
Erkölcstan III.23. 

Olvasd el az alábbi tanmesét! Gondold át a tartalmát, ez pillanatnyi 

helyzetünkben nagyon is aktuális. 

Ha van kedved, rajzolj a történethez képet! 

 

Isten sohasem téved 

Egyszer történt egy hajótörés, amit csak egy emebr élt túl. Őt a víz egy 

lakatlan sziget partjára vetette. Azon imátkozott nap mint nap, hogy jöjjön 

és mentse meg valaki. Mindennap kémlelte a horizontot, hátha meglát egy 

hajót, ami megmentheti, de hiába. Végül beletörődve sorsába, épített 

magának egy kis kunyhót a szigeten. 

Aztán egy napon, amikor elment halászni, hogy legyen aznapra is mit 

ennie, szörnyű dologra ért vissza. Az egész kunyhó lángokban állt! 

Teljesen elégett, úgy, hogy csak hamu maradt belőle. A hajótörött teljesen 

elkeseredett. Nemcsak hogy hajótörést szenvedett, de mire beletörődött 

sorsába és épített magának egy kis zárt menedéket, az is odalett. 

„Hogy tehetted ezt velem, Istenem? Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat? 

Pedig már kezdtem megbarátkozni az egyedüllét gondolatával, és olyan 

jól éreztem magam ebben a kis kunyhóban. Miért kellett ezt is elvenned 

tőlem?” – kiáltott Istenhez. 

Másnap kora reggel, amikor kisírt szemét kinyitotta, arra ébredt, hogy 

kiköt egy hajó. Nem hitt a szemének! Amikor felszállt a hajóra, 

megkérdezte a kapitányt, hogy honnan tudták, hogy ő itt van. 

„Abból a nagy füstből, amit csináltál. Abból láttuk, hogy van itt valaki a 

szigeten.” – felelte a kapitány. 

Az ember életében vannak olyan időszakok, amikor mindent elveszettnek 

érez, mert annyi rossz dolog történik vele. De az életnek minden negatív 

történésre van egy pozitív válasza! 



Táblajáték III. 23 

A mai táblajátékon a következő játékokat ajánlom: 

 

https://learningapps.org/5761163 

https://learningapps.org/11167811 

https://learningapps.org/9644238 

https://learningapps.org/3540053 

https://learningapps.org/17043310 

 

Ha sikerült a játék, fényképezd le és küldd vissza! 

(Nem kötelező!) 

 

Tantárgy: Matematika 

Osztály:4.a 

Tananyag:Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval 

1.ELEVENÍTSD FEL,MIT TANULTUNK A KÉTJEGYŰVEL VALÓ SZORZÁSNÁL!! 

         példa: 364*24…..jelöld be és írd a számok föle,hogy melyik helyi értéken 

állnak…..364:melyik szám áll az egyesek:___ 

                        melyik a tízesek:___ 

                        melyik a százasok:___            helyén. 

                 24:melyik szám áll az egyesek:___ 

                      és melyik a tízesek___ helyén. 

Lapozd fel a füzeted,mert oda PIROSSAL jegyeztünk fel mindent: 

https://learningapps.org/5761163
https://learningapps.org/11167811
https://learningapps.org/9644238
https://learningapps.org/3540053
https://learningapps.org/17043310


*felejtsd el,hogy a szorzás JOBBRA kerül,mert a tízestől jobbra áll az 

egyesek helyén álló számjegy!!!! 

 

Kérlek,hogy most még úgy írd le a szorzás MINDEN lépését,ahogy tanultuk. 

Becsléssel kezd mert jó útmutató,hogy lásd pontosan számoltál-e! 

FONTOS!!!!Csináld egyedül,hogy lássuk hol akadtál el! 

Számítsd ki az eredményt! 

256*30                       143*60                   457*40                     235*70 

256*  5                       143*  2                    457* 3                      235*  8 

256*35                       143*62                    457*43                    235*78 

 

KÖSZÖNÖM A MUNKÁD   !!!! 

Tantárgy:Rajz 

Osztály:4.a 

Tananyag: A víz világnapja……Búvárkaland 

https://hir.ma/termeszet/elkepeszto-kepek-a-viz-feletti-es-vizalatti-vilagrol-

egyszerre/395787#&gid=1&pid=8 

 

Kérlek,hogy nézd meg a képeket!!!! 

Képzeld el,hogy TE magad vagy a búvár,aki a víz alá merülsz és onnan látod ezt a 

csodálatos víz alatti világot …rajzold le,készíts egy képet,hogy milyennek 

látod.Természetesen festheted,színes ceruzával is készítheted,de ha a temperát 

használod úgy is jó lesz.Dönthetsz úgy is,hogy vegyesen használod a technikákat 

 

 

Élvezd az alkotás örömét szó szerint lubickolj benne !!!!! 

KÖSZÖNÖM A MUNKÁD ! 

https://hir.ma/termeszet/elkepeszto-kepek-a-viz-feletti-es-vizalatti-vilagrol-egyszerre/395787#&gid=1&pid=8
https://hir.ma/termeszet/elkepeszto-kepek-a-viz-feletti-es-vizalatti-vilagrol-egyszerre/395787#&gid=1&pid=8


Testnevelés – Julcsi néni 

Folytatjuk a zenés táncos mozgásokat, a zumbát! 

Kattints a csatolmányra és végezd el a feladatot! 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

A mai napon legalább 3x végezd el! Végezheted a családdal együtt is! 

 

Seguimos los pasos de baile musical, ¡la zumba! 

Haga clic en el archivo adjunto y complete la tarea. 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

¡Hazlo al menos 3 veces hoy! ¡También puedes terminarlo con tu familia! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ

