
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag: A kerület mérése 

Időpont: 03.26. 

A mai órán is kerület méréseket gyakorlunk.  

Nyisd ki a munkafüzetedet a 70. oldalon.  

Végezd el az 1-es feladatot. Meg van adva, hogy mekkora egy egység, úgy számolj és írd a 

síkidomok alá az eredményt.  

2-es feladathoz egy vonalzóra lesz szükséged, mérd meg a síkidomok kerületét mm 

pontossággal. 

Házi feladatnak pedig egy kis ismétlő játékot küldök:  

https://wordwall.net/hu/resource/504780/matek/oszt%c3%a1s 

https://wordwall.net/hu/resource/598178/matek/sz%c3%a1mok-tulajdons%c3%a1gai 

Jó munkát! 

Jó hétvégét kívánok! Pihenjetek! 

Klau néni 

 

2021.03.26. nyelvtan 3.a 

 

Kedves Gyerekek! 

Mivel befejeztük az IGE szófajról tanultakat, most a szünetig sok gyakorló feladatot kaptok. 

Összegyűjtöttem 6 játékot nektek, az első egy pici ismétlés.  

Ha lejátszottad az egyiket, addig csináld, amíg hibátlan nem lesz! 

Fotózd le mindegyik végén az eredményeidet, és küldd el nekem.Tehát összesen 6 képet kérek! 

Szófajok gyakorlása: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=107 

Igeragozás: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=152 

Kötélhúzás-helyes ige keresése: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=90 

Igeidők: https://learningapps.org/3325408 
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https://wordwall.net/hu/resource/598178/matek/sz%c3%a1mok-tulajdons%c3%a1gai
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=107
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=152
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=90
https://learningapps.org/3325408


Helyesen írt igekötős igék keresése: https://learningapps.org/6953101 

Igekötős igék felismerése: 

https://wordwall.net/hu/resource/902039/nyelvtan/igek%c3%b6t%c5%91s-ig%c3%a9k-

felismer%c3%a9se 

 

A hétvégén pihenjetek sokat, már csak három nap a tavaszi szünetig! 

Köszönöm az egész heti munkádat! 

Tudod, minél többet legyél a szabadban! 

Andi néni 

 

Testnevelés – Julcsi néni 

Folytatjuk a zenés táncos mozgásokat, a zumbát! 

Kattints a csatolmányra és végezd el a feladatot! 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

 

A mai napon legalább 3x végezd el! Végezheted a családdal együtt is! 

 

Seguimos los pasos de baile musical, ¡la zumba! 

Haga clic en el archivo adjunto y complete la tarea. 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

 

¡Hazlo al menos 3 veces hoy! ¡También puedes terminarlo con tu familia! 

 

 

Angol 3.a 2 csop    2021. március 26 

 

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

1. clean   tiszta 

2. dirty   koszos 

3.wet   vizes, nedves 

4.happy  boldog 
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Nézd meg a tankönyv 20. oldalon lévő képeket és írd le a füzetbe mondátokat a gyerekekről 

! 

Look at the pictures in your book on page 20 and write sentences about the children in your 

notebook. 

Pl./Ex.: Picture 1. He is tall. 

              Picture2. She is funny. 

 

Másold le az alábbi kérdéseket és a válaszokat a füzetbe ! Copy the questions and the 

answers. 

Is he happy ? Ő (a fiú) boldog ?   Yes, he is. Igen. 

      No, he isn’t. Nem. 

Is she sad ? Ő (a lány) szomorú ?  Yes, she is. 

      No, she isn’t. 

Most válaszolj az alábbi kérdésekre ! Answer the questions. 

1.Is your Dad strong ? 

2.Is your Mum tall ? 

3. Is your sister/brother happy ? 

4. Is your friend funny ? 

A kérdést és a választ írd le a füzetbe ! Write the questions and the answers in your 

notebook. 

Házi feladat: Mf. 20.old. 1.f. 

Határ idő: április 9. 

 

 

info 3a 1 GCR  

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 



File:   03 26  

Tantárgy: informatika 

Téma:  Olvasni jó! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

- Nyissátok meg ismét a böngészőben a Terézvárosi Gyermekkönyvtár oldalát! 

http://www.fszek.hu/gyerekeknek/gyerekkonyvtarak__reszlegek/terezvarosi_gyermekkonyvtar 

- A kezdőoldalon kattintsatok a ’Könyvtári kisokos’ fülre! 

- Ezután kattintsatok az ’Olvasni jó!’ címre! 

- Olvassátok el a két pontba szedett leírást arról, hogy miért is jó olvasni! 

Általában úgy választotok könyveket, hogy valaki ajánlja nektek. Lehet az egy barát, osztálytárs, egy 

tanító, a szüleitek…bárki. 

 

Házi feladat: 

 

Azt kérem tőletek, hogy kattintsatok arra a fülre, hogy ’Olvasnivaló!’ Ha ezt megnyitottátok, találtok 

könyvajánlókat.  

Olvassátok el Földényi Krisztina gyerekkönyvtáros ajánlatát!  

Válasszatok ki egyet az ő általa ajánlott könyvek közül!  

Írjátok le nekem, hogy miért épp ezt választottátok, miért keltette fel az érdeklődéseteket, miért 

lenne jó ezt elolvasni!  

Fényképezzétek le munkátokat! 

Ha tehetitek olvassátok is el! 

 

A házi feladatot töltsétek fel a Classroomba! 

Határidő: 2021.03.30. 

 

Jó munkát és maradj otthon!  Zsolt bácsi 

 

 

 

http://www.fszek.hu/gyerekeknek/gyerekkonyvtarak__reszlegek/terezvarosi_gyermekkonyvtar

