
03.11._MAT. 

Kedves Szülők és Tanulók ! 

A mai matematika óra a műveletek sorrendjével foglalkozik. A tk. 108. oldalán a 1. 

példa mutatja , hogy a szorzás és az osztás hasonlóan az összeadáshoz összefűzhető 

egy matek példában 3 tényezős szorzás-osztássá. 

A 3*10:5= eredményét könnyen ki tudjuk számolni a szorzásos -osztásos tanultakból. 

Látjuk,hogy a műveletek sorrendje folyamatosbalról jobbra. Mert a szorzás-osztás 

azonos rendű műveletek. 

Ez igaz a 2. feladatra is , itt is sorban balról jobbra haladunk .Az összeadást-kivonást 

végezzük el írásban. 

A 2. gyakorlat jobb oldala szorzásokkal növelt értékek után osztást kér. 

4*5:10 =2 , mert a 20-ban a 10 kétszer van meg 20=10+10 

35:5*10= 7*10=70 

100:10*5= 10*5=50 

108/3. példája : 

16 +4*5 = 16+20=36 ---- itt akkor számolunk helyesen, ha a 4*5-öt számoljuk ki 

először -- a szorzás magasabb 

                 rendű művelet az összeadásnál , 2. lépésként végezzük el az összeadást a 

16+20-at 

                 ( az összeadás a szorzásnál alacsonyabb rendű művelet , így aszorzás után 

végezzük el ) 

108/4. példa: 

Kivonással tesz hasonlót: 

16- 3*5 =16-15=1 

A sárga szabályismertető tk.rész is mutatja, hogy a fő műveletek( szorzás és osztás) 

végezendők el első lépésben,és csak 2. lépésként végezzük el az alacsonyabb rendű 

( kivonás, összeadás) műveleteket. 

Tanuljuk meg a sárga táblázat tartalmát ! 

A 108/5.nél szintén ezt a szabályt használjuk : 

36+35= 

70-6 = 



45+20= 

76-45+8-7=  <------ azonos rendű műveletek, így balról jobbra végezhetőek 

átdolgozva 

90-9= 

82-7= 

95-7= 

80-25= 

Végezzük el a számításokat ! 

109/6. feladat : 

100-3*10=100-30= .... 

109/7. példa: 

Balázs pénze+ Dávid pénze= 9*5+5*10=45+50=...... 

109/8. gyakorlat : 

4*10+5*5= 40+25 = ..... befőtt van Juli néni kamrájában 

Köszönöm a figyelmet: bjeno@vmai.hu 

 

Hf: Önálló Matek: 

 

Kérem a Számoljunk munkafüzet 44. oldalán szereplő tömegmérési feladatok önálló 

kitöltését. 

Köszönöm: Jenő bácsi 

RAJZ házi feladat az 1848. forradalom egyik lelkesítő jelenetének lerajzolása : 

Petőfi Sándor költő tömeg előtt elszavalja a Nemzeti dalt 

(Persze csak egy emelvény rajzolása a feladat , néhány : 4-5 személlyel 

hallgatóságként . 

 Egyszerűsítsük le a melléklet rajzát ! Fekete-fehér ceruzás rajz elegendő ha az 5 alak 

gyermeki szinten jól megformált , szorgalmi feladat a személyek kiszínezése .) 

Csatoltam a leutánozható képet. 

mailto:bjeno@vmai.hu


 

 

TECHNIKA óra --03.11. 

A mai témánk egy új fejezet a 2. osztályos technika tankönyvből . Eddig a papír 

megmunkálását vettük. 

Mától a fa egyszerű megmunkálása lesz a téma.Az új fejezet növényi részek: 

levelek ,faháncsok, rostok,fatörzs feldolgozását alapozza. 

 

 



Egyszerűsítve a technika feladatokat kérem egy A/4-es papírra egy erdei kép 

elkészítését - 

választhatóan:A)Hurkapálcikát méretre törünk és virágot, fát , napot ábrázolva 

papírra ragasztjuk.(sün ,fűcsomó is képezhető a hurkapálcikák 

csoportosításával,formázásával ) 

              vagy B) ha nincs hurkapálcánk és nem tudjuk beszerezni , akkor leveleket 

gyűjtünk a kertben ,ill. az utcán és virágot , fát , mókust, fűcsomót formázva papírra 

ragasztjuk erdei képet megjelenítve. 

Köszönöm az egyszerűsített teendők elvégzését ! Jenő bácsi 

KORREPETÁLÁS : 

Kérem az Okoskodó mf. 67. oldalának kitöltését , órás időpontokat kell berajzolni és 

napokat hétre vagy évre átváltani. 

Köszönöm: Jenő bácsi 

 

21.03.11. 

2.a 

Etika – Együtt könnyebb 
1. Olvassátok el a tankönyv 39. oldalán a 3. feladathoz tartozó szövegeket, és találjátok ki, melyik kép 

illik hozzá a 2. feladathoz tartozó képek közül! 

2. Találjatok ki egy klubot, vagy egyesületet! Gondoljátok át, kit mi érdekelne, vagy mit szeretne tenni, 

milyen célt szeretne megvalósítani. Ha átgondoltátok, írjátok le a 40.o. 5. feladatának kérdései re a 

válaszaitokat. Adjatok nevet a klubnak vagy az egyesületnek, és készítsétek el a jelvényét is! 

 

Magyar nyelv 
Nagyon figyelmesen és szépen, töltsétek ki az Írás munkafüzet 19. oldalán az 1-6. feladatokat! Fi-

gyeljetek a betűk helyes alakítására!  

A 6. feladathoz az Olvasókönyv I. kötetének 50., 55., 56. oldaláról válassz közmondásokat! 

 

Lassabban haladók: Brendon, Dávid, Noel, Arleena, Laura, Carolina, Lorena: 
Gyakoroljátok az x, y, a dz és a dzs írását az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz c. gyakorló 48-49. olda-

lán, ha már régebben kitöltöttétek, akkor írjátok le a füzetbe ugyanúgy! 

 

 

Testnevelés 

2.a 

Végezzétek el a párnás ügyességi feladatokat! 

https://www.youtube.com/watch?v=4lWU9xBWKxE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lWU9xBWKxE


 

 


