
Tantárgy: Matematika 

Időpont: 03. 10. 

Osztály: 3.a 

Óra témája: Szorzás, osztás 10-zel és 100-zal 

 

 

Folytatjuk a tegnap elkezdett tananyagot. Szorzás, osztás 10-el, 100-al.  

 

Nézd meg először a tankönyvedet a 127.oldalon.  1000-ig látod a szorzást. Nézd meg a két 

képet a játékpénzekkel. 

Ezután végezd el a 6-os és a 7-es feladatokat. 

 

 

Nyisd ki a munkafüzetedet a 60. oldalon. 20-as feladatot csináld meg,10-el kell elosztani a 

számokat. Majd ha ezzel készen vagy, akkor a 21-es feladatot is oldd meg. A starttól juss el a 

célig.  

 

Játssz egy kicsit, ezzel is gyakorolsz! 

https://wordwall.net/hu/resource/1155163/matek/szorz%c3%a1s-10-zel-100-zal 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/2204836/matek/keresd-az-%c3%b6sszetartoz%c3%b3-

p%c3%a1rokat 

 

Házi feladat: Ezt kell visszaküldened! Mf. 60/ 22 

 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

 

 

                                                 Testnevelés 

 

Osztály: 3.a 

Időpont: 03.10. 

 

 

Öltözz át kényelmes ruhába.  

Egy kis játékos mozgásos bemelegítés következik.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg 

 

 

 

 

Tudom, hogy szeretitek a kidobóst. Egy online játékot hoztam nektek, sportmanji a neve. 

Kövesd az utasításokat és csináld úgy, mintha  a teremben vagy az udvaron kidobóznánk. El 

ne találjon a labda! 

https://wordwall.net/hu/resource/1155163/matek/szorz%c3%a1s-10-zel-100-zal
https://wordwall.net/hu/resource/2204836/matek/keresd-az-%c3%b6sszetartoz%c3%b3-p%c3%a1rokat
https://wordwall.net/hu/resource/2204836/matek/keresd-az-%c3%b6sszetartoz%c3%b3-p%c3%a1rokat
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg


https://www.youtube.com/watch?v=ixQH3q0cGjM 

 

 

Hajrá! 

Jó mozgást! Tanulás után pedig menjetek ki a szabadba futkározzatok, játszatok egy nagyot. 

Klau néni 

 

 

 

2021.03.10. Magyar irodalom I.3.a 

Kedves Gyerekek! 

Az olvasó könyvben szerencsére nagyon sok jó mese van, ma is egy jópofa történet  

következik. 

Címe: A pap és a tojások   Olvasókönyv :12.oldal 

Fogd a könyved és olvasd el szépen , figyelmesen! 

Utána szóban válaszolj a következő kérdésekre! 

1. Kik a szereplők? 

2. Hol játszódik a mese? 

3. Milyen tulajdonságai vannak a papnak? 

4. Milyennek tartod a szolgáját? 

5. Mit kellett volna kifizetnie a papnak? 

6. Hogyan számolta a tojásokat a gazda? 

7. Hogy csapta be a szolgája a bírót? 

8. Milyen szerinted a mese? 

Nyisd ki a füzetedet, írd fel a mese címét és a dátumot! Állítsd helyes sorrendbe a 

vázlatpontokat és úgy írd le a füzetbe! Szépen írj, hiba nélkül!!! 

A pap  megnyerte a pert a furfangos szolgája segítségével. 

A pap minden nap csak főtt tojást evett. 

Az okos szolga a főtt búza elvetésével tanította meg a bírót a helyes döntésre. 

A pap nem fizetett ,ezért bíróság elé állították. 

A gazda visszakérte a megevett tojások árát. 

A szolga egy téglás cselt eszelt ki. 

Fotózd le a füzetedet és küldd el nekem! 

Olvasd el a mesét újra és próbáld meg anyának, vagy apának elmesélni! A párbeszédnél 

hangsúlyozz!! 

 

Jó olvasást kívánok! 

https://www.youtube.com/watch?v=ixQH3q0cGjM


2021.03.10.  Magyar irodalom II. 3.a 

 

Kedves Gyerekek! 

Általában pénteken szoktuk az olvasás órán feldolgozni a Sirály a király következő 

részét.Pénteken az ünnep miatt más feladatot kaptok. 

Tehát ma olvassátok a következő fejezetet. 

Olvasd el a 7.fejezetet! 

Címe: Jé, egy jé! 

Remélem tetszett! Nem is volt hosszú! 

Csupa milyen betűs szavakat hoztak az állatok? 

Akik hozták azok nevében is csupa j található. Ennyi j betűs szót! Őrület! 

Most válaszolj a következő kérdésekre a füzetedben! Dátum, új oldal! 

 

7. fejezet: Jé, egy j!  

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

1.olajág   __lajhár 

2.hajnalka   __jaguár 

3.bojler   __jégmadár 

4.jégkrémes pálcika __jávorszarvas 

5.cserje   __papagáj 

6.tej    __jegesmedve 

7.talaj    __varjú 

8.banánhéj   __juh 

 

b) Húzd alá, amivel igazzá válik a mondat!  

A lajhár lemászott/nem mászott le a fáról.  

Az állatok örültek/nem örültek, hogy J van az általuk vitt dolgokban.  

A juh könnyen/akadékoskodva fogadta a hírt, hogy nem ő lesz a király. 

 

Fotózd le a válaszokat! Küldd el!!! 

Köszönöm a munkádat! 

Andi néni 



2021.03.10. magyar nyelvtan 3.a 

 

Az igekötőkről tanulunk most néhány órán keresztül. Azt már megfigyeltük, hogyha az 

igekötő az ige előtt áll, akkor egybeírjuk. Ha elválasztásra kerül sor, akkor pedig az igekötő és 

az ige határán  kell elválasztani . 

Ma azt fogod gyakorolni, hogy milyen szabály vonatkozik akkor, ha az igekötő az ige után 

áll. 

Nézd meg a következő videót! Nem kell írni semmit, csak nézd!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhG4xh8fKB4 

Nyisd ki a Tankönyved a 74.oldalon, és olvasd el a szabályt! Tanuld is meg!!! 

Szóban oldd meg a következő három feladatot! Mindegyikben az igekötő az ige után kerül. 

Leginkább felszólításban, és tiltásban fordul elő. Pl. kinéz-nézz ki-ne nézz ki 

A 4. 5. 6. feladat tehát szóban! 

Készítsd el írásban a Munkafüzet 82.oldalán az 1. és 2. feladatát! Ez a házi , ezt kérem csak 

lefotózva!!!! 

Próbáld meg megjegyezni, amit ma tanultunk! 

Andi néni 

 

2021.03.10. Ének 3.a 

 

       Ismételd át a múlt órán tanult dal! 

Csipkefa bimbója: https://www.youtube.com/watch?v=O7h0rkWnk4M 

Énekeld el úgy, hogy egyenletesen jársz hozzá! 

Énekeld el most úgy, hogy szaladgálsz közben a lakásban! 

 

       Jövő héten hétfőn  az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe lesz. 

Hallgassatok meg szép 48-as dalokat! Figyeld meg miről énekelnek benne! 

Amelyiket ismered, énekeld te is! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B1mh6KdgZtI&list=PLEEvWXaLeLTMF

m9iStSoaVTy4PN1a4y_s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhG4xh8fKB4
https://www.youtube.com/watch?v=O7h0rkWnk4M
https://www.youtube.com/watch?v=B1mh6KdgZtI&list=PLEEvWXaLeLTMFm9iStSoaVTy4PN1a4y_s
https://www.youtube.com/watch?v=B1mh6KdgZtI&list=PLEEvWXaLeLTMFm9iStSoaVTy4PN1a4y_s


 

https://www.youtube.com/watch?v=QANFDvwYlRo&list=PLEEvWXaLeLTM

Fm9iStSoaVTy4PN1a4y_s&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=nVq8JAEyTIU&list=PLEEvWXaLeLTMF

m9iStSoaVTy4PN1a4y_s&index=10 

Ezt pedig biztos ismered!!Sőt, meg is kellett tanulni!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=PBRjkmol1Iw 

Szép ünnepelést! 

Andi néni 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QANFDvwYlRo&list=PLEEvWXaLeLTMFm9iStSoaVTy4PN1a4y_s&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QANFDvwYlRo&list=PLEEvWXaLeLTMFm9iStSoaVTy4PN1a4y_s&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nVq8JAEyTIU&list=PLEEvWXaLeLTMFm9iStSoaVTy4PN1a4y_s&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=nVq8JAEyTIU&list=PLEEvWXaLeLTMFm9iStSoaVTy4PN1a4y_s&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=PBRjkmol1Iw

