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2.a 

 

Magyar irodalom 

- Kedves Gyerekek! Most kezdtünk egy új témakörbe, melynek a címe: Tavasz.  Jut eszembe a 

tavaszról, hogy….  A tavaszról, az jut eszembe, hogy….– emlékeztek erre a játékra? Nektek mi jut 

eszetekbe a tavaszról? 

A mai órára néhány játékos feladatot találtam nektek a tankönyvben, melyek a tavaszi virágokhoz, 

hónapokhoz és eseményekhez kapcsolódnak.  Ezeket az Olvasókönyv II. kötetének 68-69. oldalán 

találjátok meg. Az 1., 2. feladatban írd mellé a megoldást, a 3.,4.-nél húzd át, amelyik nem illik a 

sorba.  

Az 5. feladatnál nem kell mondatokat alkotni a szavakkal, de keresd meg milyen szavakból rakták 

össze ezeket az összetett szavakat. Húzz egy álló egyenest a szóhatárokhoz! (pl.: vas|út, rend|őr) 

A 8. feladatnál, olvassátok el legalább háromszor a verset. 

Az Olvasás munkafüzetben a 31. oldalon lévő feladatokat csináljátok meg önállóan. 

Jó munkát kívánok! 

 

Magyar nyelvtan - Írás 

- Kedves Gyerekek! A mai órán a H,K betűket fogjuk gyakorolni! 

A. csoport:  Figyelmesen és szépen, töltsétek ki az Írás munkafüzet 25. oldalán lévő 1-4. feladatokat! 

Figyeljetek a betűk helyes alakítására és a betűk kötésére! A másolásnál a pontosságra is ügyeljetek! 

B. csoport:  Brendon, Dávid, Noel, Laura, Arleena, Lorena, Carolina: 

A Szépen, helyesen munkafüzet 52. oldalán a K, és az 54. oldalon a H betűhöz kapcsolódó 

feladatokat találtok. Nagyon figyelmesen, szépen, lassan többször is írjátok át először az előírt 

betűket, majd írjátok le ti is! 

Jó munkát kívánok! 

 

Angol – What are you wearing today? What colour is your dress? 

- Kedves Gyerekek! Az előző órán a ruhadarabokról és azok kiegészítőiről tanultunk, most viszont azt 

fogjuk megtanulni, hogy hogyan mondjuk el azt, hogy mit, vagyis milyen öltözetet viselünk, milyen 

színű ruhát viselünk ma. 

A következő videókat nézd meg többször, és próbáld megtanulni a szavakat, mondatokat. A dalok is 

segítenek! 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA What are you wearing today? 

https://www.youtube.com/watch?v=hnwV49xNRLQ What are you wearing? 

https://www.youtube.com/watch?v=xvQOUNQTSS0 What are you wearing? dal 

https://www.youtube.com/watch?v=xRyjbyBcPok What colour are you wearing today? – dal 

Jó munkát kívánok! 

 

04.15.---Kedves Gyerekek ! 

 

A mai matematika órán a szöveges feladatok megoldását fejlesztjük ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA
https://www.youtube.com/watch?v=hnwV49xNRLQ
https://www.youtube.com/watch?v=xvQOUNQTSS0
https://www.youtube.com/watch?v=xRyjbyBcPok


1. Feladat: Szöveges feladatok 

A számolást és a megoldást írd le a füzetedbe! 

· Eszter kosarában 24 dió van. 4-en ették meg. Mennyi jutott egy-egy gyereknek, ha mindenki 

ugyanannyit evett? 

· Édesanya vásárolt 6 darab almát, darabját 5 forintért és egy dinnyét 23 forintért. Mennyit 

fizetett összesen? 

· Az egyik kosárban 45 körte volt. A konyhás néni 5 darabot visszavett, és a többit 2 

csoportnak osztotta el igazságosan. Mennyit kapott egy-egy csoport? 

2. Feladat: Fejtörő 

Amíg Ügyi 3 csavart csavaroz be Törpefalván a készülő masinájába, addig Ügyifogyi 

2-t , a masni felcsavarásához 25 csavar kell, mennyi a csavarok összege ha párosával 

rögzítik ? 

A számolást és a megoldást írd le a füzetedbe! 

 

 

04.15.---Korrep. Matematika Kedves Gyerekek ! 

A gyakorlás Balogh Brendon, Kovács Laura,  Lorena , Dayreg Caroline , Radics 

Carlos számára kötelező. 

ismeretlen szám = eredmény 

művelet sorrendje = zárójelek 

összeadás= az eredmény növekszik 

kivonás = az eredmény csökken 

táblázatok = szabály szerint beírt eredmény 

ellentétes műveleteK = szorzás és osztás 

Köszönöm a részvételt ! 

04.15-Önálló TANÓRA 

 

Kedves Gyerekek ! 

Házi feladat : a környezeti alapfogalmak--szókincs gyakorlása: 

anyag színe 

tárgyak formája 



eszközök alakja 

anyag keménysége -gyurma-radír-fa-műanyag- fém 

tárgyak használatának célja: pl.: a természet része , konyhai eszköz , játék , 

szervetlen anyag stb. 

Köszönöm. üdv: bjeno@vmai.hu 

 

Kedves Gyerekek ! 

Gyakoroljuk szóban a konyhai eszközök neveit : pl: edény , tál , szeletelő, 

reszelő , hámozókés, üvegtető, 

pohár, kanál, villa,  csésze, fakanál. mosogatógép, súrolópor , mosószer ,stb. 

Köszönöm , üdv.: bjeno@vmai.hu 

 

INFORMATIKA 

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

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

 

 

File:   04 15 info 2a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  A Föld napja 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Szerdán, április 22-én ünnepeljük a Föld napját. Ezen a héten ezzel kapcsolatos feladatokat kaptok. 

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjA1MTYzODUxNzUy/a/MzE1OTM4MDg3NzQw/details 

Házi feladat: 

Miközben a dalt hallgatjátok, rajzoljátok le Glóbit! 

 

A házi feladatot a Google Classroomra töltsétek fel. 

 

mailto:bjeno@vmai.hu
https://classroom.google.com/c/MjA1MTYzODUxNzUy/a/MzE1OTM4MDg3NzQw/details


Határidő:  2021.04.16. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

Testnevelés 

2.a 

Reggeli torna 

https://www.youtube.com/watch?v=SlaEcR30Gms 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlaEcR30Gms

