), 嘴唇 zuǐ chún (ajak), 牙 yá (fog), 嘴 zuǐ (nyelv)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
307. nap: ad-hoc szorzások
308. nap: ad-hoc szorzások
309. nap: ad-hoc szorzások

310-312. nap:
1. angol
képek: The boy has blue trousers. The girl is sitting on the chair. The girl is washing up the plates.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: karosszéria, tanksapka, lökhárító, csomagtartó
2. magyar
szókártyák: Amikor esik az eső, nem megyünk sétálni. Reggel felhúzzuk a redőnyt, hogy besüssön a
nap. Anya szomjas, ezért iszik egy pohár teát.
képtények: 1 bé előjegyzés, 2 bé előjegyzés, 3 bé előjegyzés (kottában, violinkulccsal)
3. orosz
képek: У мальчика есть синие брюки. Девочка сидит на стуле. Девочка моет посуду.
az ezekhez tartozó szókártyák
képtények: tüdő, hörgők, bordák, rekeszizom
4. kínai:
脖子 bó zi (nyak), 身体 shēn tǐ (test), 肩膀 jiān bǎng (váll), 胸口 xiōng kǒu (mellkas), 腹部 fù bù
(has)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
310. nap: ad-hoc szorzások
311. nap: ad-hoc szorzások
312. nap: ad-hoc szorzások

313-315. nap:
1. angol
képek: The children are playing hide-and-seek. The boy likes dancing. The uncles are building the
house.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: kipufogócső, visszapillantó tükör, ablaktörlő, szélvédő
2. magyar
szókártyák: Beni örömmel hallgatja, ha anya énekel neki. Ha sok hó esik télen, elmehetünk
szánkózni. Nagymama hazamegy, ezért integetünk neki.
képtények: 1 kereszt előjegyzés: G a dó, 2 kereszt előjegyzés: D a dó, 3 kereszt előjegyzés: A a dó
(violinkulcsban)
3. orosz
képek: Ребята играют в прятки. Мальчик любит танцевать. Дяди строют дом.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: légcső, gégeporcok, hangszalagok, hangrés
4. kínai: 胳膊 gē bó (kar), 胳膊肘 gē bó zhǒu (könyök), 手腕 shǒu wàn (csukló), 手 shǒu (kéz), 手
指 shǒu zhǐ (ujj)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
313. nap: ad-hoc szorzások
314. nap: ad-hoc szorzások
315. nap: ad-hoc szorzások

316-318. nap:
1. angol
képek: Beni is eating cake. Father is drinking milk. Beni is splashing in the bath.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: Óra: 1 óra, 2 óra, 3 óra, 4 óra, 5 óra, 6 óra
2. magyar
szókártyák: Add ide azt az autót, amelyiknek szirénája van! Zsófi fiatalabb Beninél, mert később
született. Megfoghatod a virágot, de ne tépd le a levelét!

képtények: 1 bé előjegyzésben F a dó, 2 bé előjegyzésben Bé a dó, 3 bé előjegyzésben Esz a dó
(violinkulcsban)
3. orosz
képek: Бени ест пироги. Отец пьёт молоко. Бени плескается в ванне.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: kiválasztás: vese, húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső
4. kínai:
腿 tuǐ (láb), 大腿 dà tuǐ (comb), 膝盖 xī gài (térd), 脚腕 jiǎo wàn (boka), 脚 jiǎo (lábfej)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
316. nap: ad-hoc szorzások
317. nap: ad-hoc szorzások
318. nap: ad-hoc szorzások
319-321. nap:
1. angol
képek: Mother is playing the guitar and singing. Children are drawing in the yard. Father goes to
work by bus.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: 7 óra, 8 óra, 9 óra, 10 óra, 11 óra, 12 óra
2. magyar
szókártyák: Szélben nemcsak a fák hajladoznak, hanem a bokrok is. Hol van a ruhád, ami tegnap
volt rajtad? István bácsi vidám, és szereti a gyerekeket.
képtények: nincs előjegyzés C a dó, 1 kereszt előjegyzés G a dó, 2 kereszt előjegyzés D a dó, 3
kereszt előjegyzés A a dó, (kottában, basszuskulccsal)
3. orosz
képek: Мама играет на гитаре и поёт. Ребята рисуют во дворе. Отец ходит работать на
автобусе.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények:a vese részei: kéreg, velő, vesemedence, húgyvezeték, nefron
4. kínai:
手掌 shǒu zhǎng (tenyér), 拇指 mǔ zhǐ (hüvelykujj), 足弓 zú gōng (talp), 脚趾 jiǎo zhǐ (lábujj)
+ jelek

Pöttyös kártyák:
319. nap: ad-hoc szorzások
320. nap: ad-hoc szorzások
321. nap: ad-hoc szorzások

322-324. nap:
1. angol
képek: Mother goes shopping. The water flows from the tap. Beni is looking out of the window.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: 12:00, 12:05, 12:10, 12:15
2. magyar
szókártyák: Félek, hogy rád dől a virágtartó, ha belekapaszkodsz. Kiveszem a ruhákat a
mosógépből, hogy megszáradjanak. Apa sokat dolgozik, így csak este tud játszani Benivel.
képtények: 1 bé előjegyzésben F a dó, 2 bé előjegyzésben Bé a dó, 3 bé előjegyzésben Esz a dó
(basszuskulcsban)
3. orosz
képek: Мама идёт покупать. Из крана течёт вода. Бени смотрит в окно.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: belső elválasztású mirigyek: agyalapi mirigy, csecsemőmirigy, hasnyálmirigy, here,
mellékpajzsmirigy
4. kínai:
白色 bái sè (fehér), 黑色 hēi sè (fekete), 黄色 huáng sè (sárga), 红色 hóng sè (piros), 蓝色 lán sè
(kék)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
322. nap: ad-hoc szorzások
323. nap: ad-hoc szorzások
324. nap: ad-hoc szorzások

325-327. nap:
1. angol

képek: It is dark in the night. Beni has eaten icecream and his face is dirty. The children are feeding
the sheeps.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: 12:20, 12:25, 12:30, 12:35
2. magyar
szókártyák: Gyerekek, gyerekek, Szeretik a perecet, Sósat, sósat, Jó ropogósat.
képtények: Kotta, C-dúr: Boci, boci tarka
3. orosz
képek: Ночью темнота. Бени съел мороженное и его лицо грязное. Ребята кормят овци.
az ezekhez tartozó mondatkártyák
képtények: mellékvese, pajzsmirigy, petefészek, tobozmirigy
4. kínai:
绿色 lǜ sè (zöld), 金色 jīn sè (narancssárga), 粉红色 fěn hóng sè (rózsaszín), 灰色 huī sè (szürke),
深紫色 shēn zǐ sè (lila), 棕色 zōng sè (barna)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
325. nap: ad-hoc szorzások
326. nap: ad-hoc szorzások
327. nap: ad-hoc szorzások

328-330. nap:
1. angol
Mondatkártyák: I warm up the lunch because it has got cold in the fridge. If it is dark, we turn on
the light. Baby benedek is special because he goes sitting.
képtények: 12:40, 12:45, 12:50, 12:55
2. magyar
szókártyák: Fut, robog a kicsi kocsi, Rajta ül a Haragosi, Din-don diridongó. Ha kiborul az a kocsi,
Lerepül a Haragosi, Din-don diridongó.
képtények: Kotta: Láttál-e már valaha (Violinkulcs, G-dúr)
3. orosz
Mondatkártyák: Я согрею обед, потому что то остыл в холодильнике. Если темнота, мы
зажигаем лампу. Ребёнка Бенедек особенный, потому что он идёт сидящем.

képtények: férfi nem szervek: barlangos test, hasüreg, here, hímvessző, húgyhólyag
4. kínai:
帽 mào (sapka), 帽子 mào zi (kalap), 围巾 wéi jīn (sál), 外套 wài tào (kabát), 毛线衣 máo xiàn yī
(pulóver)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
328. nap: 1:1=1, 2:1=2 … 10:1=10
329. nap: 2:2=1, 4:2=2 … 10:2=5
330. nap: 12:2=6, 12:2=7 … 20:2=10

331-333. nap:
1. angol
Mondatkártyák: Shall we build a train or would you like to play hide-and-seek? We don’t watch TV,
but we rather listen to music. In the evening Beni eats much, one yoghurt is not enough for him.
képtények: agy: agykéreg, nyúltvelő, thalamus, tobozmirigy, vermis
2. magyar
szókártyák: Fut a havon a fakutya, Vele fut a retyerutya, Din-don diridingó. Ha kiborul a fakutya,
Lerepül a retyerutya, Din-don diridongó.
képtények: Kotta: A jó lovas katonának (Violinkulcs, d-moll)
3. orosz
Mondatkártyák: Мы строим поезд, или ты любишь бы играть в прятки? Мы не смотрим
телевизор, а мы лучше слушаем музику. Вечером Бени ест много, один югурт у него не
достаточно.
képtények: húgycső, keresztcsont, mellékhere, ondóhólyag
4. kínai:
手套 shǒu tào ötujjas (kesztyű), 马夹 mǎ jiá (mellény), 长筒袜 cháng tǒng wà (harisnya), 短袜
duǎn wà (zokni), 裤子 kù zi (nadrág)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
331. nap: 3:3=1, 6:3=2 … 15:3=5
332. nap: 18:3=6, 21:3=7 … 30:3=10
333. nap: 4:4=1, 8:4=2 … 20:4=5
334-336. nap:

1. angol
Mondatkártyák: Mother is thirsty therefor she drinks a glass of tea. In the morning we draw up the
shutter, in order that the sun shines into the room. When it is raining, we don’t take a walk.
képtények: agyalapi mirigy, kérgestest, hypothalanus, híd, középagy, IV. agykamra
2. magyar
szókártyák: Koszorú, koszorú, Miért vagy olyan szomorú? Azért vagyok szomorú, Mert a nevem
koszorú. Kip-kop, kopogok, Találd ki, hogy ki vagyok.
képtények: Kotta: Jól van dolga a mostani huszárnak (violinkulcs, 2 bé, g-moll)
3. orosz
Mondatkártyák: Мама жаждущая, поэтому она пьёт один стакан чая. Утром мы поднимаем
жалюзи, чтобы сольнце светит в окно. Когда идёт дождь, мы не идём гулять.
képtények: ondóvezeték, prosztata, végbél, végbélnyílás
4. kínai:
洋装 yáng zhuāng (ruha), 领带 lǐng dài (nyakkendő), 鞋子 xié zi (cipő), 拖鞋 tuō xié (papucs), 皮
带 pí dài (öv)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
334. nap: 24:4=6, 28:4=7 … 40:4=10
335. nap: 5:5=1, 10:5=2 … 25:5=5
336. nap: 30:5=6, 35:5=7 … 50:5=10

337-339. nap:
1. angol
Mondatkártyák: Grandmother goes home, therefore we wave to her. If in winter it is snowing much,
we can go sledging. Beni listens with pleasure if mother sings to him.
képtények: agy, másféle elrendezésben? híd, hasadék, halántéklebeny, fali lebeny, érző kérgi
központ
2. magyar
szókártyák: Petőfi Sándor, gatyába táncol, Felesége bugyiba’, Úgy mennek a moziba.
képtények: zászlók: Svédország, Írország, Málta Hollandia, Lichtenstein
3. orosz
Mondatkártyák: Бабушка идёт домой, поэтому мы машем ей. Если зимой идёт много снегов,
мы можем кататься на санках. Бени слушает с удовольствием, если мама поёт ему.

képtények: női nemi szervek: méhtest, méhnyak, a méh ürege, külső méhszáj, belső méhszáj
4. kínai:
沙滩裤 shā tān kù (rövidnadrág), 皮夹克 pí jiá kè (dzseki), 皮靴 pí xuē (csizma),凉鞋 liáng xié
(szandál), 网球鞋 wǎng qiú xié (sportcipő)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
337. nap: 6:6=1, 12:6=2 … 30:6=5
338. nap: 36:6=6, 42:6=7 … 60:6=10
339. nap: 7:7=1, 14:7=2 … 35:7=5

340-342. nap:
1. angol
Mondatkártyák: You can touch the flower but don’t pick its leaf! In the wind keep bending not only
the trees but the bushes, too. Zsófi is younger than Beni because she was born later.
képtények: nyakszirtlebeny, nyúltvelő, motoros kérgi központ, kisagy, homloklebeny, központi
barázda
2. észt
képek: pea, juuksed, nägu, silm, nina (fej, haj, arc, szem, orr)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: zászlók: Szlovákia, Litvánia, Ukrajna, Oroszország, San Marino
3. orosz
Mondatkártyák: Ты можешь брать цветок, а не отрывай лист от его. От ветра не только
деревья гнятся, но и кусты. Жофи младше чем Бени, потому что она родилась позже.
képtények: nyakcsatorna, hüvely, petefészek, petevezeték, széles méhszalag
4. kínai:
T 恤杉 tì xù shā (póló), 衬衣 chèn yī (ing), 牛仔裤 niú zǎi kù (farmer), 睡衣 shuì yī (pizsama), 裙
子 qún zi (szoknya)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
340. nap: 42:7=6, 49:7=7 … 70:7=10
341. nap: 8:8=1, 16:8=2 … 40:8=5
342. nap: 48:8=6, 56:8=7 … 80:8=10

343-345. nap:
1. angol
Mondatkártyák: Give me the car, which has siren! Father works much, so he can play with Beni
only in the evening. Uncle Steven is cheerful and he likes the children.
képtények: gerinc: csigolyanyúlványok, csigolyatest, csigolyalyuk, gerincvelői ideg
2. észt
képek: suu, kõrv, kulm, ripsmed, lõug (száj, fül, szemöldök, szempilla, áll)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: zászlók: Franciaország, Magyarország, Norvégia, Dánia, Finnország
3. orosz
Mondatkártyák: Отдай мне автомобиль, у которого есть сирена! Отец работает много, так
он может играть с Бени только вечером, Дядя Степан весёлый, и он любит ребята.
képtények: női nemi szervek más oldalról: hashártya, húgycső, húgyhólyag, hüvely, keresztcsont
4. kínai:
高跟鞋 gāo gēn xié (magas sarkú cipő), 夹克 jiá kè (zakó), 西装 xī zhuāng (öltöny), 制服 zhì fú
(egyenruha), 罩衫 zhào shān (overál)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
343. nap: 9:9=1, 18:9=2 … 45:9=5
344. nap: 54:9=6, 63:9=7 … 90:9=10
345. nap: 10:10=1, 20:10=2 … 50:10=5

346-348. nap:
1. angol
Mondatkártyák: I take the clothes out of the washing-machine, in order that they become dry.
Where are your clothes, which have you worn yesterday? I’m afraid, that the flower-stand will fall
down on you if you are clinging on it.
képtények: gerincvelő, csigolyaközti dúc, érző gyökér, motoros gyökér
2. észt
képek: laup, põsk, huul hammas, keel (homlok, orca, ajak, fog, nyelv)
hozzá tartozó szókártyák

képtények: zászlók: Lettország, Olaszország, Luxemburg, Nagy-Britannia, Gibraltár
3. orosz
Mondatkártyák: Я вынимаю одежды из стиральную машину, чтобы они обсыхают. Где твоя
одежда, которая была вчера на тебе? Я боюсь, что подставка для цветов наваливается на
тебе, если ты уцепляешься за её.
képtények: méh, méhszáj, petefészek, petevezeték, végbél
4. kínai:
雨衣 yǔ yī (esőkabát), 游泳衣 yóu yǒng yī (fürdőruha), 训练服装 xùn liàn fú zhuāng (tréningruha)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
346: 60:10=6, 70:10=7 … 100: 10=10
347. nap: 11:11=1, 22:11=2 … 55:11=5
348. nap: 66:11=6, 77:11=7 … 110:11=10
349-351. nap:
1. angol
képek: beautiful, ugly, clear, dirty, dark, light
Már nincs szókártya!
képtények: szív részei: jobb pitvar, szívbillentyű, verőér a tüdő felé, verőér a test felé
2. észt
képek: kael, keha, õlg, rind, kõht (nyak, test, váll, mellkas, has)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: zászlók: Spanyolország, Görögország, Bulgária, Bosznia Hercegovina, Albánia
3. orosz
képek: красивый, дурной, чистый, грязный, тёмный, светлый
Már nincs szókártya!
képtények: szaglószerv: orrüreg, homloküreg, ékcsonti üreg, staglómező
4. kínai:
房子 fáng zi (ház), 门 mén (ajtó), 窗户 chuāng hù (ablak), 楼梯 lóu tī (lépcső), 灯 dēng (lámpa)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
349. nap: ad-hoc osztás

350. nap: ad-hoc osztás
351. nap: ad-hoc osztás

352-354. nap:
1. angol
képek: high, low, big, small, hot, cold
Már nincs szókártya!
képtények: szícv: bal pitvar, jobb pitvar, bal kamra, gyűjtőér a test felől, gyűjtőér a tüdő felől
2. észt
képek: käsivars, küünarnukk, käeranne, käsi, sõrm (kar, könyök, csukló, kéz, ujj)
hozzátartozó szókártyák
képtények: zászlók: Csehország, Ausztria, Szlovénia, Macedónia, Andorra, Németország
3. orosz
képek: высокий, низкий, большой, маленький, горячий, холодный
Már nincs szókártya!
képtények: szaglószerv: szaglóideg, receptorok, mirigy, idegrostok
4. kínai:
房间 fáng jiān (szoba), 窗帘 chuāng lián (függöny), 钥匙 yào shi (kulcs), 门把手 mén bǎ shǒu
(kilincs), 小地毯 xiǎo dì tǎn (kis szőnyeg)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
352. nap: ad-hoc osztás
353. nap: ad-hoc osztás
354. nap: ad-hoc osztás

355-357. nap:
1. angol
képek: heavy, light, short, tall, smooth, rough
Már nincs szókártya!
képtények: izmok: vállizom, deltaizom, felkari hajlítók, felkari feszítők, alkari hajlítók
2. észt

képek: jalg, reis, põlv, pahkluu, labajalg (láb, comb, térd, boka, lábfej)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: zászlók: Fehéroroszország, Észtország, Lengyelország, Románia, Horvátország
3. orosz
képek: тяжёлый, лёгкий, низкий, высокий, гладкий, шероховатый
Már nincs szókártya!
képtények: ízlelőszervek: nyelv, többrétegű laphám, idegrostok, ízlelőbimbó
4. kínai:
门厅 mén tīng (előszoba), 镜子 jìng zi (tükör), 外套机架 wài tào jī jià (fogas), 受气包 shòu qì bāo
(lábtörlő)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
355. nap: ad-hoc osztás
356. nap: ad-hoc osztás
357. nap: ad-hoc osztás

358-360. nap:
1. angol
képek: long, short, many, few, wet, dry
képtények: izmok: alkari feszítők, tenyéri aponeurózis, tenyérizmok, alkari feszítők inai
2. észt
képek: kämmal, tald, pöial, varvas (tenyér, talp, hüvelykujj, lábujj)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: zászlók: Svájc, Portugália, Monaco, Törökország
3. orosz
képek: длинный, короткий, много, несколько, влажный, сухой
képtények: szem: kötőhártya, ínhártya, szaruhártya, elülső szemcsarnok, hátulsó szemcsarnok
4. kínai:

饭厅 fàn tīng (ebédlő), 桌子 zhuō zi (asztal), 椅子 yǐ zi (szék), 花瓶 huā píng (váza)

+ jelek
Pöttyös kártyák:
358. nap: ad-hoc-osztás
359. nap: ad-hoc-osztás
360. nap: ad-hoc-osztás

361-363. nap:
1. angol
képek: thin, fat, wide, narrow, sharp, blunt
képtények: háziállatok, 1-1 infó naponta: török kacsa, házi rénszarvas, öszvér, magyar tarka
marha, házibivaly
2. észt
képek: must, valge, sinine, punane, kollane (fekete, fehér, kék, piros, sárga)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: izmok: farizom, belső csípőizomzat, combhajlító izmok, combközelítő izomzat,
combfeszítő izom
3. orosz
képek: тонкий, тольстый, широкий, узкий, острый, грубый
Már nincs szókártya!
képtények: szem: szivárványhártya, pupilla, lencse, lencsefüggesztő készülék, sugártest
4. kínai:
厨房 chú fáng(konyha), 电冰箱 diàn bīng xiāng(hűtőszekrény), 火炉 huǒ lú (tűzhely), 烤箱 kǎo
xiāng(sütő), 洗涤槽 xǐ dí cáo (mosogató)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
361. nap: ad-hoc osztás
362. nap: ad-hoc osztás
363. nap: ad-hoc osztás
364-366. nap:
1. angol
képek: happy, sad, open, closed, full, empty
Már nincs szókártya!

képtények: háziállatok, 1-1 infó naponta: angóra kecske, gyöngytyúk, házi jak, rackajuh, láma
2. észt
képek: roheline, lilla, oranž, pruun, hall, rosa (zöld, lila, narancssárga, barna, szürke, rózsaszín)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: izmok: lábszárfeszítők, szárkapcsi izmok, lábszárhajlító izmok, lábháti izmok, Achillesín
3. orosz
képek: весёлый, печальный, открыто, закрыто, польный, пустой
Már nincs szókártya!
képtények: szem: érhártya, üvegtest, retina, vakfolt, szemideg
4. kínai:
汤匙 tāng chí (kanál), 叉子 chā zi (villa), 刀 dāo (kés), 碟子 dié zi (tányér)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
364. nap: ad-hoc osztás
365. nap: ad-hoc osztás
366. nap: ad-hoc osztás

367-369. nap:
1. angol
képek: young, old, whole, broken, tidy, untidy
Már nincs szókártya!
képtények: háziállat, 1-1 infó naponta: tehén, kacsa, nyúl, birka, japán fürj
2. észt
képek: müts, kaabu, sall, mantel, kampsun (sapka, kalap, sál, kabát, pulóver)
hozzátartozó szókártyák
képtények: izmok: egyenes hasizom, oldalsó fűrészizom, nagy mellizom, deltaizom, combizmok
3. orosz
képek: молодой, старый, целый, ломаный, опрятный, неопрятный
Már nincs szókártya!

képtények: szem: egyenes szemmozgató izom, ferde szemmozgató izom, sárgafolt
4. kínai:
玻璃杯 bō lí bēi (pohár), 杯子 bēi zi (csésze), 咖啡杯 kā fēi bē (bögre), 碗 wǎn (tál)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
367. nap: ad-hoc négy alapművelet
368. nap: ad-hoc négy alapművelet
369. nap: ad-hoc négy alapművelet

370-372. nap:
1. angol
képek: strong, weak, soft, hard, poor man, rich man
Már nincs szókártya!
képtények: háziállatok, 1-1 infó naponta: kakas, teve, liba, disznó, kecske
2. észt
képek: kinnas, sokk, sukk, püksid, vest (kesztyű, zokni, harisnya, nadrág, mellény)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: izmok: oldalsó ferde hasizom, nyelvcsont alatti izom, nyakizmok, csuklyásizom, széles
hátizom, nagy farizom
3. orosz
képek: сильный, слабый, мягкий, твердый, бедный человек, богатый человек
Már nincs szókártya!
képtények: fül részei: fül, külső fül, fülkagyló, fülcimpa, külső hallójárat, dobhártya
4. kínai:
起居室 qǐ jū shì (nappali),长沙发 cháng shā fā (kanapé), 书橱 shū chú (könyvszekrény), 电视 diàn
shì (televízió), 图片 tú piàn (kép)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
370. nap: ad-hoc négy alapművelet
371. nap: ad-hoc négy alapművelet
372. nap: ad-hoc négy alapművelet

373-375. nap:
1. angol
képek: ill girl, healthy girl, old car, new car
képtények: háziállatok, 1-1 infó naponta: macska, szamár, ló, tyúk, kutya
2. észt
képek: king, tuhvel, kleit, lips, mähe (cipő, papucs, ruha, nyakkendő, pelenka)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: izmok: fejbiccentő izom, száj körüli izom, rágóizmok, mimikai izmok
3. orosz
képek: больная девочка, здоровая девочка, старый автомобиль, новый автомобиль
képtények: fül: középfül, hallócsontok, kalapács, üllő, kengyel, fülkürt
4. kínai:
计算机 jì suàn jī (számítógép), 花盆 huā pén (virágcserép), 钟 zhōng (óra), 吉他 jí tā (gitár), 钢琴
gāng qín (zongora)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
373. nap: ad-hoc négy alapművelet
374. nap: ad-hoc négy alapművelet
375. nap: ad-hoc négy alapművelet

376-378. nap:
1. angol
képek: wavy hair, straight hair, sour lemon, sweet chocolate
képtények: vadállatok, 1-1 infó naponta: tarajos sül, fehérkezű gibbon, orángután, gorilla,
csimpánz
2. észt
képek: vöö, spardi püksid, sandaal, saabas, pidžama (öv, rövidnadrág, szandál, csizma, pizsama)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: izmok: szem körüli izom, halántékizom, homlokizom, tarkóizmok
3. orosz

képek: волнистие волосы, прямые волосы, кислий лимон, сладкий шоколад
Már nincs szókártya!
képtények: fül: belső fül, előcsarnok, félkörös ívjáratok, csiga, VIII. agyideg
4. kínai:
卧室 wò shì (hálószoba), 床 chuáng (ágy), 床单 chuáng dān (lepedő), 枕头 zhěn tou (párna)
+ jelek
Pöttyös kártyák:
376. nap: ad-hoc négy alapművelet
377. nap: ad-hoc négy alapművelet
378. nap: ad-hoc négy alapművelet
379-381. nap:
1. angol
képek: man, woman, girl, boy
Már nincs szókártya!
képtények: felfedezők, 1-1 infó naponta: gr. Almássy László, Roald Amudsen, gr. Benyovszki
Móric, James Cook, Kolumbusz Kristóf
képtények: vadállat, 1-1 infó naponta: mosómedve, burunduk, óriás panda, bölény, erdei egér
2. észt
képek: kittel, seelik, trikoosärk, särk,džiinid (overál, szoknya, póló, ing, farmer)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: geometriai alapfogalmak, 1-1 infó naponta: pont, egyenes, párhuzamos egyenesek,
metsző egyenesek, sík
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: мужчина, женщина, девочка, мальчик
Már nincs szókártya!
képtények: világűr, 1-1 infó naponta: csillag, bolygó, csillaghalmaz, galaxis, hold
képtények: gyümölcsök, 1-1 infó naponta: alma, körte, banán, málna, narancs
4. kínai:
képek: 毯子 tǎn zi (paplan), 衣柜 yī guì (szekrény), 床边桌 chuáng biān zhuō (éjjeliszekrény), 抽
屉 chōu ti (fiók)
+ jelek

képtények: agy részei: agykéreg, nyúltvelő, vermis, thalamus, tobozmirigy
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet382-384. nap:
1. angol
képek: spring, summer, autumn, winter
Már nincs szókártya!
képtények: felfedezők, 1-1 infó naponta: Kőrösi Csoma Sándor, Marco Polo, Amerigo Vespucci,
Vörös Erik
képtények: vadállat, 1-1 infó naponta: szarvas, medve, farkas, mókus, jávorszarvas
2. észt
képek: kõrgand, jakk, ülikond, univorm (magas sarok, zakó, öltöny, egyenruha)

hozzá tartozó szókártyák
képtények: geometriai alapfogalmak, 1-1 infó naponta: heegyeszög, derékszög, tompaszög,
egyenesszög, homorúszög, teljesszög
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: весна, лето, осень, зима
Már nincs szókártya!
képtények: világűr, 1-1 infó naponta: aszteroidák, pulzár, kvazár, fekete lyuk, sötét anyag
képtények: gyümölcsök, 1-1 infó naponta: citrom, szilva, eper, cseresznye, őszibarack
4. kínai:
képek:浴盆 yù pén (fürdőkád), 洗手池 xǐ shǒu chí (mosdó), 淋浴 lín yù (zuhany),水龙头 shuǐ lóng
tóu (csap), 马桶 mǎ tǒng (WC)
+ jelek
képtények: agy részei: agyalapi mirigy, kérgestest, hypothalamus, középagy, híd, IV. agykamra
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

385-287. nap:
1. angol
képek: snow, fire, sun, moon, lightning
Már nincs szókártya!
képtények: zeneszerzők, 1-1 infó naponta: Johann Sebastian Bach, Ludwig von Beethoven, George

Bizet, Louis-Hector Berlioz, Frederik Chopin
képtények: vadállat, 1-1 infó naponta: zebra, kenguru, elefánt, zsiráf, róka
2. észt
képek: vihmamantel, treeningülikond, suplekostüüm (esőkabát, melegítőruha, fürdőruha)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: síkidomok, 1-1 infó naponta: deltoid, konvex négyszög, konkáv négyszög, derékszögű
háromszög, tompaszögű háromszög
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: снег, oгонь, сольнце, луна, молниа
Már nincs szókártya!
képtények: bolygók, 1-1 infó naponta: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter
képtények: gyümölcsök, 1-1 infó naponta: ananász, kókuszdió, sárgadinnye, szőlő, mangó
4. kínai:
képek: 肥皂 féi zào (szappan), 毛巾 máo jīn (törülköző), 海绵 hǎi mián (szivacs), 梳子 shū zi
(fésű)
+ jelek
képtények: nyirokszervek: féregnyúlvány, csecsemőmirigy, lép, gyűjtőér,
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

388-390. nap:
1. angol
képek: tree, wood, earth, sky, day, night
Már nincs szókártya!
képtények: zeneszerzők, 1-1 infó naponta: Pjotr Iljics Csajkovszkij, Claude Debussy, Antonin
Dvorak, George Gershwin, Joseph Haydn
képtények: vadállat, 1-1 infó naponta: denevér, orrszarvú, gepárd, oroszlán, hiéna
2. észt
képek: maja, uks, aken, trepp, lamp (ház, ajtó, ablak, lépcső, lámpa)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: síkidomok, 1-1 infó naponta: kör, paralelogramma, félkör, heptagon, oktagon
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

3. orosz
képek: дерево, деревянный, земля, небо, день, ночь
Már nincs szókártya!
képtények: bolygók, 1-1 infó naponta: Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó
képtények: gyümölcsök, 1-1 infó naponta: papaya, ribizli, áfonya, sárgabarack
4. kínai:
képek: 牙刷 yá shuā (fogkefe), 桶 tǒng (vödör), 洗衣机 xǐ yī jī (mosógép)
+ jelek
képtények: nyirokszervek: nyirokerek, nyirokcsomók, csontvelő, garatmandula, torokmandula
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

391-393. nap:
1. angol
képek: outside, inside, back, front, right, left
Már nincs szókártya!
képtények:zeneszerzők, 1-1 infó naponta: Georg Friedrich Händel, Claudio Monteverdi, Wolfgang
Amadeus Mozart, Mogyeszt Muszorgszkij, Jaques Offenbach
képtények: vadállat, 1-1 infó naponta: görény, jegesmedve, leopárd, koala, allen galágója
2. észt
képek: tuba, kardin, vaip, võti, link (szoba, függöny, szőnyeg, kulcs, kilincs)

hozzá tartozó szókártyák
képtények: síkidomok, 1-1 infó naponta: téglalap, egyenlő oldalú háromszög, ellipszis, négyzet
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: паружно, внутренно, назад, перед, правый, левый
Már nincs szókártya!
képtények: naprendszerünk, 1-1 infó naponta: Nap, Hold, Callisto, Io
képtények: gyümölcsök, 1-1 infó naponta: görögdinnye, avokádó, grapefruit, maracuja
4. kínai:
képek: 玩具娃娃 wán jù wá wá (baba), 书 shū (könyv), 袋 dài (táska), 箱 xiāng (doboz), 铁 tiě
(vasaló)

+ jelek
képtények: nyirokcsomó részei: velőállomány, nyiroktüsző, nyirokerek, verőér, gyűjtőér
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
394-396. nap:
1. angol
képek: hairdresser, cook, doctor, driver, fireman
Már nincs szókártya!
képtények: zeneszerzők, 1-1 infó naponta: Niccolo Paganini, Giacomo Puccini, Szergej
Rahmanyinov, Gioacchino Rossini, Franz Schubert
képtények: vadállat, 1-1 infó naponta: hermelin, tigris, víziló, vakond
2. észt
képek: esik, nagi, matt, peegel, gaasimõõtur (előszoba, fogas, lábtörlő, tükör, gázóra)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: síkidomok, 1-1 infó naponta: rombusz, egyenlő szárú trapéz, pentagon, hexagon
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: парикмахер, повар, врач, шофёр, пожарник
Már nincs szókártya!
képtények: földrészek, 1-1 infó naponta: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia,
Antarktisz
képtények: zöldségek, 1-1 infó naponta: sárgarépa, sütőtök, cékla, karfiol, káposzta
4. kínai:
képek: 电话 diàn huà (telefon), 伞 sǎn (esernyő), 木偶 mù ǒu (építőkocka), 球 qiú (játék), 弹珠
dàn zhū (labda),
+ jelek
képtények: a bőr anatómiája: hám, irha, bőralja, elszarusodó hámréteg, szőr
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

397-399. nap:
1. angol
képek: policeman, vet, waitress, teacher, actor

Már nincs szókártya!
képtények: zeneszerzők, 1-1 infó naponta: ifj. Johann Strauss, Giuseppe Verdi, Antonio Vivaldi,
Richard Wagner, Andrew Lloyd Webber, Ennio Morricone
képtények: vadállat, 1-1 infó naponta: sün, őz, vidra, borz
2. észt
képek: söögituba, laud, tool, vaas (ebédlő, asztal, szék, váza)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: kör részei, 1-1 infó naponta: körvonal, átmérő, sugár, a kör középpontja, érintő
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: милиционер, ветеринар, официантка, учительница, актёр
Már nincs szókártya!
képtények: óceánok, 1-1 infó naponta: Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán, Déli-óceán,
Északi-sarki óceán (Jeges-tenger)
képtények: zöldségek, 1-1 infó naponta: paprika, paradicsom, bab, kukorica, borsó
4. kínai:
képek: 树 shù (fa), 花 huā (virág), 叶 yè (levél), 青草 qīng cǎo (fű), 花瓣 huā bàn (szirom)
+ jelek
képtények: a bőr részei: szőrtüsző, faggyúmirigy, hajszálerek, verejtékmirigy, idegvégződések
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

400-402. nap:
1. angol
képek: construction worker, carpenter, nurse, postman, student
Már nincs szókártya!
képtények: zeneszerzők, 1-1 infó naponta: Johannes Brahms, Bedrich Smetana, Robert Schumann,
Bartók Béla, Erkel Ferenc
képtények: madarak, 1-1 infó naponta: varjú, veréb, harkály, bagoly, pingvin
2. észt
képek: köök, pliit, külmik, valamu, leivaahi (konyha, tűzhely, hűtő, mosogató, sütő)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: kör részei, 1-1 infó naponta: szelő, húr, körszelet, körcikk, körív

pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: строитель, плотник, няня, почтальон, студент
Már nincs szókártya!
képtények: Európa országai, 1-1 infó naponta: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia
Hercegovina
képtények: zöldségek, 1-1 infó naponta: spárga, kelkáposzta, krumpli, karalábé. fokhagyma
4. kínai:
képek: 太阳 tài yáng (nap), 雨 yǔ (eső), 风 fēng (szél), 云 yún (felhő)
+ jelek
képtények: a szív részei: jobb pitvar, szívbillentyű, verőér a test felé, verőér a tüdő felé
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

403-405. nap:
1. angol
képek: dentist, pilot, actress, waiter, security guard
Már nincs szókártya!
képtények: zeneszerzők, 1-1 infó naponta: Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Petrovics Emil, Presser
Gábor, Szokolay Sándor, Szörényi Levente
képtények: madarak, 1-1 infó naponta: sas, páva, strucc, hattyú, papagáj
2. észt
képek: lusikas, kahvel, nuga, taldrik (kanál, villa, kés, tányér)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: háromszögek, 1-1 infó naponta: egyenlő oldalú háromszög, egyenlő szárú háromszög,
derékszögű háromszög, szabálytalan háromszög, a háromszög magassága
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: зубной врач, пилот, артистка, официант, охранник
Már nincs szókártya!
képtények: Európa országai, 1-1 infó naponta: Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült
Királyság
képtények: zöldségek, 1-1 infó naponta: hónapos retek, brokkoli, hagyma, tök, uborka

4. kínai:
képek: 石 shí (kő), 胡同 hú tòng (sétány), 方丹 fāng dān (szökőkút), 长椅 cháng yǐ (pad)
+ jelek
képtények: a szív részei: bal pitvar, bal kamra, jobb kamra, gyűjtőér a test felől, gyűjtőér a tüdő
felől
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

406-408. nap:
1. angol
képek: cashier, farmer, plumber, reporter, secretary
Már nincs szókártya!
képtények: Árpád-házi királyok, 1-1 infó naponta: I. István, Orseolo Péter, Aba Sámuel, I. András,
I. Béla
képtények: madarak, 1-1 infó naponta: holló, cinege, szarka, fülemüle, kakukk
2. észt
képek: klaas, tass, kruus, nõu (pohár, csésze, bögre, edény)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: háromszögek, 1-1 infó naponta: súlyvonal, szögfelező, oldalfelező, háromszög köré
írható kör, háromszögbe írható kör
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: кассир, хозяйственник, санмежник, репортёр, служащая
Már nincs szókártya!
képtények: Európa országai, 1-1 infó naponta: Észtország, Fehéroroszország, Finnország,
Franciaország, Gibraltár
képtények: zöldségek, 1-1 infó naponta: póréhagyma, spenót, padlizsán, kelbimbó, vöröskáposzta
4. kínai:
képek: 荡 dàng (hinta), 沙坑 shā kēng (homokozó), 滑动 huá dòng (csúszda), 跷跷板 qiāo qiāo
bǎn (mérleghinta)
+ jelek
képtények: szervek: szív, agy, artéria és véna, vér, vékonybél
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
409-411. nap:

1. angol
képek: dancer, engineer, soldier, optician, astronaut
Már nincs szókártya!
képtények: Árpád-házi királyok, 1-1 infó naponta: Salamon, I. Géza, I. László, Könyves Kálmán,
II. István
képtények: madarak, 1-1 infó naponta: feketerigó, gólya, flamingó, vörösbegy, pacsirta
2. észt
képek: elutuba, sohva, riiul, teler, pilt (nappali, kanapé, könyvespolc, televízió, kép)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: térgeometria, 1-1 infó naponta: téglatest, tetraéder, oktaéder, dodekaéder, háromszög
alapú gúla, háromszög alapú hasáb
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: танцор, инженер, солдат, оптик, астронавт
Már nincs szókártya!
képtények: Európa országai, 1-1 infó naponta: Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország,
Izland
képtények: fák, 1-1 infó naponta: akácfa, bükkfa, cserfa, diófa, enyves égerfa
4. kínai:
képek: 绵羊 mián yáng (birka), 兔子 tù zi (nyúl), 鸭子 yā zi (kacsa), 母牛 mǔ niú (tehén), 老鼠 lǎo
shǔ (egér)
+ jelek
képtények: szervek: epehólyag, máj, gyomor, méh-petefészek-petevezeték, here
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

412-414. nap:
1. angol
képek: car, motorbike, bycicle, bus, train
Már nincs szókártya!
képtények: Árpád-házi királyok, 1-1 infó naponta: II. (Vak) Béla, II. Géza, III. István, II. László,
IV. István
képtények: madarak, 1-1 infó naponta: keresztcsőrű, szürke gém, csuklyás varjú, fecske, galamb

2. észt
képek: arvuti, kell, pott, kitarr, klaver (számítógép, óra, virágcserép, gitár, zongora)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: térgeometria, 1-1 infó naponta: kocka, henger, gömb, kúp, négyzet alapú gúla
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: автомобиль, мотоцикл, велосипед, автобус, поезд
Már nincs szókártya!
képtények: Európa országai, 1-1 infó naponta: Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia,
Luxemburg
képtények: fák, 1-1 infó naponta: fekete fenyő, lucfenyő, vörösfenyő, gyertyán, hársfa
4. kínai:
képek: 骆驼 luò tuo (teve), 狗 gǒu (kutya), 鹅 é (liba), 公鸡 gōng jī (kakas), 猪 zhū (disznó)
+ jelek
képtények: szervek: vese, tüdő, bőr, izom
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

415-417. nap:
1. angol
képek: tram, trolleybus, ambulance, police car, fire engine
Már nincs szókártya!
képtények: Árpád-házi királyok, 1-1 infó naponta: III. Béla, Imre, III. László, II. András
képtények: madarak, 1-1 infó naponta: búbos banka, szajkó, csuszka, sármány, póling
2. észt
képek: magamistuba, voodi, voodilina, padi (hálószoba, ágy, lepedő, párna)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: felszínformák, 1-1 infó naponta: tó, félsziget, tenger, óceán, mocsár
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: трамвай, троллейбус, скорая помощь, милицейская машина, пожарная машина
Már nincs szókártya!

képtények: Európa országai, 1-1 infó naponta: Macedónia, Magyarország, Málta, Monaco,
Moldova
képtények: fák, 1-1 infó naponta: erdei fenyő, juharfa, kőrisfa, nyárfa
4. kínai:
képek:
猫 māo (macska), 驴子 lǘ zi (szamár), 母鸡 mǔ jī (tyúk), 山羊 shān yáng (kecske), 马 mǎ (ló)
+ jelek
képtények: szervek: hasnyálmirigy, vastagbél, légcső
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

418-420. nap:
1. angol
képek: airplane, ship, helicopter, combine harvest, tractor
Már nincs szókártya!
képtények: Árpád-házi királyok, 1-1 infó naponta: IV. Béla, V. István, IV. (Kun) László, III. András
képtények: madarak, 1-1 infó naponta: pelikán, csóka, sárga barázdabillegető, vadliba, fehér
barázdabillegető
2. észt
képek: tekk, kapp, öökapp, sahtel (takaró, szekrény, éjjeliszekrény, fiók)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: felszínformák és vizek, 1-1 infó naponta: gleccser, vízesés, medence, folyó, sziget
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: самалёт, корабль, верталёт, комбайн, трактор
Már nincs szókártya!
képtények: Európa országai, 1-1 infó naponta: Montenegro, Németország, Norvégia, Olaszország,
Portugália
képtények: fák, 1-1 infó naponta: nyírfa, platánfa, tölgyfa
4. kínai:
képek: 金花鼠 jīn huā shǔ (burunduk), 水牛 shuǐ niú (bölény), 熊猫 xióng māo (panda), 驼鹿 tuó
lù (jávorszarvas), 浣熊 huàn xióng (mosómedve)
+ jelek

képtények: csontok 1-1 infó naponta: koponya, gerincoszlop, bordák, kulcscsont
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

421-423. nap:
1. angol
képek: underground, locomotive, dust car, dumper
Már nincs szókártya!
képtények: magyar királyok, 1-1 infó naponta: Vencel, Ottó, Károly Róbert. I. (Nagy) Lajos, Mária
képtények: madarak, 1-1 infó naponta: vadkacsa, jégmadár, csonttollú, kivi
2. észt
képek: vannituba, vann, valamu, dušš, kraan (fürdőszoba, kád, mosdókagyló, zuhany, csap)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: felszínformák és vizek, 1-1 infó naponta: termálvíz, forrás, hegy, hegység, völgy
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: метро, локомотив, грузовик-мусоровоз, самосвал
Már nincs szókártya!
képtények: Európa országai, 1-1 infó naponta: Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc,
Svédország
képtények: gombák, 1-1 infó naponta: mezei szegfűgomba, májusi pereszke, piruló őzlábgomba,
francia szarvasgomba, földtoló galambgomba
4. kínai:
képek: 狐狸 hú lí (róka), 熊 xióng (medve), 狼 láng (farkas), 松鼠 sōng shǔ (mókus), 鹿 lù
(szarvas)
+ jelek
képtények: csontok, 1-1 infó naponta: lapocka, felkarcsont, orsócsont és singcsont, kézcsontok
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
424-426. nap:
1. angol
képek: wrecker, cab, track, juggernaut
Már nincs szókártya!
képtények: magyar királyok, 1-1 infó naponta: II. Durazzói Károly, Luxemburgi Zsigmond, Albert,

I. Ulászló, V. László
képtények: hüllők, 1-1 infó naponta: csörgőkígyó, mexikói királysikló, vékonykígyó, kockás piton,
pápaszemes kobra
2. észt
képek: seep, švamm, käterätik, tualett (szappan, szivacs, törülköző, WC)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: felszínformák és vizek, 1-1 infó naponta: barlang, sivatag, domb, erdő, gejzír, patak
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: вредитель, такси, грузовик, грузовик
Már nincs szókártya!
képtények: Európa országai, 1-1 infó naponta: Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán
képtények: gombák, 1-1 infó naponta: fehér szarvasgomba, óriás csiperke, késői laskagomba,
sárga rókagomba, nagy őzlábgomba
4. kínai:
képek: 斑马 bān mǎ (zebra), 袋鼠 dài shǔ (kenguru), 大象 dà xiàng (elefánt), 长颈鹿 cháng jǐng lù
(zsiráf), 猴子 hóu zi (majom)
+ jelek
képtények: csontok, 1-1 infó naponta: medencecsont, combcsont, sípcsont és szárkapocscsont,
lábcsontok
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

427-429. nap:
1. angol
képek: excavator, truck with crane, steamroller, fork-lifter, bulldozer
Már nincs szókártya!
képtények: magyar királyok, 1-1 infó naponta: Hunyadi Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos, Szapolyai
Jánis, I. Ferdinánd, János Zsigmond
képtények: tengeri állatok, 1-1 infó naponta: sünhal, kis macskacápa, oroszlánfóka, tengeri sün,
tengeri teknős
2. észt
képek: telefon, raamat, triikraud, nukk, kott, karp (telefon, könyv, vasaló, baba, táska, doboz)
hozzá tartozó szókártyák

képtények: természeti jelenségek, 1-1 infó naponta: lavina, köd, vulkán, villámlás
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: экскаватор, грузовик с краном, ролик, электротележка, бульдозер
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Algéria, Angola, Benin, Bissau Guinea, Botswana
képtények: gombák, 1-1 infó naponta: lila pereszke, kerti csiperke, ízletes vargánya, bimbós
pöfeteg, sárga korallgomba
4. kínai:
képek: 獾 huān (borz), 老虎 lǎo hǔ (tigris), 河马 hé mǎ (víziló), 黄鼠狼 huáng shǔ láng (menyét),
蝙蝠 biǎn fú (denevér)
+ jelek
képtények: csont részei, 1-1 infó naponta: tömör állomány, szivacsos állomány, csonthártya,
velőüreg
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

430-432. nap:
1. angol
képek: ladder, rubbish bin, shovel, hoist
Már nincs szókártya!
képtények: Habsburg királyok, 1-1 infó naponta: I. Miksa, II. Mátyás, Rudolf, II. Ferdinánd, III.
Ferdinánd
képtények: vízi állatok, 1-1 infó naponta: bohóchal, fóka, pisztráng, ponty, aranyhal
2. észt
képek: tolmuimeja, mänguasi, pall. kuup, vihmavari (porszívó, játék, labda, kocka, esernyő)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: természeti jelenségek, 1-1 infó naponta: tornádó, hurrikán, napfogyatkozás, sarki fény,
szivárvány
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: лестница, урна для мусора, лопата, блок
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Csád,

Dél-Afrikai Köztársaság
képtények: gombák, 1-1 infó naponta: óriás pöfeteg, ízletes rizike, matsu-take
4. kínai:
képek: 豹子 bào zi (leopárd), 黑豹 hēi bào (fekete párduc), 猬 wei (sün), 鱼子 yú zǐ (őz), 獭 tǎ
(vidra)
+ jelek
képtények: ízület részei, 1-1 infó naponta: ízületi nedv, ízületi tok, porcos felület, ízületi szalag
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

433-435. nap:
1. angol
képek: sand, tile, roof, plaster, wall
Már nincs szókártya!
képtények: Habsburg királyok, 1-1 infó naponta: I. Lipót, I. József, III. Károly, Mária Terézia, II.
József
képtények: tengeri állatok, 1-1 infó naponta: tengeri csillag, csikóhal, tarisznyarák, delfin, rozmár,
homár
2. észt
képek: päike, tuul, pilv, puu. lill (nap, szél, felhő, fa, virág)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: folyók, 1-1 infó naponta: Nílus, Amazonas, Jangce, Mississippi-Missouri, Huang He
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: песок, плитка, крыша, штукатура, стена
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Dzsibuti, Egyenlítői Guinea, Egyiptom,
Elefántcsontpart, Eritrea
képtények: ombák, 1-1 infó naponta: gyapjas tintagomba, homoki szarvasgomba, nyári
szarvasgomba, sziki csiperke
4. kínai:
képek: 鼹鼠 yǎn shú (vakond), 考拉熊 kǎo lā xióng (koala), 鼬鼠 yòu shǔ (görény), 北极熊 běi jí
xióng (jegesmedve)
+ jelek

képtények: koponya részei, 1-1 infó naponta: homlokcsont, falcsont, nyakszirtcsont,
halántékcsont, ékcsont
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

436-438. nap:
1. angol
képek: trowel, brick, cement, crane, wheelbarrow
Már nincs szókártya!
képtények: Habsburg királyok, 1-1 infó naponta: II. Lipót, I. Ferenc, V. Ferdinánd, I. Ferenc
József, IV. Károly
képtények: hüllők, 1-1 infó naponta: elefántteknős, nílusi krokodil, kaméleon, komodói varánusz,
repülő gyík, Costa Rica-i iguána
2. észt
képek: vihm, leht, rohi, kroonleht (eső, levél, fű, szirom)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: folyók, 1-1 infó naponta: Ob-Irtisz, Kongó, Amúr, Léna, jenyiszej-Angara
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: ковшик, кирпич, кран, цемент, тачка
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guinea
képtények: virágok, 1-1 infó naponta: nefelejcs, árvácska, tulipán, jácint, orgona
4. kínai:
képek: 犀牛 xī niú (orrszarvú), 印度豹 yìn dù bào (gepárd), 狮子 shī zi (oroszlán), 土狼 tǔ láng
(hiéna)
+ jelek
képtények: koponya részei, 1-1 infó naponta: könnycsont, állkapocs, járomcsont, felső állcsont,
orrcsont
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
439-441. nap:
1. angol
képek: roofing, cement mixer, mortar, tile
Már nincs szókártya!

képtények: XIX. századi híres emberek, 1-1 infó naponta: Otto von Bismarck, Simon Bolivar,
Giuseppe Garibaldi, Abraham Lincoln, Bonaparte Napóleon
képtények: bogarak, 1-1 infó naponta: közönséges temetőbogár, lisztbogár, kis bábrabló,
szarvasbogár, óriás csibor
2. észt
képek: kivi, puiestee, fontään, pink (kő, fasor, szökőkút, pad)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 1-1 infó naponta: hidrogén,lítium, nátrium, kálium, rubídium
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: конструкция крыши, бетоносмеситель, раствор, черепица
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Kamerun, Kenya, Kongó, kongói Demokratikus
Köztársaság, Közép-Afrikai Köztársaság
képtények: virágok, 1-1 infó naponta: pipacs, liliom, gyöngyvirág, tavirózsa, ibolya
4. kínai:
képek: 大猩猩 dà xīng xīng (gorilla), 黑猩猩 hēi xīng xīng (csimpánz)
+ jelek
képtények: koponya részei, 1-1 infó naponta: ekecsont, szájpadcsont, rostacsont, alsó orrkagylók
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

442-444. nap:
1. angol
képek: handball, badminton, football, bowling
Már nincs szókártya!
képtények: XX. századi híres emberek, 1-1 infó naponta: Jasszer Arafat, Musztafa Kemal Atatürk,
Leonyid Iljics Brezsnyev, Fidel Castro, Nicolae Caucescu
képtények: bogarak, 1-1 infó naponta: burgonyabogár, közönséges ganajtúró, aranyos futrinka,
hőscincér, közönséges cserebogár, katicabogár
2. észt
képek: kiik, kiiklaud, libisemine, liivakast (hinta, mérleghinta, csúszda, homokozó)
hozzá tartozó szókártyák

képtények: atomok, 1-1 infó naponta: cézium, francium, berillium, magnézium, kalcium
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: гандбол, бадминтон, футбол, болинг
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Lesotho, Libéria, Líbia, Madagaszkár, Malawi
képtények: virágok, 1-1 infó naponta: napraforgó, hóvirág, nárcisz, muskátli, kamilla, rózsa
4. kínai:
képek: 鸟 niǎo (madár), 麻雀 má què (veréb), 啄木鸟 zhuó mù niǎo (harkály), 猫头鹰 māo tóu
yīng (bagoly), 乌鸦 wū yā (varjú)
+ jelek
képtények: a kéz csontjai, 1-1 infó naponta: alsó ujjperccsont, középső ujjperccsont, felső
ujjperccsont, kézközépcsontok
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

445-447. nap:
1. angol
képek: rugby, squash, basketball, table-tennis
Már nincs szókártya!
képtények: XX. századi híres emberek, 1-1 infó naponta: Winston Churchill, Diana wales-i
hercegnő, Mahátma Gandhi, Mihail Gorbacsov, Adolf Hitler
képtények: ősállatok, 1-1 infó naponta: óriás ősrák, óriás őskétéletű, óriás mocsári hüllő,
gyíkmadár, sisaktaréjos repülőgyík
2. észt
képek: leib, või, juust, piim, vesi (kenyér, vaj, sajt, tej, víz)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 1-1 infó naponta: stroncium, bárium, rádium, bór, alumínium
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: рёгби, скваш, баскетбол, настольный тенис
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Mali, Marokkó, Mauritánia, Mauritius, Mozambik

képtények: virágok, 1-1 infó naponta: zsálya, körömvirág, lantána-sétányrózsa, iszalag
4. kínai:
képek: 驼鸟 tuó niǎo (strucc), 天鹅 tiān é (hattyú), 鹦鹉 yīng wǔ (papagáj),孔雀 kǒng què (páva),
企鹅 qǐ é (pingvin)
+ jelek
képtények: a kéz csontjai, 1-1 infó naponta: horgascsont, fejescsont, kis trapézcsont, trapézcsont
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

4448-450. nap:
1. angol
képek: tennis, baseball, golf, volleyball
Már nincs szókártya!
képtények: XX. századi híres emberek, 1-1 infó naponta: Ho Si Minh, Nyikita Hruscsov, II. János
Pál, John Fitzgerald Kennedy, Kim Ir Szen
képtények: ősállatok, 1-1 infó naponta: ötujjú ősló, lóutánzó dél-amerikai patás, vízigyík,
hosszúfarkú repülőgyík, strucc formájú dinoszaurusz
2. észt
képek: vorst, muna, sink, salat (kolbász, tojás, sonka, saláta)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 1-1 infó naponta: gllium, indium, tallium, szén, szilícium
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: тенис, бейсбол, гольф, воллейбол
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Namíbia, Niger, Nigéria, Nyugat-Szahara, Ruanda
képtények: virágok, 1-1 infó naponta: margaréta, kardvirág, szegfű, pitypang, harangvirág
4. kínai:
képek: 野鸡 yě jī (fácán), 海鸥 hǎi’ōu (sirály), 布谷鸟 bù gǔ niǎo (kakukk), 夜莺 yè yīng
(fülemüle), 鹊 que (szarka)
+ jelek
képtények: a kéz csontjai, 1-1 infó naponta: borsócsont, háromszögű csont, holdascsont,
sajkacsont
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

451-453. nap:
1. angol
képek: long-distance running, short-distance running, triple jump, shot-putting
Már nincs szókártya!
képtények: XX. századi híres emberek, 1-1 infó naponta: Martin Luther King, Vlagyimir Iljics
Lenin, Mao Ce-tung, Szlobodan Milosevics
képtények: ősállatok, 1-1 infó naponta: kacsacsőrű őshüllő, tengeri őskrokodil, grönlandi
őskétéltű, dél-amerikai őspatás, hattyúnyakú őshüllő
2. észt
képek: kukk, lammas, lehm, jänes, part (kakas, birka, tehén, nyúl, kacsa)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 1-1 infó naponta: ón, ólom, nitrogén, foszfor, germánium
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: бег на длинную дистанцию, бег на короткую дистанцию, тройные прижки, толкание
ядра
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Sao Tomé és Principe, Sierra Leone, Szenegál,
Szomália, Szudán
képtények: gyümölcsök, 1-1 ÚJABB infó naponta: alma, körte, banán, málna, narancs
4. kínai:
képek: 鹰 yīng (sas), 山雀 shān què (cinege), 知更鸟 zhī gēng niǎo (vörösbegy), 云雀 yún què
(pacsirta), 乌鸦 wū yā (holló)
+ jelek
képtények: a láb csontjai, 1-1 infó naponta: végső ujjpercek, középső ujjpercek, tőpercek,
lábközépcsontok
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
454-456. nap:
1. angol
képek: javelin throw, hammer throw, long jump, relay
Már nincs szókártya!
képtények: XX. századi híres emberek, 1-1 infó naponta:Gamal Abdel Nasszer, Jawaharlal Nehru,

Franklin D. Roosevelt, Szaddam Husszein
képtények: ősállatok, 1-1 infó naponta: csőrkávás őshüllő, páncélos emlős, növényevő iguánagyík, mennydörgő gyík, háromszarvú őshüllő
2. észt
képek: kits, siga, hani, kaamel, koer (kecske, disznó, liba, teve, kutya)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 1-1 infó naponta: arzén, antimon, bizmut, oxigén, kén
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: метание копья, метание молота, прижки в длину, эстафетный бег
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Szváziföld, Tanzánia, Togo, Tunézia, Uganda
képtények: gyümölcsök, ÚJABB 1-1 infó naponta:citrom, szilva, cseresznye, eper, őszibarack
4. kínai:
képek: 鸽子 gē zi (galamb), 燕 yàn (fecske), 黑鸟 hēi niǎo (feketerigó), 鹳 guàn (gólya), 火烈鸟
huǒ liè niǎo (flamingó)
+ jelek
képtények: láb csontjai, 1-1 infó naponta: belső ék alakú csont, középső ék alakú csont, oldalsó ék
alakú csont, köbcsont
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

457-459. nap:
1. angol
képek: hurdles, pole-vault, high jump, discus throw
Már nincs szókártya!
képtények: XX. századi híres emberek, 1-1 infó naponta: Joszif Visszarionovics Sztálin, Margaret
Thatcher, Calcuttai Teréz anya, Joszip Broz Tito
képtények: ősállatok, 1-1 infó naponta: zsarnokgyík, pusztai őslajhár, kapafogú őselefánt, ősi
bojtosúszójú hal, díszes házú ammonszarv
2. észt
képek: hiir, kass, eesel, hobune, kana (egér, macska, szamár, ló, tyúk)

hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 1-1 infó naponta: szelén, tellúr, polónium, fluor, klór
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: бег с препятсвием, прыжки с шестом, прыжки в высоту, толкание диска
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki szigetek, Reunion
képtények: gyümölcsök, ÚJABB 1-1 infó naponta: ananász, kókszdió, sárgadinnye, szőlő, mangó
4. kínai:
képek: 鱼 yú (hal), 青蛙 qīng wā (béka), 蜥蜴 xī yì (gyík), 鳄鱼 È yú (krokodil), 蛇 shé (kígyó)
+ jelek
képtények: a láb csontjai, 1-1 infó naponta: sajkacsont, ugrócsont, sarokcsont
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

460-462. nap:
1. angol
képek: bonnet, radiator, numbar plate, chassis, tail light
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi feltalálók, 1-1 infó naponta: Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison,
Alexander Fleming, Johannes Gutenberg, Caj Lun
képtények: ősállatok, 1-1 infó naponta: bojtosúszójú maradványhal, kezdetleges őshüllő,
lemeztaréjos ősgyík, tarajos őshüllő, tövisgalléros őshüllő
2. észt
képek: rebane, karu, hunt, orav, hirv (róka, medve, farkas, mókus, szarvas)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 1-1 infó naponta: bróm, jód, asztácium, hélium, neon
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: капот, радиатор, номерный знак, рама, задняя фара
Már nincs szókártya!
képtények: Afrika országai, 1-1 infó naponta: Kanári-szigetek, Madeira, Melilla, Ceuta
képtények: gyümölcsök, ÚJABB 1-1 infó naponta: sárgabarack, papaya, ribizli, áfonya, galagonya

4. kínai:
képek: 龙虾 lóng xiā (homár), 海獅 hǎi shī (fóka), 海象 hǎi xiàng (rozmár), 海豚 hǎi tún (delfin),
龟 guī (teknős)
+ jelek
képtények: emésztőrendszer, 1-1 infó naponta: szájüreg, szájpad, nyelv, garat, nyelőcső
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

463-465. nap:
1. angol
képek: headlight, wheel, indicator, tyre, hubcap
Már nincs szókártya!
képtények:külföldi feltalálók, 1-1 infó naponta: Louis-Jacques Mandé-Daguerre, Guglielmo
Marconi, Nicolaus August Otto, Wilhelm Konrad Röntgen, James Watt
képtények: ősállatok, 1-1 infó naponta: óriásszarvas, óriás páncélos őshal, kezdetleges ragadozó
őshüllő, tüskepáncélos dinoszaurusz, háromkaréjos ősrák
2. észt
képek: sebra, känguru, elevant, kaelkirjak, ahv (zebra, kenguru, elefánt, zsiráf, majom)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 1-1 infó naponta: argon, kripton, xenon, radon
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: фара, колесо, сигнал поворота, шина, крышка колеса
Már nincs szókártya!
képtények: Ázsia országai, 1-1 infó naponta: Afganisztán, Arab Emírségek, Azerbajdzsán, Bahrein,
Banglades
képtények: gyümölcsök, ÚJABB 1-1 infó naponta: görögdinnye, avokádó, piros grapefruit
4. kínai:
képek: 海马 hǎi mǎ (csikóhal), 海星 hǎi xīng (tengeri csillag), 螃蟹 páng xiè (tarisznyarák)
+ jelek
képtények: emésztőszervrendszer, 1-1 infó naponta: gyomor, máj, hasnyálmirigy, patkóbél, lép
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

466-468. nap:
1. angol
képek: body/shell, boot, petrol cap, bumper
Már nincs szókártya!
képtények: magyar feltalálók, 1-1 infó naponta: Bánki Donát, Bay Zoltán, Bláthy Ottó Titusz,
Bródy Imre, Csonka János
képtények: ősállatok, 1-1 infó naponta: Miller páncélos őshala, halgyík, gyapjas orrszarvú,
ősormányos, kürt formájú ősszivacs
2. észt
képek: nirk, ninasarvik, lõvi, hüüän (menyét, orrszarvú, oroszlán, hiéna)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: molekulák, 1-1 infó naponta: oxigén, ózon, klór, víz, ammónia
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: кузов, багажник, кепка бака, бампер
Már nincs szókártya!
képtények: Ázsia országai, 1-1 infó naponta: Bhután, Brunei, Palesztina, Észak-Ciprus, Fülöpszigetek
képtények: zöldségek, 1-1 ÚJABB infó naponta: sárgarépa, sütőtök, cékla, karfiol, káposzta
4. kínai:
képek: 蝴蝶 hú dié (pillangó), 蜻蜓 qīng tíng (szitakötő), 蚂蚱 mà zha (szöcske), 蜗牛 wō niú
(csiga), 虫 chóng (bogár)
+ jelek
képtények: emésztőszervrendszer, 1-1 infó naponta: vékonybél, vakbél, féregnyúlvány, vastagbél,
végbél
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
469-471. nap:
1. angol
képek: exhaust pipe, rear-wiew mirror, windscreen, windsreen wiper
Már nincs szókártya!
képtények: magyar feltalálók, 1-1 infó naponta: Eötvös Loránd, Heller László, Jendrassik György,
Kandó Kálmán
képtények: ősállatok, 1-1 infó naponta: barlangi medve, emlősszerű őshüllő, kardfogú tigris,
háromujjú ősló, mamut

2. észt
képek: jääkaru, leopard, panter, siil, metskits (jegesmedve, leopárd, párduc, sün, őz)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: molekulák, 1-1 infó naponta: metán, szén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet
3. orosz
képek: выхлопная труба, зеркало заднего обозрения, ветровое стекло, дворник
Már nincs szókártya!
képtények: Ázsia országai, 1-1 infó naponta: Grúzia, India, Indonézia, Irak, Irán
képtények: zöldségek, ÚJABB 1-1 infó naponta: bab, kukorica, borsó, paradicsom, paprika
4. kínai:
képek: 苍蝇 cāng yíng (légy), 蜜蜂 mì fēng (méh), 瓢虫 piáo chóng (katicabogár), 蜈蚣 wú gōng
(százlábú), 蚂蚁 mǎ yǐ (hangya)
+ jelek
képtények: szájüreg, 1-1 infó naponta: alsó ajak, felső ajak, alsó fogsor, felső fogsor, nyelv
pöttyös kártyák: ad-hoc négy alapművelet

472-474. nap:
1. angol
képek: sea, ocean, marsh, lake, peninsula
Már nincs szókártya!
képtények: magyar feltalálók, 1-1 infó naponta: Neumann János, Puskás Tivadar, Szilárd Leó,
Tihanyi Kálmán
képtények: háziállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: láma, házi bivaly, öszvér, rénszarvas, török
kacsa
2. észt
képek: vinukloom, mäger, koala, mutt (görény, borz, koala, vakond)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: mértani alapfogalmak, ÚJABB 1-1 infó naponta: pont, egyenes, párhuzamos
egyenesek, metsző egyenesek, sík

pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: море, океан, болото, озеро, полуостров
Már nincs szókártya!
képtények: Ázsia országai, 1-1 infó naponta: Izrael, Japán, Jemen, Jordánia, Kambodzsa
képtények: zöldségek, ÚJABB 1-1 infó naponta: spárga, fokhagyma, krumpli, kelkáposzta, karalábé
4. kínai:
képek: 蜘蛛 zhī zhū (pók), 蠕虫 rú chóng (féreg/giliszta), 蚊子 wén zi (szúnyog), 黄蜂 huáng fēng
(darázs), 蟑螂 zhāng láng (csótány)
+ jelek
képtények: szájüreg, 1-1 infó naponta: fogíny, kemény szájpad, lágy szájpad, nyelvcsap, torok,
mandula
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

475-477. nap:
1. angol
képek: glacier, waterfall, basin, island, river
Már nincs szókártya!
képtények: magyar Nobel-díjasok, 1-1 infó naponta: Bárány Róbert, Békésy György, Gábor
Dénes, Harsányi János
képtények: háziállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: házi jak, japán fürj, angóra kecske, gyöngytyúk,
rackajuh
2. észt
képek: saarmas, tiiger, jõehobu, nahkhiir (vidra, tigris, víziló, denevér)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: szögek, ÚJABB 1-1 infó naponta: hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög,
homorúszög, teljesszög
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: глетчер, водонад, бассейн, остров, река
Már nincs szókártya!
képtények: Ázsia országai, 1-1 infó naponta: Katar, Kazahsztán, Kelet-Timor, Kína, Kirgizisztán
képtények: zöldségek, ÚJABB 1-1 infó naponta: retek, brokkoli, tök, uborka, hagyma

4. kínai:
képek: 苹果 píng guǒ (alma), 梨 lí (körte), 香蕉 xiāng jiāo (banán), 桑椹 sāng shèn (málna), 桔子
jú zi (narancs)
+ jelek
képtények: szájüreg, 1-1 infó naponta: fültőmirigy, nyelvalatti mirigy, állkapocs alatti mirigy
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

478-480. nap:
1. angol
képek: coast, well, mountain, mountain range, walley
Már nincs szókártya!
képtények: magyar Nobel-díjasok, 1-1 infó naponta: Herskó Ferenc, Hevesy György, Kertész Imre,
Lénárd Fülöp, Oláh György
képtények: háziállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: teve, birka, tehén, nyúl, kacsa
2. észt
képek: lind, varblane, rähn, öökull, vares (madár, veréb, harkály, bagoly, varjú)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: síkidomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: deltoid, konvex síknégyszög, konkáv négyszög,
derékszögű háromszög, tompaszögű háromszög
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: берег моря, источник, гора, горный отгор, долина
Már nincs szókártya!
képtények: Ázsia országai, 1-1 infó naponta: Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság, Kuvait, Laosz, Libanon
képtények: zöldségek, ÚJABB 1-1 infó naponta: póréhagyma, spenót, padlizsán, kelbimbó,
vöröskáposzta
4. kínai:
képek: 柠檬 níng méng (citrom), 李子 lǐ zi (szilva), 樱桃 yīng táo (cseresznye), 草莓 cǎo méi
(eper), 桃 táo (őszibarack)
+ jelek
képtények: fog részei, 1-1 infó naponta: fogkorona, foggyökér, cement, fogüreg
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

481-483. nap:
1. angol
képek: stream, geyser, subsoil water, precipice, plain
Már nincs szókártya!
képtények: magyar Nobel-díjasok, 1-1 infó naponta: Polányi János, Szentgyörgyi Albert, Elie
Wiesel, Wigner Jenő, Zsigmondy Richárd
képtények: háziállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: tyúk, kecske, disznó, liba
2. észt
képek: jaanalind, luik, papagoi, paabulind, penguin (strucc, hattyú, papagáj, páva, pingvin)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: síkidomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: kör, paralelogramma, félkör, heptagon, oktagon
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: ручей, гейзер, прунтовая вода, пропасть, равнима
Már nincs szókártya!
képtények: Ázsia országai, 1-1 infó naponta: Malajzia, Maldív-szigetek, Mianmar, Mongólia,
Nepál
képtények: virágok, 1-1 ÚJABB infó naponta: nefelejcs, árvácska, tulipán, jácint, orgona
4. kínai:
képek: 甜瓜 tián guā (sárgadinnye), 葡萄 pú táo (szőlő), 芒果 máng guǒ (mangó), 猕猴桃 mí hóu
táo (kivi), 无花果 wú huā guǒ (füge)
+ jelek
képtények: fog részei, 1-1 infó naponta: állkapocs csontszövete, íny, zománc, dentin, erek, idegrost
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
484-486. nap:
1. angol
képek: cave, desert, hill, forest, plateau, rock, reef
Már nincs szókártya!
képtények: magyar írók, 1-1 infó naponta: Eötvös József, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Kazinczy
Ferenc, Katona József
képtények: háziállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: macska, szamár, ló
2. észt

képek: harakas, ööbik, kägu, faasan, kajakas (szarka, fülemüle, kakukk, fácán, sirály)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: síkidomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: téglalap, ellipszis, háromszög, négyzet
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: пещера, пустыня, холм, лес, нагорье, скала, мель
Már nincs szókártya!
képtények: Ázsia országai, 1-1 infó naponta: Omán, Oroszország, Örményország, Pakisztán, Srí
Lanka
képtények: virágok, ÚJABB 1-1 infó naponta: pipacs, liliom, tavirózsa, gyöngyvirág, ibolya
4. kínai:
képek: 杏 xìng (sárgabarack), 红醋栗 hóng cù lì (ribizli), 蓝莓 la méi (áfonya), 菠萝 bō luó
(ananász), 椰子 yē zi (kókuszdió)
+ jelek
képtények: légzőszervek, 1-1 infó naponta: orrüreg, szájüreg, garat, gége, légcső
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

487-489. nap:
1. angol
képek: lightning, fog, volcano, wave, icicle
Már nincs szókártya!
képtények: magyar írók, 1-1 infó naponta: Kisfaludy Sándor, Madách Imre, Mikszáth Kálmán,
Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Örkény István
képtények: vadállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: bölény, erdei egér, tarajos, sül, fehér kezű
gibbon, orángután
2. észt
képek: punarind, lõokene, kaaren, tihane, kotkas (vörösbegy, pacsirta, holló, cinege, sas)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: síkidomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: rombusz, egyenlő szárú trapéz, pentagon,
hexagon
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: молния, туман, вулкан, волна, сосулка

Már nincs szókártya!
képtények: Ázsia országai, 1-1 infó naponta: Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szíria, Tádzsikisztán,
Tajvan
képtények: virágok, ÚJABB 1-1 infó naponta: hóvirág, nárcisz, muskátli, kamilla, rózsa
4. kínai:
képek: 西瓜 xī guā (görögdinnye), 鳄梨 è lí (avokádó), 柚子 yòu zi (grépfrút), 酸橙 suān chéng
(lime), 橄榄 gǎn lǎn (olajbogyó)
+ jelek
képtények: légzőszervek, 1-1 infó naponta: tüdő, hörgők, rekeszizom, bordák
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

490-492. nap:
1. angol
képek: solar eclipse, hurricane, rainbow, polar light, avalanche
Már nincs szókártya!
képtények: magyar írók, 1-1 infó naponta: Déry Tibor, Eszterházy Péter, Ottlik Géza, Szabó
Magda, Závada Pál
képtények: vadállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: allen galágója, jávorszarvas, mosómedve,
burunduk, óriás panda
2. észt
képek: tuvi, pääsu, musträstas, toonekurg, flamingo (galamb, fecske, feketerigó, gólya, flamingó)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: kör részei, ÚJABB 1-1 infó naponta: körvonal, sugár, átmérő, kör középpontja, érintő
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: затмение сольнца, уриган, радуга, северное сияние, лавина
Már nincs szókártya!
képtények: Ázsia országai, 1-1 infó naponta: Thaiföld, Törökország, Türkmenisztán, Üzbegisztán,
Vietnam
képtények: virágok, ÚJABB 1-1 infó naponta: napraforgó, zsálya, körömvirág, lantána
sétányrózsa, iszalag
4. kínai:
képek: 胡萝卜 hú luó bo (sárgarépa), 南瓜 nán guā (sütőtök), 甜菜 tián cài (cékla), 菜花 cài huā

(karfiol), 卷心菜 juǎn xīn cài (káposzta)
+ jelek
képtények: gége részei, 1-1 infó naponta: gégeporcok, légcső, hangszalagok, hangrés
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

493-495. nap:
1. angol
képek: rectangle, pentagon, hexagon, trapezium, rhombus
Már nincs szókártya!
képtények: magyar költők, 1-1 infó naponta: Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Balassi
Bálint, Illyés Gyula
képtények: vadállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: róka, medve, farkas, mókus, őz
2. észt
képek: kala, konn, sisalik, krokodill, madu (hal, béka, gyík, krokodil, kígyó)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: kör részei, ÚJABB 1-1 infó naponta: szelő, húr, körcikk, körszelet, körív
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: прямоугольник, пятиугольник, шестиугольник, трапеция, ромб
Már nincs szókártya!
képtények: Amerika országai, 1-1 infó naponta: Alaszka, Amerikai Egyesült Államok, Grönland,
Kanada, Mexikó
képtények: virágok, ÚJABB 1-1 infó naponta: margaréta, kardvirág, szegfű, pitypang, harangvirág
4. kínai:
képek: 豆子 dòu zi (bab), 玉米 yù mǐ (kukorica), 豌豆 wān dòu (borsó), 西红柿 xī hóng shì
(paradicsom), 辣椒 là jiāo (paprika)
+ jelek
képtények: kiválasztás, 1-1 infó naponta: vese, húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

496-498. nap:
1. angol

képek: ellipse, triangle, square, circle
Már nincs szókártya!
képtények: magyar költők, 1-1 infó naponta: József Attila, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor,
Pilinszky János, Radnóti Miklós
képtények: vadállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: hiéna, zsiráf, elefánt, kenguru, zebra
2. észt
képek: merivähk, pitser, kilpkonn, merihobu, delfiin (homár, fóka, teknős, rozmár, delfin)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: háromszög tulajdonságai, ÚJABB 1-1 infó naponta: egyenlő oldalú háromszög,
egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, szabálytalan háromszög, a háromszög
magassága
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: эллипс, треугольник, квадрат, круг
Már nincs szókártya!
képtények: Amerika országai, 1-1 infó naponta: Antigua és Barbuda, Argentína, Bahama-szigetek,
Barbados, Belize
képtények: fák, 1-1 ÚJABB infó naponta: akácfa, bükkfa, cserfa, diófa, enyves égerfa
4. kínai:
képek: 芦笋 lú sǔn (spárga), 大蒜 dà suàn (fokhagyma), 土豆 tǔ dòu (krumpli), 卷心菜 juǎn xīn
cài (kelkáposzta), 苤 piě (karalábé)
+ jelek
képtények: vese részei, 1-1 infó naponta: kéregállomány, velőállomány, vesemedence, húgyvezeték,
nefron
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
499-501. nap:
1. angol
képek: cube, cylinder, orb, cone, pyramid, prism
Már nincs szókártya!
képtények: magyar költők, 1-1 infó naponta: Tóth Árpád, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor,
Zrínyi Miklós, Faludy György
képtények: vadállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: csimpánz, menyét, orrszarvú, gepárd, oroszlán
2. észt
képek: liblikas, kiil, putukas, tigu, heinaritsikas (pillangó, szitakötő, bogár, csiga, szöcske)

hozzá tartozó szókártyák
képtények: háromszög tulajdonságai, ÚJABB 1-1 infó naponta: súlyvonal, oldalfelező, szögfelező,
háromszög köré írható kör, háromszögbe írható kör
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: клетка, цилиндр, шар, конус, пирамида, призма
Már nincs szókártya!
képtények: Amerika országai, 1-1 infó naponta: Bolívia, Brazília, Chile, Costa Rica, Dominikai
Közösség
képtények: fák, ÚJABB 1-1 infó naponta: fekete fenyő, lucfenyő, vörösfenyő, gyertyán, hársfa
4. kínai:
képek: 萝卜 luó bo (retek), 西兰花 xī lán huā (brokkoli), 黄瓜 huáng guā (uborka), 骨髓 gǔ suǐ
(tök), 洋葱 yáng cōng (hagyma)
+ jelek
képtények: belső elválasztású mirigyek, 1-1 infó naponta: agyalapi mirigy, csecsemőmirigy,
hasnyálmirigy, here, mellékpajzsmirigy
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

502-504. nap:
1. angol
képek: brain, heart, blood, intestine, abdomen
Már nincs szókártya!
képtények: magyar költők, 1-1 infó naponta: Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Heltai
Jenő, Juhász Gyula, Karafiáth Orsolya
képtények: vadállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: gorilla, denevér, víziló, tigris, vidra
2. észt
képek: lepatriinu, mesilane, kärbes, sipelgas, sajajalgne (katicabogár, méh, légy, hangya, százlábú)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: hidrogén, lítium, nátrium, kálium, rubídium
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: мозг, сердце, кровь, шишка, желудок

Már nincs szókártya!
képtények: Amerika országai, 1-1 infó naponta: Dominikai Köztársaság, Ecuador, Francia
Guyana, Gaudeloupe, Grenada
képtények: fák, ÚJABB 1-1 infó naponta: erdei fenyő, juharfa, kőrisfa, nyárfa
4. kínai:
képek: 西葫芦 xī hú lù (cukkini), 蘑菇 mó gū (gomba), 绿豆 lǜ dòu (zöldbab), 青椒 qīng jiāo
(pritaminpaprika)
+ jelek
képtények: belső elválasztású mirigyek, 1-1 infó naponta: mellékvese, pajzsmirigy, petefészek,
tobozmirigy
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

505-507. nap:
1. angol
képek: pancreas, intestine, windpipe, kidney, lung
Már nincs szókártya!
képtények: magyar költők, 1-1 infó naponta: Kosztolányi Dezső, Nagy Gáspár, Szabó Lőrinc,
Vajda János
képtények: vadállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: jegesmedve, leopárd, sün, őz
2. észt
képek: sääsk, herilane, prussakas, ämblik, vastne (szúnyog, darázs, csótány, pók, féreg)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: cézium, francium, berillium, magnézium, kalcium
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: поджелудочная железа, кишка, тражейная трубка, почка, лёгкие
Már nincs szókártya!
képtények: Amerika országai, 1-1 infó naponta: Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica
képtények: fák, ÚJABB 1-1 infó naponta: nyírfa, platánfa, tölgyfa
4. kínai:
képek: 茄子 qié zi (padlizsán), 菠菜 bō cài (spenót), 葱 cōng (zöldhagyma)
+ jelek

képtények: férfi nem szervek, 1-1 infó naponta: barlangos test, hasüreg, here, hímvessző,
húgyhólyag
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

508-510. nap:
1. angol
képek: liver, gall bladder, skin, muscle
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi írók, 1-1 infó naponta: Honoré de Balzac, Dan Brown, Mihail Bulgakov, Albert
Camus, Agatha Christie
képtények: vadállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: koala, vakond, görény, borz
2. észt
képek: õun, pirn, banaan, vaarikas, apelsin (alma, körte, banán, málna, narancs)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: stroncium, bárium, rádium, bór, alumínium
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: печень, желчный пузырь, кожа, мускул
Már nincs szókártya!
képtények: Amerika országai, 1-1 infó naponta: Kajmán-szigetek, Kolumbia, Kuba, Martinique,
Nicaragua
képtények: gombák, ÚJABB 1-1 infó naponta: mezei szegfűgomba, májusi pereszke, piruló
őzlábgomba, francia szarvasgomba, földtoló galambgomba
4. kínai:
képek: 太阳 tài yáng (nap), 风 fēng (szél), 云 yún (felhő), 树 shù (fa). 花 huā (virág)
+ jelek
képtények: férfi nemi szervek, 1-1 infó naponta: húgycső, mellékhere, keresztcsont, ondóhólyag
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

511-513. nap:
1. angol
képek: skull, backbone, rib, collarbone

Már nincs szókártya!
képtények: külföldi írók, 1-1 infó naponta: Arthur C. Clark, Anton Pavlovics, Csehov, Fjodor
Mihajlovics Dosztojevszkij, Maxim Gorkij, Heinrich Heine
képtények: madarak, ÚJABB 1-1 infó naponta: búbos banka, szajkó, keresztcsőrű, szürke gém,
csuklyás varjú
2. észt
képek: sidrun, ploom, murel, aedmaasikas, virsik (citrom, szilva, cseresznye, eper, őszibarack)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: gallium, indium, tallium, szén, szilícium
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: череп, позвоночник, ребро, ключица
Már nincs szókártya!
képtények: Amerika országai, 1-1 infó naponta: Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts
és Nevis
képtények: gombák, 1-1 ÚJABB infó naponta: fehér szarvasgomba, sárga rókagomba, óriás
csiperke, nagy őzlábgomba, késői laskagomba
4. kínai:
képek: 雨 yǔ (eső), 叶 yè (levél), 青草 qīng cǎo (fű), 花瓣 huā bàn (szirom)
+ jelek
képtények: férfi nem szervek, 1-1 infó naponta: ondóvezeték, prosztata, végbél, végbélnyílás
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

514-515. nap:
1. angol
képek: shoulder blade, pelvis, thigh bone, shin bone and fibula
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi írók, 1-1 infó naponta: Ernest Hemingway, Victor Hugo, Stephen King,
Thomas Mann, Gabriel Garcia Marquez
képtények: madarak, ÚJABB 1-1 infó naponta: póling, sárga barázdabillegető, vadliba, csuszka,
sármány
2. észt
képek: ananaas, melon, viinamari, viigimari, sõstar (ananász, sárgadinnye, szőlő, füge,

ribizli)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: germánium, ólom, ón, nitrogén, foszfor
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: лопаточная кость, таз, бедровая кость, большая и малая берцовая кость
Már nincs szókártya!
képtények: Amerika országai, 1-1 infó naponta: Saint Lucia, Saint Vincent, Salvador, Suriname
képtények: gombák, ÚJABB 1-1 infó naponta: lila pereszke, kerti csiperke, ízletes vargánya,
bimbós pöfeteg, sárga korallgomba
4. kínai:
képek: 石 shí (kő), 胡同 hú tòng (sétány), 方丹 fāng dān (szökőkút), 长椅 cháng yǐ (pad)
+ jelek
képtények: női nemi szervek, 1-1 infó naponta: méhtest, méhnyak, a méh ürege, külső méhszáj,
belső méhszáj
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

517-519. nap:
1. angol
képek: acacia, beech tree, turkey oakm walnut tree, alder tree
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi írók, 1-1 infó naponta: Robert Merle, George Orwell, J. K. Rowling, William
Shakespeare, George Bernard Shaw
képtények: madarak, ÚJABB 1-1 infó naponta: csonttollú, kivi, fehér barázdabillegető, pelikán,
csóka
2. észt
képek: mustikas, arbus, aprikoos, kookospähkel (áfonya, görögdinnye, sárgabarack,

kókuszdió)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: arzén, antimon, bizmut, oxigén, kén
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz

képek: акация, бук, чернильный дуб, грецкий орех, ольха
Már nincs szókártya!
képtények: Amerika országai, 1-1 infó naponta: Trinidad és Tobago, Turks és Caicos szigetek,
Uruguay, Venezuela
képtények: gombák, ÚJABB 1-1 infó naponta: homoki szarvasgomba, sziki csiperke, nyári
szarvasgomba, óriás pöfeteg, ízletes rizike, matsu-take
4. kínai:
képek: 荡 dàng (hinta), 滑动 huá dòng (csúszda), 跷跷板 qiāo qiāo bǎn
(mérleghinta), 沙坑 shā kēng (homokozó)
+ jelek
képtények: női nem szervek, 1-1 infó naponta: hüvely, nyakcsatorna, petefészek, petevezeték, széles
méhszalag
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

520-522. nap:
1. angol
képek: hornbeam, lime, spruce, larch
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi írók, 1-1 infó naponta: Friedrich Schiller, Mihail Solohov, John Steinbeck, J.
R. R. Tolkien, Lev Tolsztoj
képtények: madarak, ÚJABB 1-1 infó naponta: vadkacsa, jégmadár, harkálya, bagoly, vetési varjú
2. észt
képek: porgand, kõrvits, peet, lillkapsas, kapsas (sárgarépa, sütőtök, cékla, karfiol,

káposzta)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: szelén tellúr, polónium fluor, klór
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: граб, липа, ель, лиственница
Már nincs szókártya!
képtények: Austrália és Óceánia országai, 1-1 infó naponta: Amerikai Csendes-óceáni szigetek,
Amerikai Szamoa, Ausztrália, Cook-szogetek, Fidzsi-szigetek
képtények: gyümölcsök, 3. KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: alma, banán, málna, narancs,

őszibarack
4. kínai:
képek: 面包 miàn bāo (kenyér), 黄油 huáng yóu (vaj), 奶酪 nǎi lào (sajt), 牛奶 niú nǎi
(tej), 水 shuǐ (víz)
+ jelek
képtények: női nem szervek (másik ábra), 1-1 infó naponta: hasüreg, húgycső, húgyhólyag, hüvely,
keresztcsont
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

523-525. nap:
1. angol
képek: pine, maple, ash, poplar
Már nincs szókártya!
képtények:külföldi írók, 1-1 infó naponta: Oscar Wilde, Émile Zola, Bertold Brecht, Emily Brontё
képtények: madarak, ÚJABB 1-1 infó naponta: hattyú, páva, pingvin, papagáj, veréb
2. észt
képek: uba, mais, hernes, tomat, pipar (bab, kukorica, borsó, paradicsom, paprika)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: bróm, jód, asztácium, hélium, neon
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: сосна, клён, ясень, тополь
Már nincs szókártya!
képtények: Ausztrália és Óceánia országai, 1-1 infó naponta: Francia Polinézia, Hawaii, Kiribati,
Korall-szigetek, Mariana-szigetek
képtények: gyümölcsök, 3. KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: ananász, sárgadinnye, szőlő, ribizli,
mangó
4. kínai:
képek: 香肠 xiāng cháng (kolbász), 蛋 dàn (tojás), 火腿 huǒ tuǐ (sonka), 沙拉 shā lā
(saláta)
+ jelek
képtények: női nemi szervek (másik ábra), 1-1 infó naponta: méh, méhszáj, petefészek,

petevezeték, végbél
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

526-528. nap:
1. angol
képek: birch, planetree, oak
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi írók, 1-1 infó naponta: Charles Dickens, Friedrich Dürrenmatt, Umberto Eco,
Gustave Flaubert, Johann Wolfgang von Goethe
képtények: madarak, ÚJABB 1-1 infó naponta: vörösbegy, sas, fülemüle, szarka, kakukk
2. észt
képek: spargel, küüslauk, kartul, savoia kapsas, nuikapsas (spárga, fokhagyma, krumpli,
kelkáposzta, karalábé)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, ÚJABB 1-1 infó naponta: argon, kripton, xenon, radon
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: берёза, платан, дуб
Már nincs szókártya!
képtények: Ausztrália és Óceánia országai, 1-1 infó naponta: Marshall-szigetek, Mikronézia,
Nauru, Niue, Palau
képtények: gyümölcsök, 1-1 3. KÖR ÚJABB infó naponta: görögdinnye, sárgabarack, avokádó,
papaya, kókuszdió
4. kínai:
képek: 休旅车 xiū lǚ chē (személyautó), 机车 jī chē (motor), 脚踏车 jiǎo tà chē
(bicikli), 公车 gōng chē (busz), 火车 huǒ chē (vonat)
+ jelek
képtények: nyirokszervek, 1-1 infó naponta: csecsemőmirigy, csontvelő, féregnyúlvány, gyűjtőér,
lép
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
529--531. nap:
1. angol

képek: daisy, gladiolus, carnation, dandelion, bluebell
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi írók, 1-1 infó naponta: Nyikolaj Vasziljevics Gogol, Homérosz, Bohumil
Hrabal, Henrik Ibsen, Arthur Miller
képtények: madarak, ÚJABB 1-1 infó naponta: strucc, cinege, galamb, fecske, gólya
2. észt
képek: seen, redis, kurk, üdi, sibul (gomba, retek, uborka, tök, hagyma)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: felszínformák és vizek, ÚJABB 1-1 infó naponta: tenger, óceán, mocsár, tó, félsziget
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: ромашка,

гладиолус, гвоздика, одуванчик, колоколчик

Már nincs szókártya!
képtények: Ausztrália és Óceánia országai, 1-1 infó naponta: Pápua Új-Guinea, Pitcairn-szigetek,
Salamon-szigetek, Szamoa, Tonga
képtények: zöldségek, 3. KÖR, ÚJABB 1-1 infó naponta: káposzta, kukorica, borsó, paradicsom,
paprika
4. kínai:
képek:
飞机 fēi jī (repülő), 舰 jiàn (hajó), 直升机 zhí shēng jī (helikopter), 火车头 huǒ chē tóu
(mozdony)
+ jelek
képtények: nyirokszervek, 1-1 infó naponta: nyirokerek, nyirokcsomók, orrmandula, torkmandula
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

532-534. nap:
1. angol
képek: forget-me-not, pansy, tulip, hyacinth, lilac
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi írók, 1-1 infó naponta: Moliere, Edgar Allan Poe, Alexandr Szergejevics
Puskin, Jerome David Salinger, Stendhal
képtények: madarak, ÚJABB 1-1 infó naponta: feketerigó, flamingó, pacsirta, holló

2. észt
képek: aeduba, baklažaan, spinat (zöldbab, padlizsán, spenót)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: felszínformák és vizek, ÚJABB 1-1 infó naponta: hegy, forrás, termálvíz, gejzír, patak
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: незабудка, анютины глазки, тюлпан, гиацинт, сирень
Már nincs szókártya!
képtények: Austrália és Óceánia országai, 1-1 infó naponta: Tuvalu, Új-Kaledónia, Új-Zéland,
Vanuatu, Wake-sziget, Wallis és Futuna
képtények: zöldségek, 3. KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: krumpli, retek, uborka, tök, hagyma
4. kínai:
képek:
卡车 kǎ chē (kamion), 拖吊车 tuō diào chē (teherautó), 出租车 chū zū chē (taxi),
地铁 dì tiě (metró)
+ jelek
képtények: nyirokcsomó részei, 1-1 infó naponta: velőállomány, nyiroktüsző, nyirokerek, verőér,
gyűjtőér
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

535-537. nap:
1. angol
képek: poppy, lily, lily of the valley, water lily, violet
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi írók, 1-1 infó naponta: William Makepeace Thackerey, Mark Twain, Francoise
Villon, Tennesse Williams, Virginia Woolf
képtények: tengeri állatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: homár, elefántfóka, rozmár, delfin, tengeri
teknős
2. észt
képek: päike, pilv, tuul, puu, lill (nap, felhő, szél, fa, virág)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: felszínformák és vizek, ÚJABB 1-1 infó naponta: medence, hegység, völgy, gleccser,

vízesés
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: мак, лилия, ландышь, кубышка, фиалка
Már nincs szókártya!
képtények: világűr, ÚJABB 1-1 infó naponta: csillag, bolygó, galaxis, csillaghalmaz, hold
képtények: fák, 3. KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: akácfa, bükkfa, diófa, enyves égerfa, hársfa
4. kínai:
képek:
消防车 xiāo fáng chē (tűzoltó autó), 警车 jǐng chē (rendőrautó), 救护车 jiù hù chē
(mentőautó), 电车 diàn chē (trolibusz), 电车 diàn chē (villamos)
+ jelek
képtények:agy részei, 1-1 infó naponta: agykéreg, kérgestest, thalamus, híd, nyúltvelő
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

538-540. nap:
1. angol
képek: sunflower, snowdrop, daffodil, geranium, camomile, rose
Már nincs szókártya!
képtények:külföldi festők, 1-1 infó naponta: Sandro Boticelli, id. Pieter Brügel, Salvador Dali,
Eugen Delacroix, Jan van Eyck
képtények: tengeri állatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: tengeri sün, oroszlánfóka, tarisznyarák,
tengeri csillag, csikóhal
2. észt
képek: vihm, leht, rohi, kroonleht (eső, levél, fű, szirom)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: felszínformák és vizek, ÚJABB 1-1 infó naponta: folyó, sziget, barlang, sivatag, erdő,
domb
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: подсольнечник, подснежник, нарцис, герань, ромашка, роза
Már nincs szókártya!

képtények:világűr, ÚJABB 1-1 infó naponta: aszteroidák, pulzár, kvazár, fekete lyuk, sötét anyag
képtények: fák, 3. KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: lucfenyő, vörösfenyő, feketefenyő, erdei fenyő,
nyárfa
4. kínai:
képek:
拖拉机 tuō lā jī (traktor), 收割机 shōu gē jī (kombájn), 自卸车 zì xiè chē (dömper), 垃圾
车 lè sè chē (kukásautó), 故障车 gù zhàng chē (autómentő)
+ jelek
képtények: agy részei, 1-1 infó naponta: IV. agykamra, vermis, hypothalamus, középagy,
tobozmirigy, agyalapi mirigy
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

541-543. nap:
1. angol
képek: spade, pincers, pliers, chisel, axe
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi festők, 1-1 infó naponta: Rembrandt, Velazquez, Leonardo da Vinci, Peter Paul
Rubens, Michelangelo, Vezellio Tiziano
képtények: vízi állatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: pisztráng, ponty, aranyhal, bohóchal, sünhal, kis
macskacápa
2. észt
képek: kivi, puiestee, fontään, pink (kő, fasor, szökőkút, pad)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: természeti jelenségek, ÚJABB 1-1 infó naponta: vulkán, köd, villámlás, lavina, sarki
fény
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: лопата, клещы, универсальные клещы, резец, топор
Már nincs szókártya!
képtények: bolygók, 1-1 infó naponta: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter
képtények: virágok, 3. KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: gyöngyvirág, tavirózsa, ibolya, lantána
sétányrózsa, iszalag
4. kínai:

képek: 推土机 tuī tǔ jī (földtúró), 压路机 yā lù jī (úthenger), 铲车 chǎn chē
(targonca), 手提钻 shǒu tí zuàn (talajgyalu)
+ jelek
képtények: agy részei (másik kép), 1-1 infó naponta: központi barázda, homloklebeny, kisagy,
motoros kérgi központ, nyakszirtlebeny
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

544--546. nap:
1. angol: nippers, spanner, electric drill, plane, drill bit
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi festők, 1-1 infó naponta: Edvard Munch, Vincent van Gogh, Pierre-August
Renoir, Claude Monet, Edouard Manet
képtények: kígyók, ÚJABB 1-1 infó naponta: pápaszemes kobra, csörgőkígyó, mexikói királysikló,
vékonykígyó, kockás piton
2. észt
képek: libisemine, kiik, kiiklaud, liivakast (csúszda, hinta, mérleghinta, homokozó)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: természeti jelenségek, ÚJABB 1-1 infó naponta: szivárvány, hurrikán, napfogyatkozás,
tornádó
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: клещы, гаечный ключ, сверлильный станок, рубанок, сверло
Már nincs szókártya!
képtények: bolygók, ÚJABB 1-1 infó naponta: Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó
képtények: virágok, 3. KÖR, ÚJABB 1-1 infó naponta: muskátli, kamilla, rózsa, liliom, pipacs
4. kínai:
képek: 美丽 měi lì (szép), 丑陋 chǒu lòu (csúnya), 明确 míng què (tiszta), 脏 zàng
(piszkos), 黑暗 hēi 'àn (sötét), 明确 míng què (világos)
+ jelek
képtények: agy részei (másik ábra), 1-1 infó naponta: híd, nyúltvelő, halántéklebeny, fali lebeny,
érző kérgi központ, hasadék
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

547-549. nap:
1. angol
képek: hammer, handsaw, wrench, screw, measure tape
Már nincs szókártya!
képtények: külföldi festők, 1-1 infó naponta: Henri Matisse, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Gustav
Klimt
képtények: hüllők, ÚJABB 1-1 infó naponta: elefántteknős, nílusi krokodil, kaméleon, komodói
varánusz, repülő gyík, Costa Rica-i iguána
2. észt
képek: leib, või, juust, piim, vesi (kenyér, vaj, sajt, tej, víz)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 3, KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: hidrogén, lítium, nátrium, kálium rubídium
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: молоток, пила, французкий ключ, винт, рулетка
Már nincs szókártya!
képtények: naprendszer, ÚJABB 1-1 infó naponta: Nap, Hold, Io, Callisto
képtények: gombák, 3. KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: késői laskagomba, sárga korallgomba, kerti
csiperke, mezei szegfűgomba
4. kínai:
képek: 高 gāo (magas), 低 dī (alacsony), 大 dà (nagy), 小 xiǎo (kicsi), 热 rè (forró), 冷
lěng (hideg)
+ jelek
képtények: a gerinc részei, 1-1 infó naponta: gerincvelő, gerincvelői ideg, csigolyalyuk,
csigolyatest
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

550-552. nap:
1. angol
képek: nail, sand paper, screwdriver, rake, hoe
Már nincs szókártya!

képtények: magyar festők, 1-1 infó naponta: Aba Novák Vilmos, Barabás Miklós, Benczúr Gyula,
Csók István, Csontváry Kosztka Tivadar
képtények: ízelt lábúak, ÚJABB 1-1 infó naponta: hőscincér, közönséges cserebogár, lisztbogár, kis
bábrabló, közönséges temetőbogár
2. észt
képek: vorst, muna, sink, salat (kolbász, tojás, sonka, saláta)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 3. KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: cézium, francium, berillium, magnézium,
calcium
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: гвоздь, наждачная бумага, отвёртка, грабли, мотыга
Már nincs szókártya!
képtények: kontinensek, ÚJABB 1-1 infó naponta: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és
Óceánia, Antarktisz
képtények: magyar királyok, ÚJABB 1-1 infó naponta: I. István, Orseolo Péter, Aba Sámuel, I.
András, I. Béla
4. kínai:
képek: 重 zhòng (nehéz), 易 yì (könnyű), 平稳 píng wěn (sima), 粗 cū (érdes), 湿 shī
(nedves), 干 gàn (száraz)
+ jelek
képtények: a gerinc részei, 1-1 infó naponta: csigolyanyúlványok, motoros gyökér, érző gyökér,
csigolyaközti dúc
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

553-555. nap:
1. angol
képek: inside, outside, back, front, left, right
Már nincs szókártya!
képtények: magyar festők, 1-1 infó naponta: Derkovits Gyula, Egry József, Feszty Árpád, Glatz
Oszlár, Ligeti Antal
képtények: ízelt lábúak, ÚJABB 1-1 infó naponta: szarvasbogár, óriás csibor, aranyos futrinka,
burgonyabogár, közönséges ganajtúró
2. észt

képek: sinine pall, pruun kott, punane kruus, tume mantel, värvikas kuup (kék labda, barna

táska, piros bögre, sötét kabát, színes kocka)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 3. KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: stroncium, bárium rádium, bór, alumínium
pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: паружно, внутренно, назад, перед, правый, левый
Már nincs szókártya!
képtények: óceánok, ÚJABB 1-1 infó naponta: Csendes-Óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán, Délióceán, Északi sarki-óceán (Jeges-tenger)
képtények: magyar királyok ÚJABB 1-1 infó naponta: Salamon, I. Géza, I. László, Könyves
Kálmán, II. István
4. kínai:
képek: 短 duǎn (rövid), 长 zhǎng (hosszú), 许多 xǔ duō (sok), 少数 shǎo shù (kevés),
锐 ruì (éles), 钝 dùn (tompa)
+ jelek
képtények: szervek, 1-1 infó naponta: agy, szív, vér, artéria és véna
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

556-558. nap:
1. angol
képek: spring, summer, autumn, winter
Már nincs szókártya!
képtények: magyar festők, 1-1 infó naponta: Lotz Károly, Madarász Viktor, Mányoki Ádám,
Mednyánszky László, Munkácsy Mihály
képtények: ősállatok, ÚJABB 1-1 infó naponta: óriás őskétéltű, óriás mocsári hüllő, gyíkmadár,
sisaktaréjos repülőgyík, óriás ősrák
2. észt
képek:must kass, ilus lill, suur maja, kõrge puu (fekete macska, szép virág, nagy ház,

magas fa)
hozzá tartozó szókártyák
képtények: atomok, 3. KÖR ÚJABB 1-1 infó naponta: gallium, indium, tallium, szén szilícium

pöttyös kártyák: két lépéses művelet
3. orosz
képek: весна, лето, осень, зима
Már nincs szókártya!
képtények: Európa országai, ÚJABB 1-1 infó naponta: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium,
Bosznia Hercegovina
képtények: magyar királyok ÚJABB 1-1 infó naponta: II. Vak Béla, II. Géza, III. István, II. László,
IV. István
4. kínai:
képek: 薄 báo (sovány), 脂肪 zhī fáng (kövér), 宽 kuān (széles), 窄 zhǎi (keskeny), 充
分 chōng fèn (tele), 空 kōng (üres)
+ jelek
képtények: szervek, ÚJABB 1-1 infó naponta: agy, szív, vér, artéria és véna
pöttyös kártyák: két lépéses művelet

