
Tantárgy: Magyar irodalom 

Osztály: 3. a 

Az óra témája: Az Agyag-hegyen című mese feldolgozása 

Időpont: 2020. 03. 19. 

 

Feladatok: 

(Höflinger Attila, Kuruc Vivien, Szilágyi Bence) (Levente) 

A tk. 113-117. oldalán található olvasmánnyal foglalkozz! – Az Agyag-hegyen c. mese 

1. Számozd meg a szövegben található kérdéseket! (zöld csíkok) 

2. Olvasd el a történetet a 5. kérdésig! 

3. Írd fel az olvasás füzetedbe a mese címét! 

4. Válaszolj teljes mondattal a kérdésekre! Vagy a szövegből keresed ki a megfelelő választ 

vagy a saját szavaiddal fogalmazod meg, mindkét megoldás jó lesz. 

5. Gyakorold a szöveg olvasásását! 

6. Rajzold le a történet egyik jelenetét külön lapra! 

Házi feladat: Ha van lehetőséged internet-hozzáféréshez, keress rá Wikipédián a veréb szóra! Írj 

róla néhány adatot! 

Olvasd el a szöveget többször! 

Végezd el a feladatokat! 

 

1. Színezd ki a rajzot a szöveg alapján! 

 



Válaszolj a kérdésekre! 

- Kik játszanaka játszótéren? ______________________________________________ 

- Mi van Zsófi fején? ____________________________________________________ 

- Milyen színűek a lapátok? _______________________________________________ 

Írj legalább tíz szót a képről! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Az osztályé: 

A tk. 113-117. oldalán található olvasmánnyal foglalkozz! – Az Agyag-hegyen c. mese 

1. Számozd meg a szövegben található kérdéseket! (zöld csíkok) 

2. Olvasd el a történetet a 9. kérdésig! 

3. Írd fel az olvasás füzetedbe a mese címét! 

4. Válaszolj teljes mondattal a kérdésekre! Vagy a szövegből keresed ki a megfelelő választ 

vagy a saját szavaiddal fogalmazod meg, mindkét megoldás jó lesz. 

5. Gyakorold a szöveg olvasásását! 

6. Rajzold le a történet egyik jelenetét külön lapra! 

Házi feladat: Ha van lehetőséged internet-hozzáféréshez, keress rá Wikipédián a veréb 

szóra! Írj róla néhány adatot! 

 

spanyol anyanyelvű tanulóké: 

Leer y aprender parablas! 

alfabético 

carta (letra) 

libro 

leer 

escribir 

palabra 

silabear 

sentencia 

expresión 

idea 

ábécérend 

betű 

könyv 

olvas 

ír 

szótagol 

szó 

mondat 

kifejezés 

elképzelés 

 



Conectar su significado Húngara de las palabras en español! 

 

escribir   leer   szó 

silabear  ír  olvas  alfabético 

betű   libro  ábécérend  

palabra  carta (letra)  könyv  mondat 

kifejezés  idea   szótagol 

sentencia  elképzelés expresión

Dibujarlo! 

 

könyv 

 

 

 

 csónak  

labda 

 

 

 sátor  

csillag 

 

 

 hal  

ceruza 

 

 

 bokor  

kutya 

 

 

 

 autó  

 

 

Zahib 

Egészítsd ki a mondatokat és írd le őket magyarul! 



 

 


