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Magyar irodalom 

Mit ünneplünk húsvétkor? 

- Közeleg a húsvét, ezért most olvassunk el egy rövid összefoglalót az ünnepről. Sok érdekes dolgot 

megtudhattok, ha figyeltek! 

- Hallgassátok meg, majd olvassátok el ti is az Ok.II. 92.oldalán lévő szövegeket. Ha már többször 

elolvastátok, akkor töltsétek ki a Mf. 38. oldalán lévő feladatokat. 

- Sajnos ebben a nehéz időszakban a húsvétkor szokásos locsolkodás is egy kicsit másképpen 

alakul.  Abban azonban biztos vagyok, ha személyesen nem is tudsz elmenni locsolni, de egy 

nagyon szép locsolóverset elmondasz, annak nagyon fognak örülni  a hölgyek.  

Locsolóverseket találsz a 93. oldalon is, és ha ezek közül az elsőt, vagy a másodikat megtanulod, és 

erről nekem egy videót küldesz, akkor egy ötössel megjutalmazlak érte. 

 

Magyar nyelv 

Gyakorlás 

- A mai órán játékosan fogjuk gyakorolni az elválasztás szabályait és a magánhangzók helyesírását 

az okosdoboz feladataival. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=381  - Daraboló szótagoló – Szótagold úgy a szavakat, 

hogy a villát tedd az elválasztás helyére. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=84  - Rigópapa vacsorája – Egészítsd ki a szavakat a 

megfelelő magánhangzókkal! 

- Akár többször is megcsinálhatod a feladatokat. Az eredményeidről készíts fotót és küldd el nekem! 

 

Etika 

Te hogyan ünnepelsz? 

- Az előző órákon a családi, nemzeti és vallási ünnepekkel foglalkoztunk. Szerencsére éppen egy 

különleges ünnep közeleg: a húsvét ünnepe.  

- Nézd meg a következő videókat! Segítségükkel megismerheted a húsvét történetét és az ünnephez 

kapcsolódó szokásokat.  

- A következő napokban figyeld meg, ti hogyan ünneplitek a húsvétot, milyen szokásokat tartotok 

meg, és írd le a füzetedbe! 

https://www.youtube.com/watch?v=19mkYF0BDAU – Húsvéti ünnepkör 

https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU – Húsvét története 

https://www.youtube.com/watch?v=_D3JKpYzCHI  - Húsvéti népszokások 

 

 

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

Memorizáljuk a számok osztóit 71-80 közt. 

71 osztója 1 és 71 

72 osztója 1,2,3,4,6,8,9,12,24 és 72 

73 osztója 1, és 73 

74 osztója 1 ,2, 37 ,74 

75 osztója 1,3,5 ,15, 25 és 75 

76 osztója 1,2,4, 19 38 és 76 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=381
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=84
https://www.youtube.com/watch?v=19mkYF0BDAU
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU
https://www.youtube.com/watch?v=_D3JKpYzCHI


77 osztója 1,7 ,11 és 77 

78 osztója 1,2,3 ,6,13,26, 38 és 78 

79 osztója 1 és 79 

80 osztója 1,2,4,5 8,10,16, 20,40,és 80 

Köszönöm a munkát ! 

03.30.-Matematika óra----Kedves Szülők és Tanulók ! 

A mai matematika témánk a 9-es szorzás. Ebben a munkafüzet 73.oldalának 

megoldása segít. 

A 73./1. 

kiszámoltatja a 9 kétszeresét, négyszeresét , nyolcszorosát. 

2*9=18 

4*9=36 

8*9=72 

D) -rész osztása : 81:9= 9 tányérra helyezhetők az almák 

A 73.old./2. és 3.feladata a kettes szorzó értékeit kéri a táblázatba és a nyitott 

mondatokba. 

A 73.old. 4.) 

Kilenccel csökkenti a számsor értékeit : 

Az 54 előtti értékeket 54-hez 9-et adva ,majd újból 9-et adva kapjuk meg , 

36 utáni számokat pedig  36-9 =27 számítással, majd 9 újra kivonásával kapjuk meg. 

73./5. 

A szöveges feladat megoldása osztással írható fel. 

73./6. 

A kilences szorzótábla 8. szorzását kéri. 

Köszönöm az órai munkát ! 

bjeno@vmai.hu 

03.30.--Önálló óra-----Kedves Szülők és Tanulók ! 

Az önálló matek órán a munkafüzet 74.oldalának gyakorlataival haladjunk tovább : 

74./1.) 



6*9=54 kugli van a képen , ez felírható összeadással is : 

9+9+9+9+9+9= 

74./2. 

63:9=7 db van Anikónak 

63 van Attilának, 

63+7=70 matricájuk van kettőjüknek. 

A 74./3. 

Végezzétek el a számításokat és hasonlítsátok össze relációs jellel a két oldal 

eredményeit ! 

74./4.A) 

7*9=63 szál virággal köszöntik a dédimamát szülinapján. 

74./4.B) 

90/7= 13 szálat adnak hatan és egy gyermeke 12 szálat ad ,mert 

           13*6+1*12=90 virág. 

74./5. 

A síkidomok értékeit adjuk össze és képenként megkapjuk,hogy mennyit érnek a 

figurák együtt. 

74./6. 

36/9=4 szilvás gombócot tud osztani a nagymama az unokáinak fejenként. 

Köszönöm a munkát ! 

03.30.-Önálló óra---Kedves Szülők és Tanulók ! 

Memorizáljuk az osztókat 81-90 közt ! 

81 osztója 1 ,3, 9, 27 és 81 

82 osztója 1,2 ,41 és 82 

83 osztója 1 és 83 

84 osztója 1,2 ,3,4 6,7,12, 14,21,28,42 és 84 

85 osztója 1,5 ,17 és 85 

86 osztója 1,2,43 és 86 

87 osztója 1 ,3,29 és 87 



88 osztója 1,2,4,8,11,22,44 és 88 

89 osztója 1 és 89 

90 osztója 1,2,3,5,6,9 ,10 ,15, 18, 30,45 és 90 

Köszönöm a memorizálást ! 

 

Testnevelés 

 
2.a 

Újra szökdelések otthon, vagy az udvaron. 

https://www.youtube.com/watch?v=uP2IouaTVHM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uP2IouaTVHM

