
Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Osztály: 3.a 

Az óra témája: Az igekötő az ige előtt áll – helyesírás gyakorlása 

Időpont: 2020. március 30. 

Az osztályé: 

 

Elevenítsük fel a szabályt! – Ha az igekötő az ige előtt áll, akkor egybeírjuk az igével. 

Leggyakoribb igekötőink: be, ki, le, fel, meg, el, át, rá, keresztül, ide, oda, szét, össze, vissza 

 

Feladatok: 

- Nyisd ki a nyelvtan munkafüzetedet a 80. oldalon! 

- Az 1. feladatban leírt igékhez próbáljatok minél több igekötőt kapcsolni és írjátok le őket! 

- Figyeljetek, hogy a b.) feladatrészbe beillesztett igék értelmet adjanak a mondatnak! 

- Oldjátok meg a 2. feladatot! Minden sorba két igekötős igét írjatok a példák szerint! 

- A 3. feladat megoldásában segít, ha előtte hangosan kimondod az igéket a fel igekötő 

hozzámondásával! Így könnyen meg fogod találni a kakukktojást! A feladat b. részét nem 

kell megcsinálni. 

 

- Ha van lehetőséged, nyisd meg ezt a linket és végezd el a feladatot! Írd le azokat az 

igéket, amelyekkel foglalkozik a feladat! Írj hozzájuk egy rokon értelmű igét! Írd le, hogy 

milyen állatok jelennek meg a képen! 

(A linket úgy tudod megnyitni, hogy rákattintasz jobb egérgombbal és a „hivatkozás 

megnyitása” részt választod) 

 

- https://learningapps.org/7619354 

 

Kérem a munkafüzet oldalát lefényképezve visszaküldeni! 

 

Házi feladat: Munkafüzet 81./4 a., b. része 

 

 

https://learningapps.org/7619354


Maria, Ronan, Fabiana, Zohaib feladata: 

Gyakorold a magyar ábécét: 

magánhangzók: 
rövid a, e, i, o, ö, u, ü 

hosszú á, é, í, ó, ő, ú, ű 
 

mássalhangzók 

egyjegyű b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, z 

kétjegyű cs, dz, gy, ly, ny, sz, ty, zs 

háromjegyű dzs 
 

Pótold a szavakban az a-á betűket! 

 

 

Olvasd össze a betűket a nyilak irányába! Írd le a szavakat! 

 

Olvas el hangosan a szavakat! Húzd alá a szavakban a rövid magánhangzókat! 

sál, cica, ásó, autó, nap, maci, mázol, rózsa, tulipán, újság 

 

 

 


