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Kedves Gyerekek!
Ahogy szünet előtt megbeszéltük, szeretném, ha a mai feladatokat teljesen
önállóan oldanátok meg, hogy lássam, ki hol tart, mit kell még gyakorolnunk.

Aki füzetben dolgozik, írja fel címnek, hogy:

Gyakorlás

04.08.

Elég, ha a feladatok sorszámait és a megoldást leírjátok!
A feladatok között egy-egy sort hagyjatok ki, hogy átlátható legyen a munkátok.

1. Állapítsátok meg a következő mondatokról, milyen mondatfajták!
a) Milyen idő van?
b) Ma borult, hűvös az idő.
c) Vegyél fel pulóvert!
d) Kérsz egy bögre meleg teát?
e) Bárcsak inkább fagyit ehetnék!
f) Aú, beütöttem a könyököm!
2. Csoportosítsátok az igekötős igéket!
el is olvadt, felmászott, ülj le, add oda, meg se száradt, elfogyott,
Az igekötő az ige előtt áll: pl: visszafordul
(egybe írjuk)
Az igekötő az ige után áll : pl: nézd meg
(külön írjuk)
Az igekötő és az ige között más szó áll: át sem esett
(mindhárom szót külön írjuk)

3. Ki végzi a cselekvést?
Írjátok az igék mellé a megfelelő személyes névmást és hogy hanyas
szám hanyas személyben áll!
örültünk: mi T/1
úszni fogsz:
írok:
hintáztok:
kerget:
pislogtak:
menni fogunk:
szeretném:
tudhattad volna:
kirándultatok:
4. Válasszatok a 3. feladatban szereplő igék közül 2-2 példát amelyik:
a) múlt időben van:
b) jelen időben áll:
c) jövő időre vonatkozik:
5. Írjátok ki a következő szövegben előforduló igéket!
Április a negyedik hónap az évben. Ilyenkor a legszeszélyesebb az
időjárás. Ez a hónap a bolondok napjával kezdődik. Az ebben a hónapban
tartott szokások és hagyományok szorosan összefüggnek a természet
újraéledésével. Megkezdődnek a földeken is a tavaszi munkák, az állatok
kihajtása a legelőkre. Erre a hónapra esik leggyakrabban a húsvét, 11-én
van a költészet napja, 22-én a Föld napját ünnepeljük.
Meg kell említenünk a kevésbé köztudott ünnepeket is: például 2-án az
autizmus világnapja, 14-én a könyvtárosok világnapja, 24-én a rendőrség
napja, 29-én a tánc világnapja, 30-án a méhek napja van.

JÓ MUNKÁT!

