
Erkölcstan: III. 30. 

Olvasd el a történetet és figyeld meg a tanulságot!  
 

A kút és a szamár tanmeséje 

 

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, 

miközben a paraszt megpróbált rájönni, mit is tehetne. 

Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni; 

nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. 

Áthívta a szomszédjait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott és elkezdték 

a földet lapátolni a kútba. A szamár megértette, mit történik, és először rémisztően 

üvöltött. Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott. Pár lapáttal később a paraszt 

lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár valami 

csodálatosat csinál. Lerázza magáról a földet és lépéssel feljebb mászik. Ahogy a 

paraszt és a szomszédjai tovább lapátolták a földet a szamárra, az lerázta magáról és 

egyre feljebb mászott. Hamarosan mindenki ámult, ahogy a szamár átlépett a kút 

peremén és boldogan elsétált. 

Tanulság: 

Az élet sok nehézséget fog “rád lapátolni”. A kútból kimászás trükkje, hogy 

lerázd magadról a problémát és tegyél egy lépést. Minden probléma csak egy 

lehetőség a továbblépésre. Bármilyen akadályból van kiút, ha nem adod fel, nem állsz 

meg! 

 

 

Nyelvtan: III. 30 

Ismétlés: Az igéhez kapcsolódó szócskát igekötőnek hívjuk. 

Módosíthatják, megváltoztathatják az ige jelentését. (például: Anyu 

kenyeret vesz. Peti kivesz a zacskóból egy szelet kenyeret. Éva elvesz egy 

szelet kenyeret.) 

Gyakori igekötők: be-, ki-, le-, fel-, meg-, át-, rá-, ide-, oda-, szét-, össze-, 

vissza-. 

Ha az igekötő az ige előtt áll, egybeírjuk. 

Ha az igekötő az ige után áll külön írjuk. 

Ha az igekötő és az ige közé más szó kerül mindegyiket külön írjuk. 

Figyeld meg a tankönyv 58. oldalán található feladatokat! 

 



A mondatokban hibásak az igekötős igék. Javítsd ki és írd le a 

mondatokat helyesen a füzetedbe! 

 

Megmentem az úttesten, mert nem jött autó. 

Átgyújtottam a sütőt, mert süteményt akarok sütni. 

Tedd össze a könyveket a táskába! 

Menj meg a lépcsőn az emeletre! 

Ki fogom készíteni időre a feladatomat. 

Kivágattam a hajam, mert a rövid jobban áll. 
 

Írj igekötőket a következő igékhez! Válassz ki 3 igekötős igét és írj 

velük mondatot! 

 

____lát, ____ül, _____vásárol, ___alszik, ____ugrik, ____fázik, 

____kopog, ____szalad, ____lép, ____elhajózik 

 

Magyar irodalom: III. 30. 

Mai olvasmányunkban ismét egy történelmi személyiséggel ismerkedünk meg. Mielőbb 

hozzákezdenél az olvasáshoz, nézd meg a következő videót. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1evLPnc8oC0 

 

Olvasd el a tankönyved 52. oldalán kezdődő mondát! 

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, ami az 53./4. feladatára válaszol! 

 

Végezd el a munkafüzet 29./1., 2., 3. és a 30./5., 6., 7. feladatát! 

 

Gyakorold a hangos olvasást! 

 

Testnevelés 

Húsvétra játékos feladatot kaptok.  

https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo 

A feladat megnyitása után olvasd el a játék leírását és nézd meg a bemutatót! 

Ha van lehetőséged okostévé segítségével végezd el, így sokkal élvezetesebb! 

Naponta többször is tesztelheted magad! 

Aki még nem végezte el valamennyi kiosztott feladatot a szünetben még megteheti. Ha kapok visszaigazolást, kijavítom a 

rossz jegyeket! A felülések számát is kérem azoktól, akik még tartoznak vele. Ha nem kapok semmit, elégtelent fogok 

beírni! 

https://www.youtube.com/watch?v=1evLPnc8oC0
https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo


 

Se le dará una tarea lúdica para la Pascua. 

https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo 

Después de comenzar la tarea, habrá una sección de texto, si no puede leerla, desplácese por ella porque entonces se 

presentará el juego. 

Si tienes la oportunidad de hacerlo con la ayuda de un televisor inteligente, ¡será mucho más divertido! 

¡Puedes ponerte a prueba varias veces al día! 

Cualquiera que aún no haya completado todas las tareas asignadas durante el receso aún puede hacerlo. ¡Si obtengo 

confirmación, arreglaré los boletos malos! También pido el número de abdominales a los que todavía lo deben. Si no 

obtengo nada, escribiré insuficiente. 

 

You will be given a playful task for Easter. 

https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo 

After starting the task, there will be a text section, if you can’t read it, scroll through it because then the game will be 

introduced! 

If you have the opportunity to do it with the help of smart TV, it will be much more enjoyable! 

You can test yourself several times a day! 

Anyone who has not yet completed all the assigned tasks during the break can still do so. If I get confirmation, I 

will fix the bad tickets! I also ask for the number of sit-ups from those who still owe it. If I don’t get anything, 

I’ll type in insufficient! 

 

Angol 4.a 1 csop    2021. március 30 

 

1. School is great. 

Nézd meg a videót ! Watch a video. 

https://www.youtube.com/watch?v=P-uwIskha3M 

Írd ki a szavakat a videóból fordítással együtt ! Gyakorold a szavak kiejtését videó hallgatása közben ! 

 

2. Easter 

Nézd meg a videót és válaszolj a kérdésekre ! Watch a video and answer the questions.. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h83JT268Ax4&ab_channel=YoungExplorersAcademy 

Who are the main characters int he tale ? A mesében kik a főszereplők ? 

What other animals can you see ? 

How many (hány) eggs did they find (találtak) ? 

 

Határ idő: április 8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo
https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo
https://www.youtube.com/watch?v=P-uwIskha3M
https://www.youtube.com/watch?v=h83JT268Ax4&ab_channel=YoungExplorersAcademy


4.a 2 csop    2021. március 30 

 

1. Farm animals. 

Nézd meg a videókatt ! Watch a videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64 

 

Írd ki a szavakat a videóból fordítással együtt ! Gyakorold a szavak kiejtését videó hallgatása közben ! 

 

2. Easter 

Nézd meg a videót és válaszolj a kérdésekre ! Watch a video and answer the questions.. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h83JT268Ax4&ab_channel=YoungExplorersAcademy 

Who are the main characters int he tale ? A mesében kik a főszereplők ? 

What other animals can you see ? 

How many (hány) eggs did they find (találtak) ? 

 

Határ idő: április 8.. 

 

Az informatika a holnapi anyagban lesz elérhető. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64
https://www.youtube.com/watch?v=h83JT268Ax4&ab_channel=YoungExplorersAcademy

