
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag: A kerület mérése 

Időpont: 03.25. 

Óra elején még egy kis gyakorlás a műveletvégzésre. 

Számoljunk! 56/3,4   

A mai órán a kerületről fogunk tanulni.  

Az oldalak együttes hosszúságát kerületnek nevezzük. Jele: K 

Úgy tudod kiszámolni valaminek a kerületét, hogy leméred az oldalakat, összeadod őket.  

Nézd meg a tankönyved 140. oldal. 3. feladatát. Látsz egy téglalapot.  

a oldala: 25 m,  b oldala: 20 m 

K= 25m+20m+25m+20m 

Leírhatjuk rövidebben is. (25m+20m) x2 

Az eredmény 90 m lesz. 

A 3 b és c feladatokat oldd meg légy szíves.  

 

Házi feladat: 141.oldal 4-es feladat. Nem kell lerajzolnod a füzetbe, csak csak írd fölé ,hogy 

hány centiméter.  

Ezt küldd vissza kérlek! 

 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

2021.03.25. Rajz 3.a 

Kedves gyerekek! 

Március 20.-ától itt a csillagászati tavasz.Az időjárás még nem igazán tavaszi, hacsak nem a szelet 

figyeljük, mert az most tényleg igaz, hogy ::Tavaszi szél vizet áraszt. 



Tegnap tavszi dalokat hallgattál, hangolódtál a rajz órára. 

Ma az lesz a feladatod, hogy készíts tavaszi képet a TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT című dalhoz. 

Néhány képet ideraktam segítségképpen.Őket ismered, tudod ott élnek ezek a gyerekek 

Berettyóújfaluban és meg szoktatok döbbenni, hogy milyen gyönyörűen rajzolnak.Ráadásul ezeket a 

képeket ők is otthon készítették! 

 

   

   

Vegyél elő egy rajzlapot és tervezd meg mit szeretnél rajzolni! 

Ha kitaláltad ,filccel készítsd el a körvonalakat, figurákat! 

Ha kész vagy vegyél elő vízfestéket és először fesd ki az alakokat, formákat! Te is rajta lehetsz! A 

család is! Bárki! 

Ezután készítsd el a hátteret! Tudod ,lehet vizesebb ecsettel összefolyatni a színeket! 

Figyelj arra, hogy ne legyen unalmas a rajzod! Sokféle virág létezik, a fák ,élőlények szépen 

,aprólékosan készültek. Vigyázz ne folyjon bele a víz a körvonalakba !Ha akarod körbe kerítheted a 

festés előtt zsírkrétával! 

Amikor elkészültél fényképezd le a csoda képedet! Tavaszi lett?  

Várom a rajzodat!!! 

Andi néni 



2021.03.25.Magyar nyelvi fejlesztés 

 

Játékos feladat:  

GYÜMÖLCSÖK NEVE: https://youtu.be/J9F4KypHU1I 

A következő szavak a tavaszhoz kapcsolódnak. Írd le őket a saját nyelveden és tanuld is meg! 
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3.a 1 csop    2021. március 25 

 

1.Az alábbi szavakat másold le a füzetbe fordítással együtt ! Copy the words in your notebook. 

1. tall   magas 

2.short   alacsony 

3. funny  vicces 

4.great   nagyszerű 

5. strong  erős 

6.father  apa 

7.hero   hős (példakép) 

 

Tk. 18.old. olvasd el a „Super Dads” szöveget! 

Másold le a szöveget fordítással együtt ! Read the text and copy it in your notebook. 

Tk.19.old.3. feladat A szöveg alapján pipáld ki a táblázatban hogy kire vonatkozik a tulajdonság ! 

Házi feladat: Mf.18.old 1., 2. 

 

Határidő: április 8. 

 

 



2021. 03.25. csütörtök 3. a – Margittai Judit 

Néptánc 3.a  
Készüljünk Húsvétra! 

Húshagyó: https://www.youtube.com/watch?v=7WPHDa2k9DE&list=RDY5TGg6cW5vk&index=2  
Nádasmenti húsvétolás: 
https://www.youtube.com/watch?v=FbCscCPptDw&list=RDHKiOtGpfDVE&index=18 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7WPHDa2k9DE&list=RDY5TGg6cW5vk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FbCscCPptDw&list=RDHKiOtGpfDVE&index=18

