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2.a 

Magyar irodalom 

 

Ma ismét Adrienn néni állított nektek össze két szövegértést gyakorló feladatot: 

 

Kedves Gyerekek!  

 

1. feladat: Olvassátok el a szöveget és válaszoljatok a kérdésre a füzetbe! Figyelj a betűk 

helyes alakítására! 

 

 

2. Feladat: Nézzétek meg az alábbi képet és olvassátok el a rajta lévő szöveget 

figyelmesen! Oldjátok meg a rejtvényt! 

 Ha meg van a válasz, írd le a füzetbe egy mondatban, hogy milyen ízű fagyi 

maradt neked a szöveg alapján! Figyelj a betűk helyes alakítására! 

 



 

Jó munkát kívánok! 😊 – Adri néni  

 

 

Ének 
- Kedves Gyerekek! Ezen a héten sokszor találkoztunk már a tavasz virágaival, köztük az ibolyával is. 

Ezért a mai órán hallás után tanuljátok meg az Mély erdőn ibolyavirág kezdetű dalt.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y12sPSnEil0  – ezen a linken meghallgathatjátok, és a  Tk. 

44. oldalán megtaláljátok a dalt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y12sPSnEil0


- Hallgassátok meg a Tavaszkórust! Milyen a hangulata? Milyentavaszhoz kapcsolódó szavak jutnak 
eszedbe? 

 https://www.youtube.com/watch?v=40_5NMdHpQ8 Haydn – Évszakok - Tavaszkórus 
Jó munkát kívánok! 

 

Magyar nyelvi fejlesztés 

- Kedves Gyerekek! A mai órán az otthon és az iskolában használt szavakkal ismerkedünk 

meg. A videók segítenek! Többször hallgasd meg őket, írd le a szavakat a füzetedbe, és tanuld 

meg őket! 

Otthon : https://www.youtube.com/watch?v=n3wxZ5C9IeA&list=PLJaDcYNw-

gVQFqkaGHxJqzoEbspiCEdb9&index=13   

https://www.youtube.com/watch?v=9dxYeJZzHO8&list=PLJaDcYNw-

gVQFqkaGHxJqzoEbspiCEdb9&index=6  

Iskolában:  https://www.youtube.com/watch?v=_klZ9jA9vqE&list=PLJaDcYNw-

gVQFqkaGHxJqzoEbspiCEdb9&index=10   

Jó munkát kívánok! 

 

04.16.---Kedves Gyerekek ! 

 
Kérem írólap nagyságban egy szabadon választott helyiség lerajzolását ! 

Kérlek titeket , hogy készítsétek el a fekete ceruzás rajzot, majd színezzétek ki . 

Például : 1) a szobám rajza , vagy2)konyhánk , vagy 3) családi házunk 

előszobája, folyosója , vagy 4)bútorok a teraszon 

Köszönöm a rajzolást , és az írólapnyi kép fotós elküldését ! 

MAT:----Kedves Gyerekek ! 

A mai tanóra feladata a 87.old. 4 . gyakorlata. 

A műveleti sorrend : először a zárójelezett részt számítjuk ,majd a szorzás és 

osztás jön, ennél alacsonyabbra tartott műveletek az összeadások , ha egyéb 

művelet van a számításban, akkor balról jobbra végezzük el a számítást ! 

Köszönöm a figyelmet , a számítást kérem beírni a matek füzetbe ! 

üdv. :Jenő bácsi 

04.16–TECHNIKA...Kedves Gyerekek ! 

A mai technika óra témája : ,,Lakásunk alaprajza, makettje". Kérlek titeket, hogy 

rajzoljátok le a családotok lakóhelyének alaprajzát. Persze mindenki eldönti, 

hogy oldalról rajzolja le a helyiségeket, vagy felülről. 
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Készítsetek LEGO-ból , vagy építőkockákból, vagy papírból makettet , ÍRÓLAP 

nagyságút . 

(lehet térbeli papírragasztásos ---oldalról nézve) , Készíthető felülnézetből is, 

ahogy a mellékelt fotón látjátok. 

A makett, papírragasztásos kép április 31-ig értékelve, osztályozva lesz. 

Köszönöm: bjeno@vmai.hu 

04.16.--ÖNÁLLó----Kedves Gyerekek ! 

Legyetek kedvesek gyakoroljátok szóban az anyagok fajtáit ( fa, fém, papír , 

üveg ,és a többi) 

Majd gyakoroljátok szóban az érzékszerveket ( száj-ízlelés, fül-hallás. szem-

látás, orr-szaglás ,bör-érzés....és a többi! 

Köszönöm, üdv.: bjeno@vmai.hu 

 

Testnevelés 

2.a 

1. Feladat: A játékhoz labdára lesz szükséged. Pörgess 10-szer a szerencsekerékkel! Hajrá!  

https://wordwall.net/hu/resource/14097757/labd%c3%a1s-j%c3%a1t%c3%a9kok-2-

oszt%c3%a1ly 

Aki nem fáradt még el, megcsinálhatja a következő vicces-állatos tornafeladatot is. 

+ Feladat:  

https://wordwall.net/hu/resource/1010577/testnevel%c3%a9s/torn%c3%a1zzunk-

%c3%a1llatb%c5%91rben 
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