
Magyar nyelvtan: III. 22. 
Ismételjük át, amit az igéről tanultunk! Olvasd el többször a leírt szabályokat, 

tudnivalókat! 

 

Az ige cselekvést (pl. olvas, alszik, eszik), történést (pl.hull, olvad, esik), 

létezést (van, nincs) kifejező szó. 
 

Kérdőszavai: Mit csinál? Mi történik? 

 

Igeidők: 

múlt idő (jele: -t, -tt) olvasott, írt, evett, készített, ment 

jelen idő (jele: -) olvas, ír, eszik, készít, megy 

jövő idő (jele: +ni fog; majd , később) olvasni fog, majd ír, nézni fog 

 

Az igéhez kapcsolódnak a személyragok és az igét azoknak megfelelően 

ragozzuk. (pl. én olvasok, te írsz, ő megy, mi alszunk, ti néztek, ők tanulnak) 

 

Az igekötők módosítják az ige jelentését. Ha az igekötő az ige előtt áll, 

akkor egybeírjuk az igével. Ha az igekötő és az ige közé másik szó kerül, 

mindhármat külön írjuk. Ha az igekötő az ige után áll, akkor külön 

írjuk. 
 

Feladatok: 

Írj legalább 10 bővített mondatot a tankönyved “51.” oldalán 

található képről! (pl.: A kisfiú lufival a kezében most lép le a 

mozgólépcsőről.) 

 

Végezd el a munkafüzet 53. oldal 1., 2., 3., 4. feladatait! 

 

Magyar irodalom: III. 22. 

Olvasd el többször az alábbi szavakat! Figyelj a pontos olvasásra! 

 

szakértelemmel nézegette kormányra támaszkodva 

szédületes gyorsasággal kerekeket lefékezte 



mindenhova elmehetünk odaadta javítani 

fiacskája elkeveredett Jancsikánk lepakoltak 

rettentően dicsérte krumplilevest hússal 

rákiabált megbocsátott gatyamadzagját kiküldte 

mészárosnál odasandított ilyenformán megsütötték 

furulyának éppenséggel visszhangozza vásároljanak 

nyalánkságot lefékezte szegényebbekkel odaértek 

 

Feladatok: A megoldást a füzetedbe írd és küldd vissza! 

1. Gyűjts igéket a szavak közül, legalább 10-et keress! 

2. Keress olyan főneveket, amelyekben hosszú mássalhangzó 

van! 

3. Melyik szóban van hosszú kétjegyű mássalhangzó? Írd le! 

4. Keresd meg azt a szót, amiben “dz” betű van! 

5. Válassz ki 5 szót és írd le szótagolva! 

6. Összekeveredtek a szavak szótagjai. Melyikre gondoltam? 

ér-szak-te-mel-lem, lyen-i-mán-for, me-el-tünk-he 

7. Hány szóban van “tt”? Számold meg és írd le betűvel! 

 

Angol 4.a 1 csop    2021. március 22 

 

1Tankönyv 64.oldalon lévő 1. feladatot egészítsd ki  a megadott szavakkal, másold le a füzetbe és 

fordítsd le ! 

2. Tankönyv 64.oldalon lévő feladatot egészítsd ki a megadott szavakkal és másold le fordítással együtt ! 

3. A 3. feladatot egészítsd ki a könyvben 

A feladatokat leosztályozom ! 
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Határidő: március 25. 


