
Tantárgy: Magyar irodalom 

Osztály: 3. a 

Az óra témája: A király lustája dolgozik című regényrészlet feldolgozása 

Időpont: 2020. április 2. 

 

Kedves Gyerekek! 

A mai olvasás történetét már olvastuk Tatay Sándor: Kinizsi Pál regénye kapcsán. 

Feladatok: 

- Nyisd ki az olvasókönyved a 123. oldalon! 

- Olvasd el a történetet! 

- Válassz ki a történetből öt kérdést és válaszolj rájuk! 

- A munkafüzeti feladatokkal az elmúlt olvasmányokat ismételjük át. 

- Végezd el a Feladatlapok munkafüzet következő oldalait: 

(ezeket nem kell elküldened) 

57./2., 58./3., 4.; 61./3., 4.; 62./5., 6., 63./1.; 2. 

Házi feladat: Válaszd ki a következő tulajdonságokból, amelyek Bujkóra 

jellemzőek: (Írd le őket, és küldd el a válaszokkal együtt!) 

erős, csúnya, híres, lusta, idős, kócos, apró, hazaszerető, együgyű, okos, 

ifjú, jószívű, jómódú, ijedős, jókedvű 

 

Ezzel is foglalkozhatsz! 

https://learningapps.org/7553986 

Spanyol tanulóké: 

Egyeztesd a képet a szóval! (Conecta la cometa con la palabra! 

 

 

https://learningapps.org/7553986


 cipő  király terítő  címer  zokni 

címer – blasón, cipő – zapato  király – rey  zokni –calcetines terítő – paño 

 

Pótold a szavakban az i -í betűt! (Añadir la letra en las parablas!) 

d__ó,   gy__k,   cum__,   h___d,   rád__ó,   zs__ráf,   k__cs__, cs__kos 

csíkos – rayas, kicsi – pequeño, zsiráf – jirafa, rádió – radio, híd – puente, cumi – chupete, gyík – lagarto,  

dió – nuez 

 

Olvasd össze az azonos jelű betűket! Lee las letras con el mismo signo)Írd le a szavakat! 

(Escribe las palabras!) 

 

 

Ismételj!(Repetir!) A szavak betűi összekeveredtek. (Las letras de las palabras estaban.) Írd le 

őket helyesen! (Escríbelos correctamente!) 

gye  éngy amádr sféű  kernyé pürőle 

 

Gyakorold a mássalhangzók írását a vonalas füzetedbe! (Practica escribir consonantes!)  Írj 

minden betűből egy sort! (Escribe una letra de cada letra!) 



 

 

Zahid Zohaib: 

Egyeztesd a képet a szóval! (Match the picture with the word!) 

 

 

 cipő  király terítő  címer  zokni 

címer – crest, cipő – shoe  király – king  zokni –socks terítő – cloth 

 

Pótold a szavakban az i -í betűt! (Add the letter in the words!) 

d__ó,   gy__k,   cum__,   h___d,   rád__ó,   zs__ráf,   k__cs__, cs__kos 

csíkos – striped, kicsi – small, zsiráf – giraffe, rádió – radio, híd – bridge, cumi – pacifier, gyík – lizard,  

dió – walnut 

 

Olvasd össze az azonos jelű betűket! (Compare the letters with the same sign!) 



 

 

Ismételj!(Repeat!) A szavak betűi összekeveredtek. (The letters od the words were mixed up.) 

Írd le őket helyesen! (Write them down correctly) 

gye  éngy amádr sféű  kernyé pürőle 

 

Gyakorold a mássalhangzók írását a vonalas füzetedbe! Írj minden betűből egy sort! 

 

 

 


