
Magyar nyelvtan: III. 16. 

Minden feladatot a füzetbe végezz el! 

 

 

1. Csoportosítsd a következő igéket a megfelelő személyes névmással! Minden 

személyes névmást új sorban kezdj! 

aggódik, berregnek, alkotunk, hallgatsz, mesélnek, olvasok, futsz, írtok, 

pihenek, süttök, futtok, pihennek, vesztek, sütök, sietsz, futok 

én: ___________  te: ______________ 

ő: ____________  mi: ______________ 

ti: ___________   ők: ______________ 

 

 

2. Írd le a személyes névmás kit? kiket? kérdésre válaszoló ragos alakjait! 

én - engem te - téged  ő - __________ 

mi - _____ ti - _____  ők - _________ 

 

 

3. Írd le a személyes névmás kivel? kérdésre válaszoló alakjait! 

én - velem te - ______ ő - ______ 

mi - ______ ti - ______ ők - ______ 

 

 

4. Alkossatok kérdéseket a színes szavakhoz kérdő névmásokkal! 

Például: Laci a kisautóját odaadta a testvérének. 

Mit adott oda Laci? Kinek adta a kisautóját? 

 

Az osztályunk tanulói bábszínházba mentek. 

A tanító néni megvette a jegyeket. 

Remek helyre ültünk, jól láttuk a bábokat. 

A nézők tapssal jutalmazták az előadást. 
 

 

5. Szorgalmi feladat: 

Nyelvtan munkafüzet 51./2. 

https://learningapps.org/3246220 

 

Magyar irodalom: III. 16. 

Emese álma című monda 

 

https://learningapps.org/3246220


Mielőtt hozzákezdesz a tankönyv 38. oldalán található monda olvasásához, nézd meg 

ezt a két videót! 

Az elsőben több olyan jelképet, térképrészletet fogsz látni, amit már te is ismersz. A 

második Álmos vezérről, Emese fiáról szól. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eHDHXFToxtU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-Sghmy6tX_Q 
 

Olvasd el a tankönyv 38. oldalán kezdődő történetet! 

Írd fel a füzetedbe a monda címét! 

 Gyűjtsd ki a monda szereplőit! Segítenek az olvasmány melletti címkék. 

 Írd le a turulmadár meghatározását! (39. oldal 2. címkéjét.) 

 Keresd meg a szövegben a következő kérdésekre a választ és röviden írd le! 

1. Kinek a birodalma hullt szét? 

2. Hogy hívták a magyarok ősi földjét? 

3. Ki jósolta meg, hogy a népre rövidesen dicső kor hajnalodik? 

4. Mit jósolt meg a turulmadár? 

 Végezd el a munkafüzet 19. oldalán található feladatokat! 

 

Erkölcstan: III. 16. 

A tárgyaink sorsa 

 

A feladatokat írd egy lapra és küldd vissza! 

 

A mai feladatok sorát egy játékkal kezdjük.  

A megkezdett sorban tárgyak vannak. Folytasd a sort az előző tárgy utolsó betűjével! 

Írj még 5-öt! 

 

könyv - villamos - sapka - 

 

Válassz ki egy játékodat vagy kedvenc tárgyadat! Válaszolj pár mondattal a következő 

kérdésekre! 

Honnan került hozzád ez a tárgy? 

Miből készült? 

Milyen okból került hozzád? 

Meddig szeretnéd megőrizni? 

 

Olvasd el a következő állításokat! Csak azoknak írd meg a számát, amelyek igazak 

rád vagy egyetértesz velük! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eHDHXFToxtU
https://www.youtube.com/watch?v=-Sghmy6tX_Q


1. Rosszul érzem magam, ha mindenki divatos ruhát hord, csak én nem. 

2. Az nem igazi ünnep, ha nem kapok semmilyen ajándékot. 

3. Általában megkapom ajándékba, amit kérek. 

4. Szerintem lehet játszani egyszerű tárgyakkal is. 

5. Van olyan játék, amit tévéreklámban láttam, és nagyon szeretném megkapni. 

6. Szerintem a használt dolgokat oda kellene adni olyanoknak, akik még tudják 

használni. 

7. Nem érdekel, hogy a szüleim mennyit költenek rám, csak legyen meg 

mindenem. 

 

Angol 4.a 1 csop    2021. március 16 

 

1.A szótárfüzetbe írd le az alábbi szavakat fordítással együtt! 

1.biscuits   keksz 

2.catch    elkap 

3.tail    farok 

4.head     fej 

5.gingerbread   mézeskalács  

6.Don’t eat me !   Ne egyél meg engem !   

7.You can’t catch me !   Nem tudsz elkapni!   

8.I don’t like   Nem szeretem  

9.Mrs Baker    Pék asszony (Mrs olvasd miszisz. Igy szólítják a férjezett 

asszonyt) 

10. See    lát 

11.Who says   Ki mondja 

12.picture   kép 

 

 

2. Tk. 62-63.old. 2.feladat. 

Olvasd el a szöveget (többször is) ! Másold le a füzetbe és fordítsd le(szóban) ! 

 

Házi feladat: Gyakorold az olvasást ! Tanuld meg az új szavakat !Válaszolj a következő 

kérdésekre! 



1. What biscuits can you see in picture 1 ? 

2. What animals can you see in the story ? 

3. What animal is fast ? 

4. Who says „ I don’t like biscuits” ? 

A kérdést és a választ  írd le a füzetbe ! 

Határidő: március 18. 

 

Angol 4.a  2 csop   2021. március 16 

 

1.A szótárfüzetbe írd le az alábbi szavakat fordítással együtt! 

1. paint    fest 

2. climb    mászik 

3. smile    mosolyog 

4. take a photo   fényképez 

5. run    fut 

6. I love    szeretem 

7. I’m ready   kész vagyok 

8. Can you run ?  Tudsz futni ? 

9. Yes, I can.   Igen, tudok. 

10. No, I can ’t   Nem, nem tudok. 

 

2. Tk. 36.old. 2.feladat. 

Olvasd el a szöveget (többször is) ! Másold le a füzetbe és fordítsd le ! 

 

Házi feladat: Gyakorold az olvasást ! Tanuld meg az új szavakat ! 

Határidő: március 18.. 

 

 

 

Informatika 



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

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

 

File:   03 16 info 4a 2 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Olvasni jó! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Fogztatjuk könyvtári barangolásunkat, melynek részleteit a Classroom oldalán lvashatjátok az alábbi linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/Mjk4MzM0NDMwNTE2/details 

 

Házi feladat: 

 

A Classroomban olvasható feladatokat végezzétek el. 

 

A házi feladatot töltsétek fel Classroom-ba! 

Határidő: 2021.03.18. 12:00 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

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

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

 

 

 

 

 

Testnevelés – Julcsi néni 

Ezen a héten zenés, táncos feladatokat adok. 

Mindegyik feladat rövid (3 - 4 perc), így naponta többször is elvégezheted! 

Egyébként kell is, ha megfelelően szeretnéd végrehajtani! 

Aki szeretne, még erősíthet utána a múlt héten kapott feladatok alapján! 

Kattints a linkre és végezd el a feladatot!  https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 

Esta semana doy asignaciones musicales y de baile. 

Cada tarea es corta (de 3 a 4 minutos), por lo que puede realizarla varias veces al día. 

De todos modos, ¡debes hacerlo correctamente! 

¡Cualquiera que quiera todavía puede fortalecerse después en función de las tareas que recibió la semana pasada! 

 ¡Haga clic en el enlace y complete la tarea!   https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/Mjk4MzM0NDMwNTE2/details
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY


 


