
Magyar nyelvtan: IV. 9. 

A mai feladatok a munkafüzet 56-57. oldalán lesznek.  

Figyelj, mert minden feladathoz adok segítséget! 

 

56./1. a.) igeidő lehet: múlt - jelen - jövő 

56./2. a.) keverve adom meg a mondatba illeszthető létigét: van, lesz, volt 

56./2. b.) a mondatok melletti vonalra megint az igeidőt kell kiválasztani 

56./3. - Nem kell a szavakat leírni a füzetbe! De pici betűkkel írd a szavak fölé, 

hogy melyik igeidőben vannak! 

56./4. Csak a kakukktojást keresd meg! 

56./5. Figyelj, hogy a kiegészített igéd megfeleljen az igeidőnek! 

 

Kérlek, hogy nagyon figyelj az igekötős igék helyesírására! 

A feladatok elkezdése előtt ismételd át, nézd meg a tankönyv 58./1. feladatát! 

(Mikor írjuk egybe és mikor külön az igekötőt az igével?) 

 

57./1. A versikében 3 igekötős igét kell megtalálnod. 

57./2. keverve adom a szólásokba beírandó szavakat: Átesett, Kibújik, visszajár, 

Leesett 

57./3. - nem kell megcsinálni, majd az iskolában visszatérünk rá! 

57./4. a.) Ha megfigyelted a szabályt, akkor könnyű lesz a feladatot megoldani. 

Nem kell leírnod az igéket! 

57./5. a.) Leggyakoribb igekötők: be-, ki-, le-, fel-, meg-, el-, át-, rá-, ide-, oda-, 

össze-, vissza 

Keresd meg a lehető legtöbb igekötős igét minden sorhoz! 

 

Szorgalmi: 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=90 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=89 

 

Magyar irodalom: IV. 9. 

Olvasd el figyelmesen a tankönyv 60. oldalán kezdődő mondát! 

Írd fel a címet a füzetedbe! 

Gyűjtsd ki a szereplőket és írd le! (Ezt nem kell elküldeni) 

Végezd el a munkafüzet 36. oldal feladatait! 

36./1. Pontosan másold ki a szövegből a kérdésre válaszoló mondatokat! 

36./2. Megfogalmazhatod a választ saját szavaiddal is! 

36./3. A keresztrejtvény megoldásához segítségül megadom a szavakat, de neked 

kell eldöntened, hogy melyik sorba írható: 

oroszlán, kard, Gyula, porba, nyereg, millennium, lándzsa 

 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=90
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=89


Végezd el a következő interaktív feladatokat és küldd vissza a megoldásokat! 

 

https://wordwall.net/hu/resource/13873373/andor%C3%A1s-vit%C3%A9z 

 

https://wordwall.net/hu/resource/918133/olvas%c3%a1s/andor%c3%a1s-vit%c3%a9z-4o 

 

https://www.sutori.com/item/a-kovetkezo-szavak-szokapcsolatokat-alkotnak-

parositsd#.YG9BmUj42SA.gmail 

 

Matematika: IV. 8. 

A mai feladatok szerintem könnyűek lesznek, ha odafigyelsz! 

Még mindig a Számoljunk! munkafüzet feladataival foglalkozunk! 

 

Mielőtt hozzákezdesz a munkához, ismételjük át a kerekítés szabályait! 

Tízesekre kerekítés:  Ha az egyesek helyi értékén 5 vagy annál nagyobb szám áll, 

akkor felfelé kerekítünk. Ha 5-nél kisebb a szám az egyesek helyén, akkor lefelé. 

Például: 1378 ∼ 1380, 2682 ∼ 2680 

Százasokra kerekítés: Ha a tízesek helyi értékén 5 vagy annál nagyobb szám áll, 

akkor felfelé kerekítünk. Ha 5-nél kisebb a szám a tízesek helyén, akkor lefelé. 

Például: 2864 ∼ 2900, 1639 ∼ 1600 

Ezresekre kerekítés: Ha az százasok helyi értékén 5 vagy annál nagyobb szám 

áll, akkor felfelé kerekítünk. Ha 5-nél kisebb a szám a százasok helyén, akkor 

lefelé. Például: 1759 ∼  2000, 1378 ∼ 1000 

 

Ezek alapján végezd el a következő feladatokat! 

Számoljunk munkafüzet: 17./31., 33. feladat; 18./35., 37., 38., 39. feladat 

Fényképezd le a kész munkát és küldd vissza! 

 

Ha játékosan is akarod ellenőrizni a tudásod, itt van egy feladat! 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=195 

 

Rajz: 

Olvasd el a következő nyelvtörőt! 

 

Csalitban csicsergés, csattogás, 

Csörgedező csermelycsobogás. 

Csonka cserfán csúf csóka cserreg, 

Cserkészfiúk csapata cseveg. 

Csokrot csinálnak csillagvirágból, 

Csípéseket csalnak csalárd 

https://wordwall.net/hu/resource/13873373/andor%C3%A1s-vit%C3%A9z
https://wordwall.net/hu/resource/918133/olvas%c3%a1s/andor%c3%a1s-vit%c3%a9z-4o
https://www.sutori.com/item/a-kovetkezo-szavak-szokapcsolatokat-alkotnak-parositsd#.YG9BmUj42SA.gmail
https://www.sutori.com/item/a-kovetkezo-szavak-szokapcsolatokat-alkotnak-parositsd#.YG9BmUj42SA.gmail
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=195


 csalánból. 

Csiga csöndben csúszik csicsóka 

 csúcsára, 

Csipkés cserlevelen cserebogár 

 csápja. 
 

Szómagyarázat: 

csalit = bokros, fás, füves terület 

csermely = kis patak 

cserfa =  cserkészfiú =  

csicsóka =  cserlevél =  

 

Készíts egy vidám rajzot a szöveg és a képek segítségével. Bármilyen technikát 

használhatsz (színes, zsírkréta, filctoll, festék) 

 

 

Testnevelés 

A sok evés-ivás után jól fog esni ez a kis könnyed táncos mozgás retro zenére. 

Ez is élvezetesebb nagy képernyő előtt, tehát ha van, kapcsold be az okostévét! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs 

Végezd el minden nap, akár többször is! 

 

Después de comer y beber mucho, este pequeño movimiento de baile ligero irá bien con la música retro. 

También es más agradable frente a la pantalla grande, así que si tienes una, ¡enciende tu televisor inteligente! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs 

Hágalo todos los días, ¡incluso varias veces! 

 

After a lot of eating and drinking, this little light dancing movement will go well with retro music. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs
https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs


It’s also more enjoyable in front of the big screen, so if you have one, turn on your smart TV! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs 

Do it every day, even several times! 

 

Angol 4.a 2 csop    2021. április 9 

1. Story. 

A szavakat másold le fordítással együtt ! 

1. new    új 

2. go and see  menj és lásd 

3. you go, Mr Horse  Te menj, Ló Úr 

4. hungry   éhes 

5. house   ház 

6. come here  gyere ide 

7. come in  gyere be 

8. maybe   lehet 

9. poor   szegény 

10. Why me ?  Miért én ? 

Tk. 42-43. oldalon lévő szöveget olvasd el, fordítsd le és másold a füzetbe ! 

Házi feladat: Új szavakat tanuld meg, gyakorold az olvasást !  Határ idő: április 13. 

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

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

 

File:   04 09 info 4a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Mentsük meg a földet! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Ezen a héten, április 22-én lesz a Föld Napja ezen az alkalomból egy játékos fejtörőre hívlak Benneteket. 

A játékos feladatot a Google Classroomon éritek el, ezen a linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/MzEzOTI3MzM0NjI5/details 

 

 

Házi feladat: 

 

Írjátok meg a megfejtett kódot! 

 

A házi feladatot töltsétek fel Google Classroom-ra! 

Határidő: 2021.04.13. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs
https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/MzEzOTI3MzM0NjI5/details


Zsolt bácsi 

 


