3. évfolyam
MAGYAR
2020.05.08.
Kedves Gyerekek!
A mai két nyelvtan órán a főnevekről tanultakat fogjuk átismételni.
Emlékeztek még a szabályra?
A főnév az a szófaj, mellyel élőlényeket, élettelen és gondolati dolgokat nevezünk meg.
Kérdései: Ki? Mi? és ezek toldalékos változatai.

1. Olvassátok el a következő szöveget és gyűjtsetek példát az alábbi csoportosításra!
A kisegér még soha nem hagyta el a biztonságos menedékét, a kamrát. Éppen sajtot rágcsált
a polc alatt, amikor észrevette, hogy a gazdasszony nyitva felejtette az ajtót. Egérke tudta,
hogy kinn ezer veszély leselkedik rá, de a kíváncsiság legyőzte a félelmét, és kiosont. …
ÉLŐLÉNY NEVE:_________________________________________________________
ÉLETTELEN DOLOG, TÁRGY NEVE:___________________________________________
GONDOLATI DOLOG NEVE:________________________________________________
2. Csoportosítsátok a következő főneveket a megadott szempontok alapján!
UTCA, ANNA, MADÁCH SZÍNHÁZ, KÖNYVTÁR, LÁNCHÍD, GOMBA, HOLD, FOLYÓ
KÖZNÉV

TULAJDONNÉV

_________________________

______________________

_________________________

_______________________

_________________________

_______________________

3. Kössétek össze különböző színnel a tulajdonneveket a hozzájuk illő köznévvel!
Bodri Dejtár Olga A kőleves Tudorka Plútó Tisza Mátra Adidas Olaf

település állat cím folyóirat lány folyó bolygó hegy mesehős márkanév

4. Toldalékoljátok a főneveket a kérdéseknek megfelelően!
Mik?
Mit?
Miből?
Miről?
játék
játékok
___________________________________________________________________
tűz
tűzből
___________________________________________________________________
kotta
kottáról
____________________________________________________________________
5. Pótoljátok a könyv szó toldalékos alakjait a mondatokban!
Ebben a ___________________ sok színes kép van.
Könyvjelzőt tettem a _________________________ .
Megtanulok egy verset a ______________________ .
Visszavittem a _______________ a könyvtárba.
6. Egészítsétek ki a megadott szótagokat –ó, -ő végű főnevekké!
ü-________

hol-_________

kép-________

fes-______

hin-_______

kagy-________

lot-_________

bor-_______

sar-________

pad-_________

böl-_________

te-_______

7. J vagy ly hiányzik az alábbi főnevekből? Pótoljátok!
Káro___

fe___sze

sú____zó

kulcs___uk

___úlia

lakóhe___

fo____ó

___égkunyhó

___ászberény
ú___ság

8. Kódok alapján állítsátok össze a nyaralóhelyek nevét a táblázatban lévő szótagokból!

1
2
3
4

A
BA
MÁT
HÉ
FOK

B
HOR
SI
RA
BÁGY

C
HÁ
DA
Ó
ZA

D
CSONY
KONY
TO
VÍZ

a) A1 C2 D1:______________________

b) A2 B3 C1 C4:__________________

c) B1 D3 B4:______________________

d) B2 C3 A4:_____________________

e) A1 D2:_________________________

f) A3D4:________________________

