
2021.03.23. Fogalmazás 3.a 

Kedves Gyerekek! 

A fogalmazás órán sokszor beszéltünk arról, hogy érdekesebb, színesebb lehet a történet, 

amit írsz, ha van benne párbeszéd. Ma erről lesz szó. A Munkafüzetedben fogsz csak 

dolgozni. 

A mesékben, regényekben a beszélgetést, más néven párbeszédet hogyan ismered fel? 

A mondatok elején mindig találsz  - , vagyis gondolatjelet. 

Valaki mond valamit, a másik pedig felel rá. Ez a párbeszéd. 

A többi mondatot a mesélő meséli, az nem párbeszéd. 

A párbeszéd annál jobb, minél több mondatfajtát tartalmaz. Vagyis kijelentő, kérdő, felkiáltó, 

felszólító, óhajtó. Remélem emlékszel a mondatfajtákra!!! 

Például: 

-Kimegyek az udvarra.    kijelentő 

-Holnap mit fogsz csinálni?     -kérdő 

-Jaj , de elfáradtam!    felkiáltó 

-Ne legyél szomorú!      felszólító 

-Bárcsak már Húsvét lenne!    óhajtó 

Nézd meg a legutóbbi mesét az Olvasókönyvben! Sok-sok párbeszéd van benne./A két 

tündér/  Ezért nem lesz unalmas a mese. Beszélnek a tündérek egymás között, és a két 

asszonnyal is. A többi mondatot a mesélő mondja. 

Most vedd elő a Fogalmazás Munkafüzetet, és oldd meg a 71.oldal 4./a feladatát! 

Következik az 5.feladat a és c! 

Jó példa a 70.oldal 2.a feladata a párbeszéd nélküli és a párbeszédes szövegre. Nézd csak 

meg! 

Végezetül készítsd el a Munkafüzet 70.oldal 3.a,b feladatot !Múlt héten pont ezt a mesét 

néztétek meg ,így egyszerű lesz kitalálni melyik ez a mese. Ha elfelejtetted, nézd meg 

mégegyszer! 

A mese linkje:https://vimeo.com/519422670 

A jelszó ,amivel 

beléphettek:MaszkbabszinhazMatyasreszletek 

Így már könnyebb lesz kitölteni , igaz? Kérem erről az oldalról a fotót! 



Jó munkát kívánok! 

Andi néni 
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Kedves Gyerekek! 

Tegnap fontos esemény volt a világban, egy zöld jeles nap: A VÍZ VILÁGNAPJA. 

Ha lenne iskola, akkor tegnap személyen emlékeztünk volna meg a Víz Világnapjáról. Így most csak 

gondoljatok a VÍZ fontosságára, mert ugye tudod, VÍZ NÉLKÜL SZÁMUNKRA NINCS ÉLET! 

Éppen ezért vigyáznunk kell rá! Te mit teszel ezért? Remélem sok mindent! Például elzárod a csapot, 

ha már nincs rá szükség, vagy nem dobálsz a természetes vizekbe semmit, vagy nem öntesz a 

lefolyóba zsíros, olajos dolgokat. Ugye te ÖKOISKOLÁS vagy, még jobban figyelsz ezekre!  

Köszöni neked a VÍZ, és a vízben élő állatok, növények! 

Kérlek nézzétek meg ezeket a rövid videófilmeket! 

https://youtu.be/TY5NGzDRfRQ 

https://youtu.be/VOBGmiOXAiw 

https://youtu.be/iuy1EaNwv_M 

Találtam néhány játékot is! 

https://wordwall.net/hu/resource/957424/v%C3%ADz-vil%C3%A1gnapja 

https://wordwall.net/hu/resource/12584780/k%c3%b6rnyezetismeret/v%c3%adz-vil%c3%a1gnapja 

https://wordwall.net/hu/resource/12846494/v%C3%ADz-vil%C3%A1gnapja 

 

Én tudom, hogy ti nagyon odafigyeltek a vízpazarlásra is az iskolában , ennek nagyon örülök! 

A családot is mindig figyelmeztesd! 

 

A VÍZ LEGYEN VELETEK! 

 

Andi néni 
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Kedves Gyerekek! 

A tegnapi víz világnapjához kapcsolódva ma nem lesz más dolgod, mint meghallgatni ezeket a 

dalokat, zenéket, és amelyiket ismered énekeld te is! 

1.Gryllus Vilmos: Zápor 

https://www.youtube.com/watch?v=tWeiK4432Ew&list=PL-H6S918wodHcTKoRqqLK89w-TXv8Kjnn 

2.Kaláka:Esődal 

https://www.youtube.com/watch?v=GVyL4j8Fvko&list=PL-H6S918wodHcTKoRqqLK89w-

TXv8Kjnn&index=9 

3.Handel: Vizizene   Ezt még Dani bácsival hallgattátok,emlékeztek? 

https://www.youtube.com/watch?v=7N0wmOgyoOo&list=PL-H6S918wodHcTKoRqqLK89w-

TXv8Kjnn&index=11 

4.A víz hangjai 

https://www.youtube.com/watch?v=CKNsExi_sfc 

5.Ess eső ess! 

https://www.youtube.com/watch?v=_H58K5lvs-E 

 

Ezeket már ismered: 

5.Gryllus Vilmos: Csepp, csepp ,csepereg  

https://www.youtube.com/watch?v=CKNsExi_sfc 

6.Esik az eső 

https://www.youtube.com/watch?v=VeUFY-sQnM8 

 

Remélem egy kicsit te is felfrissültél, mint egy jó kis tavaszi zápor után a levegő! 

 

Kellemes kikapcsolódást ! 

 

Andi néni 
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