
Tantárgy: Magyar irodalom 

Osztály: 3. a 

Az óra témája: Csipkerózsika című mese feldolgozása 

Időpont: 2020. 04. 16. 

Vivi, Attila, Bence feladata: 

Feladatok: 

- Olvasd el az olvasókönyved 127. oldalán kezdődő mesét a 129. oldalig! 

- Gyakorold – tehát olvasd el többször – azt a részt, ahol a tudós asszonyok 

megajándékozzák Csipkerózsikát. (128. oldal lap tetején a kérdésig) 

- Másold le mit kívánt az első négy tudós asszony! 

- A „classroomba” feltöltött feladat szorgalmi jellegű. Ha már beléptél, meg 

tudod oldani. (Kisötös jár érte!) 

Házi feladat: Gyűjtsd ki a mese szereplőit az eddig olvasott részből! Gyakorold a 

hangos, kifejező olvasást! 

A következő linken egy párosító feladatot készítettem. Próbáld meg elvégezni! 

https://learningapps.org/display?v=p0pfeb76k20 

 

Az írásbeli feladatot kérem visszaküldeni! Határidő: 2020. 04. 20.  

Figyelj a helyesírásra! 

Az osztály feladata: 

Feladatok: 

- Olvasd el az olvasókönyved 127. oldalán kezdődő mesét a 129. oldalig! 

- Gyakorold – tehát olvasd el többször – azt a részt, ahol a tudós asszonyok 

megajándékozzák Csipkerózsikát. (128. oldal lap tetején a kérdésig) 

- Másold le mit kívántak a páratlan számú (első, harmadik, ötödik stb.) 

tudós asszonyok!  

- A „classroomba” feltöltött feladat szorgalmi jellegű. Ha már beléptél, meg 

tudod oldani. (Kisötös jár érte!) 

Házi feladat: Gyűjtsd ki a mese szereplőit az eddig olvasott részből! Gyakorold a 

hangos, kifejező olvasást! 

https://learningapps.org/display?v=p0pfeb76k20


A következő linken egy párosító feladatot készítettem. Próbáld meg elvégezni! 

https://learningapps.org/display?v=p0pfeb76k20 

 

Az írásbeli feladatot kérem visszaküldeni! Határidő: 2020. 04. 20.  

Figyelj a helyesírásra! 

Fabiana, Maria, Ronan, Zohaib feladata 

A mai feladat a színek nevének megtanulása lesz. 

fehér, fekete, citromsárga, narancssárga, barna, zöld, kék, 

lila, bordó, piros, szürke 

Ezek a leggyakrabban használt színek, amelyeknek lehetnek árnyalatai.  

Feladat: 

- Rajzold le a következő tárgyakat a megadott színnel! 

piros háztető 

 

 

 

 

zöld levél  citromsárga könyv kék virág 

fekete kör 

 

 

 

 

narancssárga virág  barna pad kék felhő 

lila labda 

 

 

 

 

bordó pulóver  szürke négyzet fehér háromszög 

 

- Egészítsd ki a mondatokat! 

• A táska __________________ színű. 

• A ceruza _________________ színű. 

• A virág _____________, a levele ____________. 

 

https://learningapps.org/display?v=p0pfeb76k20


- Rajzold le a képet a mondatoknak megfelelően! 

A képen van egy ház. A háztető piros, a ház fala sárga. Az 

ablakok kékek. Az ajtó zöld színű. A ház melletti kerítés 

barna. 

 


