
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: A névmás 

1. A mai első feladatotok a számnévhez tartozó dolgozat megírása, amit a Classroomon 

találhattok meg. Dolgozzatok nagyon figyelmesen, mert osztályozom! 

 

2. A következőkben pedig elkezdünk foglalkozni egy új szófajcsoporttal. Ezek a 

névmások. Másoljátok le a füzetbe a számnévről írt vázlatot! 

 

Névmás 

 

A névmás főneveket, mellékneveket, számneveket helyettesítő szófaj. 

Jellemzői: - használatukkal elkerülhetjük a szóismétlést 

- a szövegben előre- és visszautalhatunk velük 

- jelentésüket a beszéd- és szövegkörnyezet határozza meg 

- ragozhatók 

 

3. Nézzétek meg az Okostankönyv névmások bevezetéséhez kapcsolódó oldalát, és 

végezzétek el az ott található feladatot! 

Az oldalt az alábbi linken találjátok: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/fejezet_03_fejezetnyito 

 

Házi feladat: Megtanulni a füzetbe leírt vázlatot. Írásbeli feladat: Az alábbi linken szintén az 

Okostankönyv egyik oldalát találjátok. Az oldalt végigolvasni nem kell, csak lefelé görgetve 

megkeresni és elvégezni a következő feladatokat: A pudingőr 

                A szeplők 

                Csendes hó 

 
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_026 

A megoldott feladatokat a Classromba kell feltölteni. 

 

Clase: 6.a Tema: gramática húngara Tema: El pronombre 1. Su primera tarea hoy es escribir una disertación en el 
número, que puede encontrar en el Aula. ¡Trabaja con mucho cuidado porque califico! 2. A continuación, 
comenzamos a tratar con un nuevo grupo de sustantivos. Estos son pronombres. Copie el boceto del número en 
el folleto. Pronombre Un pronombre que reemplaza sustantivos, adjetivos y números. Características: - utilícelos 
para evitar la repetición - para avanzar y retroceder en el texto - su significado está determinado por el entorno de 
voz y texto - se pueden capturar 3. ¡Eche un vistazo a la página del Smartbook relacionada con la introducción de 
pronombres y complete la tarea allí! Puede encontrar la página en el siguiente enlace: 
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/fejezet_03_fejezetnyito Tarea: Para aprender el boceto descrito en 
el folleto. Asignación escrita: en el siguiente enlace también encontrará una de las páginas del Smart Book. No 
tiene que leer la página, solo desplácese hacia abajo para encontrar y realizar las siguientes tareas: El protector 
de pudín Las pecas Nieve silenciosa https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_026 Las tareas 
resueltas deben cargarse en Classrom. 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/fejezet_03_fejezetnyito
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_026


 


