
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Szorzás nagyobb számokkal 

Időpont: 03.19. 

 

Folytatjuk a tegnap megkezdett szorzásokat a nagyobb számokkal.  

Játékkal kezdünk a mai órán. 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1511398/szorz%C3%A1s-fejben-3oszt%C3%A1ly 

https://wordwall.net/hu/resource/921416/3oszt%C3%A1ly-szorz%C3%A1s 

 

Vedd elő a Számoljunk! könyvedet. Nyisd ki az 50.oldalon. Végezd el a 22-es feladatot, illetve 

a 23-as feladatot. Nem kell visszaküldened. Majd a suliban megnézzük közösen.  

Házi feladat:   

https://wordwall.net/hu/resource/974143/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-

3oszt%C3%A1ly 

 

 

Jó munkát kívánok! 

Klau néni 

 

 

Tantárgy: Technika 

Osztály: 3.a 

Téma: Húsvéti ajtódísz készítése 

 

Közeledik a Húsvét, ezért arra gondoltam, hogy kezdjük el a húsvéti dekorációk készítését.  

https://wordwall.net/hu/resource/1511398/szorz%C3%A1s-fejben-3oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/921416/3oszt%C3%A1ly-szorz%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/974143/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-3oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/974143/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-3oszt%C3%A1ly


Próbáltam olyat keresni, amihez kevés anyag kell. Ehhez az ajtódíszhez színes papírra , ollóra 

és ragasztóra lesz szükséged. Akár húsvéti tojás alak is lehet. Kivágod, arra készítessz valami 

díszítést, kiscsibét vagy nyuszit. Ráragasztod és már készen is van.  Küldök pár ötletet, ezek 

közül is választhatsz. 

Jövő péntekig , azaz március 26-ig , 17:00- ig küldd nekem vissza.  

 

 

 

Ezt nem kell anyagból elkészítened, tökéletes lesz színes papírból is. Nem muszáj pont ilyet 

csinálni, csak ötlet gyanánt küldöm.  



 

 

 



 

 

 

 

Tantárgy: Testnevelés 

Osztály: 3.a 

Időpont: 03.19. 

 

Öltözz kényelmes ruhába és csináld végig az alábbi tornát  

https://www.youtube.com/watch?v=6Boc0NfrBgs 

Remélem tetszett.  

Ha még nem fáradtál el, egy kis just dance. Mozogj, táncolj egy nagyot.  

Ne feledkezzetek meg arról sem, hogy legyetek a levegőn. Bringázzatok, rollerezzetek, 

görkorcsolyázzatok, fussatok vagy labdázzatok minden nap legalább fél órát a friss levegőn.  

Jó hétvégét kívánok! 

Klau néni 

 

2021.03.19. Magyar nyelvtan 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Hát elérkeztünk a második nagy szófaj ,az IGE végére!  

Ma gyakorló feladatokat fogsz kitölteni, hétfőn és szerdán pedig feladatokat oldasz meg 

önállóan, amit osztályozni fogok!!! 

Először is ismételd át az igéről tanultakat! Legjobb lenne, ha a fejedben lenne, de ha 

szeretnéd, a Tankönyvben is rákereshetsz ismét. 

 

Az ige jelentései,igeidők, igeragozások,igekötős igék és helyesírásuk. 

Tankönyv 58.oldaltól-76.oldalig:Bölcs Bagoly szabályok 

https://www.youtube.com/watch?v=6Boc0NfrBgs


A Tankönyved 82.oldalán egy szuper jó táblázatot is találsz, nézd meg!!! 

Most pedig elő a Munkafüzetet és kezdődhet a gyakorlás! 

Készítsd el Munkafüzetben a 78.oldal 1.2. 79.oldal 3.4.5.feladatokat! 

A 79.oldal 5.feladatában a bal oldali oszlop fölé írd , hogy rokon értelmű pár,a jobb oldali 

oszlop fölé pedig, hogy ellentétes jelentésű pár. 

Nekem elég lesz, ha 79.oldal 4.rejtvényét elküldöd! 

 

A hétvégén készülj fel a dolgozatra! 

 

Köszönöm az egész heti munkádat! 

 

Szép hétvégét! Tudod, irány ki a szabadba!!! 

 

Andi néni 

2021.03.19. Magyar olvasás-fogalmazás 3.a 

 

Kedves Gyerekek! 

Először az emlékezetedre lesz szükséged. Gondolkozz! Melyik volt a legjobb napod a hosszú 

hétvégéden, vagy mostanában! Próbáld meg elmesélni reggeltől egészen estig! 

A fogalmazásunk egyik lehetséges módja , hogy felidézed mi történt veled és ezt 

megpróbálod leírni. 

Ma erről a napról készíts fogalmazást, más néven elbeszélést. 

Gondold át sorban a napod eseményeit! 

Azt is , hogy miért ezt a napot szeretnéd elmesélni, mi volt az érdekes, izgalmas benne, amit 

szívesen megosztanál másokkal. 

Most vedd elő a füzeted és írd fel a címet és a mai dátumot!  

-A cím: Egy izgalmas napom története 



-A bevezetést egy ujjnyival beljebb kezd! 

Ezt írd : Nemrég sok minden történt velem! Figyeljetek , elmesélem azt a napomat! 

-Jöhet a tárgyalás! Innen már te fogalmazd meg az eseményeket! Megint új sorba kezdd! 

Lehet benne párbeszéd, felkiáltó mondat, és rokon értelmű szavak használata, hogy elkerüld 

a szóismétléseket! 

-Ha a nap végére értél egy új sorba írd a befejezést! Ügyesen fogalmazd meg, hogy miért volt 

jó ez a nap! 

A fogalmazásod ne legyen több egy vagy másfél oldalnál! 

Figyelj arra, hogy új mondat mindig nagybetűvel kezdődik, a mondat végén írásjel legyen. Ne 

legyen benne szóismétlés, mert ez gyakori hiba. Érdekesen fogalmazz, ne legyen uncsi! A 

külföldi tanulók figyeljenek, hogy a magyar beszéd szabályait alkalmazzák!!! 

Ha elkészültél , nézd át, javítsd ki a hibáidat!!Nagyon szép és hibátlan legyen a munkád!!! 

Fotózd le, és küldd el! Nagyon kíváncsi vagyok! 

Jó munkát! 

Andi néni 

Angol   3.a 1 csop    2021. március 19 

 

1.Fejtsd meg az anagrammát ! 

1. kichetn 

2. moordbe 

3. thbaoorm 

4. iivnlg oomr 

5. eossh 

6. gba 

Mf. 16.old 1 feladat. Párosítsd a szavakat és a képeket ! 

Mf. 16 old.2.feladat. Egészítsd ki a kérdéseket és párosítsd a válaszokkal ! 

Másold le a mondatokat a füzetbe (kérdést és megfelelő választ)  és fordítsd le ezeket 

magyarra ! 



Copy the questions and the answers rfom exercise 2. in your exercise book and translate 

them if you can ! 

A feladatokat osztályozom! 

Határidő: március 25. 

 

Angol 3.a 2 csop    2021. március 19 

 

1.Fejtsd meg az anagrammát és rajzolj hozza ! 

1. allt 

2. orsht 

3. nnyfu 

4. eagrt 

5. ornstg 

6. rohe 

 

2.Másold le a mondatokat a füzetbe  és egészítsd ki ezeket az 1. feladatban lévő szavakkal! 

Copy the sentences and complete them with the words in exercise 1!  

 

1. This is my Mum/Dad_________________ (name). 

2. He/she is ____________________. 

3. He/she isn’t _________________________. 

 

1. This is my friend _________________________ (name). 

2. He/She is _____________________ . 

3. He/She isn’t _____________________________. 

My hero is________________. 

 

A feladatokat osztályozom! 

Határidő: március 26. 


