
2021.03.22.olvasás 3.a 

 

Kedves Gyerekek! 

Induljon a hét sok -sok mesével! A mesékben gyakori szereplők a tündérek, boszorkányok, 

királyfik, királylányok, sárkányok, hősök. 

A mai mese főszereplője két tündér, akik úgy jutalmaznak, amilyen fogadtatásban volt 

részük. 

Már ismersz tündéres éneket, verset: Weöres Sándor: Bóbita című versét. Hallgasd csak 

meg! https://www.youtube.com/watch?v=-CsCd2-Vszg 

Nyisd ki az Olvasókönyvedet a 17.oldalon! 

A mese címe:  A két tündér                                             Bukovinai székely népmese 

Olvasd el magadban a mesét! Figyeld meg , hogy büntették meg a kapzsi asszonyt! 

Az olvasás után szóban válaszolj ! 

-Kik a mese szereplői? Milyennek ismerted meg őket? Mi a bonyodalom? Hogyan oldódott 

meg? 

-Folytasd szóban a válaszolást: Olvasókönyv 19.oldal 4. 

A hangos olvasás nagyon nehezen megy!  

Olvasd fel a mesét most hangosan annak, aki szívesen meghallgat a családban! 

Nem kell visszaküldeni semmit, de olvasni kell! Kérlek  becsületesen csináld meg! 

 

Jó munkát! 

Andi néni 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-CsCd2-Vszg


2021.03.22.magyar nyelvtan 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Mint ahogy ígértem jön a felmérés, most egyedül dolgozz teljesen! 

Olvasd el a feladatokat mindig egyesével ,és figyelmesen , alaposan készítsd el!  

Ha nem tudom elolvasni az pontlevonás ! 

Vedd elő a füzetedet, írd fel a dátumot! 

Jöhetnek a megoldások! A helyesírásra nagyon figyelj! A felmérőben 5 feladat van. 

Mindegyiket meg kell csinálniii!!!!!!! 

1. Csoportosítva írd le az igéket jelentésük szerint!                  10 pont 

ugrál , lepottyant, eltűnik, mosakodtok, lépeget, elbújt, lettek, alszik, voltatok, vagy 

CSELEKVÉS                                        TÖRTÉNÉS                                                LÉTEZÉS 

Húzd alá a múlt idejű igéket!     3 pont    

 

2. Írd le az igéket az idejük szerint csoportosítva!       10 pont 

elrepültek, meg fogom enni, gondolkodsz, olvastak, kimegy, át fogod írni, hallottad,  

meg fogja nézni, ki fog fáradni, futottál 

MÚLT                                         JELEN                                             JÖVŐ 

Ha leírtad, írd mellé a cselekvő számát , személyét! E,T  1.2.3.           10 pont 

 

3. Ragozd el a következő igét múlt és jövő időben!   sétál   12 pont 

 

E/1._______________________           _________________________ 

E/2._______________________          _________________________ 

E/3._______________________         __________________________ 

T/1._______________________        ___________________________ 

T/2._______________________         ___________________________ 

T/3._______________________        ___________________________ 



 

4.A következő igék közül csak az igekötős igéket írd le elválasztva! Tehát nem mindegyiket, 

csak az igekötős igéket és elválasztva!/szótagolva!/     9 pont    

megérkeznek, átló, kisétál, benéznek, király, lefolyik, lejtő, felöltözik, kiáll, 

megálló, visszamászott, ránéztem, megkenem 

 

5.Írd le helyesen a következő igekötős igéket!   5 pont 

lesement, kifogmenni, megtudjaenni, ráfoggondolni, visszaserepültek 

 

Munkádat most nézd át, ne legyen benne hiba!!! 

Fotózd le a füzetedet! 

Osztályozom!!! 

Hajrá!!!!!!!!! 

 

Andi néni 

 

 

Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Osztás nagyobb számokkal 

Időpont: 03.22. 

 

Óra elején egy kis szorzás gyakorlás lesz, utána pedig áttérünk az osztások gyakorlására.  

 

Első feladatod a tankönyv 134. oldalán lesz a 6-os feladat.  

Aztán ha ezzel kész vagy, Számoljunk! 51.oldal/ 24-es feladat.  



Az osztás gyakorlásához ismét a tankönyvedre lesz szükséged. 

135.oldalon az 1 és 2-es feladatot oldd meg légyszíves.  

Küldök játékot is.  

https://wordwall.net/hu/resource/541164/matek/szorz%c3%a1s-oszt%c3%a1s-

gyakorl%c3%a1sa 

Házi feladat:  

https://wordwall.net/hu/resource/508136/matek/megy-g%c5%91z%c3%b6s-oszt%c3%a1s 

Visszaküldendő feladatod ma nincsen, de úgy dolgozz, hogy meg fogom nézni az iskolában. 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

 

Tantárgy: Táblajáték 

Időpont: 03.22 

Osztály: 3.a 

 

A mai órán semmi más dolgod nem lesz, csak vedd elő otthon a kedvenc kártyajátékodat 

és,amikor a tesódnak, szüleidnek van egy kis ideje, játszatok egyet. 

Lehet az uno, solo, fekete péter, memóriajáték, römi, kanaszta akármi. Amit ismersz és 

szeretsz.  

Jó játékot kívánok! 

Klau néni 

 

Testnevelés – Julcsi néni 

Ma egy kicsit pörgősebb feladatot küldök! 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

Idítsd el a kapot videót és végezd el a feladatot! 

Mivel elég rövid, naponta többször is megcsinálhatod! 

https://wordwall.net/hu/resource/541164/matek/szorz%c3%a1s-oszt%c3%a1s-gyakorl%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/541164/matek/szorz%c3%a1s-oszt%c3%a1s-gyakorl%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/508136/matek/megy-g%c5%91z%c3%b6s-oszt%c3%a1s
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


Végezd el a gyakorlatot a hét többi napján is legalább 1x! 

 

¡Hoy estoy enviando una tarea un poco más agitada! 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

¡Posponga el video que recibió y complete la tarea! 

¡Al ser lo suficientemente corto, puedes hacerlo varias veces al día! 

¡Haga el ejercicio al menos una vez los demás días de la semana! 

I'm sending a slightly more hectic task today! 

 

Postpone the video you received and complete the task! 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

Being short enough, you can do it several times a day! 

Do the exercise at least once on the other days of the week! 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

