
Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Osztály: 3. a 

Az óra témája: Az igekötős igék – fogalomalkotás nyelvi tapasztalat és megfigyelés alapján 

Időpont: 2020. 03. 24. 

 

Feladatok: Vivi, Attila, Bence 

- Figyeld meg a képet! 

 

- Olvasd el figyelmesen az igekötős igékre vonatkozó szabályt! 

Az igekötő módosítja az ige jelentését. (Pl.: megír, aláír, beír, összeír.) A 

leggyakoribb igekötők: be, ki, le, fel, meg, el, át, rá, keresztül, ide, oda, szét, 

össze, vissza. 
- Tanuld meg az igekötőket!  

- Nyisd ki a munkafüzetedet a 78. oldalon! 

- Az 1. feladattal fogunk foglalkozni. Döntsd el, a felsorolt igék melyik képhez 

kapcsolódhatnak! Írd a képek alá a megfelelőt! 



megissza, kiborul, megszólal, megtartja, felássa, elrepül, felugrik, meggyullad, 

eldöl, megéget, megmunkálja, felébreszt, megsimogat, elkapja, felszáll, megfog 

- Végezd el a 78. oldal 3. feladatát! A kiegészített mondatokat másold le a 

füzetedbe! 

- Házi feladat: Munkafüzet 79. oldal 4., (Szorgalmi az 5. feladat) 

Ügyesen, figyelmesen dolgozz! 

 

Feladatok: az osztályé 

- Figyeld meg a képet! 

 

- Olvasd el figyelmesen az igekötős igékre vonatkozó szabályt! 

Az igekötő módosítja az ige jelentését. (Pl.: megír, aláír, beír, összeír.) A 

leggyakoribb igekötők: be, ki, le, fel, meg, el, át, rá, keresztül, ide, oda, szét, 

össze, vissza. 
- Tanuld meg az igekötőket! 

- Nyisd ki a munkafüzetedet a 78. oldalon! 



- Az 1. feladattal fogunk foglalkozni. Döntsd el, a felsorolt igék melyik képhez 

kapcsolódhatnak! Írd a képek alá a megfelelőt! 

megissza, kiborul, megszólal, megtartja, felássa, elrepül, felugrik, meggyullad, 

eldöl, megéget, megmunkálja, felébreszt, megsimogat, elkapja, felszáll, megfog 

- Válassz ki 5 igét és írj velük mondatot a füzetedbe!  

- Végezd el a 78. oldal 3. feladatát! Másold le a kiegészített mondatokat a 

füzetedbe! 

Házi feladat: Munkafüzet 79. oldal 4., 5. feladat 

Ügyesen, figyelmesen dolgozz! 

 

Feladatok: Maria, Ronan, Fabiana, Zahid 

Írd a szavakat a megfelelő helyre! 

juhász város kajak néger majom válasz 

Sportcsónak. Egy- vagy kétüléses. Evezővel hajtják. _______________________ 

Az meberek egyik csoportja. Sötét bőrük van. ___________________________ 

Nagyobb település. Több ezer lakója lehet. ____________________________ 

Olyan pásztor, aki a juhokat őrzi. _______________________________ 

Állat. Csapatokban él, növényt, gyümölcsöt eszik. ______________________ 

Kérdésekre adott felelet. Lehet szóbeli és írásbeli. ___________________________ 

 

Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal! 

bokorban, fazékban, Tojásból, banánt, homokban 

A kisgyerek szeret a _________________________ játszani. 

A ________________________ forr a leves. 

________________________ kel ki a kiscsibe. 

Anya ____________________________ is tett a gyümölcssalátába. 

A _______________________ lapul a nyuszi.  



Sok sikert! Tudom, nem könnyű a feladatok elvégzése. De ügyesek vagytok!Mire 

legközelebb találkozunk, már Ti is sok mindent el fogtok tudni mesélni magyarul 

is. 

 


