
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Szorzás nagyobb számokkal 

Időpont: 03.18. 

 

A mai órán  továbbhaladunk a szorzásokban. 

A tankönyvedet nyisd ki a 133.oldalon. Nézzük az 1-es feladatot. 

Szöveges feladatnál kigyűjtjük az adatokat, majd felírjuk a nyitott mondatot.  Ennél a 

feladatnál 12x3=  ? 

12x3=  először felírjuk, hogy 10x3 mennyi. 10x3=30  majd alá, hogy 2x3= 6. Tehát 30+6= 36 

Ott a feladatban láthatod a mintát , oda írd be így, ahogy itt levezettem neked. 

A feladat b részében azt kell kiszámolni, hogy mennyibe került a 3 doboz színes ceruza. 1 

doboz 230 ft- ba került. Akkor 3 doboz, 230x3 forintba kerül. 

Leírjuk: 230x3  = 

200x3= 600      30x3= 90   600+90= 690. 

Végezd el a következő számolásokat a tankönyvben,  úgy, ahogy ott jelölve van.  

Figyelj oda, hogy írd le a számolás menetét, úgy sokkal könnyebb lesz megtanulnod.  

Tk. 133/ 2 , 133/ 3- as feladat.  

A 3-as feladatban nézzük meg az elsőt. 18x8= ? 

10X8= 80      8x8= 64    80+64= 144 

A tk. 133/ 3-as feladatot küldd nekem vissza! 

Hf:  

https://wordwall.net/hu/resource/1075349/matek/szorz%c3%a1s-nagyobb-

sz%c3%a1mmal-3oszt%c3%a1ly 

Jó munkát kívánok! 

Klau néni 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1075349/matek/szorz%c3%a1s-nagyobb-sz%c3%a1mmal-3oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/1075349/matek/szorz%c3%a1s-nagyobb-sz%c3%a1mmal-3oszt%c3%a1ly


2021.03.18. magyar olvasás 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Ma olvassuk tovább a Sirály a király újabb fejezetét! 

Nyisd ki a könyvet a 40.oldalon, az Újabb akadály c. résznél és szépen, figyelmesen olvasd el! 

Most jöhet a füzeted! 

Írd fel a dátumot az új oldalra és írd le a válaszaidat a következő kérdésekre! 

 

8.fejezet: Újabb akadály 

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

1. pólyás baba   __sirály 

2. golyós számológép  __pulyka 

3. lyukas sajt    __gólya 

4. selyemsál    __selyemmajmocska 

5. molyrágta pulóver  __bögöly 

6. üveggolyó    __harkály 

7. mályva    __coboly 

8. bögölycsípés   __bivaly 

9. ibolya    __karvaly 

 

b) Mely állatok nem vittek ebben a fejezetben semmit se? Sorold fel!  

1.____________________  5.___________________ 

2.____________________  6.___________________ 

3.____________________  7.___________________ 

4.____________________  8.___________________ 

 

Fotózd le és küld el nekem! 

Jó olvasást!!! 

Andi néni 

 

2021.03.18. Rajz 3.a 

Kedves Gyerekek! 



Ma egyszerű feladatot kaptok! 

Rajzold le magad , hogy mit csinálsz a karanténban. Egy tevékenységet kérek, amit szívesen 

megmutatsz. 

Vegyél elő egy rajzlapot, és rajzold le magad , amint éppen csinálsz valamit! 

Figyelj arra, hogy nagyon nagyra rajzold magad! 

Most jöhet az a személy , akivel otthon vagy! Őt is rajzold le! De lehetnek többen is! 

Most a szoba berendezése következik. 

Ha elkészülték színezd ki zsírkrétával! Az egészet ,nem csak a figurákat, tehát hátteret is 

kérek!!!Szép színes, igényes rajzot várok! 

Ha elkészültél, fotózd le, és küldd el! 

Osztályozom! 

Jó alkotást! 

Andi néni 

Informatika 

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

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

 

File:   03 18 info 3a 1 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Gyerünk a könyvtárba! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Biztosan jártatok már könyvtárban – az iskolain kívül is. Ha nem, az sem baj, mert most 

megtehetjük – ha nem is a valóságban, hanem csak a képzeletünk és az internet szárnyain. 

További tudnivalókat a Classroom oldalán találtok: 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODY1MDc0MzUz/a/MzAxNzYzNzkwNDg5/details 

 

Házi feladat: 

 

Végezzétek el a Classroomban kiadott feladatot! 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODY1MDc0MzUz/a/MzAxNzYzNzkwNDg5/details


 

 

A munkátokat kérem, a Classroomba feltölteni. 

Határidő:  2020.03.22. 

 

Jó munkát, maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

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

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

 

 

2021. 03.18. csütörtök 3.a – Margittai Judit 

Néptánc 3.a 

Ismét egy kis jóga! Iskolás jógaóra: Jógakaland 

https://www.youtube.com/watch?v=TjUbfa0tGK4&list=PLDwDVyrK87Iake3BTHkW_RTIe0JR

CgLCe&index=11 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TjUbfa0tGK4&list=PLDwDVyrK87Iake3BTHkW_RTIe0JRCgLCe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=TjUbfa0tGK4&list=PLDwDVyrK87Iake3BTHkW_RTIe0JRCgLCe&index=11

