
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag: Írásbeli szorzás  

Időpont: 03.31. 

 

Mai órán a tegnap megkezdett írásbeli szorzást fogjuk gyakorolni. 

 

Nyisd ki a füzetedet és írd le az alábbi szorzásokat becsléssel és ellenőrzéssel együtt. Írásbeli 

szorzás, tehát aláhúzod és alá írod az eredményt. Mindig a szorzóval szorzod és jobbról balra, 

azaz az egyesektől a százasok felé haladva írod le.  
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Házi feladat: Munkafüzet 76.oldal 1-es feladat. Írd fel a becslést, majd számold ki az 

eredményt. a,b,c feladatot oldd meg, majd küldd vissza nekem a mai napon. 

 

Jó munkát kívánok az órán! 

 

Tantárgy: Táblajáték 

Osztály: 3.a 

Témakör: Társasjáték és kártyajátékok  

 

A mai órán semmi más nem lesz, minthogy a tavaszi szünetben minél többet játszatok otthon 

a családdal. Kártyázzatok, társasozzatok, vagy egy kockás lapon ötödölőzzetek.  



Jó játékot! 

 

A szünetben pihenj sokat, sétáljatok, kiránduljatok, töltődjetek fel. Néha nézzél bele a matek 

és a környezet könyvedbe, picit tanulgasd, olvasgasd, gyakorolj. De a legfontosabb , hgy 

pihenjetek, együtt legyen a család.  

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!  

Mindenki vigyázzon magára! 

Jó pihenést! 

Klau néni 

03 30 info 3a1 

INFORMATIKA 

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

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

File:    

Tantárgy: informatika 

Téma:  Stars Wars – szabaduló szoba  

 

Kedves Gyerekek! 

A héten egy Star Wars küldetésre hívlak benneteket. Oldjátok meg az összes küldetést és küldjétek 

vissza nekem azt a számsort, mely kinyitja a ládát, melyben a lézerkardod lett elrejtve! 

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjA1MTY2MTg2MDIy/a/MjgxMDk3NzI1NDI1/details 

 

FIGYELEM!!! A Classroomhoz hozzáférés nem adható ki! Te magad 
tudsz közvetlenül hozzáférni úgy, hogy megnyitod a gmailt, belépsz 

a  ……………..@vmaibp.hu email címeddel és a hozzá adott 

jelszavaddal! 

A hozzáférés kérése helyett a felhasználó váltás gombra kell 

kattintani, majd kiválasztani vmaibp-s profilodat! 

Házi feladat: 

Oldjátok meg az összes küldetést és küldjétek vissza nekem azt a számsort, mely kinyitja a ládát, 

melyben a lézerkard lett elrejtve! 

https://classroom.google.com/c/MjA1MTY2MTg2MDIy/a/MjgxMDk3NzI1NDI1/details
http://vmaibp.hu/


 
A megfejtést töltsétek fel a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.03.31. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

2021.03.29. olvasás 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Ma a Sirály a király 10.fejezetét fogjátok elovasni. 

Nyissátok ki a könyveteket az 54.oldalon és olvassátok el az Új szabály című fejezetet! 

Ha elolvastad , nyisd ki az olvasás füzetedet ,írd fel a dátumot és válaszolj a következő 

kérdésekre! 

Egyre izgalmasabb, ki lesz a király, igaz? 

10.fejezet: Új szabály 

a) Válaszolj a kérdésekre! 

 Melyik állat mit vitt magával, hogy benn maradjon a versenyben? 

Karvaly:________________________________________________________ 

Harkály:________________________________________________________ 

Gólya:__________________________________________________________ 

Sirály:__________________________________________________________ 

Selyemmajmocska:_______________________________________________ 

 Kik estek ki? ____________________________________________________ 

 Mit szóltak az állatok, hogy a sirály segített a selyemmajmocskának? 

  

 

 Miért akarják az állatok, hogy aznap este döntsék el, hogy ki legyen a király? 

  

 Mi az új szabály?  

 

Amikor elkészültél, fotózd le a füzetedet és küldd el légy szíves! 

Jó olvasást! 

Andi néni 



2021.nyelvtan 3.a 

 

Kedves gyerekek! 

Ma az igék helyesírásával foglalkozunk még. 

 Hétfőn az -ít- végű igékről volt szó, most az -ul-, ül- végű igékkel ismerkedünk. 

Például: fésül, fordul, mozdul, hegedül 

Nyisd ki a tankönyvedet a 79.oldalon és olvasd el a 4.a, b feladatokat, majd szóban oldd meg 

az 5.feladatot is. 

Olvasd el és jegyezd is meg a szabályt! /Bölcs Bagoly/ 

Most nyisd ki a munkafüzetedet a 87.oldalon és készítsd el az 5 ./a   feladatot! 

Ez megint egy nehéz rejtvény. Ha jó a megfejtés , ezért már kis 5 jár! 

A b, feladatrészét is kérem! 

Fotózd le és küldd el ! 

Gyakorlásként játékot kaptok: 

https://wordwall.net/hu/resource/1730674/nyelvtan/-%c3%adt-ul-%c3%bcl-

v%c3%a9g%c5%b1-ig%c3%a9k 

https://learningapps.org/11048889 

Jó tanulást! 

Andi néni 

 

2021.03.31. ének 3.a 

 

Húsvétkor a Nyuszi kis ajándékokat hoz nektek. Most hallgass és énekelj olyan 

dalokat, amiben a NYUSZI a főszereplő! Tapsolhatsz, járhatsz hozzá vidáman! 

Nyuszi ül a fűben: 

https://www.youtube.com/watch?v=3z2q62Kg9SI 

Hová mész te kisnyulacska: 

https://www.youtube.com/watch?v=TkCBEj-PndM 

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban: 

https://wordwall.net/hu/resource/1730674/nyelvtan/-%c3%adt-ul-%c3%bcl-v%c3%a9g%c5%b1-ig%c3%a9k
https://wordwall.net/hu/resource/1730674/nyelvtan/-%c3%adt-ul-%c3%bcl-v%c3%a9g%c5%b1-ig%c3%a9k
https://learningapps.org/11048889
https://www.youtube.com/watch?v=3z2q62Kg9SI
https://www.youtube.com/watch?v=TkCBEj-PndM


https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw 

Vidám nyuszis dal: 

https://www.youtube.com/watch?v=D0RAnPtbktU&list=PL7WuxbelVP3-

3sidY3y5z2Wm1tEMsZBZZ 

Húsvéti varázsdal: 

https://www.youtube.com/watch?v=b5qT67WT840 

Remélem tetszett! Tanítsd meg az egyiket a családnak! 

Jó éneklést! 

Andi néni 

2021.03.31. magyar nyelvi fejlesztés 

 

Kedves Gyerekek! 

Ma a közlekedési eszközöket, járműveket  tanuljátok.  

autó                                           mentő        

bicikli                                              teherautó       

traktor                                           hőlégballon                 

busz                                                 kukásautó       

 

repülő                                helikopter                 

https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw
https://www.youtube.com/watch?v=D0RAnPtbktU&list=PL7WuxbelVP3-3sidY3y5z2Wm1tEMsZBZZ
https://www.youtube.com/watch?v=D0RAnPtbktU&list=PL7WuxbelVP3-3sidY3y5z2Wm1tEMsZBZZ
https://www.youtube.com/watch?v=b5qT67WT840


hajó                                      vonat                   

    

Másold le a szavakat, írd mellé a saját nyelveden ,aztán tanuld meg! 

  

Találtam egy aranyos videot erről: https://www.youtube.com/watch?v=w7V0_T021wE 

Jó tanulást! 

Andi néni 

 

Testnevelés 

Húsvétra játékos feladatot kaptok.  

https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo 

A feladat megnyitása után olvasd el a játék leírását és nézd meg a bemutatót! 

Ha van lehetőséged okostévé segítségével végezd el, így sokkal élvezetesebb! 

Naponta többször is tesztelheted magad! 

Aki még nem végezte el valamennyi kiosztott feladatot a szünetben még megteheti. Ha kapok 

visszaigazolást, kijavítom a rossz jegyeket! A felülések számát is kérem azoktól, akik még tartoznak 

vele. Ha nem kapok semmit, elégtelent fogok beírni! 

 

Se le dará una tarea lúdica para la Pascua. 

https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo 

Después de comenzar la tarea, habrá una sección de texto, si no puede leerla, desplácese por ella 

porque entonces se presentará el juego. 

Si tienes la oportunidad de hacerlo con la ayuda de un televisor inteligente, ¡será mucho más 

divertido! 

¡Puedes ponerte a prueba varias veces al día! 

Cualquiera que aún no haya completado todas las tareas asignadas durante el receso aún puede 

hacerlo. ¡Si obtengo confirmación, arreglaré los boletos malos! También pido el número de 

abdominales a los que todavía lo deben. Si no obtengo nada, escribiré insuficiente. 

 

You will be given a playful task for Easter. 

https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo 

After starting the task, there will be a text section, if you can’t read it, scroll through it because then the 

game will be introduced! 

If you have the opportunity to do it with the help of smart TV, it will be much more enjoyable! 

You can test yourself several times a day! 

Anyone who has not yet completed all the assigned tasks during the break can still do so. If I 

get confirmation, I will fix the bad tickets! I also ask for the number of sit-ups from those who 

still owe it. If I don’t get anything, I’ll type in insufficient! 

https://www.youtube.com/watch?v=w7V0_T021wE
https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo
https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo
https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo

