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Megyünk tovább a gyakorlással 10-el, 100-al való szorzásban és osztásban. 

Vedd elő a Számoljunk könyvedet! 

Nyisd ki a 46. oldalon. 1,2,3-as feladatot ügyesen csináld meg.  

A 4-es feladathoz annyi segítséget adok, hogy ne ijedj meg. 1m az 100 cm, tehát a fenti számokat 

100-al megszorzod úgy kapod meg , hogy hány centiméter. Tehát nézzük az elsőt. 10m hány 

centiméter?  

10x100= 1000 cm így folytasd légszíves a többit is.  

Nyisd ki a tankönyvedet a 129. oldalon. Nézzük meg az egyes feladat képét.  

Az első képen kettesével látod a tányérokat. 3 kupacban. 

2 egyes x  3=  6 egyes      2x3= 6 tányér  

A jobb oldalon huszasával látod a tányérokat.  2 tízes x 3 = 6 tízes, azaz   

      20x3=  60 

Házi feladat:  Ezt kell visszaküldeni! 

tk. 129/ 2 

 

Holnap folytatjuk! Jó munkát! 

Klau néni 

 

2021.03.11. Rajz  3.a 

Kedves Gyerekek! 

A hétfői ünnepet és a rajz órát összekötjük a mai feladattal! 

 

Tavaszi tányéralátét tervezése a trikolor színeivel/piros-fehér-zöld/ 

 



Keress egy kisebb könyvet, vagy egy füzetet, tedd a rajzlapod közepére és rajzold körbe. Most 

nézz szét otthon, milyen nagyobb csészét, vagy kistányért találsz, ami belefér ebbe a 

téglalapba. Ha megtaláltad, tedd a megrajzolt téglalap közepére, és rajzold körbe! A kör 

formába rajzolj egy számodra kedves tavaszi formát! Lehet növény, állat, nap , bármi. 

Színezd is be azzal az eszközzel, ami neked van otthon. A körön kívüli rész következik. Oszd 

fel csíkokra, ahogy akarod. Lehet függőlegesen, vízszintesen, átlósan, vagy hullámvonallal. 

Színezd ki ezt is, de a minták színe ritmusos legyen. Például zöld -fehér, vagy piros-zöld, 

stb…A hátterét ismét színezd ki. 

 Csak piros , zöld, és fehér színekkel dolgozz, vagy ezek árnyalataival. 

A következő képsoron egy példát látsz, hogy egyszerűbben megértsd!A színek tehát 

mégegyszer:csak piros-zöld-fehér lehet a rajzodon!!! 

 

               

 

Használhatsz zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, filctollat! 

Az elkészült munkádat fotózd le és küldd el! 

Jó alkotást!  Andi néni 

 

2021.03.11. magyar fejlesztés Miklósvölgyiné Szabó Andrea 

Ez csak a külföldi tanulókra vonatkozik! 

Ma először a családdal kapcsolatos szavakat  ismételd át! 

         

 

 Írd le a szavakat a füzetedbe írott betűkkel!!    

           
   

anya        
 

maternal       materno األم 

 



apa             father         prima 

 

 اآلب

 

fia son             hijo ابن 

 

lánya his daughter   su hija بنته 

 

nagymama grandmother    abuela 

   

 جدة

 

nagypapa grandfather    abuelo 

 

 جد

 

fiú  boy            nino 

 

 صبي

 

lány    girl           muchacha فتاة 

 

rokon relative      relativo نسبيا 

 

nagynéni      aunt          tia 
 

 عمة

 

nagybácsi uncle            tio اخو االم 

 

unokatestvér cousin          prima 

 

 

 ولد عم

 

 

 

A ház és a benne lévő tárgyakat is tanuld meg! 

Írd le a szavakat a füzetedbe írott betűkkel!!    

 

ház house balcón بيت 

 

emelet floor suelo األرض 

 

ajtó door puerta باب 

 

lépcső stairs escalera درج 

 

lakás apartment departamento درج 

 

szoba room habitacion مجال 

 

konyha kitchen cocina مطبخ 

 

előtér foreground primer plano المقدمة 

 

fürdőszoba bathroom cuarto de bano حمام 

 

nappali living room sala غرفة المعيشة 

 

gyerekszoba chikdren’s room cuarto de los 

niños 

 غرفة االطفال

 



 
hálószoba bedroom Cuarto غرفة نوم 

 
kamra chamber cámara غرفة 

 
erkély balkony balcón شرفة 

 
 

A leírt szavakat fotózd le és küldd el! Ha már elfelejtetted őket , tanuld meg! 

Jó munkát és tanulást kívánok! 

Andi néni 

2021. 03.11. csütörtök 3. a – Margittai Judit 

Néptánc 3.a  

Ismerős táncok: Nézzétek meg a következő táncokat! Játsszátok el a kendős játékot otthon! 

Tanítsátok meg a családnak, ha van rá idejük! 

Kanász és Sudridom: https://www.youtube.com/watch?v=jfZM0AOkKFA 

Perkátai "Sudridrom": https://www.youtube.com/watch?v=CUTpKyiJa3A 

Én az éjjel álmomban: https://www.youtube.com/watch?v=ybiBk5CPKQ4 
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