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2.a 

Magyar irodalom 

A. csoport: Figyelmesen olvassátok el és töltsétek ki a Szövegértést  fejlesztő gyakorlatok 

munkafüzetben a 34-35. oldalon található, A tél című szöveghez kapcsolódó feladatokat. 

 

B. csoport: Dávid, Noel, Brendon, Laura, Carlos, Arleena, Carolina, Lorena: Olvassátok el a 

következő szöveget és válaszoljatok a Szövegértést  fejlesztő gyakorlatok munkafüzetben, a 

33.o.5., 8. és 9. feladat kérdéseire! 

 

A tél 

1. A tél az ősz u-tán kö-vet-ke-ző év-szak Há-rom hó-nap-ból áll, e-zek a de-cem-ber, 

ja-nu-ár és a feb-ru-ár. Té-len a nap-pa-lok rö-vi-dek, az éj-sza-kák hosz-szú-ak. A hő-mér-

sék-let fagy-pont a-lá süly-lyed. Bo-rús, kö-dös az i-dő. Gyak-ran csí-pős hi-deg szél fúj. Sok 

csa-pa-dék hull: e-ső, hó, ha-vas e-ső, ó-nos eső, hó-da-ra. Az u-tak ha-va-sak, je-ge-sek, csú-

szó-sak, e-zért ve-szé-lye-sek. A tá-jat gyak-ran fe-hér, pu-ha hó-ta-ka-ró bo-rít-ja. A lomb-

hul-la-tó fák, cser-jék ko-pa-szak. A fe-nyő-fé-lék ö-rök-zöl-dek ma-rad-nak. 

2. Az ál-la-tok kö-zül so-kan té-li ál-mot al-sza-nak. E-gye-sek vas-tag háj-ré-te-get, 

me-leg bun-dát nö-vesz-te-nek. Ne-he-zen ta-lál-nak é-lel-met. Az er-dé-szek az er-dők-ben, 

me-ző-kön, mi pe-dig a ker-tek-ben gon-dos-ko-dunk ró-luk. 

3. Az em-be-rek is fáz-nak. Me-le-geb-ben öl-töz-nek. Van, a-ki kor-cso-lyá-zik, sí-el, 

szán-kó-zik, má-sok a lé-ken ke-resz-tül hor-gász-nak. A gye-re-kek hó-em-bert é-pí-te-nek, 

hó-go-lyóz-nak. 

4. Eb-ben az év-szak-ban ér-ke-zik a Mi-ku-lás. Ek-kor ün-ne-pel-jük a ka-rá-csonyt, a 

szil-vesz-tert. A feb-ru-ár a far-sang i-de-je. 

 

 

Ének 

Válasszatok ki egy dalt az alábbiak közül, és énekeljétek el. 

-Egyszer egy királyfi; Így kell járni; Túrót vettem; Egyél libám; Három kislány a körben - 

Készítsetek róla felvételt és küldjétek el nekem, vagy gyertek fel a Classroom online órájára 

és ott énekeljétek el. Osztályozni fogom. 

 

 

Magyar nyelvi fejlesztés 

Ma az évszakokról, hónapokról és az időjárásról tanulhattok a következő linkek segítségével: 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=339 Hónapsoroló 

https://wordwall.net/hu/resource/1066467/%C3%A9vszakok-kv%C3%ADz Évszakok kvíz 

https://www.youtube.com/watch?v=rcyFTVCAEm8 Milyen időjárás van? 

 

Kedves Szülők és Tanulók !--03.19- Rajz 

Rajzlapra , géppapírra rajzoljunk egy hóvirágot , vagy tavaszi csokrot grafittal ! 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=339
https://wordwall.net/hu/resource/1066467/%C3%A9vszakok-kv%C3%ADz
https://www.youtube.com/watch?v=rcyFTVCAEm8


Ha van színes lapunk, akkor a 20*10 cm-es virág, vagy virágcsokor körvonalait 

töltsük fel fél cm-es 

tépett színes lap darabkákkal ,(a tépett cikkeket a rajzlapra ragasztva),így egy 

mozaik kép fog összeállni. 

Ha nincs színes lapunk, akkor színezzük ki a 20*10 cm-es grafit körvonalat ! 

Köszönöm a munkát !Kedves Szülők és Tanulók ! 

A mostani témánk a kettes ,négyes és nyolcas szorzók arányainak felismerése. 

A TK. a 122. oldalán olyan számításokat hoz , ahol a nyolc, négy és kettő 

szerepel osztóként. 

Az 1. péda a 18 személyes hintánál a páros ültetést említi.Itt 18/2=9 pár 

képezhető, 9*2 gyerek ülhet a hintába. 

Ebben a témakörben szerencsésebb lenne : 

a 16 gyerek említése: a 16=2*8=4*4=8*2 

kettes hintába nyolcszor ülhet be a 2-2 pár , ha négyes hintába ülne a 16 fős 

osztály , akkor 4 alkalommal töltenék 

meg a négyes hintát ,mert 4*4 ad 16-ot. Ha nyolcas sorüléses hullámvasútba 

ülnének, akkor az osztály fele ülne be, 

mert 8 fő kétszer ülne be a hullámvasútba. 8*2=16, 

122./2. 

Irjuk be a matek füzetbe a páros számok sorozatát 80-ig ! 

2,4,6,8, 10,,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 

70, 72, 74, 76, 78, 80 

Négyes szorzó sorozata : 

4, 8, 12, 16, 20 , 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 

Nyolcas szorzó sorozata, számsora : 

8,16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 

A számsorokra ránézve láthatjuk,hogy a nyolcas szorzónak van a legkevesebb 

tagja, a négyes szorzónak kétszer annyi, 



a kettes szorzónak négyszer annyi tagja van ,mint a nyolcas szorzónak. A 

legrövidebb idő alatt a nyolcas szorzón 

érünk végig. 

122./ 3.) 

Süni ennyi gyümölcsöt gyűjt : 3*2 alma+2*2 körte= 6 alma+4 körte=10 

gyümölcs 

122./4.) 

Tisztított cipők : 5*2= 10 db cipő 

122./5.) 

(..4  ..) *2--->(  8)  ----->  (16)                       (..4  ..)---*4------>( 16 ) ------>( 32 ) 

   I_____( <---/4---- )_____I                            I_________<----(   /8  )<---------

IKedves Szülők és Tanulók ! 
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a 16 gyerek említése: a 16=2*8=4*4=8*2 
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gyümölcs 

 



122./4.) 

Tisztított cipők : 5*2= 10 db cipő 

 

122./5.) 

(..4  ..) *2--->(  8)  ----->  (16)                       (..4  ..)-----*4------>( 16 ) -----

->( 32 ) 

   I_____( <---/4---- )_____I                            I_________<----(   /8  )<---------I 

-->( 16 ) ------>( 32 ) 

   I_____( <---/4---- )_____I                            I_________<----(   /8  )<---------I 

--->( 32 ) 

   I_____( <---/4---- )_____I                            I_________<----(   /8  )<---------I 

 

   I_____( <---/4---- )_____I                            I_________<----(   /8  )<---------

IKedves Szülők és Tanulók ! 

A mostani témánk a kettes ,négyes és nyolcas szorzók arányainak felismerése. 

A TK. a 122. oldalán olyan számításokat hoz , ahol a nyolc, négy és kettő 

szerepel osztóként. 

Az 1. péda a 18 személyes hintánál a páros ültetést említi.Itt 18/2=9 pár 

képezhető, 9*2 gyerek ülhet a hintába. 

Ebben a témakörben szerencsésebb lenne : 

a 16 gyerek említése: a 16=2*8=4*4=8*2 

kettes hintába nyolcszor ülhet be a 2-2 pár , ha négyes hintába ülne a 16 fős 

osztály , akkor 4 alkalommal töltenék 

meg a négyes hintát ,mert 4*4 ad 16-ot. Ha nyolcas sorüléses hullámvasútba 

ülnének, akkor az osztály fele ülne be, 

mert 8 fő kétszer ülne be a hullámvasútba. 8*2=16, 

122./2. 

Irjuk be a matek füzetbe a páros számok sorozatát 80-ig ! 



2,4,6,8, 10,,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 

70, 72, 74, 76, 78, 80 

Négyes szorzó sorozata : 

4, 8, 12, 16, 20 , 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 

Nyolcas szorzó sorozata, számsora : 

8,16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 

A számsorokra ránézve láthatjuk,hogy a nyolcas szorzónak van a legkevesebb 

tagja, a négyes szorzónak kétszer annyi, 

a kettes szorzónak négyszer annyi tagja van ,mint a nyolcas szorzónak. A 

legrövidebb idő alatt a nyolcas szorzón 

érünk végig. 

122./ 3.) 

Süni ennyi gyümölcsöt gyűjt : 3*2 alma+2*2 körte= 6 alma+4 körte=10 

gyümölcs 

 

122./4.) 

Tisztított cipők : 5*2= 10 db cipő 

 

122./5.) 

(..4  ..) *2--->(  8)  ----->  (16)                       (..4  ..)----*4------>( 16 ) -----

->( 32 ) 

   I_____( <---/4---- )_____I                            I_________<----(   /8  )<---------I 

 

 

 

Kedves Szülők és Tanulók ! 

 



A levél-fa-kavics és növényi részek feldolgozása fejezetben a mai témánk  3 db 

lapos kavics festése. 

https://youtu.be/DkL0S-B7OCM 

Ha a link nem nyílna meg, akkor a youtube.com-on a videó a cím beírásával is 

kikereshető: 

,,Kreatív kavicsfestés DIY ötletek gyerekeknek NiniNana "-a beírandó cím. 

Válasszunk ki 3 db lapos követ, fessük le fehér temperával, majd  fessük rá 

színes temperával a katica, bogár, 

méhecske, szilva, dinnye, citromkarika , eper --- szÍnes mintákat. Ha nincs 

temperánk, akkor vastag filctoll is 

használható. 

Kérem a fotós képek visszaküldését a színes kavicsokról ! 

üdv. bjeno@vmai.hu 

 

Kedves Szülők és Tanulók ! 

Számok osztóinak megvizsgálása: 

1  --->  osztója önmaga :1 , mert 1*1=1 

2  ---->osztója 1,2 mert 2*1=2 

3  ---->osztója 1,3 mert 3*1=3 

4  ----->osztója 1,2,4     1*4=2*2 

5  -----> osztó   1,5  mert 1*5=5 

6  ------> osztó  1,3,6      1*6=2*3 

7  ------->osztó  1,7         1*7=7 

8 --------->osztó 1,2,4,8--> 1*8=2*4=8*1=8 

9 --------->osztó 1,3.9  --->1*9=3*3 

10--------> osztó 1,2,5,10---> 1*10=2*5=10 

Köszönöm a számok áttekintését ! 

bjeno@vmai.hu 

https://youtu.be/DkL0S-B7OCM
mailto:bjeno@vmai.hu


Testnevelés 

2.a 

Próbáld megtanulni a gyakorlatot és írd meg, hogy sikerült-e? Ha van kedved, küldhetsz róla 

videót is! 

https://www.youtube.com/watch?v=GwRKHqgJMN4&t=38s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GwRKHqgJMN4&t=38s

