Az igekötôs igék
Olvasd el az alábbi igekötôs igéket! Írd át színessel az igekötôket!
bemegy,

kimegy,

felmegy,

lemegy,

átmegy,

összemegy

Írj mondatokat a feladat igéivel!

Jegyezd meg! Az igekötô az igéhez kapcsolódó szó. Módosítja, pontosítja az ige jelentését. A leggyakoribb igekötôk: be, ki, le, fel, meg, el, át, rá, ide, oda, szét, össze, vissza.
Olvasd fel helyes kiejtéssel a következô szavakat! Másold le ôket a megfelelô csoportba!
felhajtja, elmondjuk, meghallja, elaludt, kihordja, meglátszik, leszidta, bekiáltják, feladja,
megkínálja, eltévedtek, elrontja, lekapkodja, elfutsz, megszeretsz, hallgatja, kivédjem,
összepiszkolja, játszik, megszámolja, kinyitja, felébredt, kiszáradt, megkarcolja, elhallgatsz
dj

lj

dt

tj

tsz

Mondj mondatokat a feladat szavaival, és csoportonként kettôt írj le a füzetedbe!
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A 2. feladat szavaiban karikázd be az igekötôket!
Jegyezd meg! Ha az igekötô az ige elôtt áll, akkor a két szót egybeírjuk, egy szó lesz belôlük.
Írj igekötôket a következô igékhez! Az így kapott igekötôs igéket írd le a füzetedbe!
_____ lép,

_____ küld,

_____ néz,

_____ szalad,

_____ kutat,

_____ kérdez,

_____ kopog,

_____ hoz,

_____ gyúr,

_____ olvas,

_____ tör,

_____ tanul,

_____ töröl,

_____ ugrik,

_____ számol,

_____ felejt,

_____ talál,

_____ magyaráz

A feladat igekötôs igéi közül válassz ki ötöt, és írj velük jelen és múlt idejû mondatokat! A füzetedben
dolgozz! Ügyelj a pontosságra!
Egészítsd ki az alábbi igekötôs igékkel a szólásokat, közmondásokat!
Kibújt, Túljár, Kidobják, visszajár, Eltörik, Felkopik, megöregszik, megtalálja, Átesik,
bejön
______________________________ az eszén.
______________________________ az álla.
______________________________ a mécses.
Kölcsön kenyér ______________________________.
Aki kíváncsi, hamar ________________________________.
______________________________ a szeg a zsákból.
______________________________ az ajtón, ______________________________ az ablakon.
Zsák a foltját ______________________________.
______________________________ a ló másik oldalára.
Nézz utána, mit jelentenek a szólások, közmondások! Mondd el a társaidnak! Segíthet O. Nagy
Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyve.
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Pótold az igékben a hiányzó mássalhangzókat! (kk, tt, ll)
ha_____gat, bu_____an, csa_____og, szö_____en, pa_____an, vi_____an, á_____dogál,
su_____og, zö_____en, csi_____og, sa_____ozik, ka_____og, lehu_____ik, szá_____ingózik,
pu_____ad, á_____, bi_____eg, csö_____en, szá_____ít, csa_____an, ri_____ant, re_____eg,
ba_____ag, kaku_____ol
Írd le csoportosítva az elôzô feladat igéit! A hosszú mássalhangzókat írd át színessel!
kk:

tt:

ll:

Töltsd ki a táblázatot! Írd át színessel a múlt idô jelét! (-t, -tt)
Jelen idô (most)

Múlt idô (régen)

hoz, ír, töröl, vacog, szipog,
mászik, les, cincog, vasal,
javít, szerel, pörög, gurul,
eszik, utazik, ápol, tervez,
kutat, fest, fél, fürdik, varr,
zörög, óv

A feladat szavaiból válassz ki hat múlt idejû igét, és írj velük egy- egy mondatot! Ügyelj a pontosságra!
Olvasd el a Vacskamati virágja (Olvasókönyv 87. oldal) címû mesét!
Páros feladat! Válassz ki a mesébôl egy párbeszédet, és írd le a füzetedbe! Ügyelj a pontosságra!
Olvasd fel, majd játszd el egy társaddal a kiválasztott részt!
Ellenôrizd a diktálás után leírt szavak helyesírását! A hibákat radírozd ki, és írd le a szavakat hibátlanul!
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Alakítsd át az állító mondatot tagadó mondattá a példa szerint! Keretezd be a tagadószót!
Leesett az elsô hó. Még nem esett le az elsô hó.
Állító mondatok

Tagadó mondatok

Odaadom a vonalzómat.
Bence idôben felkelt.
A hetes letörölte a táblát.
Megtanultam a verset.
Megnyertük a versenyt.
Visszakérem a könyvet.
Elmegyek a fogorvoshoz.
Húzd alá a feladat igekötôs igéit, és írd át színessel az igekötôket!
Írd ki a tagadó mondatok igekötôs igéit!

Jegyezd meg! Ha az igekötô az ige után áll, akkor különírjuk az igétôl.
Egészítsd ki az alábbi igekötôs igékkel a szólásokat, közmondásokat!
Nézd meg, veszi fel, toldd meg, vájja ki, dobd vissza, esik le, vedd el
Ha rövid a kardod, ______________________________ egy lépéssel!
Ha megdobnak kôvel, ______________________________ kenyérrel!
____________________ az anyját, ____________________ a lányát!
Holló a hollónak nem _______________________________ a szemét.
Olyan szekér után fut, amelyik nem ____________________________.
Nem ________________________________ az aranygyûrû az ujjáról.
Nézz utána, mit jelentenek a feladat szólásai, közmondásai! Mondd el a társaidnak! Segíthet O. Nagy
Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyve.
Nézzétek meg a nyelvtankönyv belsô borítóján található táblázatot! Beszélgessetek a szófajokról!
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