Magyar nyelvtan
4. évfolyam
2020. április 23.
13. óra
1. feladat:
ISMÉTLÉS A TUDÁS ANYJA
Kezdd azzal, hogy ismételd át az igékről és az igekötős igékről tanultakat! (nyelvtan füzet hátulja)
2. feladat:
- Folytasd a kedden megkezdett heti munkát a nyelvtan füzetbe! A feladatlapot lentebb megint
csatolom. Írd fel a feladatok számát! Ha segítségre van szükséged, kérdésed van, Teams
csevegésben kereshetsz. Figyelj a helyesírásra, külalakra, ellenőrizz!
A TÜRELEM RÓZSÁT TEREM
- Akinek hibát jeleztem, az próbálja kijavítani.
A feladatmegoldásokat péntekre várom a szokásos módon.
- Egy akasztófás játék azoknak, akik már minden feladattal végeztek, és azoknak, akik szeretnék:
5 szót kell kitalálni. Ezt a játékot természetesen nincs értelme többször játszani.
https://wordwall.net/play/1647/125/349
Segítség: 1. igekötős igéket kell kitalálni (érdemes a leggyakoribb igekötők betűit megjátszani),
2. A Keménykalap és krumpliorr c. regényhez kapcsolódnak az igék (érdemes ebben a témában
gondolkodni), 3. egy-egy nyomot hagytam neked bal oldalon fent (ezek a betűk tuti tippek),
4. a kétjegyű betűket két betűből, és nem egyszerre tudod megjátszani.

Feladatok:

Igék, igekötős igék
Olvasd el a szöveget!
Volt egyszer egy szegény budai varga. Elhatározta, hogy fel fog csapni jövendőmondónak. Vett két
fatáblát. Az egyiket előre, a másikat a hátára akasztotta, és ráírta:
- Én vagyok a mindentudó deák.
Így indult útnak. Egyszer csak elérkezett a király palotájához. A palota ablakán éppen kikönyökölt
Mátyás s megörvendett a legénynek.
- Mindentudó deák uram, találja ki, hol van a feleségem gyűrűje!
Megijedt erre a varga, el is sápadt félelmében.
1. Keresd meg az igéket, írd le a füzetedbe! (15)
2. Az igekötős igéket húzd alá pirossal! (9)
3. Írj a szövegből 2-2 példát a meghatározásoknak megfelelően!

cselekvés:
……………. : megijedt,
létezés:

4. Írj a szövegből 1-1 példát a meghatározásnak megfelelően!

jelen idejű ige:
múlt idejű ige:
jövő idejű ige:
5. Ragozd az elindul igét!

jelen idő
E/1.
E/2.
E/3.

T/1.
T/2.
T/3.

…… idő
E/1.
E/2.

T/1.
T/2.

elindultál

E/3.

T/3.

jövő idő
E/1.
E/2.
E/3.

T/1.
T/2.
T/3.

6. Javíts! Amelyik helyes, azt másold le, amelyik helytelen, azt kijavítva írd le!
FIGYELJ! Az –e kérdőszócskát az IGÉHEZ kapcsoljuk és NEM az IGEKÖTŐHÖZ!
megértetted-e  meg-e értetted

megszökik
lássael
ittvagy
összedugta

beállít
meg-e parancsolta
el tette
el ne áruljon

vágasdle
ki-e fogod találni
odais álltak
megörült-e

7. Szótagolva írd le!

megette, átejtette, felírta, megijedt, eleresztette, megörvendett, megértette, elárul
8. Fogalmazz mondatokat a

kitalál igével!

FIGYELJ! Az –e kérdőszócskát az IGÉHEZ kapcsoljuk és NEM az IGEKÖTŐHÖZ!
megértetted-e  meg-e értetted

kijelentő mondat:
kérdő mondat (Ne eldöntendő legyen!):
kérdő mondat (-e kérdőszóval):
felszólító mondat:

