
Tantárgy: Matematika 

Időpont: 03.30. 

Témakör: Írásbeli szorzás bevezetése 

 

Elérkeztünk egy izgalmas témához, elkezdjük az írásbeli szorzást. Nagyon sajnálom, 

hogy ezt nem együtt az iskolában tudjuk tanulni. Próbáltam nektek jó videót találni 

hozzá, melyből könnyen megértheted, hogy hogyan is kell az írásbeli szorzást 

elvégezni. Első dolgod az lesz ,hogy megnézd az alábbi videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIYVc8v5930 

3:50 másodpercig nézd meg a videót. A házi feladat részt nem kell megnézned.  

Ezután nyisd ki a füzetedet. 

Címnek azt írd, hogy Írásbeli szorzás és a margón kívülre írd fel a mai dátumot is.  

Nyisd ki a tankönyved a 148.oldalon.Megnézzük az első feladatot.  

Édesanya mindhárom gyermekének labdát vett.Egy labda 213 forintba került. 

Mennyibe került a 3 labda? 

Számolhatsz így is, amit már tanultunk, hogy 213     Ezt írd le a füzetbe. 

                                                                                 213 

                                                                              + 213 

                                                                             ---------- 

                                                                                 639 

Ezt könnyebben ki tudjuk számolni, hogy szorzást használunk. Írd fel a füzetbe ezt is. 

213x3 

----- 

639          ahogy a videón láttad az egyesekkel kezdjük a számolást. 3x3=9 leírom a 9-

et nem marad semmi. 3x1 az 3 leírom a 3-at nem maradt semmi. 3x2, az 6, leírom a 

hatot . Az eredményem 639. Mindig a szorzóval szorzom meg a számot.  Jobbról balra 

haladunk, azaz az egyesektől a százasok felé.  

Az ismételt összeadásokat, mint itt is a 213+213+213, fel lehet írni rövidebb 

formában szorzásként is, ahogyan azt mi is tettük. 213X3 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIYVc8v5930


 

Tankönyved 148. oldalán a 2-es feladattal folytatjuk. Kiszámoljuk a szorzást. A szorzás 

előtt is mindig becslést végzünk, csakúgy, mint ahogy az írásbeli összeadásnál is 

kivonásnál is tettük. Az eredmény után, pedig ellenőrizzük a feladatot. Írd kérlek a 

füzetbe a szorzásokat becsléseel és ellenőrzéssel. 

B:   480          A 122 kerekítve 120.    120x4= 480. A becsléshez beírjuk, hogy 480. 

122X4           Ezután elvégezzük a szorzást. A szorzóval megszorozzuk az egyesek hely- 

-----                 én álló számot. 4x2 az 8, leírom a 8-at nem maradt semmi. tízesek hely- 

488                  én álló szám következik. 4x2 az szintén 8, leírom a 8-at nem maradt 

semmi. Majd a százasok helyén álló szám következik. 4x1, az 4. Leírom a 4-et nem 

maradt semmi. Az eredményem: 488.   Összeadással fogjuk ellenőrizni.  

 122 

 122 

 122 

+122 

------- 

 488 

A többit próbáld meg magadtól megírni. A füzetedbe írd meg a becslést, az 

eredményt ,majd az ellenőrzést is.  Mindig a szorzóval szorozd meg a számokat és az 

egyesek helyén lévő számmal kezd, tehát jobbról balra haladj.  

Ügyesen dolgozzatok! 

Házi feladat:   

https://wordwall.net/hu/resource/822271/matek/3-oszt%c3%a1ly-szorz%c3%a1sok 

 

Jó munkát kívánok és a videót mindenképpen nézzétek meg! Sokat segít! 

 

Klau néni 

Tantárgy: Környezetismeret 

Osztály: 3.a 

https://wordwall.net/hu/resource/822271/matek/3-oszt%c3%a1ly-szorz%c3%a1sok


Tananyag: Vízparti fák dolgozat 

 

Vedd elő a környezet füzetedet! Írd fel a lap tetejére középre, hogy Vízparti fák 

dolgozat.   Légy becsületes, ne használd a könyved vagy a füzeted, a saját kis fejedből 

írd le ,amit megtanultál.  

1. Feladat.  

Sorold fel a tanult vízparti fákat! 

 

2. Feladat. 

Írj le mindent amit tudsz, a fehér fűzről! 

 

3. Feladat 

Írj le 3 igaz állítást a közönséges nyírről. 

 

4. Feladat 

Állításokat írok le a tanult fákról. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis.  Egymás alá írd, 

hogy H- hamis vagy I- igaz. 

Első állításom, hogy a fehér fűznek a levele háromszög alakú. 

Második, a fekete nyár kis termetű és örökzöld fa. 

Harmadik, az enyves égernek apró, sötétbarna tobozhoz hasonló termése van. 

Negyedik, a közönséges nyírnek lehajló vesszői vannak. 

 

5. Feladat  

Melyik fát látod a képeken? Írd le a füzetbe.  A- melyik  fa 

B- melyik fa      C –melyik fa . 

A:  

 



 

 

B: 

 

 

 

 

 

 

C: 



  

 

Ügyesen dolgozz! Ma 17:00-ig küldd vissza lefotózva a dolgozatodat. A Krétába 

fogom beírni a jegyeket.  

Ügyesen dolgozzál.  

Jó munkát! 

Klau néni 

2021.03.30. etika 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Ezen a héten lesz Húsvét. A legtöbben ismeritek ezt az ünnepet. 

Ezzel kapcsolatos ismertetőt, játékos feladatokat küldök, kérlek figyelmesen nézzétek meg! 

A feladatokat oldd is meg! 

https://www.sutori.com/story/husvet--

tf7S8DSvEhvn57GrNyJxLgST?fbclid=IwAR2Lb34tQpqMtVSOJ4M07A2kvlaSYNxNcTrN9gkaXM

VBVauHtdwLVNgvY8M 

 

https://www.sutori.com/story/husvet--

GzoVCvc7Cb1Zgs1RLEcYXkwn?fbclid=IwAR3Fr0J3NDgx7_MdGmuP0njKtLU30mYSuIcoQ6idF

M7yx-Nk3ukoMuDg0_o 

 

Remélem tetszettek a bemutatók! 

Szép ünnepet kívánok ! 

https://www.sutori.com/story/husvet--tf7S8DSvEhvn57GrNyJxLgST?fbclid=IwAR2Lb34tQpqMtVSOJ4M07A2kvlaSYNxNcTrN9gkaXMVBVauHtdwLVNgvY8M
https://www.sutori.com/story/husvet--tf7S8DSvEhvn57GrNyJxLgST?fbclid=IwAR2Lb34tQpqMtVSOJ4M07A2kvlaSYNxNcTrN9gkaXMVBVauHtdwLVNgvY8M
https://www.sutori.com/story/husvet--tf7S8DSvEhvn57GrNyJxLgST?fbclid=IwAR2Lb34tQpqMtVSOJ4M07A2kvlaSYNxNcTrN9gkaXMVBVauHtdwLVNgvY8M
https://www.sutori.com/story/husvet--GzoVCvc7Cb1Zgs1RLEcYXkwn?fbclid=IwAR3Fr0J3NDgx7_MdGmuP0njKtLU30mYSuIcoQ6idFM7yx-Nk3ukoMuDg0_o
https://www.sutori.com/story/husvet--GzoVCvc7Cb1Zgs1RLEcYXkwn?fbclid=IwAR3Fr0J3NDgx7_MdGmuP0njKtLU30mYSuIcoQ6idFM7yx-Nk3ukoMuDg0_o
https://www.sutori.com/story/husvet--GzoVCvc7Cb1Zgs1RLEcYXkwn?fbclid=IwAR3Fr0J3NDgx7_MdGmuP0njKtLU30mYSuIcoQ6idFM7yx-Nk3ukoMuDg0_o


Andi néni 

2021.03.30. rajz szakkör 3.a 

 

Kedves Gyerekek! 

Közeleg a Húsvét és biztos festeni fogtok tojást.Küldök nektek néhány izgalmas, nem 

szokványos tojásfestési technikát! 

https://youtu.be/0s1aqlHWBTU 

 

Ha valamelyik megtetszett küldd el légyszíves a kész húsvét tojásról a képet! 

Várom! 

Jó munkálkodást! 

Andi néni 

Az informatika a holnapi anyagban lesz elérhető. 

 

https://youtu.be/0s1aqlHWBTU

