
03.17.magyar olvasás 3.a 
Kedves gyerekek! 

 

Egy színházi előadásra szeretnélek meghívni benneteket. Az előadás mindössze 13 perces, és 

meg fogjátok ismerni a nénit és a bácsit is, akiket már többször láttatok. Legutóbb 

karácsonykor néztük őket. 

 

A mese linkje: https://vimeo.com/519422670 
 
A jelszó , amivel beléphettek: MaszkbabszinhazMatyasreszletek 

Remélem tetszett a mese , jól szórakoztatok! Lássuk a feladatokat! 

 

 

Ha figyelmesen nézted a mesét, ezekre a kérdésekre válaszolni tudsz majd. Nyisd ki a 

füzetedet, dátum, és mindig új sorba írd a kérdés számát és a megfejtésedet! 

 

1.Mátyás a .............................-i bíróval találkozott álruhában. 

 

2. Jutalmul ..............................kapott tőle? 

 

3. Mit írt rá és mire? 1................................... 2................................ 

 

4. Mit adott a bírónak a király?.......................................... 

 

5. Mátyás királyt Hunyadi Mátyásnak, de Corvin Mátyásnak is nevezik 

 

6. A színpadon láthatsz egy címert. Régen az előkelő családoknak készítettek ilyeneket, amit 

azután pajzsokon, zászlókon stb. használtak. Mátyás címerében van egy madár, ami az 

előadásban is szerepel.  

 

Melyik az? a) sas           b) papagáj            c) holló 

 

7. A monda szerint Mátyás nagypapája, Zsigmond király, az országban vadászott, amikor 

megszeretett egy szép lányt. A király adott neki egy gyűrűt ajándékba, és arra kérte, ha 

kisbabája születik keresse meg őt. Ha az őrök meglátják a gyűrűt, be fogják engedni a 

palotába. Egy év múlva a lány a bátyjával és a kisbabával együtt elindult, de útközben 

elfáradtak, letelepedtek egy fa alá. A baba játszott a gyűrűvel, de ekkor lecsapott egy holló, és 

mivel ezek a madarak szeretik elvinni a csillogó tárgyakat, el akart repülni vele. Ez nagy baj 

lett volna, hiszen hogy jutottak volna igy a király elé? A lány testvére azonban felkapta az íját 

és egy nyílvesszővel eltalálta a tolvaj madarat, és így visszaszerezték a gyűrűt.  

Azóta a Hunyadi család címerében egy ........................szerepel, aki a csőrében 

egy...............................tart. 

 

8. A mesében van egy gonosz udvarmester, akit bosszant, hogy Mátyás a szegényeknek adott 

igazat a bíróval szemben. 

 

 Mit tervezett? a) csapdába csalja a királyt          b) megmérgezi         c) fellázítja a katonákat 

 

https://vimeo.com/519422670


 

9. A király beszólítja az egyik szolgáját, akit darabontnak nevez.  

 

Mi az ő foglalkozása?        a) szakács          b) katona     c) lovász-mester 

 

10. Milyen eszközt használtak régen a szállításhoz? (A bíró is ezzel vitte a fát) 

a) repülő              b) teherautó         c) szekér 

11. Hogyan hívják azt az edényt, amiből a mesében ittak? 

a) kulacs            b) kupa          c) teknő 

12. Melyik városban kellett a monda szerint a királynak fát vágnia? 

 a) Buda      b) Esztergom     c) Kolozsvár 

 

Fotózd le a füzetedet, és küldd el nekem! 

Jó szórakozást az előadáshoz! 

Andi néni 

2021.03.17. magyar nyelvtan 3.a 

Kedves Gyerekek! 

A múlt heti feladatból azt láttam, hogy nem igazán figyeltek a munkátokra. Rengeteg hiba 

volt.  :((         Kérlek vegyétek komolyan a feladott dolgokat, hiszen most itt tanultok!! 

Az elmúlt órákon az igekötős igék helyesírásával foglalkoztunk. Ma azt az esetet nézzük, ha 

az igekötő és az ige közé egy szó kerül.  

Figyelj csak! https://www.youtube.com/watch?v=J-9CTJtP5ss 

Remélem nagyon figyeltél! Nyisd ki a nyelvtan füzeted, írd fel a mai dátumot és írd bele a 

Tankönyv 76.oldalán lévő szabályt! Tanuld is meg!!!! 

Most készítsd el a Tankönyv 76.oldal 3.a ,77.oldal 4.a,és 5.a feladatát ! 

A házi feladatod a Munkafüzeted 84.oldal 1.a ,b feladata lesz! Ezt kell lefotózni!!! 

Gyakorlásként egy kis játék: 

https://wordwall.net/hu/resource/1569033/nyelvtan/az-igek%c3%b6t%c5%91-%c3%a9s-az-

ige-helyes%c3%adr%c3%a1sa 

https://wordwall.net/hu/resource/2089242/nyelvtan/igek%c3%b6t%c5%91s-ig%c3%a9k 

Figyelmes, alapos munkát kérek tőled, és helyesen leírt szavakat!! 

Andi néni 
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03.17. ének 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Ma egy kis gyakorlás következik! 

Néhány nap múlva itt a három meleget hozó: SÁNDOR, JÓZSEF, BENEDEK. Igaz, megnéztem 

az előrejelzést, most nem lesz igazi tavaszi meleg. Énekeld el ezt a kedves meleghívogató, 

tavaszi dalocskát! 

Sándor napján … https://www.youtube.com/watch?v=cuyPN7KcjzY 

Énekeljük azokat a dalokat, amikben a legutóbb tanult szolmizációs hang van: a felső dó 

Mindegyikhez adjatok valamilyen ritmuskíséretet! Például:  taps, koppantás, dobbantás, 

helybe járás. 

Hopp Juliska:  https://www.youtube.com/watch?v=wL0mup0gO-M 

Cickom, cickom: https://www.youtube.com/watch?v=5SeSX-1n3kM 

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

Szélről legeljetek: https://www.youtube.com/watch?v=FL_0NMGSMis 

 

Keresgélj felső dót a következő kottákban: Munkafüzet 30.oldal 1.a,b. Ha találtál , karikázd 

be! Segít az a kis papír, amit a hangok lépcsőjéről készítettünk!  

Fotózd le a munkád és küldd el!! 

A végére egy kis ritmusjátékot kaptok: 

https://wordwall.net/hu/resource/2729802/%c3%a9nek-zene/ritmus-3oszt%c3%a1ly 

Jó éneklést! 

Andi néni 

2021.0317. magyar nyelvi fejlesztés 

 

Kedves Gyerekek! 

Nagyon jó kis játékokat találtam a magyar szavak gyakorlásához! 

Szavak és képek: 

 https://wordwall.net/hu/resource/2820228/olvas%c3%a1s/szavak-%c3%a9s-k%c3%a9pek 

https://wordwall.net/hu/resource/4506463/kiara-szavak-k%C3%A9pek 

https://wordwall.net/hu/resource/1187060/olvas%c3%a1s/mem%c3%b3ria-k%c3%a9pek-%c3%a9s-

szavak 
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A következő szavak a lakás berendezési tárgyai: 

asztal 

szék 

ágy  

szekrény 

bútor 

ablak 

ajtó 

polc 

kép 

lámpa 

szőnyeg 

függöny 

Írd le egymás alá a füzetedbe a szavakat, mellé a te nyelveden írd a jelentését! Ha van kedved, le is 

rajzolhatod mit jelentenek ezek a szavak! 

Köszönöm a munkádat! 

Andi néni 

 

Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Szóbeli szorzás és osztás 1000-ig 

Időpont: 03.17. 

 

Folytatjuk tovább a gyakorlást.  

Vedd elő a Számoljunk könyvedet! 

46. oldalon nyisd ki.  

46/ 1,2,3,4,5 

47/ 7,8,9 

Innen nem kérek ma visszaküldeni semmit. 



Az iskolában fogjuk ellenőrizni, úgy dolgozz! 

Házi feladat: https://wordwall.net/hu/resource/961224/matek/szorz%c3%a1s-fejben-1000-

ig-i 

https://wordwall.net/hu/resource/943807/matek/szorz%c3%a1s-oszt%c3%a1s-1000-es-

sz%c3%a1mk%c3%b6rben-fejsz%c3%a1mol%c3%a1s 

 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

Tantárgy: Táblajáték 

Osztály: 3.a 

Időpont: 03.17.  

 

Mai nap egy online amőba játékot hoztam nektek. De otthon egy kockás papíron is 

nyugodtan játszhattok a szüleitekkel, testvéreitekkel.  

Jó játékot! 

https://egyszervolt.hu/jatek/jatek-amoba.html 

 

Testnevelés – Julcsi néni 

Ezen a héten zenés, táncos feladatokat adok. 

Mindegyik feladat rövid (3 - 4 perc), így naponta többször is elvégezheted! 

Egyébként kell is, ha megfelelően szeretnéd végrehajtani! 

Aki szeretne, még erősíthet utána a múlt héten kapott feladatok alapján! 

Kattints a linkre és végezd el a feladatot!  https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 

Esta semana doy asignaciones musicales y de baile. 

Cada tarea es corta (de 3 a 4 minutos), por lo que puede realizarla varias veces al día. 

De todos modos, ¡debes hacerlo correctamente! 

¡Cualquiera que quiera todavía puede fortalecerse después en función de las tareas que recibió 

la semana pasada! 

 ¡Haga clic en el enlace y complete la tarea!   

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 
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