
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  A szorzat több ezernél 

Időpont: 04.15. 

 

 A mai órán is sok gyakorlás lesz a szorzásokkal.  

Első feladatod a tk. 154.oldalon 2-es lesz. 

Ezután mf.77/4  

mf. 78/8 

 

Házi feladat:  mf.77/3. Ezt küldd vissza nekem. 

 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

INFORMATIKA 

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

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

File:   04 15 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/MTY1ODY1MDc0MzUz/a/MzIzMjY1MjEyMDAx/details 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODY1MDc0MzUz/a/MzIzMjY1MjEyMDAx/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 

 

2021.04.15. olvasás 3.a 

Kedves gyerekek! Ma a szövegértést fogjuk gyakorolni. A lefotózott oldalt olvasd el, és az 

olvasás füzetedben válaszolj a kérdésekre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A füzetedet tehát nyisd ki, írd fel a mai dátumot, és mindig új sorba írva válaszolj a következő 

kérdésekre! 



1.Sorold fel a kísérlethez szükséges eszközöket! 

2.Írd le helyes sorrendben a kísérlet lépéseit!Az utolsómozzanatot írd le te! 

-A tányérra ejtünk egy alufólia darabot. 

-A tenyerünket a fólia fölé tartjuk. 

-Egy hajunkhoz dörzsölt műanyag tányért egy műanyag pohárra borítjuk. 

-Vattapelyheket,”békákat” szórunk a fóliára. 

-________________________________________________________. 

3.Írd le azt a mondatot, amiből megtudod, hogy tehetjük még látványosabbá a 

„békatáncot!” 

Amikor elkészültél, fotózd le a füzetedet és küldd el légy szíves! 

Köszönöm a munkádat! 

Andi néni 

2021.04.15 Rajz 3.a 

 
Ma egy nagyon érdekes feladatot kaptok.  

Először nem is rajzolunk, hanem az állatok nevével játszunk. Olyan állatneveket kell egymás 

mellé tennetek, amelyeknek a nevei „összeérnek”, vagyis amilyen betűvel végződik az egyik, 

ugyanolyannal kezdődik a másik. Pl. macska +kanári= macskanári vagy: tigris+sün=tigrisün 

Ha kitaláltad, írd fel a rajzlapod felső szélének a közepére. Alá pedig rajzold le, így, ahogy 

mindkettő benne van, félig ilyen, félig olyan. Találhatsz ki hozzá ismertetőt is, pl. mivel 

táplálkozik, hány utódja születik, stb. Írd oda az üres részre. Úgy, mint ahogy az állatkertben 

szokták kiírni a kifutók mellé. Színezd is ki, azzal az eszközzel, ami neked van otthon, 

fotózd le, és küldd el. Készíthettek egy fantáziaállatok-állatkertet.” 

Íme néhány példa: 

 

 



 

 

 

 

 

Nagyon kíváncsi vagyok milyen állatokat találtok ki! 

Andi néni 



2021. 04.15. csütörtök 3.a – Margittai Judit 

 
Néptánc 3.a 
Nézzétek szeretettel! Ha tudtok, mozogjatok a gyerekekkel egy kicsit! 
Rábaközi játékok: https://www.youtube.com/watch?v=QuelhXUtKpQ 
Rábaközi táncok: https://www.youtube.com/watch?v=Y5TGg6cW5vk 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QuelhXUtKpQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y5TGg6cW5vk

