
2021.03.29. magyar olvasás 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Kezdődjön ez a rövid hét egy mesével! 

Eddig a mesékből a tündérekről, boszorkányokról szóló történetet olvastatok. Ma jöjjön egy 

igazi jövendőbeli királykisasszony! 

A mese címe: Borsószem hercegnő. 

Írója: Hans Christian Andersen, dán meseíró. Az ő meséje a Kis hableány és A rút kiskacsa is. 

Nyisd ki az Olvasókönyvedet a 26. oldalon, és olvasd el szépen magadban a mesét! 

Ismeretlen szavak, amiket esetleg nem értesz: 

-holmi jöttment hercegleány=nem igazi hercegkisasszony 

-kivetnivaló=kifogásolni való 

-vérbeli hercegkisasszony=igazi hercegkisasszony 

-derékalj=Ágyban a test alá, a matracra, szalmazsákra, illetve magára a rugózott fekvőhelyre tett, 

tollal töltött lapos dunyha vagy párnaszerű ágynemű, takaró, amely a fekvőhelyet puhává és meleggé 

teszi. 

-pehelydunna jelentése=széles, vastag, zsákformájú takaró. Sok tollal, pehellyel lazán megtöltött 

nagy zsák, amelyet hideg időben alváskor takarózásra használnak. 

Most válaszolj az Olvasókönyv 27.oldal /2. feladatának kérdéseire! 

Következik a hangos olvasás! Kérd meg aki ott van veled, hogy hallgassa meg , ahogy felolvasod neki 

ezt a mesét! Jól ment? 

Ha kész vagy , jelöld be a mesében a bevezetés, tárgyalás, befejezés részeit! 

Lássuk mennyire emlékszel! Töltsd ki ezt a játékot! 

https://wordwall.net/hu/resource/8473687/bors%C3%B3szem-hercegkisasszony 

Nem kell visszaküldeni semmit, de kérlek becsületesen olvass hangosan és csináld végig a 

feladatokat! 

Köszönöm a munkádat! 

Andi néni 

 

2021.03.29. nyelvtan 3.a 

Kedves Gyerekek! 

A mai és szerdai nyelvtanon is az igék gyakorlásával , helyesírásával foglalkozunk. 

-Az igék egyik csoportja -ít- végződésű, ahol az -í- mindig hosszú. Például: hajlít, repít, segít. 

https://wordwall.net/hu/resource/8473687/bors%C3%B3szem-hercegkisasszony


A Nyelvtan könyved 78.oldalán az 1.a,b feladatot olvasd át, majd olvasd is el a 

szabályt!/Bölcs Bagoly/ 

Jegyezd meg ! 

Vedd elő a Nyelvtan munkafüzeted és nyisd ki a 86.oldalon! 

Oldd meg az 1.feladat a-t! 

Ha helyes sorrendbe állítod a betűket , megtudod milyen igék bújtak el. 

Ha rájöttél, már meg tudod oldani a b. részét. Vigyázz, egyes szám 2.személyű legyen! 

A 2. feladat a. egy kicsit nehéz rejtvény. A megfejtés : amit a cirkuszban csinál az idomár az 

állatokkal. 

Jöjjön egy kis játékos gyakorlás: 

-ít végű igék gyakorlása: https://wordwall.net/hu/resource/1537001/nyelvtan/az-%c3%adt-

v%c3%a9g%c5%b1-ig%c3%a9k 

-szókereső: https://wordwall.net/hu/resource/2392658/nyelvtan/az-%c3%adt-

v%c3%a9g%c5%b1-ig%c3%a9k 

A Munkafüzeted képét kérem visszaküldeni! 

Köszönöm a munkádat! 

Andi néni 

2021.03.29. Ének 3.a 

Kedves Gyerekek! 

A mai ének feladatban egy kedves madár lesz a főszereplő, ő az aki a faliórában mondja , 

hogy hány óra. Na, rájöttél? Igen, ő a KAKUKK! 

 

Hallgasd meg egymás után többször a dallamot és próbáld meg megtanulni! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ub2KuIlL8Gs 

Egy kicsit más, de nagyon dallamos ez is , a Kakukk dalnak egy változata: 

https://www.youtube.com/watch?v=gK6j8VD2UBA 

Ugye milyen kedves, vidám dallama van? 

https://wordwall.net/hu/resource/1537001/nyelvtan/az-%c3%adt-v%c3%a9g%c5%b1-ig%c3%a9k
https://wordwall.net/hu/resource/1537001/nyelvtan/az-%c3%adt-v%c3%a9g%c5%b1-ig%c3%a9k
https://wordwall.net/hu/resource/2392658/nyelvtan/az-%c3%adt-v%c3%a9g%c5%b1-ig%c3%a9k
https://wordwall.net/hu/resource/2392658/nyelvtan/az-%c3%adt-v%c3%a9g%c5%b1-ig%c3%a9k
https://www.youtube.com/watch?v=Ub2KuIlL8Gs
https://www.youtube.com/watch?v=gK6j8VD2UBA


Nyisd ki az Ének könyvedet a 47.oldalon! Nézd meg a dal ritmusát! Ha észreveszed , az elején 

az van írva:3/4  Ezzel a ritmussal most csak ismerkedsz, de érezhetően más , mint amit eddig 

tanultál. 

Hallgass egy kis zenét! 

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia 

 https://www.youtube.com/watch?v=gK6j8VD2UBA 

Rengeteg hang és zaj van benne. Felismerted? 

Egy másik zene , amiben ismét a kakukkot hallod: 

https://www.youtube.com/watch?v=z90SmN89cBk 

Ennek más a ritmusa, hangulata. 

Remélem tetszett mindkettő komolyzene! 

Visszaküldendő feladatod nincs, tanuld a dalt! 

Andi néni 

 

Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Szorzás- osztás, műveletvégzés dolgozat 

Időpont: 03.29 

 

Vedd elő a füzetedet és írd le az alábbi feladatokat. Ha elkészültél küldd el a fotóját. Ma 

17:00 a határidő. Magára a dolgozatra fél óra elég kell, hogy legyen. Tartsd be kérlek! 

   Írd fel a füzetbe középre, hogy:   Számonkérés 

 

1. feladat  Számolj! Írd le a feladatokat és az eredményeket! 

2x10=                                                   7x10= 

20x10=                                                7x100= 

200x10=                                             7x1000= 

 

2. Feladat. Számold ki az osztásokat, írd le a feladatokat az eredményekkel együtt! 

https://www.youtube.com/watch?v=gK6j8VD2UBA
https://www.youtube.com/watch?v=z90SmN89cBk


500:100=                                              1000:100= 

500:10=                                                1000:10= 

500:1=                                                  1000:1= 

 

3. Feladat. Írd le a feladatot és az eredményeket! 

530-40-25=                                                       5x170-34= 

530-(40-25)=                                                     5x(170-34)= 

(530-40)-25=                                                     170-5x34= 

530-(40+25)=                                                    (170-34)x5= 

 

4. Feladat. Számold ki az alábbi feladatokat, írd is le! 

240:6=                                                            4x80= 

240:60=                                                         8x80= 

350:7=                                                          7x90= 

350:70=                                                        50x6= 

 

5. Feladat 

14x6= 

4x18= 

16x9= 

7x29= 

130x5= 

240x4= 

6x180= 

3x320= 

 



Ennyi lenne a számonkérés. Dolgozz ügyesen. Mindent írj le a füzetbe és küldd nekem 

vissza.  

Jó munkát! 

Klau néni 

 

Tantárgy: Technika 

Időpont: 03.29. 

Témakör: Húsvéti készülődés 

A mai órán nem kérek visszaküldendő kézműves dolgot. Annyi lenne a feladatod, 

hogy a húsvéti készülődésben segíts otthon anyukádnak, apukádnak. Mondjuk 

fessetek közösen tojást, segíts a húsvéti ételek elkészítésében. Teríts meg szépen az 

ebédeknél, vagy segíts elmosogatni. Szóval vedd ki a házimunkában a részed. Jön a 

tavaszi szünet , időd lesz rá és a szüleitek is nagyon fognak örülni a segítő 

kezeiteknek. 

Ha van kedvetek , nyugodtan küldjetek fotót, hogy miben segítettetek, szívesen 

megnézem  

 

 

Jó munkát!       Klau néni 



Testnevelés – Julcsi néni 
 

Ma egy ismerős arc tornáztat meg benneteket. Tavaly többször küldtem Katus Attila 

mozgásanyagot. 

Most egy újabb rövid videót kaptok tőle, amit akár a szabadban is elvégezhettek! 

https://www.youtube.com/watch?v=-rKmCW2DuPM 

 

Ismételjétek meg többször a nap folyamán! 

 

Hoy, una cara familiar te está ejercitando. El año pasado envié material sobre el movimiento 

de Attila Katus varias veces. 

¡Ahora obtienes otro video corto de él que incluso podrías hacer al aire libre! 

https://www.youtube.com/watch?v=-rKmCW2DuPM 

 

Repita varias veces durante el día. 

 

Today, a familiar face is exercising you. Last year I sent Attila Katus movement material 

several times. 

Now you get another short video from him that you could even do outdoors! 

https://www.youtube.com/watch?v=-rKmCW2DuPM 

 

Repeat several times during the day. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-rKmCW2DuPM
https://www.youtube.com/watch?v=-rKmCW2DuPM
https://www.youtube.com/watch?v=-rKmCW2DuPM

