
Magyar irodalom III. 25. 

Mai “olvasás óránk” a honfoglaláshoz kapcsolódik. 
 

A honfoglalás ideje, jelentése: 

Ideje körülbelül 895 - 907 köré tehető. A magyar történelemnek az az 

időszaka, amelyben a magyar törzsek Etelközből a Kárpátok medencéjébe 

vándoroltak. Főútvonaluk valószínűleg a Vereckei-hágón át vezetett. A 

törzsek első szálláshelye az Alföld és a Dunántúl, valamint a Maros 

környéke volt. Az ország területén élő földműves szláv néppel keveredve 

telepedett meg a magyarság a területen. 
 

Olvasd el figyelmesen a tankönyv 43-44. oldalán található mondát! 

Keresd meg és másold le a füzetedbe, milyen ajándékot küldött Árpád a 

morva királynak! 

Keresd meg és másold le a füzetedbe azt a részt, ami a bolgár királlyal 

történt adakozásról szól! 
 

Környezetismeret: III. 25 

 

A mai feladatsor a térképhez kapcsolódik. Az iskolában is többször 

használtuk már Magyarország domborzati térképét. Ha hazavitted az 

általam kiosztott térképet, akkor nagyobb felületen tudod végezni a 

megfigyelést. 
 

Olvasd el a könyved 76-78. oldalán található szöveget! 



A vastag betűs mondatokat többször olvasd el, ugyanis a 

munkafüzeti feladatok ezekhez kapcsolódnak! 

 

Végezd el a munkafüzet 48-49. oldalán található feladatokat! 

 

Dolgozz figyelmesen! 

 

Tantárgy:Matematika 

Osztály:4.a 

Időpont:2021.03.24 

Tananyag :Szöveges feladatok.Gyakolás. 

1. Számold ki a következő feladatot! 

Barnának 2648 forintja van.Ezért a pénzért 9 darab csokit vehetne. 

*Hány forintba kerül egy csoki? 

 *Marad-e pénze? 

*Ha igen,mennyi? 

 (( maradékos vagy nem maradékos osztásról van szó??honnan tudod 

eldönteni??)) 

((a szöveges feladatok megoldásának lépéseit a füzetbe leírtuk☺)) 

2.Jenőnek 3756 forintja van 6 szor annyi,mint Andrásnak. 

 *Hány forintja van Andrásnak? 

(( Olvasd el gondosan és döntsd el,hogy melyik művelettel tudod megoldani. 

  ha egyik irányban szorzás van….mert Jenőnek van HATSZOR több,akkor a 

másik irányban????....ne ijedj meg,mert tudom,hogy tudod ☺ ☺ )) 

3.Végezd el az osztásokat… 

a) 578:3=              b) 3742:3= 

     614:5=                  7612:6= 

    926:7=                   5479:4= 

KÖSZÖNÖM A MUNKÁD!!!!! RAGYOGÓ SZÉP NAPOT KÍVÁNOK!!! 



Angol 4.a 1 csop    2021. március 25 

 

1. School is great. 

A szavakat másold le fordítással együtt ! 

1.What’s int he classroom ?  Mi van a tanteremben ? 

2. notebook    füzet 

3. flower     virág 

4. rubber     radír 

5. there is     van 

6. so     tehát 

 

Tankönyv 65.oldal: Nézd meg a képet, sorold fel és írd le a füzetbe mik vannak a tanteremben 

(angolul)! 

Olvasd el a verset „In  the classroom” és fordítsd le ! ( a fordítást nem kell leírni) 

Most úgy másold le a szöveget, hogy a zölddel kiemelt szavakat kicseréled a tanteremben lévő 

egyéb dolgokra ! 

 

Házi feladat: Mf.67.old. 2.f. Olvasd el a feladatban lévő kis szöveget, rajzold le ezeket a dolgokat 

és színezd ki a tantermet ! 

Határ idő: március 30. 

 

2021. 03.25. csütörtök 4.a – Margittai Judit 

 

Néptánc 4.a: 

Ismét egy kis jóga. Iskolás jógaóra: Jógakaland 

https://www.youtube.com/watch?v=TjUbfa0tGK4&list=PLDwDVyrK87Iake3BTHkW_RTIe0JRCgLCe&i
ndex=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

