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2.a 

 

Magyar irodalom 

1. Olvassátok el az Ok.II. 56.oldalán a 2. feladatban lévő szócikkeket! Azután keressétek meg 

melyik illik a b.) képeihez, és írjátok a képek alá! 

2. Hallgassátok meg a Mi utcánk c. történet 1. részét! 

3. Olvassátok el ti is, legalább kétszer! Húzzátok alá azokat a szavakat, amelyeket nehezen 

olvastatok el, és azokat még kétszer olvassátok el! (Olvasókönyv II. kötet 57.o.) 

4. Válaszoljatok írásban az olvasmány alatt lévő kérdésekre! 

 

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

1. Hallgassátok meg ti is a Mi utcánk c. történet 1. részét! 

2. Olvassátok el ti az olvasmányt a 2. részig, legalább kétszer! Húzzátok alá azokat a szavakat, 

amelyeket nehezen olvastatok el, és azokat még kétszer olvassátok el! (Olvasókönyv II. kötet 

57.o.) 

3. Kik szerepelnek a történetben? Hol játszódnak az események? 

 

Magyar nyelv:  

Nagyon figyelmesen és szépen, töltsétek ki az Írás munkafüzet 22. oldalán lévő feladatokat! 

Figyeljetek a betűk helyes alakítására és a betűk kötésére! Pontosan másolj! 

(A mese címe: A csillagszemű juhász) 

 

Ének 

Tanuljátok meg hallás után az Elvesztettem páromat kezdetű dalt! A következő videót hallgassátok 

meg többször! Tapsoljátok le a dal 1., majd a 2. sorát! (Tk..: 41.o.) 

https://www.youtube.com/watch?v=kUlsR-crJwc  

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

 

Magyar nyelvi fejlesztés 

Ruhák és kiegészítők – a mai órán a különböző ruhadarabok és kiegészítők elnevezéseit tanulhatjátok 

meg. Hallgassátok meg többször is: 

https://www.youtube.com/watch?v=TyhNK1BwVPY – Ruhák 

https://www.youtube.com/watch?v=z587OlX4eeM – Ruhák és kiegészítők 

A következő videóból, pedig néhány olyan szóval ismerkedhettek meg, amelyek a húsvéthoz 

kapcsolódnak.  https://www.youtube.com/watch?v=Qwe-PwXZgm0 

 

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

A mai matematika órán a hármas szorzó-és bennfoglalótábla lesz a témánk. 

A munkafüzet 69. oldalának megoldása a feladatunk. 

A 69.old.1. gyakorlatánál a hármas szorzót kell használnunk. A leírt összeadások 

elvégzésével kiszámíthatók a példák. 

https://www.youtube.com/watch?v=kUlsR-crJwc
https://www.youtube.com/watch?v=sfPWxFbNQkU
https://www.youtube.com/watch?v=TyhNK1BwVPY
https://www.youtube.com/watch?v=z587OlX4eeM
https://www.youtube.com/watch?v=Qwe-PwXZgm0


A 2. feladat a hármas szorzó eredményeit kéri. 

A 3. feladat szorzólécéről könnyen leolvashatók a számítások eredményei. 

1*3-tól egészen a 12*3-ig jutunk el, ha visszaosztjuk az értékeket, akkor 1-től 

12-ig alakulnak 

az eredmények. 

69./4.) 

3 egérke 12 sajton osztozva : 12/3=4 sajthoz jut. 

3 egérke 9 sajton osztozva :   9/3=3 sajthoz jut. 

Köszönöm az aktivitást ! 

03.26.-Rajz--Kedves Szülők és Tanulók ! 

A rajz foglalkozás keretében készítsük el a mellékelt youtube-videó nekünk 

tetsző feladatást: 

--krumplis tojáslenyomat 

--térbeli tojás 

--fülpiszkás hátú bárány 

--kerítés, vagy tojástartó 

--nyuszifejek. 

A youtube-videó címe : Gigantikus Húsvéti Ötletinvázió 

https://www.youtube.com/watch?v=0ALcVZUCxh4 

Kérem a videó megtekintését és a feladatok egyikének teljesítését ! 

üdv.Jenő bácsi 

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

Az önálló matematika foglalkozás témája a hármas szorzó a munkafüzet 70. 

oldalán. 

70.old./1. 

A virágok száma könnyen kiszámolható : 3*3= 

2.) 

A pontokat hármasával növekedve kössük össze. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ALcVZUCxh4


3.) 

9:3=3 ----->3*3=9----->12+15=27 stb. 

4.) 

8*2=16  .............    14:2=7     / 16-7=9 a különbség 

18:3=6 ...............   42-36=6   / 6=6 

8*3= 24 ..............   24:3=8     / 24-8=16 

15*3=45 ..............  4*3= 12    / 45-12=33 

5.) 

10*3=30 >         >3*8=24     (....)= 25,26,27,28,29 

4*3=12>= ..........     >27:3=9 (...)=10,11,12 

21:3=7 <  ...........   < 36:3=12  (...)= 8,9,10,11 

70./6. 

Számítsuk ki a példákat és állítsuk növekvő sorrendbe! 

03.26-2.Önálló--Kedves Szülők és Tanulók ! 

Memorizáljuk a hármas ,hatos, kilences szorzó számsorát: 

3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 

hatos: 

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

kilences: 

9,18,27,36,45,54,63,72,81,90 

03.26.-3.önálló--Kedves Szülők és Tanulók ! 

Memorizáljuk a számok osztóit 61-70 közt ! 

61 osztója 1, és 61 

62 osztója 1,2 ,31 és 62 

63 osztója 1, 3 ,7 ,9 ,21 és 63 

64 osztója 1,2, 4,8 ,16,32 és 64 

65 osztója 1,5,és 65 



66 osztója 1,2,3, 6,11,22,33 és 66 

67 osztója 1 és 67 

68 osztója 1,2,4,17,34 és 68 

69 osztója 1,3,23 és 69 

70 osztója 1,2,5,7,10 és 35,70 

Köszönöm ! 

 

 

Testnevelés 

2.a 

írd meg, hogy hányadik szintre jutottál? 

https://www.youtube.com/watch?v=00Qwq3R0hf4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00Qwq3R0hf4

