
Sziasztok! 

Mindenkinek sikerült az első két olvasási távórán részt vennie, és a feladatokat 

megoldani? Ha valami nem lenne világos, jelezzetek! 

Most nyelvtannal folytatjuk. Mivel 2 hete volt utoljára nyelvtanunk, ismétléssel 

kezdünk. Hajrá! 

 

1. feladat – ismétlés szóban 

Válaszolj fejből a feltett kérdésekre! Ha nem sikerülne a válasz, elő kell venni a 

könyvet és/vagy a füzetet, és újra megtanulni, amit eddig az igékről átvettünk. 

Mi az ige? 

Mik az ige kérdései? 

Milyen számot és milyen személyeket fejezhetünk ki igével? Sorold fel őket! (pl. 

egyes szám, 1. személy = én….) 

Milyen időt fejezhet ki az ige? 

Mit fejeznek ki a jelen idejű igék? (Azt, hogy a cselekvés …. (mikor?) történik.) 

Mit fejeznek ki a múlt idejű igék? 

Mi a múlt idő jele? 

Mikor –t (egy t) és mikor –tt (két t)? 

 

A március 19-i tananyag: 

Azt már tanultuk, hogy az ige kifejezhet jelen, múlt és jövő időt. A jelen időnek nincs 

jele. A múlt idő jele a –t és a –tt. 

Írjuk le a füzetbe a köv. dőltbetűs részt:  

A jövő idejű igék 

A jövő idejű igéket akkor használjuk, ha a cselekvés, történés még nem következett 

be. Másképpen: akkor használunk jövő időt, ha a cselekvés, történés a jövőben fog 

bekövetkezni. 

A jövő idő jele a –ni fog. Vagyis a jelen idejű ige E/3 (egyes szám harmadik személyű) 

alakjához hozzáadjuk a –ni toldalékot és a fog segédigét.  



Pl. olvas + -ni fog = olvasni fog. 

Egy egyszerű példa: 

én írni fogok 

te írni fogsz 

ő írni fog 

mi írni fogunk 

ti írni fogtok 

ők írni fognak 

 

A van létige jövő idejű alakja a lesz. 

Jövő időt úgy is kifejezhetünk, hogy a jelen idejű igéhez hozzáteszünk jövő időt 

kifejező szavakat. Pl. Holnap (majd, holnapután stb.) jön hozzánk a nagyi. 

 

A fenti tananyagot a saját szavaitokkal keddre meg is kell tanulni. 

Ugye nem is lesz nehéz? Csak egy kis odafigyelés és gyakorlás kell. Hát akkor 

gyakoroljunk!  

Olvasd el a TK 56/1. feladatának szövegét! Szóban oldd meg a b), írásban a c) részét! 

Írjuk le a köv. feladatokat megoldását a füzetünkbe! 

57/5 a), b) 

58/7 a) 

Jó tanulást és gyakorlást! (Ígérem, a következő nyelvtani lecke rövidebb lesz.) 

Ne felejtsétek pénteken az olvasási feladatokat! És hétvégén pihenjetek! 

Bohák Csaba tanító bácsi 

 

 

 

 


