
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Tízesátlépés az egyes helyi értéken 

Időpont: 04.09. 

 

A mai órán még mindig szorzásokkal fogunk foglalkozni és tízesátlépéssel az egyes helyi 

értéken. Tehát mikor megszorozzuk majd a szorzóval az egyes helyi értéken több lesz, mint 

10, azaz maradék fog maradni. Emlékszel az írásbeli összeadásnál is volt ilyen, azt átvittük a 

tízesekhez , leírtuk és úgy adtuk hozzá. Itt is így lesz.  

Nézd meg az alábbi rövid videót és meg is fogod hamar érteni. 

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

 

Nézzük meg a tankönyv 150.oldalán az első feladatot. 

Egy szöveges feladatot látsz. Nyitott mondattal így írhatjuk fel: 238x2=  

Mostmár tudunk írásban szorozni, tehát így számoljuk ki. Amúgy felírhatnánk úgy is, hogy 

238+238=  

Nézzük meg a szorzást. 238x2 

                                          ----- 

                 2szer 8 , az tizenhat. Leírom a 8-as alá a 6-ot és marad az 1. Azt kicsibe leírhatod a 

3-as mellé a 238-hoz, illetve a kezeden nyugodtan mutathatod az egyest. 2szer 3 az 6 meg 1 

(itt adjuk hozzá az egyet) az 7. Leírjuk a 3 alá a 7-et.Végül 2szer 2 az 4. A 2es alá leírjuk a 4-et. 

Az eredményünk 476 lett.  

Oldd meg ennek alapján a tk. 150.oldalán a 2-es feladatot. Becsülj,majd számolj. 

 

Házi feladat: 

https://wordwall.net/hu/resource/524080/matek/szorz%c3%a1s-fejben-3oszt%c3%a1ly 

jó munkát! Jó hétvégét! 

Klau néni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ElqewuZKjPs
https://wordwall.net/hu/resource/524080/matek/szorz%c3%a1s-fejben-3oszt%c3%a1ly


2021.04.09. nyelvtan 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Ma egyszerű feladatot kaptok. Kérlek becsülettel , igényesen csináld meg! 

Vedd elő a Nyelvtan munkafüzetedet a 88,89.oldalon és készítsd el a 

6.a 

7.a,b,c 

8.a,b 

9.a 

10.feladatokat! 

Ezek még mindig az igék helyesírásának gyakorlása. 

Mutasd meg anyunak, vagy apunak, ő fogja ellenőrizni, tehát nem kell visszaküldeni. 

A hétvégén menjetek ki a szabadba, levegőzzetek a családdal! 

Köszönöm a munkádat! 

Andi néni 

 

 

Testnevelés 

A sok evés-ivás után jól fog esni ez a kis könnyed táncos mozgás retro zenére. 

Ez is élvezetesebb nagy képernyő előtt, tehát ha van, kapcsold be az okostévét! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs 

Végezd el minden nap, akár többször is! 

 

Después de comer y beber mucho, este pequeño movimiento de baile ligero irá bien con la música 

retro. 

También es más agradable frente a la pantalla grande, así que si tienes una, ¡enciende tu televisor 

inteligente! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs 

Hágalo todos los días, ¡incluso varias veces! 

 

After a lot of eating and drinking, this little light dancing movement will go well with retro 

music. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs
https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs


It’s also more enjoyable in front of the big screen, so if you have one, turn on your smart TV! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs 

Do it every day, even several times! 

 

Angol 3.a 2 csop    2021. április 9 

 

1. My dream house. 

A szavakat másold le fordítással együtt ! Copy the words and learn them. 

1. dream   álom 

2. house   ház 

3. water   víz 

4. long   hosszú 

5. table   asztal 

6. window  ablak 

7. big   nagy 

Tk. 21. oldalon lévő szöveget (2. feladat: My dream house) olvasd el, fordítsd le és másold a füzetbe ! 

Sb. p.21 ex.2 „My dream house”. Read and copy the text. Translate it if you can. 

Egészítsd ki a 3. feladatban lévő mondatokat ! Ex.3. Complete the sentences. 

 

Házi feladat: Új szavakat tanuld meg, gyakorold az olvasást ! Mf. 21.old. 1.,2(rajzold le a te álom 

házadat és egészítsd ki a feladatban található mondatokat !) Practise the reading and learn the new 

words. 

In your workbook on p.21 do ex.1. and 2.! 

Határidő: április 16. 

 

 

 

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

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

 

File:   04 09 info 3a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Virtuális kalandtúra 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs


Kedves Gyerekek! 

Sajnos nem tudhatjuk még, hogy az év végén mennyire lehet majd kirándulni menni!  

A biztonság kedvéért, most egy virtuális kalandtúrát ajánlok Nektek! 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
 

https://classroom.google.com/c/MjA1MTY2MTg2MDIy/a/MzIxODc3MDk1MjY3/details 

Házi feladat: 

Menjetek rajta végig és küldjétek vissza nekem azt a három helyszínt, amelyek a feladatok kezdeti 
képein vannak! (hegy, folyó, patak, erdő, út, legelő…?) 

 
A házi feladatot töltsétek fel a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.04.13. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

https://classroom.google.com/c/MjA1MTY2MTg2MDIy/a/MzIxODc3MDk1MjY3/details

