
Magyar irodalom: III. 24. 

Olvasd el többször az alábbi szavakat! Figyelj a pontos olvasásra! 

 

tudjátok, Icu, Samu, fészek, ül, gólya, daru, szürke, Pityu, anyu, apu, sok, 

húzza, nagy, áru, bábu, két, figyeli, kapu, batyu, elalszik, zsalu, hamu, 

falu, elszenderül, bezárul, fura, rácsos, baktat, áll, bábszínház, drót, 

ötvenhat, gyalu, jön, összeszedtem, felsorolom 

 

Feladatok: 

1. Válogasd szét a szavakat a következő csoportokba! (Írd a sor elejére 

a szófajt és gyűjtsd ki a megfelelő szavakat!) 

ige:  

főnév: 

tulajdonnév: 

melléknév: 

számnév: 

 

 

2. Olvasd el a következő mondatokat! Írd meg azoknak a mondatoknak 

a sorszámát, amelyikben megtalálod a fenti szavak valamelyikét! 

1. A kiskutya hangosan ugatott. 

2. Ugye ti is tudjátok már a verset? 

3. Ági és Icu jó barátnők. 

4. A falu kisebb település, mint a város. 

5. Messzire utaztam a szüleimmel. 

6. Összeszedtem a fa alól a gyümölcsöt. 

7. Elolvastam egy cicáról és kutyáról szóló könyvet. 

8. Megszámoltam a kisautókat, pont ötvenhat darab van. 

9. Nagyon várom már a nyári szünetet. 

 

Magyar nyelvtan: III 24. 

Minden feladatot a füzetbe végezz el! 

 

 

1. Csoportosítsd az igéket a megfelelő személyes névmásokhoz! 



rohangálok, csodálkozunk, mászol, kérek, mondogatja, beszélgettek, 

mesélek, tornásznak, énekelsz, mosogat, vásárolnak, alszol, megy, 

beszélgetünk, néztek, építenek, írunk, labdáztok 

 

én:    te:    ő: 

mi:    ti:    ők 

 

 

2. Válassz ki az igék közül hármat és írj velük mondatot! 
 

 

3. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék segítségével! 
 

lemossa, Visszamegyek, megmosta, felmászott, Kiveszem, Bemegyek, 

szétrágta 

 

_______________ a boltba kenyeret venni. 

Apa _______________ az autót, mert nagyon koszos. 

_______________ a fiókból a kanalakat. 

A macska __________________ a háztetőre. 

Mindenki ______________ a kezét ebéd előtt? 

_________________az osztályba a tornazsákomért. 

A kutyám ______________ a papucsot. 
 

Szorgalmi feladat: 

https://learningapps.org/7619354 

https://learningapps.org/9146522 

https://learningapps.org/7619378 

 

Technika: III.24. 

Készüljünk együtt a Húsvétra! Készítsetek otthon papírdekorációkat! Egy 

ismerős technika!  Használhatsz bármilyen otthon fellelhető papírt! 

Jó munkát! Jó szórakozást!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4qbY7GItKfQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIk30Z8atcY 

 

https://hu.pinterest.com/pin/422281205917913/ 
 

https://learningapps.org/7619354
https://learningapps.org/9146522
https://learningapps.org/7619378
https://www.youtube.com/watch?v=4qbY7GItKfQ
https://www.youtube.com/watch?v=eIk30Z8atcY
https://hu.pinterest.com/pin/422281205917913/


https://hu.pinterest.com/pin/353180795769600998/ 

 

 

4.a 2 csop    2021. március 24 

 

1.Írd le az új szavakat a szótárfüzetbe 

cow  tehén 

goat  kecske 

chicken  csirke 

fly  repül 

animal  állat 

This is  Ez itt 

 

2. Tk. 38.old. 2. feladat. Olvasd el a „Farm animals” szöveget, másold le a füzetbe és fordítsd le ! 

 

Házi feladat:. Mf. . 38 oldalon csináld meg 1. és 2. feladatot és tanuld meg az új szavakat !. 

 

Határidő: március 26. 

 

https://hu.pinterest.com/pin/353180795769600998/

