
Magyar irodalom III. 26. 

Lehel kürtje 

 

Történelmi mondáink közül ma Lehel (Lél) kürtjének történetével ismerkedünk 

meg. 
 

A képen Lehel kürtjét láthatod: 
 

 

 

Mielőtt a könyved 50. oldalán kezdődő történet olvasásához kezdesz, nézd meg 

a két videót, mely a történetet meséli el!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ftpa5qRWusE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DMRK-cSs5I8 

 

Gyakorold a hangos olvasást az eddig vett olvasmányokon! 

 

Olvasd el a munkafüzet 25. oldal szövegét! Végezd el a 26. oldal 2., 

3., 4. feladatait! Ezt kérem visszaküldeni! 

 

 

Magyar nyelvtan III. 26. 

A mai feladatok elvégzésénél kiemelten figyelj a helyesírásra, mert nagy 

jegyre értékelem! Figyelj az utasításokra is!!! 

 

 

1. Másold le a füzetbe tankönyv 53./5. feladatának 

mondatait kiegészítve! 

https://www.youtube.com/watch?v=ftpa5qRWusE
https://www.youtube.com/watch?v=DMRK-cSs5I8


2. Írd le a füzetbe a tankönyv 53./6. feladatában található 

igéket múlt időben! (például: nyerít - nyerített) 

3. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igékkel! A 

teljes mondatot írd le a füzetedbe! 

énekelnek, olvas, építek, varr, kirándulunk, hallatszik 

 

A szomszédból hangos zene __________________. 

Erzsi és Lili mesekönyvet _________________. 

A barátainkkal a hegyekbe _________________. 

A gyerekek vidáman _________________. 

Homokból egy nagy várat _________________. 

Kati ruhát _______ a babájának. 

 

Szorgalmi feladat: 

https://learningapps.org/2052537 

https://learningapps.org/2274841 

https://learningapps.org/2317367 

 

Testnevelés – Julcsi néni 

Ma egy ismerős arc tornáztat meg benneteket. Tavaly többször küldtem Katus Attila 

mozgásanyagot. 

Most egy újabb rövid videót kaptok tőle, amit akár a szabadban is elvégezhettek! 

https://www.youtube.com/watch?v=-rKmCW2DuPM 

 

Hoy, una cara familiar te está ejercitando. El año pasado envié material sobre el movimiento 

de Attila Katus varias veces. 

¡Ahora obtienes otro video corto de él que incluso podrías hacer al aire libre! 

https://www.youtube.com/watch?v=-rKmCW2DuPM 

 

 

https://learningapps.org/2052537
https://learningapps.org/2274841
https://learningapps.org/2317367
https://www.youtube.com/watch?v=-rKmCW2DuPM
https://www.youtube.com/watch?v=-rKmCW2DuPM


Informatika 4a 2 GCR 

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

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

File:   03 26 info  

Tantárgy: informatika 

Téma:  (N)etikett, avagy illik, nem illik… 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A számítástechnikai hálózatok (mint pl. az Internet) kialakulásával rengeteg ember kapcsolódott 

össze egymással, ezért szükségessé vált a viselkedés írott és íratlan szabályozása. 

Olvassátok el az alábbi leckét és oldjátok meg a házifeladatot! 

További információkat a Classroom-ban találtok az alábbi linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/MjgwODM0ODAwMzY1/details 

 

Házi feladat: 

A házi feladatot a Classroom-ba kérem feltölteni. 
 
Határidő:  2021.03.30 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

Angol 4.a 2 csop    2021. március 26 

 

1. What’s in a pond ?. 

A szavakat másold le fordítással együtt ! 

1.lizard    gyík 

2.frog    béka 

3.duck    kacsa 

4.pond    kis tó 

5.white    fehér 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/MjgwODM0ODAwMzY1/details


6.do    csinálni 

7.colour   szín 

Tankönyv 41.oldalon olvasd el a szöveget „What’s in a pond”, másold le és fordítsd le !  

 

 

Házi feladat: Másold le a kérdéseket és válaszolj rájuk ! 

1. What colour is the duck ? 

2. What can the duck do ? 

3. What colour is the lizard ? 

4. What can the lizard do ? 

5. What colour is the frog ? 

6. What can the frog do ? 

Határ idő: március 30. 

 


