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Magyar irodalom  

Hallgassátok meg Móra Ferenc egyik történetét az alábbi videóról, majd válaszoljatok a 

kérdésekre! Többször is meghallgathatjátok. A válaszokat a füzetbe írjátok le! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7xVc_KhGPVk – Móra Ferenc: Nagyapó 

Kérdések: 

1. Kik a történet szereplői? 

2. Hol játszódik a történet? 

3. Milyen volt nagyapó? 

4. Folytasd a mondatokat! 

Jó időben a tornácon……………. 

Szeles, esős napokon a kályha mellett ……………. 

Ha egyszer ……………….. mindenki lábujjhegyen járt. 

5. Mi szeretett volna lenni a kisfiú? Miért? 

6. Melyik közmondás hangzik el a történetben? 

+ Miért nem esett jól a kisfiúnak az ebéd a végén? 

 

 

Ének 

Tanuljátok meg a Fut, szalad a pejkó kezdetű dalt hallás után! A tankönyvben a 40. oldalon 

találjátok meg.    https://www.youtube.com/watch?v=n2-xyskZT7w  

 

Táblajáték 

Dáma – Brazil dáma 

Ez a dáma annyiban tér el az előzőleg tanulttól, hogy itt az ütéseknél a Gyalogok: átlósan 

előre és hátra is üthetnek, és a Dámák: átlósan előre és hátra bármennyit csak az üres 

mezőkön át. 

Próbáljátok ki az új szabály szerint is a játékot! Akár online is játszhatjátok egymással! 

 

Magyar nyelvi fejlesztés 

Nézzétek meg újra a videót és írjátok le az időjárásra vonatkozó mondatokat! Írjátok le mellé 

a saját anyanyelveteken is. 

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

 

 

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

A mai óra témája újra a kettes,négyes, nyolcas szorzótábla gyakorlása: 

a Tk. 124. oldalán a 10. feladat ezeknek a szorzóknak az értékeit kéri. 

Bal oldalon van a számház szorzó tényezője, jobb oldalon pedig az eredmény. 

https://www.youtube.com/watch?v=7xVc_KhGPVk
https://www.youtube.com/watch?v=n2-xyskZT7w
https://www.youtube.com/watch?v=rcyFTVCAEm8


Először 3 szorzási eredményt kell beírnunk, aztán pedig 2 eredmény 

ismeretében visszaosztjuk az értéket 4-gyel, 2-vel, 8-cal. 

A 11. gyakorlatnál szorzásokat kell írnunk a számkártyákra. A 8 felírható 8*1 -

ként, 4*2-ként,2*4-ként és 1 *8-ként . A szorzások felidézését segíti a 

számegyenes és a szorzótábla lapja. 

A 12.feladat 8-cal osztásokat kér tőlünk : 

16:8 =2 

32:8=4 

64:8=8 , stb. 

A 13. feladat a sorok és oszlopok szorzataként könnyen kiszámítható . 

Köszönöm az aktivitást ! bjeno@vmai.hu 

Önálló----Kedves Szülők és Tanulók ! 

Tanuljuk meg az osztókat 31-től 40-ig. 

31 osztója 1 és 31, 

32 osztója 1,2,4,8,16 és 32 

33 osztója 1, 3, 11 és 33 

34 osztója 1,2,17 és 34 

35 osztója 1,5,7 és 35 

36 osztója 1,2,4,6,9,18 és 36 

37 osztója 1, és 37 

38 osztója 1,2,19 és 38 

39 osztója 1, 3, és 13 és 39 

40 osztója 1,2,4,5,8,10,20, és 40 

Köszönöm az órai munkát ! 

 

03.23.-Környezet--Kedves Szülők és Tanulók ! 

A mai környezet óra témája a ,,Hogyan ünnepeljünk ?" tananyag tk. 

62/63.oldaláról. 

mailto:bjeno@vmai.hu


Az ünnepek olyan időpontok sorozata , amelyek nemzeti sorsfordulókhóz, 

népszokásokhoz, örömökhöz kötődnek.Szinten minden hónapban van egy-egy 

nap, ami ünnepként töltünk : 

Január 1.- Újév ünnepe 

Február 14.- Valentín nap -szeretet,szerelem ünnepe 

Március 15.- 1848/49. szabadságharc ünnepe 

Április 1-14. közt -Húsvét 

Május 1.-Munka ünnepe 

Május első vasárnapja-Anyák napja 

Május utolsó vasárnapja -Gyereknap 

Május 23-24.-- Pünkösd 

Június 6.-Pedagógusnap 

Augusztus 20. -Álamalapítás ünnepe 

Szeptember 1.-Tanévnyitó ünnepség 

Október 6. -aradi vértanúk napja 

November 1-2. Mindenszentek napja, Halottak napja 

December 24-26.-Karácsony 

December 31.- Szilveszter napja,Óév búcsúztatása 

Az ünnepeket többnyire ünneplő ruhába öltözéssel tiszteljük meg. Velejárója a 

vers, dal, tánc,virág, ajándék,ünnepi 

ételek. Ünnepek fajtái 1)egyházi ünnepek : húsvét, advent, mindenszentek, 

karácsony. 

            2.) fajta: nemzeti ünnepek---március 15., okt.6.,okt.23. -nemzeti 

eseményekhez kapcsolódnak. 

            3. fajta : családi ünnepek.Ilyen a névnap, születésnap, keresztelő, esküvő, 

házassági évforduló. 

 

Házi feladat : Hogyan ünnepeljünk ? lecke tanulása a tk. 62-63. oldalán, 

 



Testnevelés 
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Tesimanji 

Írd le nekem, hogy hányadik szintre jutottál! 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Q4BOhiXzk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Q4BOhiXzk

