
Magyar nyelvtan: III. 29. 

Az ige cselekvést, történést, létezést fejez ki. Idejét tekintve beszélünk múlt, 

jelen és jövő időről. 
 

Feladatok: 

A tankönyv 56./1., 2. feladatából gyűjtsd ki az igéket és írd őket a füzetedbe! 

A tankönyv 56./3. feladat utasítása után írj a múlt idejű igékkel mondatot! 

A cselekvő száma és személye ne változzon a mondatban sem! 

 

Írd le a következő igék múlt és jövő idejű alakjait! A cselekvő száma és személye 

ne változzon! (Például: látok - láttam - látni fogok) 

 

főz, mosok, ásunk, léptek, sorakoznak, kapsz, néz, győzünk, ráznak, 

téptek, sorakoznak, zokog, dobunk, fagy, nevetnek 

Figyelj a helyesírásra! 

 

Szorgalmi feladat: 

https://learningapps.org/5613797 

https://learningapps.org/7144510 

https://learningapps.org/10276762 

 

 

Magyar irodalom: III. 29. 

 

Válaszd ki a két szöveg közül az egyiket! Olvasd el a szöveget és válaszolj 

írásban a kérdésekre! A füzetedbe dolgozz! 

 
Mocsári gólyahír 

A gólyahír évelő gyomnövény. Mocsaras réteken, patakok, tópartok mentén, víz borította erdőkben 

tömegesen jelenik meg. 

Sokféle neve van: hívják gólyavirágnak, békavirágnak, jégvirágnak, kácsavirágnak, lótácsnak, 

mocsárvirágnak. 

Szára 25-30 cm magasra is megnő, belül csöves. Felső részén többfelé elágazik, és minden elágazás 

egy-egy virágot tart. A tövénél megjelenő levelek nagyobbak, szív alakúak, hosszú nyelűek és 

bokrot alkotnak. A szárán lévő levelek rövid nyelűek vagy nyél nélkül öleli körül a szárat. Szélük 

csipkés vagy fogas. 

Virágja 5 fényes, aranysárga sziromból áll, közepén sok-sok apró porzó van. Áprilistól júniusig 

sárga virágszőnyegével tűnik fel élőhelyén. Magja piros-barna színű. Kizárólag magról szaporodik. 

https://learningapps.org/5613797
https://learningapps.org/7144510
https://learningapps.org/10276762


 

1. Miről szól a szöveg? Húzd alá a választ! 

mocsárlakó madárról vízkedvelő növényről virág reklámról 

 

2. Húzd alá a helyes mondatot! 

A gólyahír egynyári gyomnövény. A gólyahír évelő gyomnövény. 

 

3. Alkoss a négy szóból két összetett szót! 

szőnyeg hír gólya  virág 

_________________________  _______________________________ 

hely arany  élő sárga 

_________________________  _______________________________ 

4. Másold ki a szövegből a gólyahír sokféle nevét! 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Írd a megfelelő növényi részt a jellemzői mellé! 

- 25-30 cm magasra is megnő: _______________________ 

- mindegyik elágazás egy-egy virágot tart:__________________________ 

- a tövénél levőek nagyobbak és szív alakúak: ________________________ 

- 5 fényes, aranysárga sziromból áll: ___________________________ 

- piros-barna színe van: ___________________________________ 

6. Tegyél X-szet ahhoz az állításhoz, amelyik igaz az olvasott növényre! 

Évelő gyógynövény. ____  Évelő gyomnövény. ____ 

Csak magról szaporodik. _____ Nem csak magról szaporodik. 

Áprilistól júliusig nyílik. _____ Áprilistól júniusig nyílik. 

 

Pongyola pitypang 

Másik ismert neve: gyermekláncfű. Kerti pázsitokban, kaszálókon, legelőkön, út menti füves 

helyeken tavasszal mindenütt virítanak virágfészkei. 

karószerű gyökere mélyen a talajba hatol. A tövénél levélrózsát alkotó levelei 10-30 cm 

hosszúak, lándzsaszerűek, szélük fogazott. A virágot tartó szár 5-40 cm magas, egyenes, belül 

üreges. Ha leszakítod, tejszerű ragadós, fehér nedvet ereszt, ezért tévesen „kutyatejnek” is 

hívják. 

Virágjai élénksárgák, márciustól júniusig virítanak. Termései szappanbuborékra emlékeztető, 

gömbszerű formát képeznek. A gyerekek szívesen fújják, röptetik messzire. A kicsiny 

termések sokáig lebegnek a levegőben, mint parányi ejtőernyők. 

Gyógynövény. A népi gyógyászatban gyökereit étvágyjavító szerként ismerik. A virágaiból 

készült szirupot, mézet köhögéscsillapításra használják. Fiatal leveleiből tavasszal salátát 

készítenek. 

 



1. Mi a pongyola pitypang másik neve? _____________________________________ 

2. Hol virít ez a növény? Húzd alá a szövegben! 

3. Írd az állítások előtti számokat a megfelelő növényi részek mellé! 

1. szélük fogazott  6. 5-40 cm magasak 

2. belül üreges   7. karószerű 

3. élénksárga   8. 10-30 cm hosszúak 

4. lándzsaszerűek  9. tejszerű, ragadós nedv 

5. egyenes   10. levélrózsát alkotnak 

GYÖKÉR: ____________________  LEVÉL:__________________ 

SZÁR: __________________   VIRÁG: __________________ 

4. Húzd alá az igaz állításokat! 

A szövegben olvashattál: 

- a pitypang kártevőiről  a pitypang élőhelyeiről 

- a pitypang gyökeréről, leveléről, száráról  a pitypang szaporításról 

- a pitypang irtásáról   a pitypang virágjáról, terméséről 

- a pitypang hasznáról  a pitypang tartásáról 

 

5. Keretezd be annak a növényi résznek a nevét, amelyet a nép gyógyászatban használnak! 

Mire jó? Kösd össze! 

GYÖKÉR SZÁR LEVÉL VIRÁG TERMÉS 

 

 vitaminsaláta  étvágyjavító  köhögéscsillapító 

 

Tantárgy: Matematika 

Osztály: 4.a 

Időpont:2021. március 29. 

Tananyag:Írásbeli osztás.Gyakorlás. 

BECSÜLJ!! és végezd el az osztásokat  

a)578:3=                      b) 3742:3= 

   614:5=                           7612:6= 

   926:7=                           5479:4= 

   832:6=                            6157:5= 

   753:4=                            9463:7= 

   952:9=                            9146:8= 

…….és a szórakozás se maradjon el   



https://learningapps.org/2672100 

 

Szép napot és szép hetet kívánok!!! 

KÖSZÖNÖM A MUNKÁD !!!! 

 
info 4a 1 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, esetleg 

csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)!  

Téma:  (N)etikett, avagy illik, nem illik… 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A számítástechnikai hálózatok (mint pl. az Internet) kialakulásával rengeteg ember kapcsolódott össze egymással, ezért 

szükségessé vált a viselkedés írott és íratlan szabályozása. 

További információkat a Classroom felületén találtok: 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODY4NTU3ODgx/a/MjgxMDAxMTQxOTk1/details 

Házi feladat: 

A házi feladatot töltsétek fel a Classroomba. 
 
Határidő:  2021.03.31. Jó munkát és maradj otthon! Zsolt bácsi 

https://learningapps.org/2672100
https://classroom.google.com/c/MTY1ODY4NTU3ODgx/a/MjgxMDAxMTQxOTk1/details

