
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Írásbeli szorzás gyakorlása 

Időpont: 04.08. 

 

Ma a Számoljunkban fogunk dolgozni. Vedd is elő kérlek.  

58. oldalon nyisd ki. Végezd el az 1-es feladatot. Ne feledd, becsléssel kezdj 

mindenhol. Tízesekre kerekítsd és azt szorozd meg a szorzóval.  

 

Ha végeztél, játssz egy kicsit ezzel a gyakorló feladattal.  

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=268 

Házi feladat: 

Számoljunk! 

 58.oldal. 2-es feladat a és b feladat. Ezt fotózd le és küldd vissza nekem.  

jó munkát! 

Klau néni 

 

2021.04.08. Rajz 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Ma elutazunk a  TÜNDÉREK és MANÓK közé. 

Képzeljétek el, hogy kis járműveken a földön és a levegőben a tündérek és manók az évi 

rendes gyűlésükre igyekeznek. Mindenki ott szeretne lenni, mert szavazni akarnak a 

manókirály és tündérkirálynő személyére. Nem mindegy ám, hogy ki irányítja majd 

Meseországban a tündérek és manók életét! 

Egy olyan képet kérek, ahol a gyűlésre igyekvő tündéreket és manókat ábrázolod. 

A kis kocsikat húzzák állatkák! A kocsikban vigyázz, oldalról látjuk a kis lényeket! 

Filccel rajzolj! Használj élénk színeket! 

Ha kész vagy töltsd ki a hátteret! Lehet filccel, vagy vízfestékkel! 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=268


Segítségül iderakok egy kis képet. Nyisd meg ezt a linket! 

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=2c78945044&attid=0.1&permmsgid=msg-

a:r4303151188220580133&th=178a774ed93c0e4e&view=fimg&realattid=178a774d1f7fb52d1381&

disp=thd&attbid=ANGjdJ_UpFSrdSmccrvyrvvPAqUEGawN91EiwWzNLp1LdIuzwrWDvWfyFblEIUt3d8R

cuO6K2bBLj7RPJclSMG9W-WyNnGK01irkf6aSE7UJgK8LGkTkA-

_1KuOLmxQ&ats=2524608000000&sz=w1920-h938 

Munkád szép és igényes legyen! 

Osztályozom, mint mindegyik rajzot! 

Jó alkotást kívánok! 

Andi néni 

2021.04.08. magyar nyelvi fejlesztés 3.a 

Ma egy kicsit sportoljunk! 

Kiírtam nektek sportolással kapcsolatos szavakat. 

Másold le magyarul , írd mellé a saját anyanyelveden és légy szíves és tanuld is meg őket! 

labdarúgás /foci/ 

kosárlabdázás 

asztaliteniszezés/pingpong/ 

evezés 

futás 

hegymászás 

 jégkorongozás 

kajak-kenuzás 

súlyemelés 

távolugrás 

úszás 

vívás 

ökölvívás/boksz/ 

röplabdázás 

síelés 

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=2c78945044&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r4303151188220580133&th=178a774ed93c0e4e&view=fimg&realattid=178a774d1f7fb52d1381&disp=thd&attbid=ANGjdJ_UpFSrdSmccrvyrvvPAqUEGawN91EiwWzNLp1LdIuzwrWDvWfyFblEIUt3d8RcuO6K2bBLj7RPJclSMG9W-WyNnGK01irkf6aSE7UJgK8LGkTkA-_1KuOLmxQ&ats=2524608000000&sz=w1920-h938
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=2c78945044&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r4303151188220580133&th=178a774ed93c0e4e&view=fimg&realattid=178a774d1f7fb52d1381&disp=thd&attbid=ANGjdJ_UpFSrdSmccrvyrvvPAqUEGawN91EiwWzNLp1LdIuzwrWDvWfyFblEIUt3d8RcuO6K2bBLj7RPJclSMG9W-WyNnGK01irkf6aSE7UJgK8LGkTkA-_1KuOLmxQ&ats=2524608000000&sz=w1920-h938
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=2c78945044&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r4303151188220580133&th=178a774ed93c0e4e&view=fimg&realattid=178a774d1f7fb52d1381&disp=thd&attbid=ANGjdJ_UpFSrdSmccrvyrvvPAqUEGawN91EiwWzNLp1LdIuzwrWDvWfyFblEIUt3d8RcuO6K2bBLj7RPJclSMG9W-WyNnGK01irkf6aSE7UJgK8LGkTkA-_1KuOLmxQ&ats=2524608000000&sz=w1920-h938
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=2c78945044&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r4303151188220580133&th=178a774ed93c0e4e&view=fimg&realattid=178a774d1f7fb52d1381&disp=thd&attbid=ANGjdJ_UpFSrdSmccrvyrvvPAqUEGawN91EiwWzNLp1LdIuzwrWDvWfyFblEIUt3d8RcuO6K2bBLj7RPJclSMG9W-WyNnGK01irkf6aSE7UJgK8LGkTkA-_1KuOLmxQ&ats=2524608000000&sz=w1920-h938
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=2c78945044&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r4303151188220580133&th=178a774ed93c0e4e&view=fimg&realattid=178a774d1f7fb52d1381&disp=thd&attbid=ANGjdJ_UpFSrdSmccrvyrvvPAqUEGawN91EiwWzNLp1LdIuzwrWDvWfyFblEIUt3d8RcuO6K2bBLj7RPJclSMG9W-WyNnGK01irkf6aSE7UJgK8LGkTkA-_1KuOLmxQ&ats=2524608000000&sz=w1920-h938


Ismételd át a színeket ezzel a kedves videóval! 

https://www.youtube.com/watch?v=YncgKPRELH8 

Andi néni 

 

 

Angol 3.a 1 csop    2021. április 8 

 

1.Fejtsd meg az anagrammát és rajzolj hozza ! 

1. allt 

2. orsht 

3. nnyfu 

4. eagrt 

5. ornstg 

6. rohe 

 

2.Másold le a mondatokat a füzetbe  és egészítsd ki ezeket az 1. feladatban lévő szavakkal! 

Copy the sentences and complete them with the words in exercise 1!  

 

1. This is my Mum/Dad_________________ (name). 

2. He/she is ____________________. 

3. He/she isn’t _________________________. 

 

1. This is my friend _________________________ (name). 

2. He/She is _____________________ . 

3. He/She isn’t _____________________________. 

My hero is________________. 

 

A feladatokat osztályozom! 

Határidő: április 16. 

https://www.youtube.com/watch?v=YncgKPRELH8


2021. 04.08. csütörtök 3.a – Margittai Judit 

Néptánc 3.a: 

Nézzétek szeretettel! Ha tudtok, mozogjatok a gyerekekkel egy kicsit! 
Somogyi táncok: 
https://www.youtube.com/watch?v=h3m7w2CXEsk&list=RD2zBk8bULOv4&index=18 
Dudálás és ugrós: https://www.youtube.com/watch?v=FzI6NsCzR_I 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h3m7w2CXEsk&list=RD2zBk8bULOv4&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=FzI6NsCzR_I

