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

Memorizáljuk a számok osztóit 91-100 között ! 

91 osztója 1,7,13 és 91 

92 osztója 1,2,4 ,23,46 és 92 

93 osztója 1,3,31 és 93 

94 osztója 1,2,47 és 94 

95 osztója 1,5, 19 és 95 

96 osztója 1,2,3,4,6, 8 , 12,16 , 24, 48 és 96 

97 osztója 1 és 97 

98 osztója 1,2,7 ,14 ,49 és 98 

99 osztója 1,3,9 ,11,33 és 99 

100 osztója 1,2,4,5,10,20,25,50 és 100 

Köszönöm a munkát ! 

03.31.-Matek----Kedves Szülők és Tanulók ! 

Mai témánk a hármas, hatos , kilences szorzótáblák gyakorlása. 

A munkafüzet 75. oldalán az 1. gyakorlatnál írjuk be a szorzótáblák eredményeit 

a hármasnál 

11*3=33, 12*3=36, 13*3=39 , 14*3=42 értékekkel. 

A hatos szorzónál : 

11*6=66, 12*6=72, 13*6=78 , 14*6=84-es értékekkel. 

A kilences szorzónál : 

11*9=99 , 12*9=108, 13*9=117, 14*9=126 -os értékekkel. 

A 75.old./2.-nél 

a 3*6-hoz képest a 6*6 a kétszerese lesz, a 9*6 pedig a háromszorosa. 

A 2*6-hoz képest a 4*6 szintén a kétszerese lesz. 

75/3.) 

A ) 3*3=9 , 9*3=27          B) 4*3=12, 12*3=36,      C )  6*6=36,36:3=12 

      I.......3*9........I                I.........4*9..........I               I.........6*2........I 



75/4.) 

A ) fel kell ismernünk, hogy a 7*6-1*6=6*6 

B)  6*3*2=6*6 a 6*3 duplája, 

A c és d részek a hármas és hatos szorzó arányait mutatják. 

A 75./5.)-nél 

a táblázat kitöltéséhez a zsebkendők értékeit kell elosztanunk a csomagok 

számával, 

pl. 9 csomag zsebkendő 3 db 3-as csomagot ad, és 1 db 9-es csomagot , ( 6-os 

csomag nem alkotható belőle, 

ezért van lilával kisatírozva ) 

Töltsük ki a táblázatot ! 

Köszönöm az órai munkát ! 

03.31.--Rajz----Kedves Szülők és Tanulók ! 

A mai rajz foglalkozás témája : 

 

Húsvéti kosárka készítése egyszerűen-

youtube videó /ilyen 

című 
https://www.youtube.com/watch?v=bE7lGjWGxX8 

A karaktersor a keresőbe is bemásolható , és a számítógép kiadja a keresett 

videót. 

Kikereshető a videó a youtube kiválasztása után , a youtube-keresőbe a vastag 

betűs cím beírásával. 

Ha nincs konzervünk, akkor papír vagy műanyag dobozkát is feldíszíthetünk. 

Köszönöm a munkát ! Kérem az elkészült kosarak, dobozok fotós visszaküldését 

a rajz osztályzás érdekében! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bE7lGjWGxX8


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

Az önálló óra keretében memorizáljuk a hármas, hatos és kilences szorzó 

számsorát : 

hármas : 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 

Köszönöm ! 

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

Memorizáljuk a négyes és ötös szorzótábla számsorát : 

négyes: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40 

ötös :     5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 

Köszönöm ! 

03.31.-Magyar nyelvi fejlesztés--Kedves Szülők és Tanulók ! 

Ez a nyelvi fejlesztés a külföldi anyanyelvűek számára ad segítséget a 

matematikai és természetismereti 

magyar szókincs elsajátításához : 

Az előző környezet óra alapfogalmai : 

mozgás : helyváltoztatás, 

légzés:   az életben maradáshoz levegőt vesznek fel az élőlények, 

táplálkozás: ételek fogyasztása, 

táplálkozási piramis:ételek fogyasztása megfelelő mennyiségben, alján a sokszor 

fogyasztott, tetején a ritkán fogyasztott 

főzés: ételek hőkezelése, a könnyebb emésztés miatt 

orvosi rendelőben: sérülések , betegségek kezelése orvos és ápoló által 

Köszönöm a figyelmet ! 
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2.a 

 

Ének 

Ma húsvéti dalok közül választottam ki nektek néhányat, hogy a húsvéti, ünnepi hangulatot idézzük 

fel vele.  Válassz ki te is az alábbi videók közül 2-3 dalt, és hallgasd őket! De nemcsak ma, hanem az 

ünnepek alatt bármikor meghallgathatod még őket.  

https://www.youtube.com/watch?v=GlsQcaevFbY&list=PL7WuxbelVP3-

3sidY3y5z2Wm1tEMsZBZZ&index=10  - Csokinyuszi - Nyuszidal 

https://www.youtube.com/watch?v=D0RAnPtbktU&list=PL7WuxbelVP3-

3sidY3y5z2Wm1tEMsZBZZ&index=1 –  Hé, kis nyuszi, ébredj fel! 

https://www.youtube.com/watch?v=trCCwRH2Z7M&list=PL7WuxbelVP3-

3sidY3y5z2Wm1tEMsZBZZ&index=5  - Húsvéti nyúlság  

https://www.youtube.com/watch?v=PKPkN9lWQow&list=PL7WuxbelVP3-

3sidY3y5z2Wm1tEMsZBZZ&index=8 – Jeles napok 2/Nyuszi fülét hegyezi 

https://www.youtube.com/watch?v=b5qT67WT840 – Húsvéti varázslat 

 

 

Magyar nyelv 

A szünet előtti utolsó napon ismét az okosdoboz feladatai közül válogattam nektek néhányat, hogy 

játékosan gyakoroljuk a helyesírást. Végezd el a feladatokat, csináld meg többször is, hiszen ezzel is 

gyakorolsz! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=288  - Vitorlázzunk – Pótold a szavakban a hiányzó j vagy ly 

betűket! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=79  - Mi kerül a levesbe? – Válogasd ki azokat a 

zöldségeket, melyek alatt helyesen szótagolták a szavakat! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GlsQcaevFbY&list=PL7WuxbelVP3-3sidY3y5z2Wm1tEMsZBZZ&index=10
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