
Magyar nyelvtan: III. 12. 

Az elmúlt tanévben már foglalkoztunk a személyes névmásokkal. 
 

Figyeld meg a tankönyv 45. oldal 1. feladatát, ismételd át a táblázat segítségével a 

személyes névmásokat! 

 

A mai feladatok elvégzésénél nagyon figyelj a helyesírásra és a szépírásra mert 

elsődlegesen azt fogom értékelni! 

Minden feladatot a füzetbe végezz el! 

 

1. Másold le munkafüzet 47./1. feladatát úgy, hogy a személyes névmáshoz 

megkeresed a megfelelő igét! 

 

 

2. Végezd el a munkafüzet 47./2. feladatát! Ezt nem kell feltölteni! 
 

 

3. Írd le a füzetedbe a 47./3. feladat mondatait! 
 

 

4. Végezd el a munkafüzet 47./4. feladatát! Ezt sem kell feltölteni! 
 

 

5. Olvasd el a tankönyv 46. oldalán található feladatokat! Gondold végig, hogyan 

oldanád meg őket! 
 

 

6. Másold le tollal a munkafüzet 48./4. feladatában található szöveget! Figyelj a 

helyesírásra és a szépírásra! 

 

Magyar irodalom: III. 16. 

A mai feladatod egy rövid szöveg olvasása lesz. 
 

Olvasd el a munkafüzet 17. oldalán található Az Isten kardja című szöveget. 
 

• Írd fel a füzetedbe a címet! 

• Gyűjts a szövegből 10 igét és írd le! (Az ige a Mit csinál? kérdőszóra 

válaszoló szófaj.) 

• Végezd el a munkafüzet 17. oldal feladatait! 

• A munkafüzet 18. oldal 12. feladatában keresd meg az összetartozó 

mondatrészeket és másold le őket a füzetedbe! 
 

Csak a füzetbe leírt feladatok megoldását kérem visszaküldeni! 



Testnevelés – Julcsi néni 

 
Melegíts be zenére 5-6 perc alatt! További 5 percen keresztül végezz lendületes helyben futást! 

Ezután jönnek az erősítő gyakorlatok: guggolás, felülés, törzsemelés, karhajlítást és nyújtás! 

Mindegyikből 10 db legyen! Keddig minden nap 2-3 alkalommal végezd el a feladatokat! 

Kedden küldd el nekem, hogy mennyi felülést tudsz "egyszuszra" megcsinálni! 

 

 

INFORMATIKA    4a/2 

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

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

 

File:   03_12_info_4a 2 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Könyvtárazzunk! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Biztosan jártatok már könyvtárban – az iskolain kívül is. Ha nem, az sem baj, mert most megtehetjük – ha nem is a 

valóságban, hanem csak a képzeletünk és az internet szárnyain. 

Első feladatként keressétek meg, hogy hol található Terézvárosban (VI. kerület) a Gyermekkönyvtár. 

Keressétek meg a honlapját is. 

Olvassátok el a honlapon a „Könyvtári kisokos” menü alatt található „Mi az információ” című fejezetet. 

Vajon azt tudjátok-e mindnyájan, hogyan illik egy könyvtárban viselkedni? 

Ha átgondoltátok, mit szabad és mit nem szabad a könyvtárban, akkor az alábbi linken található kérdésekre adjatok választ. 

FIGYELEM! Egy kérdésre több jó válasz is adható. 

https://learningapps.org/1836655 

 

Házi feladat: 

 

Keressétek meg az oldal tetején található menüsorban a kereső segítségével Berg Judit: Rumini Zúzmaragyarmaton c. 

könyvét. 

Írjatok rövid, néhány mondatos ismertetőt a műről. 

 

A munkátokat kérem, a Classroomba feltölteni. www.classroom.google.com 

 

Határidő:  2020.03.16. 

 

Jó munkát, maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

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

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

https://learningapps.org/1836655
http://www.classroom.google.com/

