
Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Osztály: 3. a 

Az óra témája: Az igekötő az ige után áll 

Időpont: 2020. 04. 06. 

 

Feladatok: 

A mai nyelvtan feladatunk az igekötős igék helyesírásának második lépése lesz, amikor  

az igekötő az ige után áll. 

Figyled meg a következő mondatokat! 

Beköszöntött a tavasz.    A tavasz még nem köszöntött be. 

Visszajöttek már a fecskéink?   Még csak a gólyák jöttek vissza. 

Hamarosan kinyílik a nárcisz.   Az orgona majd később nyílik ki. 

A példamondatok alapján már te is felfedezhetted a szabályt. 

Ha az igekötő az ige után áll, a két szót különírjuk. 

- Kérem, hogy a szabályt pirossal másold be a nyelvtan füzetedbe! 

Feladat: 

- Bontsd szavakra a következő tagolatlan mondatokat! Írd le őket helyesen! Vigyázz az 

igekötős igék helyesírására! 

Bemutatkozáskorálljfel!  

Nézzráamásikemberre! 

Érthetőenmonddelateljesnevedet! 

Kézfogáskoregypicithajoljmeg! 

- A leírt mondatokat kérem elküldeni! 

 

Házi feladat: Munkafüzet 82. /2. a.) feladat 

 

 

Spanyol tanulóké 



- Fordítsd le magyarra a következő mondatokat! (Traduce las oraciones al 

húngaro!)  

-  Írd le a magyar mondatokat! (Escribe las oraciones húngaras!) 

- Yo voy al banco.  

- Él va a la estación.  

- Ella ve la calle.  

- Vosotros vais a casa. 

- Juan lee el periódico. 

- La casa es muy bonita. 

- La calle es estrecha. 

- Es una ciudad muy bonita. 

- El edificio es muy moderno. 

- La muchacha es bonita. 

 

- Olvasd el a magyar mondatokat! (Lee las oriciones húngaras!) 

 

Tavasz van. Szépen süt a nap. A madarak vidáman énekelnek. Az emberek is 

örülnek a jó időnek. Sétálnak a parkokban, kirándulnak a közeli hegyekben. A 

gyerekek hangosan játszanak a téren. A fiúk fociznak, a lányok fogócskáznak. 

 

- Gyakorold a magyar betűk írását! Praktica escribiendo cartas húngaras! 

 



Zohaib feladata: 

- Fordítsd le magyarra a következő mondatokat! (Translate the sentences into 

Hungarian!)  

-  Írd le a magyar mondatokat! (Write the Hangarian sentences!) 

- We’ll go swimming now. 

- Do you want to come with me? 

- Bring your coat. 

- Give me the pen. 

- Where is the newspaper? 

- This is the book I told you about. 

- I don’t like tea. 

- Summer is my favourite season. 

- It’s a nice day. 

 

- Olvasd el a magyar mondatokat! (Read the Hangarian sentences!) 

 

Tavasz van. Szépen süt a nap. A madarak vidáman énekelnek. Az emberek is 

örülnek a jó időnek. Sétálnak a parkokban, kirándulnak a közeli hegyekben. A 

gyerekek hangosan játszanak a téren. A fiúk fociznak, a lányok fogócskáznak. 

 

- Gyakorold a magyar betűk írását! (Praktice writing Hungarian letters!) 

 


