
Matematika 04.16. 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Gyakorlás, összefoglalás 

A mai órán sok játékot terveztem.  

2 írásbeli feladatod lesz. Számoljunk!61.oldal 6-os és 7-es feladat A része. 

Ha ezzel kész vagy jöhetnek a játékok. 

https://wordwall.net/hu/resource/519028/matek/sz%c3%a1mok-bont%c3%a1sa-

3oszt%c3%a1ly 

https://wordwall.net/hu/resource/524005/matek/szorz%c3%a1s-oszt%c3%a1s 

Házi feladat: 

https://wordwall.net/hu/resource/1115754/matek/szorz%c3%a1s-oszt%c3%a1s 

Jó munkát, jó játékot! 

Klau néni 

 

Tantárgy: Technika 04.16. 

Osztály : 3.a 

A mai órán semmi mást nem kérek csak annyit, hogy tegyél rendet a szobátokban. Pakolj el 

és porszívózzál fel. Vagy segíts a teregetésben anyukádnak. Vedd ki a részed a házimunkából, 

a főzésben is segíthetsz.  

Ügyes legyél! 

 

Tantárgy: Testnevelés 04.16. 

Osztály: 3.a 

A mai órán csinálj  10 felülést, 10 fekvőtámaszt, 10 guggolást és 10 négyütemű fekvőtámaszt. 

Ezeket ismételd meg mégegyszer.  

Figyelj arra, hogy minden nap mozogj , ha teheted menjetek a levegőre ,napi fél órát sétálj, 

fuss, mozogj a friss levegőn.  

Jó tornázást!      Klau néni 

 

https://wordwall.net/hu/resource/519028/matek/sz%c3%a1mok-bont%c3%a1sa-3oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/519028/matek/sz%c3%a1mok-bont%c3%a1sa-3oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/524005/matek/szorz%c3%a1s-oszt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/1115754/matek/szorz%c3%a1s-oszt%c3%a1s


2021.04.16.olvasás 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Hamarosan a könyv végére érünk, következzék a 12.fejezet! 

Olvasd el a :PEREGNEK AZ ESEMÉNYEK című fejezetet, utána nyisd ki az olvasás füzetedet, 

írd fel a dátumot, és válaszolj az alábbi kérdésekre!A kérdéseket nem kell leírni! 

a)  

 Miért nem lehet király a gólya?____________________________________ 

 Mennyien maradtak a versenyben?________________________________ 

 Miért hagynak fel a mutogatással az versenyzők?_____________________ 

____________________________________________________________ 

 Mit csinálnak helyette?__________________________________________ 

 Sorold fel, melyik állat, milyen szavakat mondott? 

karvaly:________________________________________________________ 

harkály:________________________________________________________ 

sirály:_________________________________________________________ 

 Melyik szóval esett ki a karvaly?__________________________________ 

 Milyen tíz szót mondott a harkály? 

1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ 
4. ____________________ 
5. ____________________ 
6. ____________________ 
7. ____________________ 
8. ____________________ 
9. ____________________ 

10. ____________________ 

                  Milyen tíz szót mondott a sirály? 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 



Milyen tíz szót mondott a sirály? 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Vajon ki lesz a király? Már nem nehéz kitalálni. Hamarosan megtudjuk! 

Jó olvasást! 

 

 

2021.04.16. nyelvtan 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Megint gyakorlás következik, talán eszetekbe jut most már minden, amit az igéről tanultunk! 

Vedd elő a nyelvtan füzetedet, írd fel a dátumot, egy sor kimarad és kezdheted! 

1.Írd mellé a cselekvő számát és személyét és az ige idejét is! 

Például: rajzoltam  múlt idő E/1 

gondolkodni fognak 

segítettek 

vagyok 

kinyírják 

meg tud fogni 

bújócskázunk 

2. Most fordítsuk meg a feladatot! Alakítsd át az igéket a megadott idő, szám/személy 

szerint! 

 Például:     befejez→   múlt idő T/3  befejezték 



bujkál→   jövő idő E/2 

nyújtózkodik→   jelen T/2 

akadályoz→   múlt idő E/1 

mosolyog→    jelen idő   T/3 

csörren→    jövő idő  T/2 

őszül→    Múlt idő  E/1 

pirul→     Múlt idő  T/1 

színez→    jövő idő  E/3 

lehet→     jelen idő  T/3 

3.Másold le hibátlanul a következő igekötős igéket! Karikázd be az igekötőket pirossal! 

szálljon fel, kiloccsan, guggoljatok le, meg is marad, be sem oltják, felszólítja, ráállnak, 

elhagyjátok, ráébredtetek 

Munkádat nézd át, olvashatóan, szépen írj! Fotóját kérem! Ha hibátlan, jár érte az 5! 

Jó munkát kívánok! Hétfőn már végre személyesen találkozunk!  

Szép hétvégét kívánok!  👋 👋 😄 😄 

 

Angol 3.a 1 csop    2021. április 16 

 

1.Az alábbi szavakat másold le a füzetbe fordítással együtt ! Copy the words in your noteboo! 

1. clean   tiszta 

2. dirty   koszos 

3.wet   vizes, nedves 

4.happy  boldog 

Nézd meg a tankönyv 20. oldalon lévő képeket és írd le a füzetbe mondátokat a gyerekekről! 

Look at the pictures in your book on page 20 and write sentences about the children in your 

notebook. 

Pl./Ex.: Picture 1. He is tall. 



              Picture2. She is funny. 

Másold le az alábbi kérdéseket és a válaszokat a füzetbe ! Copy the questions and the 

answers. 

Is he happy ? Ő (a fiú) boldog ?   Yes, he is. Igen. 

      No, he isn’t. Nem. 

Is she sad ? Ő (a lány) szomorú ?  Yes, she is. 

      No, she isn’t. 

Most válaszolj az alábbi kérdésekre ! Answer the questions. 

1.Is your Dad strong ? 

2.Is your Mum tall ? 

3. Is your sister/brother happy ? 

4. Is your friend funny ? 

A kérdést és a választ írd le a füzetbe ! Write the questions and the answers in your 

notebook. 

Házi feladat: Mf. 20.old. 1.f.   Határidő: április 22. 

 

Angol 3.a 2 csop    2021. április 16 

1. 

Nézd meg a videókatt, akár többször is ! Watch a video. 

https://www.youtube.com/watch?v=03XgDWozJOw&ab_channel=EnglishSingsing       how 

are you song ? 

https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA                Opposite words 

Gyakorold a dalt az első videóbol ! Practise the song. 

Írj ki néhány új szót a második videóból fordítással együtt és tanuld meg ezeket ! Gyakorold a 

szavak  kiejtését a videó hallgatása közben ! Write down some new words from the video, 

translate and learn them. 

Homework/házi feladat:Megtanulni a dalt. To learn the song. 

Határidő: április 23. 

https://www.youtube.com/watch?v=03XgDWozJOw&ab_channel=EnglishSingsing
https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA

