
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  A nulla szerepe a szorzásban 

Időpont: 04.14. 

 

Tudjátok, azt már tavaly megtanultuk, hogy ha valamelyik számot megszorozzuk 0-val, akkor 

az mindig 0 lesz. Ez itt sem lesz másként.  Most egy kicsit ezt fogjuk gyakorolni.  

 

Nyisd ki a tankönyved a 153.oldalon. Végezd el a 2-es feladatot.  Becsüld majd utána számolj.  

 

Majd még egy kis gyakorlás. Számoljunk! könyvedet nyisd ki a 60.oldalon és a 4-es feladatot 

oldd meg. Becsüld, majd számolj. Ügyesen. 

 

Házi feladat:  

https://wordwall.net/hu/resource/1488202/matek/szorz%c3%a1s-3-o 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

Tantárgy: Táblajáték 

Osztály: 3.a 

Időpont: 04.14. 

Online sakkozás.  

https://www.chesskid.com/hu/ 

Játssz egy jót! 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1488202/matek/szorz%c3%a1s-3-o
https://www.chesskid.com/hu/


2021.04.14. olvasás 3.a 

 

Kedves Gyerekek! 

Hétfőn egy nagyon hosszú, de annál izgalmasabb mesét olvastunk. 

• Most nyisd ki az Olvasókönyved a 35.oldalon és olvasd el újra a mesét! 

• Ha kész vagy , nyisd ki az olvasás füzetedet , írd fel a dátumot, majd a címet: Mezőszárnyasi 

Írd le amit itt látsz, a füzetbe! 

Főszereplők: király, szegény legény, sárkányok 

Helyszínek: király udvara, szegény legényék háza, ólomhíd, rézhíd, aranyhíd, sárkányok vára 

Bonyodalom: A királylányokat elrabolták a sárkányok 

Megoldás: A legkisebb legény kiállja a sok próbát, legyőzi az akadályokat 

Segítők: kovács, legény nénje, hollók 

A legény tulajdonságai: ide te írj három tulajdonságot 

• Most nyisd ki az Olvasókönyvedet, és pirossal húzd alá a párbeszédeket a mesében! 

• Jelöld be a mese bevezetését, tárgyalást, és befejezését! 

• Ha kész vagy , olvasd fel a kedvenc részedet apának, vagy anyának! 

Remélem tetszik ez a mese, ez egy igazi , klasszikus mesetípus. 

Jó olvasást kívánok! 

Andi néni 

2021.04.14.nyelvtan 3.a 

 

Kedves Gyerekek! 

Úgy látom, hogy az igéket nagyon elfelejtettétek, ezért kezdjük megint az elején! 

Gyűjtsetek magatoktól szavakat a megadott feltételnek megfelelően! 

Nyisd ki a nyelvtan füzetedet, írd fel a dátumot, egy sor kimarad, és jöhet a munka! 

Ha valahol megakadsz, megnézheted a nyelvtan könyvedben , vagy itt a füzetben a szabályt. 

 



1. Írd le a következő sor elejére az ige egyik kérdését! 

Mit csinál? 

Írj ide bármilyen 5 szót, ami erre a kérdésre felel, azaz cselekvést fejez ki! 

Következő sorba: Mi történik? 

Ide is írj 5 igét, ami történést fejez ki! 

Következő sor: Létezés 

Írd mellé: van, volt, lesz, nincs, lehetnek, voltak, vagytok 

 

2. Másold le ezeket az igekötős igéket egymás mellé a következő sorba pontosan, hibátlanul!! 

kibújik, besüpped, lepottyan, meg is fésül, föl se mászik, át fog futni, hullott szét, 

keresztülmegy 

Mindegyik igében karikázd be pirossal az igekötőt! 

 

3. Gyakorló játékok következnek:  

Igék ragozása: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=152 

Igék válogatása : https://learningapps.org/2263564 

Kvíz játék: https://learningapps.org/6721191 

Kérem visszaküldeni a füzeted fotóját! 

Andi néni 

2021.045.14.ének 3.a 

 

Kedves Gyerekek! 

Először ismételd át ezeket az az éneket! 

Tavaszi szél vizet áraszt: https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

Kakukk: https://www.youtube.com/watch?v=gK6j8VD2UBA 

Elvesztettem zsebkendőmet: https://www.youtube.com/watch?v=8kd5_WAh3ms 

Ma ismét egy madárról szóló dallal foglalkozunk: Zöld erdőben, zöld mezőben  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=152
https://learningapps.org/2263564
https://learningapps.org/6721191
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://www.youtube.com/watch?v=gK6j8VD2UBA
https://www.youtube.com/watch?v=8kd5_WAh3ms


Hallgasd meg , tanuld! Nagyon könnyű a dallama! 

https://www.youtube.com/watch?v=pCwGss-2htM 

A dal komolyzenei változatát is hallgasd meg! 

https://www.youtube.com/watch?v=gPGHkk5N9O0 

Nyisd ki az Ének könyvedet az 52,oldalon, ahol láthatod a dal kottáját! 

Ha már jól tudod a dalt, most úgy énekeld , hogy tapsolod a ritmusát! 

Most ritmusnévvel énekeld a dallamára! 

Remélem sikerült jókedvre hangolódni! 

További jó dalolást kívánok! 

Andi néni 

2021.04.14. magyar nyelvi fejlesztés 3.a 

 

Kedves Gyerekek! 

Ma a ruhadarabokat tanuljuk meg magyarul! 

https://www.youtube.com/watch?v=z587OlX4eeM 

Ha megnézted a videót, írd le belőle a ruhadarabok nevét a füzetedbe! Tanuld is meg! 

Játssz egy kicsit! 

Mondatok szavainak helyes sorrendbe állítása: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=150 

Betűrendbe sorolás: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=80 

Jó tanulást! 

Andi néni 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pCwGss-2htM
https://www.youtube.com/watch?v=gPGHkk5N9O0
https://www.youtube.com/watch?v=z587OlX4eeM
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=150
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=80


Testnevelés 
 

A mai tornát is teljesen otthoni körülményekre tervezték és ott is vették fel. 

Végezd el a csatolt 7 perces mozgást. 

https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY 

 

Naponta többször megismételheted! 

 

 

Este torneo fue diseñado completamente para las condiciones del hogar y también se grabó 

allí.  

Realice el movimiento adjunto de 7 minutos.  

https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY 

 

¡Puedes repetirlo varias veces al día! 

 

 

This tournament was designed entirely for home conditions and was also recorded there.  

Perform the attached 7 minute movement.  

https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY 

 

You can repeat it several times a day! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY

