
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Műveletvégzés sorrendje, zárójelek használata 

Időpont: 03.24. 

 

Tovább folytatjuk a műveletvégzések sorrendjével a mai órát. Remélem megtaultad, amit 

tegnap le kellett írni a füzetbe.  

Gyakoroljuk ezt egy picit.  

 

Mf. 69/ 1,2,3 

Számoljunk! 56.oldal 1,2 Nem kell ezeket visszaküldened! 

 

Házi feladat: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=268 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=269 

 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

 

 

Tantárgy: Testnevelés 

Osztály: 3.a 

Tananyag: Zumba gyerekeknek, erőfejlesztés 

 

Kezdésként csinálj meg 10 guggolást, 10 felülést, 10 négyütemű fekvőtámaszt és 10 

fekvőtámaszt. 

Ha ezzel kész vagy, kattints ide és már indulhat is a zumba. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=268
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=269


https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

Jó tornázást!  

Klau néni 

 

2021.03.24. olvasás I.   3.a 

Kedves Gyerekek! 

A meseszereplők sorában múltkor a tündérekről olvastunk. Ma egy kicsit gonoszabb 

szereplőről lesz szó: a boszorkányról. 

 

Legtöbbször csúnya, öreg, varázsigéket kiabáló néni a boszorkány. Biztos ti is láttatok 

mesefilmet, olvastatok már róla, és el is képzeltétek ,milyen lehet. 

Csakhogy boszorkányok csak a képzeletünkben léteznek, és a mesében! 

Vannak azért jóságos boszorkányok is , akik segítik a szereplőket. Róluk később kiderül, hogy 

elvarázsolt királykisasszonyok, vagy királyfik. 

Ma egy érdekes szöveget olvasol, ami mese is és ismeretterjesztő szöveg is. 

Nyisd ki az Olvasókönyvedet a 25.oldalon, és olvasd el Kóródi Bence: Ártatlan boszorkányok 

szövegét! 

Ha elolvastad válaszolj szóban a következő kérdésekre! 

-Kik a szereplők? 

-Mi volt vicces abban, amit az apuka mondott? 

-Mit mondott az apa , hogy miért félünk bizonyos dolgoktól? 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


-Te mitől szoktál félni? 

-Régen kiket neveztek boszorkánynak? 

-Melyik király adott ki törvényt arról, hogy nincsenek boszorkányok? 

Manapság kire mondhatják, hogy …olyan, mint egy boszorkány? 

Remélem észrevetted, hogy ez a szöveg igazából miből áll?  Úgy van! Párbeszédből! 

Most olvasd el anyuval, vagy apuval a szöveget, úgy, hogy te vagy az egyik szereplő, ő pedig a 

másik! 

Visszaküldendő feladatod nincs! 

Andi néni 

 

 

2021.03. nyelvtan 3.a 

 

Kedves Gyerekek! 

Ahogy ígértem most jön a nyelvtan második forduló a felmérőből. 

Nyisd a füzetedet és írd fel a dátumot, és címet: Felmérő 

Másold le a szöveget a füzetedbe! 

-Itt jó lesz? 

-Mindegy, csak azt a kis mélyedést ne bántsd, a jobb fülem mögött, mert ott nagyon érzékeny 

vagyok! 

-Óvatos leszek-ígérte a bögöly, s igyekezett minél kisebbet csípni a bivaly vastag bőrébe. - Ugye nem 

fájt? 

-Kicsit sajog, de egyébként kutya bajom-biccentett a bivaly. 

-Na ehhez mit szólsz? Eloszlattam a kételyeidet? 

Húzd alá az igéket a szövegben pirossal! 

 

 

Játszd le végig a következő gyakorló feladatokat! 

Igeidők: https://learningapps.org/2052537 

Igekötős igék felismerése: https://learningapps.org/2263564 

Igeragozás: https://learningapps.org/2056004 

https://learningapps.org/2052537
https://learningapps.org/2263564
https://learningapps.org/2056004


 

A füzeted képét kérem vissza! Vigyázz a helyes másolást is pontozom! 

Jó munkát! 

Andi néni 

2021.03.24. ének 3.a 

 

Ma tavaszi hangulatot csinálunk! :)) 

Hallgassunk egy szép tavaszi zenét! 

Vivaldi: Tavasz  https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE 

Ugye szép volt! Gyönyörű tavaszi képek is voltak, ezt majd a holnapi rajz feladatnál tudod  

használni. 

Nyisd ki az Ének könyvedet a 46.oldalon, és énekeld el az ismert tavaszi dalt!  TAVASZI SZÉL 

VIZET ÁRASZT 

Meg is hallgathatod: https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

Találós kérdés: Tankönyv 46.oldal 3. Melyik két dalt ismerted fel? 

Egy kis ritmusgyakorlás: Munkafüzet 31.oldal felső 1.feladata: Valamelyik ütem hibás. 

Emlékszel ugye, hogy a négyes ütemben egy ütemen belül 4 tá, vagy 4 ti-ti, stb. lehet. 

Így már megtalálod, remélem! 

Jó éneklést! 

 

Andi néni 

2021.03.24. magyar olvasás II. 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Ma következik a Sirály a király újabb fejezete. 

Nyisd ki a könyvet a 46.oldalon, és olvasd el a 9.fejezetet!  Címe: Az esélyesek 

Ha kész vagy, próbáld meg elmesélni valakinek, aki ott van melletted, hogy ez a fejezet miről 

szól! 

Most jöhet a füzeted! 

Írd fel a dátumot és írd le a válaszokat a füzetedbe! 

9.fejezet: Az esélyesek 

a) Ki, mit vitt? Írd az állat neve mellé az általa versenyre szállított sorszámát!  

https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU


1.pehelypárna   __coboly 

2.furulya   __bögöly 

3.korcsolya   __sirály  

4.petrezselyem  __selyemmajmocska 

5.kályhacső   __gólya 

6.bajusz   __pulyka 

7.mosoly   __karvaly 

8.kristálycukor   __bivaly 

9.virágkehely    __harkály 

 

b) Állítsd sorrendbe az eseményeket!  

__A sirály önzetlen tette. 

__Nyugovóra térnek az állatok. 

__Kiesik a coboly.  

__Fény derül a bögöly bátorságára. 

__A gólya megkezdi a versenyt.  

Ha elkészültél fényképezzétek le a füzetet, és küldjétek el! 

Jó olvasást! 

Andi néni 

 


