Tantárgy: Magyar irodalom
Osztály: 3. a
Az óra témája: A mese feldolgozása –szövegértés fejlesztése
Időpont: 2020. március 24.

Vivi, Bence, Attila
A tk. 113-117. oldalán található olvasmánnyal foglalkozz! – Az Agyag-hegyen c. mese
1. Folytasd a történet olvasását, feldolgozását a 12. kérdésig!
2. Válaszolj teljes mondattal a kérdésekre! Vagy a szövegből keresed ki a megfelelő
választ vagy a saját szavaiddal fogalmazod meg, mindkét megoldás jó lesz.
3. Gyakorold a szöveg olvasásását!
4. Olvasd el a versikét!

Osvát Erzsébet: Vidám verebek
Poros is, fakó is szürke tollruhátok.
Adhattak volna már szebbet, jobbat rátok.
És énekelni sem tanított meg senki,
de nem is akartok rigók, pintyek lenni.
Vígan csiripeltek, semmi gondotok.
A holnapra bezzeg sosem gondoltok.
Magot mindig leletek, kis bohó verebek.
Boldogok vagytok, ha tele a begyetek.
Vidáman ugráltok, szálltok ágról-ágra.
Ingyen szállást adnak a fák éjszakára.

Házi feladat: Másold le a versikét az olvasás füzetedbe!

Az osztályé:
Március 24.
A tk. 113-117. oldalán található olvasmánnyal foglalkozz! – Az Agyag-hegyen c. mese
1. Olvasd el a történet második felét!
2. Válaszolj teljes mondattal a további kérdésekre! Vagy a szövegből keresed ki a
megfelelő választ vagy a saját szavaiddal fogalmazod meg, mindkét megoldás jó lesz.
3. Gyakorold a szöveg olvasásását!
4. Olvasd el a versikét!

Osvát Erzsébet: Vidám verebek
Poros is, fakó is szürke tollruhátok.

Adhattak volna már szebbet, jobbat rátok.
És énekelni sem tanított meg senki,
de nem is akartok rigók, pintyek lenni.
Vígan csiripeltek, semmi gondotok.
A holnapra bezzeg sosem gondoltok.
Magot mindig leletek, kis bohó verebek.
Boldogok vagytok, ha tele a begyetek.
Vidáman ugráltok, szálltok ágról-ágra.
Ingyen szállást adnak a fák éjszakára.

Házi feladat: Tanuld meg a verset! (Ha biztosan tudod kívülről, jelezd! Felhívlak telefonon
és meghallgatlak!)

Maria, Fabiana, Ronan, Zohaib
Olvasd el a következő mondatokat!

Magyarország Európában található, a Duna és a Tisza folyók mentén. Hazánkat a
Duna kétfelé osztja. A folyamtól nyugatra a Dunántúl, keletre pedig az Alföld terül
el. Tavaink közül a Balaton a legnagyobb. Ide sok külföldi is szívesen látogat.

