
Magyar irodalom: IV. 12. 

Kiről kapta nevét a Margit-sziget? 

Ha megnézed az első videót, akkor segít megkapnod a választ. 
 

https://youtu.be/NTal12pNjz0 

 

Emlékszel, mit tanultunk nyelvtanból? Miért írhatjuk egyszer egybe, máskor meg 

kötőjellel ezt a földrajzi nevet? 

 

Előfordulhat, hogy egy nevet többféleképpen írják a térképekre. 

Példa erre a Margit-sziget: ha az előző alakban (kötőjellel) írjuk, 

akkor a sziget nevét jelöli. De ha a Margitsziget nevet látjuk, akkor 

már Budapest egyik városrészéről van szó, amit egybe írunk. 

 

Sajnos nincs lehetőségünk együtt kisétálni a Margitszigetre, de most, ennek a videónak a 

segítségével bebarangolható. 
 

https://youtu.be/wdjkyFMq89w 

 

Olvasd el a tankönyv 66-67. oldalon található ismeretterjesztő szöveget! 

 

Magyar nyelvtan: IV. 12. 

Keresd a kakukktojást! 

A felsorolt szavak között van olyan, amelyik nem igekötős ige! Írd le a 

füzetedbe ezeket! 

meggyullad, kiállt, becsületes, feltesz, felelek, beszóltam, levesz, megtesz, 

kiléptünk, beszéltem, leves, visszatesz, kiáltott, első, felhő, megfő, feled, 

felad, felesel, felel, feláll, felejt, elejt, kiabál, kiáll 

 

A következő szövegben több hiba került az igekötős igék helyesírását 

tekintve. Másold le a mondatokat helyesen! 

 

Egy amerikai kutató bizonyítottabe, hogy egyes tücskök csak a hang 

alapján találnak egymásra. Telefonon össze kötött két külön szobában el 

helyezett tücsköt. A tücsök, amikor párjának hangját meg hallotta, beakart 

mászni a kagylóba, annyira kereste párját. 
 

https://youtu.be/NTal12pNjz0
https://youtu.be/wdjkyFMq89w


Másold le a következő igéket, majd számozással (Írd a szó fölé a 

megfelelő számot!) állítsd abc sorrendbe őket! 

 

kocog, ballag, mesél, cincog, dörmög, sétál, ül, ásít, zokog, zsong 

 

Matematika: IV. 12 

A mai feladatsor első része nagyon könnyű lesz. 
 

Számoljunk munkafüzet 25./1. 
 

Számoljunk munkafüzet 25./2. 
 

A következő feladatnál figyelj, hogyan számolunk! 

Pl.       

Feladat 

  

Megoldás 

 

2 3 5 6 

    

6 5 9 7 

+ ? ? ? ? 

   

- 2 3 5 6 

 

6 5 9 7 

    

? ? ? ? 

 

Szerintem sikerülni fog hibátlanra elkészíteni! 

 

Technika: IV. 12. 

A feladatod hasonló lesz a rajzhoz. Itt az árnyképeket kell megtalálnod a 

festményen. Próbáld megtalálni a helyét! Írd le a festő és a festmény nevét! 

 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=170 

 

Rajz: IV. 12 

A következő interaktív feladatban festményeket és a hozzá kapcsolódó érzelmeket 

látsz. Próbáld meg egyeztetni a szavakat! Írd le egy lapra a festő nevét és a 

festmény címét! Ezt töltsd fel! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=170


 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=351 

 

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

 

File:   04 12 info 4a1 

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/MTY1ODY4NTU3ODgx/a/MzIyNDAyMTQwODky/details 

 

Házi feladat: 

 

Írjátok meg a megfejtett kódot! 

 

A házi feladatot töltsétek fel Google Classroom-ra! 

Határidő: 2021.04.14. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=351
https://classroom.google.com/c/MTY1ODY4NTU3ODgx/a/MzIyNDAyMTQwODky/details

