
Magyar nyelvtan III. 31. 

Keress a képről minél több Húsvéttal kapcsolatos szót! Írd le a füzetedbe és 

küldd vissza! 

Escribe palabras de la foto! 

 

 

 



Magyar irodalom: III. 31. 

Mai feladataink, meséink, verseink a húsvéti népszokásokhoz, a húsvét 

témaköréhez kapcsolódik. Végezd el a következő interaktív feladatokat! 

 

https://learningapps.org/18644943 

https://learningapps.org/18645503 

https://learningapps.org/9505028 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_D3JKpYzCHI 

https://www.youtube.com/watch?v=e4jZ6FP7xSk 

 

Olvasd el a következő húsvéthoz kapcsolódó szövegeket! 

Húsvéti tojásfestés 

Az egyik ilyen szokás például a tojásfestés. A tojás az újjászülés, a termékenység szimbólumaként lett része a 
húsvéti népszokásoknak. Vásárolhatunk festékeket is, de ma már egyre többen használnak természetes 
alapanyagokat a tojások színezéséhez, mintázásához. 

Egy apró jó tanács a színes vizekhez: kb. fél liter vízbe tegyük az alapanyagokat, kevés ecettel és ebben főzzük 
ki a színt adó növényeket, majd ebbe helyezhetjük a színezendő tojásokat. Ha lila tojást szeretnék, akkor például 
lilahagyma héját kell főznünk, és az így kapott színes vízbe tehetjük bele a tojásokat. Sárga színhez kurkumát 
használjunk, a zöldhöz spenót vagy csalánlevél segíthet minket, a csipkebogyóval pedig rózsaszín tojásokat 
készíthetünk, de ha friss kávéba áztatjuk, akkor barna tojásokat is készíthetünk. 

A bátrabbak próbálkozhatnak a tojás kifújásával is, és ne feledkezzünk meg arról, hogy viasszal vagy matricával 
számos, szebbnél szebb minta is kerülhet a tojásokra. De ha van otthon egy rossz harisnya, akkor az ebbe bújtatott 
tojás héjához így levelet tudunk rögzíteni és ez is szép mintát hagy a héján. 

Húsvéti locsolkodás 

Ennél is népszerűbb a húsvét hétfői locsolkodás. Vidéken a vödrös-szódás verzió sem ritka, de sok helyen ma már 
illatosabb vagy kevésbé illatos (sokszor kifejezetten erre az alkalomra) rendszeresített kölnivel járnak apák, fiúk, 
barátok házról-házra. A szokás alapja a vízhez kapcsolt, tisztító, termékenységet hozó erő. 

A klasszikus forgatókönyv szerint a locsolásért cserébe - a fiúk a szerelmet, az életet jelképező - piros tojást adnak 
a lányok. Gyakran leültetik az érkezőket, kínálják, és az sem ritka, hogy a gyerekek némi aprópénzt kapnak a 
"szívességért" cserébe. Szokás mostanság adni csoki nyuszit, csoki tojást is. 

A locsolkodás másik meghatározó eleme a locsolóvers, ami nemzedékről nemzedékre száll, s persze minden év 
kitermeli az aktuális újdonságokat is. A gyerekek könnyen megtanulják, és többnyire nagy sikert aratnak vele. 

Olvasd el a következő húsvéti verset! 

Jó reggelt, jó reggelt, 

https://learningapps.org/18644943
https://learningapps.org/18645503
https://learningapps.org/9505028
https://www.youtube.com/watch?v=_D3JKpYzCHI
https://www.youtube.com/watch?v=e4jZ6FP7xSk
https://www.babaszoba.hu/articles/gyerek/Keszitsunk_mesefiguras_husveti_tojasokat?aid=20160323103756
https://www.babaszoba.hu/articles/gyerek/Vicces_locsoloversek?aid=20150329103829


Kedves liliomszál, 

Megöntözlek rózsavízzel, 

Hogy ne hervadozzál. 

Kerek erdőn jártam, 

Piros tojást láttam, 

Bárány húzta rengő kocsin, 

Mindjárt ideszálltam. 

Tessék hát rózsavíz, 

Gyöngyöm, gyöngyvirágom. 

Hol a tojás, piros tojás? 

Tarisznyámba várom! 

Készíts húsvéttal kapcsolatos képet! 

Környezetismeret: III. 31. 

Olvasd el a tankönyv 79-81. oldal szövegét! 

 

Tanuld meg a szomszédos országok neveit, elhelyezkedésüket hazánkhoz képest! 

Emlékszel:  

A tankönyvben, térképen: 

a lap teteje felé van észak, 

a lap alja felé dél, 

bal kezed felé nyugat, 

jobb kezed felé kelet. 
 

Válaszolj a következő kérdésekre! Írd le a válaszaidat lapra és küldd vissza! 

 

 

 Milyen országokkal határos Magyarország? 

 Hány megyéje van országunknak? 

 Melyik megye megyeszékhelye Salgótarján, Debrecen, Pécs? 

 Hányféle településformát különböztetünk meg? 

 Mik irányítják a települések életét? 



 Mik tartoznak a szórványtelepülések közé? 
 

Szorgalmi feladat: 

https://learningapps.org/6676558 

https://learningapps.org/8788934 

https://learningapps.org/7615102 

https://learningapps.org/1685561 

 

INFORMATIKA 

Email esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, esetleg 

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

File:   03 30 - 31 info 4a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  A három nyúl 

Kedves Gyerekek! 

 

Közeleg a húsvét és ezzel együtt a tavaszi szünet ideje is. 

A mai alkalommal egy játékos feladatot fogtok kapni. 

További információk a Classroom felületén találhatóak az alábbi linken: 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODY4NTU3ODgx/a/MjgxMTAwODQ4MDIy/details 

 

 

Házi feladat: 

 

NINCS! 

 

Házi feladatot küldeni nem kell! 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok! 

Vigyázzatok magatokra a tavaszi szünetben is! 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

Email esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, esetleg 

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

 

2021. 03.31. szerda 4.a – Margittai Judit 

 
Néptánc 4.a 
Készüljünk Húsvétra! 

https://learningapps.org/6676558
https://learningapps.org/8788934
https://learningapps.org/7615102
https://learningapps.org/1685561
https://classroom.google.com/c/MTY1ODY4NTU3ODgx/a/MjgxMTAwODQ4MDIy/details


Nézzétek szeretettel! Ha tudtok, mozogjatok a gyerekekkel egy kicsit! 
Húshagyó: https://www.youtube.com/watch?v=7WPHDa2k9DE&list=RDY5TGg6cW5vk&index=2  
Nádasmenti húsvétolás: https://www.youtube.com/watch?v=FbCscCPptDw&list=RDHKiOtGpfDVE&index=18 
 

Tantárgy:Matematika 

Osztály:4.a 

Időpont:2021. március 30. 

Tananyag: Írásbeli osztás.Gyakorlás. 

1.Melyik a több, s mennyivel? 

a) 4056 fele  VAGY 8112 fele 

b) 8160 negyede VAGY 4080 negyede 

c) 6372 harmada VAGY 19.116 harmada 

d) 7548 negyede VAGY 15.096 fele 

e) 5726 hatoda VAGY 5726 harmada 

 

KÖSZÖNÖM A MUNKÁD    

 

Tantárgy:Rajz-és vizuális kultúra 

Osztály4.a 

Időpont:2021. március 30. 

Tananyag: Kedvencem 

Tavaly épp így a karantén idején adtam egy házi feladatot,ahol a KEDVENC állatodat kellet 

lerajzolni. 

Idén is szeretném ezt feladni azzal a különbséggel,hogy a technika változik meg de a téma 

maradna. 

A technikák közül választhatod : - a karcolásos technikát ((zsírkrétával a rajzlap                                                           

                                                                teljes felületét átkentük és aztán fekete tem 

                                                                perával átkentük és száradás után karcoltuk 

- színes ceruza 

https://www.youtube.com/watch?v=7WPHDa2k9DE&list=RDY5TGg6cW5vk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FbCscCPptDw&list=RDHKiOtGpfDVE&index=18


- filctoll 

 

Inspirációnak nézd meg ennek a kortárs alkotóművészNŐnek a munkáit. 

Amikor találkozunk mesélek az életéről is.Addig csak annyit róla,hogy eredetileg varrónő volt 

és a kislánya ihlette a rajzait később,amikor festeni kezdett. 

https://www.google.com/search?q=laurel+burch&sxsrf=ALeKk00FErgwKsTurC1bJrz9B52yOUvI

BQ:1617128226719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiwz4mM0NjvAhWKQUEAH

cXBAC4Q_AUo 

 

Jó munkát és NAGYON SZÉP HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK   

 


