
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Műveletvégzés sorrendje a zárójelek használata 

Időpont: 03.23. 

 

Még egy kis osztást szeretném,ha gyakorolnánk.  

Mf. 64/ 39, 40es feladat . Ezeket küldd vissza kérlek! 

Nyisd ki a füzetedet! Írd fel a dátumot és írd le a következő mondatot kérlek. Ezt tudnod kell! 

Tanuld meg légyszíves! 

Ha egy számfeladat zárójeles műveletet tartalmaz, akkor mindig a zárójelben lévő 

műveletet kel először elvégezni! 

 

Tk. 137/ 1, 2,3as feladat. 

138/ 4,5.  

Házi feladat: https://wordwall.net/hu/resource/517546/matek/fogalmak-m%c5%b1veleti-

sorrend-3oszt%c3%a1ly 

 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

 

Tantárgy: Környezetismeret 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Vízparti fák 

 

Most nem tudjuk megírni a témazáró dolgozatot, de nagyon remélem , hogy megtanultad az 

egészség- betegség témakört. Ha visszamegyünk, akkor ki fogom kérdezni. 

https://wordwall.net/hu/resource/517546/matek/fogalmak-m%c5%b1veleti-sorrend-3oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/517546/matek/fogalmak-m%c5%b1veleti-sorrend-3oszt%c3%a1ly


Addig viszont tudsz jó jegyet szerezni. Emlékszel, amikor még az iskolában voltunk kiadtam 

egy szorgalmi feladatot, hogy híres fogyatékkal élő emberekről írjatok egy fogalmazást. Híres 

festőről, íróról, hírességről, vagy akár egy paralimpiai sportolóról. Ha már megírtad, akkor 

fotózzátok le és küldjétek ide vissza nekem. Ha nem írtad meg, itt a lehetőséged, hogy javíts 

a jegyeiden és szerezz akár egy ötöst  Használd nyugodtan  googlet és ha megtaláltad, 

hogy kiről írnál, fogalmazz meg kb 5-6 mondatot , hogy egy szép összefüggő életrajzot, 

fogalmazást kapjál. Írd le, majd fotózzátok le és küldjétek vissza nekem. Szerdáig, azaz 24-e 

17:00 –ig fogadom el a szorgalmi feladatot. 

A mai órán a vízparti fákról fogunk tanulni.  

Nyisd ki kérlek a füzetedet. Amit most én ide leírok neked, azt másold le a füzetedbe. Tanuld 

meg erről a 4 fáról a leírt dolgokat.  

Írd fel a dátumot. III. 23.  Középre címnek, pedig, hogy Vízparti fák 

 

Fehér fűz 

Lehajló vesszői, hosszúkás világoszöld levelei vannak, virágzata a barka. Fa és cserje is lehet.  

A fa kérgét a gyógyszeripar használja, vesszőjéből kosarat készítenek. 

 

Fekete nyár 

Nagy termetű (30-40m magas) fa. Levelei 5-10 cm hosszúak, szélük fűrészfogas. Virágzata a 

barka. Rügye, levele, hajtása gyógyító hatású. Fájából kerti bútorokat, gyümölcsösládát 

készítenek.  



 

 

Enyves éger 

Láperdők, patakok fája. 20 méter magas. Kérge barnásszürke, hajtásai ragadósak, virágzata a 

barka. Termése apró, barna, tobozhoz hasonlít.  Bútorokat, dísztárgyakat készítenek belőle. 

 

 

 

 



Közönséges nyír 

Kérge fehér, levele háromszög alakú, csúcsa hegyes, levél széle fűrészes. Fája rugalmas, 

hajlítható . Nyírvíz gyógyító hatású, a nyírfacukor egészséges édesítőszer.  

 

Ezeket írd le a füzetedbe. Ahogy kértem, kérlek tanulgasd a mondatokat ezekről a fákról.  

Házi feladat:  

Nézd meg youtubon az alábbi videót, egy szuper összefoglaló a tanult fákról.  

https://www.youtube.com/watch?v=ytMeE6M1Ccw&t=749s 

 

Jó munkát kívánok! 

Klau néni 

 

 

 

Tantárgy: Technika 

Osztály: 3.a 

https://www.youtube.com/watch?v=ytMeE6M1Ccw&t=749s


Tananyag: Húsvéti dekoráció készítése 

 

 

A mai techika órán is húsvéti dolgokat fogunk készíteni. Amid van otthon, abból készíts 

valami kreatív dekorációt. Küldök pár ötletet. Pl: Ilyen nyuszi papírtányérból, ha esetleg 

maradt még, mikor be kellett hoznod az iskolába.  

 

 

 

 

 

 

 

De csinálhatsz akár húsvéti képeslapot is.  



 

 

Vagy esetleg wc papír gurigából is készíthetsz. 



 

De ha bármilyen más ötleted van, azt is elküldheted nyugodtan. 

Március 31. szerdáig kérem szépen visszaküldeni! 

Jó munkát kívánok! 

Klau néni 

 

 

 

 

 

 


