
Magyar irodalom III. 17. 

A mai feladatban három olvasmánnyal kell foglalkozni. 
 

Rege a csodaszarvasról 

A hunok hazát keresnek 

Emese álma 

 

Keresd meg, melyik olvasmányban szerepel az adott szó, vagy szókapcsolat! 

Írd le a címét és másold le a mondatot, amiben szerepel! 

Olvasd el figyelmesen a szavakat! Egy olvasmányhoz négy mondatot kell 

keresned! Vigyázz, mert a megadott szókapcsolatok keverve vannak! 

 

fűszál a réten, akármerre űzte-kergette, Szittyaország, vadászgattak, 

gímszarvas, Isten akaratából, nagyfejedelem uralkodása, sasféle madaruk, 

Duna-Tisza mentén, megpróbáltatások, tájékot láttak, ne ébressze fel 

 

Figyelj a pontos helyesírásra! Nyomozz nagyon ügyesen! Olvasd végig az 

olvasmányt, közben figyeld a megadott szavakat! 

 

Tudom, hogy a legkiválóbb nyomozók vagytok, sikerülni fog! 

 

Bence, Fabiana, Levente, Maria, Matvij, Ronan, Vivi, Tim feladata 

Olvasd el a következő szöveget és válaszolj a kérdésekre! A válaszokat a füzetedbe 

írd le! 

A kutya az ember egyik legrégibb háziállata. Mintegy 12-16 ezer évvel ezelőtt 

szegődött az ember szolgálatába. Az ember hamar felismerte, hogy a kutyának 

milyen nagyszerű tulajdonságai vannak, s a kutya azóta is a leghűségesebb 

segítője, kísérője. Őrzi a házat, vigyáz a háziállatokra, segít a vadászatban, 

használható a bűnözők felkutatásában vagy hegyimentőként is. Több mint 

háromszáz kutyafajtát ismerünk. A kutya elevenszülő. Kölykeit gondozza, óvja, 

félti. Tejével táplálja, és ahogy a kiskutyák cseperednek, küzdeni, harcolni tanítja 

őket. 
 

Mióta él az ember mellett a kutya? 

Miben veszi hasznát az ember a kutyának? 

Hányfajta kutyát ismerünk? 

Hogyan szül a kutya? 



Mivel táplálja kicsinyeit? 

Mire tanítja az anya a kölyköket? 

 

Húzd alá, milyen tulajdonságok jellemzik a kutyát? 

 

okos, hűséges, gyáva, megbízható, lusta, buta 

 

Magyar nyelvtan: III. 17. 

 
A mai feladatsorban összefoglaljuk, amit a főnévről, melléknévről és számnévről tanultunk. 
 

Figyeld meg, ismételd át a következő oldalakon található táblázatok 

segítségével a szófajokról tanultakat! 

Tankönyv 16., 17., 23., 28., 35, 39., 40., 45., oldal 

 

Végezd el a tankönyv 49. oldal 1. feladatát! 

 

A tankönyv 49./2. feladatát írd le a füzetedbe! 

 

A tankönyv 50./4. feladatának megoldására nagyon figyelj! 

Külön osztályzatként fogom értékelni! 

 

Végezd el a munkafüzet 50./3., 4. feladatát 

Végezd el a munkafüzet 52,/3., 4. feladatát 

 

Figyelmesen dolgozz és írj szépen! Jó munkát kívánok! 

 

Környezetismeret III. 17. 
A következő témakörök már ismerősek a számodra, hiszen sokat beszélgettünk már 

róluk. 
 

Olvasd el a tankönyved 46-50. oldalak szövegeit! 

 

Szerinted van-e olyan barátod, akivel még felnőtt korodban is 

kapcsolatot szeretnél tartani? 

 

Végezd el a munkafüzet 30-32. oldalán található feladatokat! 

 

Ügyesen végezd el a feladatokat, mert 5-ös jár érte! 

 



INFORMATIKA 

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

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

 

File:   03 17 info 4a 1 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Olvasni jó! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

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

 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODY4NTU3ODgx/a/MjczNzQ2NDgxNzc3/details 

 

Házi feladat: 

 

A Classroomban olvasható feladatokat végezzétek el. 

 

A házi feladatot töltsétek fel Classroom-ba! 

Határidő: 2021.03.19. 16:00 

 

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)! 

 
2021. 03.17. szerda 4.a – Margittai Judit  

 

Néptánc 4.a 

Ismét egy kis jóga! Iskolás jógaóra: Irány India! 
https://www.youtube.com/watch?v=m3K3xxAeJIE&list=PLDwDVyrK87Iake3BTHkW_RTIe0JRCgLCe&index=13  
 

 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODY4NTU3ODgx/a/MjczNzQ2NDgxNzc3/details
https://www.youtube.com/watch?v=m3K3xxAeJIE&list=PLDwDVyrK87Iake3BTHkW_RTIe0JRCgLCe&index=13

