
Magyar irodalom 03.09. Olvasás-fogalmazás 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Legutóbb a fogalmazás órán az anyaggyűjtés lehetséges módjai közül az olvasásélmény 

alapján készítettünk egy elbeszélést. 

Amikor kijavítottam azt tapasztaltam, hogy vagy túl hosszú volt a meseleírásotok, vagy 

kihagytátok a lényeges dolgokat, vagy tele volt helyesírási hibával, vagy unalmasra sikerült. 

Sokan nem vették figyelembe, amit az elbeszélés tagolásáról tanultunk. Nem kezdték beljebb 

a bevezetés, tárgyalás , befejezés részeket. 

Ismétlésként olvasd el a munkafüzet 47.oldal 1.feladatát! Ebben ismét megtalálod a 

legfontosabb tudnivalókat! 

A mai feladatod az lesz, hogy leírd a legutolsó mesénk rövid tartalmát, azaz meséld el, hogy 

miről szól a te szavaiddal! 

Nyisd ki a füzetedet, írd fel a dátumot, és a címet! 

A cím: A csillagszemű juhász 

 

Készítsd el a fogalmazást! 

Figyelj a tagolásra, a helyesírásra, ne legyen szóismétlés, érdekes legyen, ne legyen több 

másfél oldalnál, azaz tömöríts!!! 

Fotózd le a fogalmazásodat és küldd el! Ez a házi feladat! 

 

 

2021.03.09.Etika 3.a 

A mai alkalommal a barátságról lesz szó. 

Gondold át, hogy te kit nevezel barátodnak, barátnődnek, és miért? 

Olvasd el a következő verseket! 

VÉGTELEN 

A madzagnak két vége van,  

de ha összekötöm őket, 

akkor a madzagból egy kör lesz,  

és a körnek egyetlen vége sincsen, 

de úgy is lehet mondani,  

hogy a kör végtelen.  

És még egy dolog van, ami végtelen,  

az pedig az Emese és az én barátságom, 



mert mi is összekötöttük a sorsunkat, 

és olyan szorosra kötöttük össze,  

hogy azt már soha többé  

nem lehet eloldozni. 

 

A legjobb barát  

Képes a legjobb barátod 

Elenni a csokidat 

Kibeszélni a hátad mögött 

Bulit rendezni és nem meghívni? 

 

Az enyém igen. 

 

Képes a legjobb barátod 

Kérdezés nélkül elvinni a bringád 

Fütyülni a születésnapodra 

És nagy ívben kerülni téged? 

 

Az enyém igen. 

 

Képes a legjobb barátod 

Visszavinni a bringád 

Hozni egy zacskóval a kedvenc csokidból 

És a szemedbe nézni? 

 

Az enyém igen. 

 

Képes a legjobb barátod így szólni? 

Bocs, hogy kibeszéltelek a hátad mögött 

Bocs, hogy nem hívtalak meg a bulimra 

Bocs, hogy fütyültem a születésnapodra 

Azt hittem, dobtál engem... 

 

Az enyém igen. 

 

És képes egy jó barát így felelni? 

Oké, felejtsük el. 

 

Én igen. 

Mi az a szó , ami mindkét vers szól? 

Válaszolj szóban a következő kérdésekre! 

1.Érzésed szerint neked hány barátod van? 

2. Van legjobb barátod? Ő mitől a legjobb barátod? 



3. Te is vagy valakinek a legjobb barátja? Honnan tudod? 

4. Mi a különbség a barát és a legjobb barát között? 

5. Lehetne barátok nélkül élni? Milyen lenne az? 

6. Hogyan barátkozol össze valakivel? Hogyan leszel valakinek a legjobb barátja? 

7. Előfordult már, hogy megbocsátottál valamelyik barátodnak? És ő neked?  

A következő kérdésekre a válaszokat készítsd el egy papírra és fotózd le! Küldd el! 

 

1. Gyűjtsétek össze a legjobb barát tulajdonságait! Pl.: „A legjobb barátom az, aki…” 

2.Rajzold le , és írd le a nevét a barátodnak! 

Ha van kedved , hívd fel vagy írj a legjobb barátodnak, hogy ő most hogy van! 

Andi néni 

 

2021.03.09. Ének 3.a 

Kedves gyerekek! 

Tudom, hogy nagyon szerettek énekelni, hangszerekkel zenélni az órán, most viszont nem 

tudunk együtt, így mutasd meg otthon, hogy milyen szép a hangod! 

Ismétlésként énekeld el hangosan a 

-Hopp Juliska 

-Fut a kicsi kordé  

-Szélről legeljetek dalokat! Tapsold hozzá a ritmust is! 

Ezekben a dalokban nagyon magas hangot is énekelsz. Ez a felső dó. A kézjele ugyanaz, mint 

az alsó dóé, csak magasra emeljük a kezünket. Mutasd te is! 

Ma a Csipkefa bimbója című dalt tanuljuk meg! 

Hallgasd meg!  https://www.youtube.com/watch?v=O7h0rkWnk4M 

Milyen a hangulata, ritmusa? 

Tanuld meg a dalt, segít a Tankönyved 44.oldala! 

Egy kis barkochba következik. Ha ügyesen elszolmizálod a Tankönyv 44.oldal /4.feladatot, 

egy már tanult dalt fogsz felismerni. A szolmizálás közben mutasd is a kézjelét a dalnak! 

Kíváncsi vagyok, rájöttél-e melyik ez a dal! 

Most gyakorold be a ma tanult éneket! 

 

Jó dalolást kívánok! 

Andi néni 

https://www.youtube.com/watch?v=O7h0rkWnk4M


 

Tantárgy: Matematika 
Időpont: 03. 09. 

Osztály: 3.a 

Óra témája: Szorzás, osztás 10-zel és 100-zal 

 

 

A mai órán pénzekkel fogunk először gyakorolni.  

 

Ha van otthon játékpénzed azzal, ha nincs, akkor tudsz csinálni nagyon egyszerűen és 

gyorsan. 10 db, kis papírdarabkát kivágsz vagy tépsz, vagy vannak olyan kis ragacsos 

jegyzetlapok, az is nagyon jó. Szóval mindegyik papírra rárajzolsz egy 1-est, ez lesz 1 Ft. Rakj 

ki magad elé 10 db 1 Ft-ost.  

Írd le a füzetedbe meg rajzold is le. 1Ft   1Ft  1Ft  1Ft 1Ft 1Ft 1Ft 1Ft 1Ft 1FT   = 10 Ft 

 

Szorzással : 1  x10= 10 

Osztással.  10:1= 10 

 

Most keress 10 db 10 Ft-ost. Ha nincs, csinálj otthon, úgy, mint az előbb.  

 

Rakd ki magad elé.  Majd rajzold és írd le a füzetedbe. 

 

10 Ft   10 Ft  10 Ft  10 FT 10Ft 10Ft 10Ft  10Ft 10 Ft 10 Ft  = 100 Ft   

 

Szorzással: 10x10= 100 

Osztással: 100:10= 10 

 

Most a 100 Forintosokkal is eljátsszuk ugyanezt. 

 

100Ft  100Ft  100Ft  100Ft  100 Ft  100Ft  100Ft  100FT 100Ft  100Ft = 1000 Ft 

 

Szorzással: 100x10= 1000 

Osztással: 1000:100= 10 

 

Ezt a tankönyv 126. oldalán is láthatod. Nyisd ki és nézd meg. Ügyesen olvasd el és nézd meg 

az 1-es feladatot. 

 

10x10= 100 

1x10 = 10 

100+10= 110          110:10= 11 

 

10x10=100 

2x10= 20 

 

100+20= 120        120:10= 12 

 

Végezd el a 126/ 3-as feladatot. Vedd elő a munkafüzetedet! Mf 60/ 18, 19-es feladat.  



Ezeket nem kérem visszaküldeni. 

Házi feladat: Ezt kérem szépen visszaküldeni! 

 

Tk. 126/ 2 

 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

 

                            Környezetismeret 

 

Tantárgy: Környezetismeret 

Osztály: 3.a 

Időpont: 03.09 

Tananyag: Találkozás önmagaddal, madarat tolláról, embert barátjáról… 

 

 

Először is olvasd el a tankönyved 52- 53. oldalát.  

Ezután a munkafüzeted 48. oldalán lévő feladatokat töltsd ki.  

Innen nem kérek visszaküldeni semmit a mai nap folyamán. De az iskolában majd meg fogom 

nézni, úgy csináld kérlek! 

 

 

Nézd meg ezt a mesét, a barátságról szól! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5a6o57s0U60 

 

 

Jó tanulást! 

Klau néni 

 

 

 

                                                         Technika 

Osztály: 3.a 

Időpont: 03.09. 

Tananyag: Tavaszi papírvirág készítése szívószálból és színes papírból 

 

A papírvirághoz színes papírra , ollóra, ragasztóra, szívószálra lesz szükséged.  A szirmoknak 

kiválasztod, hogy milyen színes papírt szeretnél és kb 1 cm-es csíkokra felvágod hosszában.  

Kb 14-16 db hosszú, 1 cm-es csíkra lesz szükséged. Ez több színűből is állhat. 

Kivágsz egy kör alakot egy másik színből ez kb. 2 cm átmérőjű legyen. Ennek a hátuljára fogod 

felragasztani a virágszirmokat a csíkokból. A kivágott csíkokat félbehatod, felragasztod ennek 

a körnek a hátuljára, így kapod meg a virágodat, a szívószál lesz a virág szára.  

Nézd csak, így fog kinézni:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5a6o57s0U60


 
 

 

 
 

 

Jó munkát, jó kreatívkodást! Ezeket küldjétek péntekig vissza. 

Klau néni 


