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Magyar nyelv 

Írás 

Nagyon figyelmesen és szépen, töltsétek ki az Írás munkafüzet 21. oldalán lévő feladatokat! 

Figyeljetek a betűk helyes alakítására és a betűk kötésére! A másolásnál a pontosságra is ügyeljetek! 

 

Etika 

Ünnepeljünk együtt 

Nemzeti ünnepeink –  Tk.: 42.o.6. – Írd le a füzetedbe, mikor vannak a nemzeti ünnepeink! 

Beszéljétek meg, mit ünneplünk ezeken a napokon, és kikkel ünnepelünk. 

Vallási ünnepeink – Tk.: 43.o.8. – Nézd meg a képeket! Beszéljétek meg, milyen ünnepeken 

készülhettek? Kik ünnepelnek, és mit ünnepelnek? Hogyan ünnepelnek? 

Ünnepi alkalomhoz illő öltözet – Tk.: 44.o.10. Beszéljétek meg, kinek az öltözékét tartod 

megfelelőnek! Melyiken változtatnál? Hogyan? 

 

03.25.--Matek,Önálló,Korrep.--Kedves Szülők és Tanulók ! 

Mai témánk a kettes,négyes, nyolcas szorzó ismét. 

A munkafüzet 67.oldalát töltsük ki! Az 1. feladat kéri a kettes,négyes, nyolcas 

szorzó számsorát . 

Az első sorba a 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 számok kerülnek, 

utána a négyesnél a 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56 kerül a táblázatba. 

Majd a nyolcashoz a 8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112 számok. 

A 2.)-nél írjuk be az osztásba a számításokat : 

16:4= 4 =(..32..): 8 

10:2= 5 =(..20..):4 

12:(..4..)=3=6:2 

A többit számítsuk ki az egyenlőség szerint ! 

3.) 

(...)*4+5 =37          /mindkét oldalból :-5 kivonása 

(...)*4     =32          /mindkét oldalt osztjuk 4-gyel 

(....)        =8   a keresett szám 

A 4.)-nél 



Kedves Szülők és Tanulók ! 

 

töltsük ki a táblázatot 8 ---->44, 9---->45, 10---->46, 11--->47 , 12---->48, 

és felismerjük, hogy Vivien 12 éves korában lesz az apja 4-szer annyi: 48 éves. 

03.25.-Rajz- 
Kedves Szülők és Tanulók ! 

A mai rajz órán színezzünk húsvéti színezőt ! Ez tetszés szerint 

kereshető,letölthető,nyomtatható a google-ről. 

A mellékletben szerepel pár közkedvelt színező. 

üdv. Jenő bácsi 

 

03.25.-Önálló matek--Kedves Szülők és Tanulók ! 

Memorizáljuk a hatos szorzótáblát : 

6,12,18,24,30,36,42,48,54,60 

Köszönöm.-Korrepetálás--Kedves Szülők és Tanulók ! 

A matek munkafüzet 68.oldalán haladjunk tovább ! 

1.)A nyitott mondatokból az ismeretlen szám az osztás és az eredmény látszik. 

Az eredményt vissza kell szoroznunk 4-gyel , hogy az osztandót megkapjuk : 

4*4=16, 

4*7=28, 

4*9=36, 

4*8=32, 

A többi ugyanígy visszaszorozható. 

68/2.A betűk száma a sárga ablakban : 8*2=16 

A betűk száma a kék ablakban   :  4*4=16, 

A betűk száma a piros ablakban :  2*8=16, 

68/3.A nyitott mondat értéke : 72:8=9-nál kisebb vagy azzal egyenlő , másrészt 

1*4-egy egyenlő vagy annál nagyobb : 



                                       4,5,6,7,8,9 

3B) 

(....):8 ---valami elosztva 8-cal egyenlő 2*2=4-gyel vagy kisebb nála : 

(....):8= 4 ----> 4*8=32 a keresett szám , 

(....):8=3------> 3*8= 24 lehet  a keresett szám, 

(....):8=2 ------->2*8=16 lehet a keresett szám, 

(....):8=1-------->1*8=8 is lehet a keresett szám, 

68./4.) 

Lilla képeslapjainak száma : 64/8 =8 db 

68./5. 

Színezzük az 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2 db körcikket ! 

 

 

Testnevelés 

2.a 

Írd meg, hogy melyik állat utánozásáig jutottál! 

https://www.youtube.com/watch?v=pO9nrJvdmMk 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pO9nrJvdmMk

