
Tantárgy: Matematika 

Időpont: 03.12. 

Osztály: 3.a 

Tananyag: Szorzás, osztás tízesekkel, százasokkal gyakorlás 

A mai órán sok gyakorlás és játék is lesz.  

Tankönyvedre lesz szükséged. 130. oldal 5, 6-os feladattal kezdjük az órát.  

Ha kész vagy, vedd elő a munkafüzetedet 61. oldal 24 és a 26- os feladatot oldd meg kérlek.  

Ezeket nem kérem visszaküldeni. A mai órán nem lesz visszaküldendő. ☺ 

 

Házi feladat pedig játékos feladat lesz, így a mai napon nem kell semmit visszaküldened.  

 

HÁZI FELADAT:  

https://wordwall.net/hu/resource/827602/szorz%C3%A1s-10-100-1000 

https://wordwall.net/hu/resource/825024/matek/szorz%c3%a1s-oszt%c3%a1s-10-zel 

 

A hétvégén pihenj, sétálj és játsz nagyokat.  

Hétfőn ünnepnap, kedden találkozunk! 

Jó pihenést! 

Klau néni 

 

https://wordwall.net/hu/resource/827602/szorz%C3%A1s-10-100-1000
https://wordwall.net/hu/resource/825024/matek/szorz%c3%a1s-oszt%c3%a1s-10-zel


2021.03.12. magyar nyelvtan 3.a 

Kedves gyerekek! 

Eljött a péntek és vele az utolsó magyar feladat. Ma gyakorlást kaptok és egy video 

megnézését az ünnepre való tekintettel. 

Először ismételd át az igekötős igék helyesírásáról tanultakat. Tankönyv 72.73.74.oldala 

szabályok. 

Gyakorlásként készítsd el a Munkafüzet 83.oldal 3.és 4.feladatát!Figyelj kérlek a helyesírásra, 

mert nagyon sokan hibáznak! 

3.c= Alakítsd át , mintha te mondanád ,felszólító mondattal! Az igekötő az ige után kerül, 

tehát külön írod. A mondat végén felkiáltójel! 

Játékos gyakorlás következik: 

Igekötős igék felismerése 

https://wordwall.net/hu/resource/993933/nyelvtan/igek%c3%b6t%c5%91s-ig%c3%a9k 

Igekötős igék csoportosítása 

https://wordwall.net/hu/resource/1006969/ige-%C3%A9s-igek%C3%B6t%C5%91s-

ig%C3%A9k 

Az igekötős igék elválasztása 

https://wordwall.net/hu/resource/1673187/nyelvtan/igek%c3%b6t%c5%91s-ig%c3%a9k-

elv%c3%a1laszt%c3%a1sa-3-o 

Hétfőn, március 15.-én emlékezünk az 1848-as szabadságharcra. Erről nézd meg ezt a videót! 

https://youtu.be/KDNztux0cdw 

Remélem tetszett a video, és sok érdekes információt tudtatok meg. 

A hétvégén emlékezzetek az ünnepre, például zászlót vihettek a Nemzeti Múzeumhoz, vagy 

kokárdát készíthettek! 

Jó pihenést kívánok mindenkinek és legközelebb kedden találkozunk. Addig is irány a szabad 

levegő! 

Andi néni 

 

Testnevelés – Julcsi néni 

Melegíts be zenére 5-6 perc alatt! További 5 percen keresztül végezz lendületes helyben futást! 

Ezután jönnek az erősítő gyakorlatok: guggolás, felülés, törzsemelés, karhajlítást és nyújtás! 

Mindegyikből 10 db legyen! Keddig minden nap 2-3 alkalommal végezd el a feladatokat! 

Kedden küldd el nekem, hogy mennyi felülést tudsz "egyszuszra" megcsinálni! 

 

https://wordwall.net/hu/resource/993933/nyelvtan/igek%c3%b6t%c5%91s-ig%c3%a9k
https://wordwall.net/hu/resource/1006969/ige-%C3%A9s-igek%C3%B6t%C5%91s-ig%C3%A9k
https://wordwall.net/hu/resource/1006969/ige-%C3%A9s-igek%C3%B6t%C5%91s-ig%C3%A9k
https://wordwall.net/hu/resource/1673187/nyelvtan/igek%c3%b6t%c5%91s-ig%c3%a9k-elv%c3%a1laszt%c3%a1sa-3-o
https://wordwall.net/hu/resource/1673187/nyelvtan/igek%c3%b6t%c5%91s-ig%c3%a9k-elv%c3%a1laszt%c3%a1sa-3-o
https://youtu.be/KDNztux0cdw


INFORMATIKA 

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

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

 

File:   03 12 info 3a 1 GCR 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Március 15. 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Közeleg március 15-e, a magyar szabadságharc kezdetének napja. 

Ezen alkalomból egy játékos feladatra hívlak benneteket! 

További információkat a Classroom felületén találtok: 
https://classroom.google.com/c/MjA1MTY2MTg2MDIy/a/MjQ0Mzg3NjIxMjk4/details 
 
 
Házi feladat: 

A megfejtést töltsétek fel a Classroomba! 
 
 
Határidő:  2021.03.16. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

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

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

 

https://classroom.google.com/c/MjA1MTY2MTg2MDIy/a/MjQ0Mzg3NjIxMjk4/details

