
Magyar nyelvtan: 

 
Olvasd el többször a szabályt! 
 

Szabály: 

A névmások főnév, melléknév és számnév helyén állhatnak, vagy ezekre 

kérdezhetnek rá. 
Fajtái: 

Személyes névmás (én, te, ő, mi, ti, ők - és ragozott alakjai) 

Kérdő névmás (Ki?, Mi? Milyen? Mennyi? Hányadik? Hová? Honnan? 

stb.) 

Mutató névmás (ez, az, ennyi, annyi, ilyen, olyan, erről, ebből stb.) 

 

A személyes névmás az igéhez (cselekvéshez) kapcsolódik. 

A kérdő névmást a kérdő mondatokban használjuk, annak megfelelően, hogy 

melyik szófajra kérdezünk rá. 

A főnévre, melléknévre és számnévre rámutató szavakat mutató névmásnak 

nevezzük. 

Feladatok: (folytatás a következő lapon): 

 



 

A füzetbe kérem a következő feladatok megoldását! 

1. Másold le a mondatokat a füzetedbe a behelyettesített szavakkal! 

2. Írd a névmások mellé, milyen szófajú szavak helyett írtad az ő, ilyen, 

annyi névmásokat! (Ha nem érted a feladatot, kérdezz meg, 

elmagyarázom.) 

3. Végezd el a kép alatti 2.) feladatot a füzetedbe! 

 

 

Ha valamit nem értesz, jelezz és segítek! 

 

Magyar irodalom: 

 
Kérlek, gyakorold a szöveg olvasását! A piros aláhúzással jelölt feladatokat 

mindenképpen küldd vissza! 

 
Írd fel az olvasás füzetedbe a címet: Rege a csodaszarvasról 

Olvasd el a tankönyv 28. oldalán kezdődő mondát!  

Lapozz a könyved 148. oldalára és olvasd el a monda fogalmát! Másold le a mondatot a füzetedbe! 
 

Ha van lehetőséged, nézd meg a következő videót és olvasd el a leírást! 

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

A gímszarvas az emlősök osztályának párosujjú patások rendjébe, ezen belül a 

szarvasfélék családjába és a szarvasformák alcsaládjába tartozó faj. Nemének a típusfaja. 

Régies elnevezése a rőtvad, ez a német Rotwild és az angol Red Deer megfelelője. 
 

Keresd meg a szövegben, milyen a gímszarvas, amit a testvérek megláttak! A megtalált mondatot írd le a 

munkafüzet 14./4. feladatához! 
 

Húzd alá az olvasmányban azokat a mondatokat, amely a tájról szól, ahova a két fiú került! Írd le a 

munkafüzet 14./5. feladatához! 
 

Pihenésképpen nézd meg a következő videót! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hH-Uy57RSi4 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydrJmQlAEds
https://www.youtube.com/watch?v=hH-Uy57RSi4


Tantárgy: informatika 

 

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

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

 

File:   03_27_info_4a 

Téma:  Jelek, piktogramok 

 

Kedves Gyerekek! 

Most, hogy így távol vagyunk, vagytok egymástól, rendkívüli módon felértékelődik a kommunikáció. 

De mi is az a kommunikáció? 

A bennünket körülvevő világgal sokféle formában teremthetünk kapcsolatot. Ezeket 

gyűjtőnéven kommunikációnak nevezzük. 

 

A hétköznapi életben sokszor nincs idő vagy mód arra, hogy szavakba öntve mondjunk el másoknak valamit. A probléma 

megoldására már az ősember is kitalált egy módszert: amit nem tudunk elmondani, azt rajzoljuk le! 

Ennek továbbfejlesztése, hogy jeleket készítünk, amelyek jelentésében előre megegyezünk. Az ilyen, majd mindenki 

számára érthető jeleket nevezzük piktogramoknak. 

Például egy vasútállomáson olyan jeleket láthatsz, amelyek külön magyarázat nélkül is érthetőek. 

Az alábbi linkre kattintva találtok egy feladatot, amelyben össze kell párosítanotok a különböző jeleket és jelentéseket. 

Ha valamit nem ismertek fel, annak az interneten nézzetek utána. 

https://learningapps.org/display?v=p7w3nuoha20 

 

Házi feladat: 

 

Készítsetek egy felsorolást, hogy a jeleken, piktogramokon kívül még hogyan kommunikálnak egymással az emberek.  

Ezt írjátok le és fényképezzétek le. 

 

A munkátokat kérem a Classroomba feltölteni: https://classroom.google.com 

Határidő:  2020.03.09. 

 

Ha segítségre van szükséged, itt megtalálsz: czzsolt@vmaibp.hu 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

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

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