Magyar nyelvtan:
2020. 03. 24.
4. óra
Én hőseim!
Egy nagy-nagy dicsérettel szeretném kezdeni:
-

-

azokat a gyerekeket illeti, akik ötször, hatszor, hétszer is megcsinálták az igekötős
feladatlapot azért, hogy hibátlanul vagy majdnem hibátlanul sikerüljön. Nagyon
díjazom a kitartásukat, szorgalmukat!
azokat a gyerekeket is nagyon-nagyon megdicsérem, akik teljesítménye 100%-os lett!

Továbbra is azt gyakoroljuk, tapasztaljuk meg, hogy az igekötők hogy módosítják, pontosítják
az igék jelentését.
1. feladat:
Vedd elő a nyelvtan füzetedet. A múlt héten leírtad és megtanultad a leggyakoribb igekötőket.
Most olvasd át, és sorold fel őket kívülről. Ha nem megy, akkor még tanuld, gyakorold!
Profiknak: https://hu.wikipedia.org/wiki/Igek%C3%B6t%C5%91 (Az igekötők listáját
nézzétek meg!)
2. feladat:
Lehet, hogy már ismerős a szerencsekerekem, mert játszottál vele. Ma ezzel fogsz dolgozni.
De először lássuk, hogy hogyan tudod működővé tenni a szerkezetet. Akkor se keseredj el, ha
ez véletlenül nem sikerülne, arra az esetre is kitaláltam, hogy mit kell tenned.
Itt találod:
https://drive.google.com/file/d/1Q6WVZznhWk2GqWGAwF6grsHc7B29NALw/view?usp=s
haring

Le kell tölteni a kis nyílnál →

Meg kell nyitni → diavetítés →
az elejétől → így már működik
is a szerkezet. ☺

Ha van működő szerencsekereked…

1. választható lehetőség:
Pörgess hússzor. A kipörgetett igét egészítsd ki igekötővel. Pl. vesz → kivesz, és fogalmazz
meg vele egy mondatot. Pl. Kis Rece kivette a kétforintost a ragasztóból. (Természetesen
toldalékolni, ragozni lehet.)
Ha ugyan annál az igénél állna meg a szerencsekerék, akkor már ugyanazzal az igekötővel
nem lehet kiegészíteni, mint korábban. Pl. vesz → kivesz → levesz → Anna levesz a polcról
egy mesekönyvet.
Ez egy szóbeli feladat, kérlek valakinek a családból hangosan mondd a megoldásaidat! Ő
fogja nekem igazolni egy „Kész” üzenettel, hogy ügyes voltál.
2. választási lehetőség:

Játsszatok!
Játék: Minimum 2 játékos játssza, de úgy a legjobb, ha a családból minél többen. ☺
-

A játékosok felváltva pörgetnek a Rajt! gombbal.
Amelyik igénél megáll a kerék, azt ki kell egészíteni egy igekötővel. Pl. vesz →
kivesz, és meg kell fogalmazni vele egy mondatot. Pl. Kis Rece kivette a kétforintost
a ragasztóból. (Természetesen toldalékolni, ragozni lehet.)

-

-

Ha a játék során ugyan annál az igénél állna meg a szerencsekerék, akkor már
ugyanazzal az igekötővel nem lehet kiegészíteni, mint korábban. Pl. kivesz → levesz
→ Anna levesz a polcról egy mesekönyvet. Tehát nagyon kell figyelni a többiekre
is!
Aki elrontja vagy nem tud többet (pl. 30 mp. alatt), az kiesik. Az győz, aki utoljára
marad.

Ha ezt a lehetőséget választottátok, kérlek írjátok meg, ki nyerte a játékot. Nem baj, ha nem
te, mert a jó példából is tanulsz. Jó játékot!

Ha nem működik a szerencsekerék, vagy nincs interneted, akkor a következő igéket

egészítsd ki igekötővel és fogalmazz meg velük mondatot. A feladat ebben az esetben is
szóbeli, akinek elmondod a megoldásaidat egy „Kész” üzenettel igazolja felém a
feladatmegoldást.
A kiegészítendő igék: néz, főz, ugrik, jár, olvas, húz, köt, hallgat, dob, fizet, szól, tör, süti (ez
ige, és nem a süteményt jelentő főnév), fut, olvad, vesz, rajzol, kapcsol, mér, mos

