
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Váltás több helyi értéken 

Időpont: 04.13. 

 

Megtanultuk hogy kell átlépni a tízeseket az egyes helyiértéken, a tízes helyi értéken 

és most olyan feladatok lesznek, hogy akár mind a kettő helyiértéken lehet váltás.  

Arra figyelj oda, hogy írd fel a maradékot és mutathatod is az ujjadon. Akkor nem 

lehet gond, nem fogod elfelejteni a maradékokat hozzáadni.  

Tk. 152. oldalon nézzük meg az első feladatot. Egy vár építéséhez 156 építőelem 

kellett. Mennyi elem kell 4 vár felépítéséhez?  

Nyitott mondat: 156x4 

Nézzük. 4x6, az 24. Leírom a 4-et marad a 2. 4x5 az 20 meg még hozzáadom a 

megmaradt kettőt, az 22.Leírom a 2-őt és marad még 2. 4x1, az 4 és a megmaradt 

kettőt hozzáadom, az 6. Tehát az eredményem 624.  

Csináld meg ez után a 152. oldal 2-es feladatát.  

Nyisd ki a Számoljunk! könyvedet. 59. oldalon 3-as feladatot végezd el becsléssel 

együtt.  

 

Házi feladat: egy kis szorzásos játék.  

https://wordwall.net/hu/resource/1075349/matek/szorz%c3%a1s-nagyobb-

sz%c3%a1mmal-3oszt%c3%a1ly 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

 

Tantárgy: Környezetismeret 

Osztály: 3.a 

Időpont: 04.13. 

https://wordwall.net/hu/resource/1075349/matek/szorz%c3%a1s-nagyobb-sz%c3%a1mmal-3oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/1075349/matek/szorz%c3%a1s-nagyobb-sz%c3%a1mmal-3oszt%c3%a1ly


Tananyag: A nádas és a virágos növények a vízben, vízparton 

 

Először egy videót nézzél meg a nádasokról és fákról. Itt megtanulhatod a nád és a 

gyékény fő jellemzőit. 

https://www.youtube.com/watch?v=KwHoYKEPb-U 

 

Ezután nyisd ki a munkafüzetedet az 52. oldalon, csináld meg az 1 és 2-es feladatot. 

Vedd elő a tankönyvedet, és olvasd el a 60-61. oldalt. 

A füzetedre is szükség lesz. Írd fel a dátumot. 

Majd írd fel, hogy Virágos növények a vízben.  

1. mocsári gólyahír 

2. kereklevelű harmatfű 

3. sövényszulák 

Hínárnövények 

1. Békalencse 

2. Sulyom 

3. Süllőhínár 

4. Vízitök 

5. Fehér tündérrózsa 

Ezeket a növényeket tanuld meg légy szíves, hogy melyikek a virágos 

növények és melyikek a hínárnövények. 

Házi feladat:  

Nézd meg az alábbi videót, remélem tetszik majd.  

https://www.youtube.com/watch?v=qSXXF_JhB4g 

 

Jó munkát! 

Klau néni 

https://www.youtube.com/watch?v=KwHoYKEPb-U
https://www.youtube.com/watch?v=qSXXF_JhB4g


2021.04.13.etika 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Ma két megnézendő videót kaptok. Nem lesz más dolgotok, minthogy elgondolkozzatok 

rajta, hogy miről is szólnak, mit fejeznek ki, mi a fő témájuk! 

Az első :Bogyó és Babóca 

file:///C:/Users/MIKLOS~1/AppData/Local/Temp/Etika%20%C3%B3r%C3%A1ra%20vide%C3

%B3linkek%203.oszt%C3%A1ly-4.pdf 

Igaz, hogy óvodásokról szól , de figyeltél mit érzett Babóca?És hogy viselkedett Bogyó? 

Ismerős a szituáció? 

Remélem ti is mindig kibékültök! 

Második azt mutatja be, hogy milyen , amikor mérges vagy: 

http://www.okosdoboz.hu/video?select_temakor_search=-1&select_altemakor_search=-

1&select_osztaly_search=-1&id=138 

Ugye, milyen okos videó? Remélem , tanultál belőle! 

Andi néni 

2021.04.13. Rajz szakkör 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Ma egy érdekes feladatot kaptok! 

Készítsetek MANDALÁT az otthon lévő tárgyakból! 

A mandala szó jelentése: A szó, az ősi indiai nyelvből, a szanszkritból származik. Jelentése: 

kör, ív, körszelet, korong. 

Nagyon sokszor színeztünk már ilyen formát. Például: 

file:///C:/Users/MIKLOS~1/AppData/Local/Temp/Etika%20Ã³rÃ¡ra%20videÃ³linkek%203.osztÃ¡ly-4.pdf
file:///C:/Users/MIKLOS~1/AppData/Local/Temp/Etika%20Ã³rÃ¡ra%20videÃ³linkek%203.osztÃ¡ly-4.pdf
http://www.okosdoboz.hu/video?select_temakor_search=-1&select_altemakor_search=-1&select_osztaly_search=-1&id=138
http://www.okosdoboz.hu/video?select_temakor_search=-1&select_altemakor_search=-1&select_osztaly_search=-1&id=138
https://hu.wikipedia.org/wiki/India
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szanszkrit_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r_(geometria)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Korong


  

Ideteszek egy példát, hogy mire gondoltam: 

 

           

   

 

Az elkészült munkádat fényképezd le, és küldd el légy szíves! 

Nagyon várom!  Andi néni 



INFORMATIKA 

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

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

 

File:   04 13 info 3a1 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Mentsük meg a földet! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Ezen a héten, április 22-én lesz a Föld Napja ezen az alkalomból egy játékos fejtörőre hívlak 

Benneteket. 

A játékos feladatot a Google Classroomon éritek el, ezen a linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjA1MTY2MTg2MDIy/a/MzIyNzQxMzI0NDM5/details 

 

Házi feladat: 

 

Írjátok meg a megfejtett kódot! 

 

A házi feladatot töltsétek fel Google Classroom-ra! 

Határidő: 2021.04.16. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

https://classroom.google.com/c/MjA1MTY2MTg2MDIy/a/MzIyNzQxMzI0NDM5/details

