
03.24.-önálló----Kedves Szülők és Tanulók ! 

Memorizáljuk a számok osztóit ! 

41 osztója 1 és 41 , 

42 osztója 1, 2 ,3, 6,7, 21 és 42 

43 osztója 1 és 43 

44 osztója 1 , 2 ,4, 11,22 és 44 

45 osztója 1, 3,5,9,15 és 45 

46 osztója 1,2 ,23 és 46 

47 osztója 1 és 47 

48 osztója 1,2,3, 4 ,6,8,12, 16 ,24 és 48 

49 osztója 1,7, és 49 

50 osztója 1,2,5,10 ,25 és 50 

03.24.--Matematika----Kedves Szülők és Tanulók ! 

Ma ismét a négyes és nyolcas szorzótáblákkal foglalkozunk. A tankönyvben megyünk 

tovább: 

a 125. oldalon oldjuk meg a feladatokat ! 

A 14. gyakorlatban végezzük el a számításokat ! Először a szorzást és osztást , mert 

ezek magasabb 

rendű műveletek , mint az összeadás és a kivonás. 

Az A) rész első példájánál először a 4*8-at számoljuk ki, majd adjunk hozzá 5-öt .Az 

így kapott számot hasonlítsuk össze a jobb oldali 36-tal. Tegyük ki az összehasonlító 

jelet !(kisebb, nagyobb, egyenlő reláció kacsacsőrrel ) 

A 15.)-nél az összes virág  számát kell elosztanunk a csokrok számával ! 

A 16.)-nál Pali virágainak számát 5-tel szorozva kapjuk meg az apja virágainak 

számát,A kettő számot adjuk össze és kijön az összes virág száma. 

17.)-nél a pogácsák számát osszuk el a gyerekek számával ! 

A 18.)-nál a megfelelő eredményekhez megfelelő színezés társul, így kell kiszínezni a 

lufis képet ! 

Köszönöm az órai munkát : bjeno@vmai.hu 
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03.24.-Önálló matek---Kedves Szülők és Tanulók ! 

Memorizáljuk az 51-60 közti számok osztóit ! 

51 osztója 1,3,17,és 51 

52 osztója  1,2,4,13 ,26 és 51 

53 osztója 1, és 53 

54 osztója 1,2,3,6,9 18,27 és 54 

55 osztója 1,5,11 és 55 

56 osztója 1, 2, 4,7,8,14,28 és 56 

57 osztója 1,3 ,19 és 57 

58 osztója 1,2,29 és 58 

59 osztója 1 és 59 

60 osztója 1,2,3 ,4 ,5 ,6 10,12,15,20,30 és 60 

Köszönöm a figyelmet ! 

üdv.: bjeno@vmai.hu 

03.24.-Önálló---Kedves Szülők és Tanulók ! 

Memorizáljuk az ötös szorzótábla eredményeit : 

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 

Köszönöm a figyelmet ! 

21.03.24. 

2.a 

 

Magyar irodalom: 

A. csoport: Figyelmesen olvassátok el és töltsétek ki a Szövegértést  fejlesztő gyakorlatok 

munkafüzetben,  a 46. oldalon található A nyár című szöveghez kapcsolódó feladatokat. 

 

B. csoport: Dávid, Noel, Brendon, Laura, Carlos, Arleena, Carolina, Lorena: Olvassátok el a 

Szövegértést  fejlesztő gyakorlatok munkafüzetben,  a 46. oldalon található A nyár című szöveg 

1.2. és 3. bekezdését, és válaszoljatok az 1.és a 2. kérdésre!  

 

Magyar nyelv 

A –ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től toldalékos szavak 

Nagyon figyelmesen és szépen, töltsétek ki a Nyelvtan, helyesírás munkafüzet 51. oldalán lévő 

feladatokat! A kérdések mindig segítenek. Figyeljetek a betűk helyes alakítására! 

 

Lassabban haladók: Brendon, Dávid, Noel, Arleena, Laura, Carolina, Lorena: 

Nagyon figyelmesen és szépen, töltsétek ki a Szépen, helyesen munkafüzet 33. oldalán lévő 

feladatokat! Figyeljetek a betűk helyes alakítására! (2. rigó, hóvirág, ibolya, nárcisz). 
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2021. 3.24. Szerda Margittai Judit 2.a 

Kedveseim!  
Nézzétek szeretettel! 
Tubarózsa tánccsoport – Gyermekjátékok: https://www.youtube.com/watch?v=WCAo1rig204&list=PLo-
kFW1JJk_GEHtxqAwWM-VCFVvhc9H88 
Boróka csoport - "Hogy a csibe?" https://www.youtube.com/watch?v=0UN4pfwlDIg 
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