
Magyar irodalom: IV. 8. 

Ma még a már megismert mondával foglalkozunk. 
 

Olvasd el ismét az olvasókönyv 57. oldalán kezdődő legendát! 

Próbáld megkeresni a szövegben azokat a részeket, amelyek az 59. oldal 4., 5., 6. 

kérdéseire válaszolnak! Húzd alá a mondatokat! - Ezt nem kell visszaküldeni, ha 

találkozunk, akkor ellenőrizzük majd. 
 

Végezd el a munkafüzet 33. oldalán található feladatokat! (7. feladat szorgalmi.) 

Ezt az oldalt kérem visszaküldeni! 

 

Nézd meg a következő videót! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4c_kurcSPnc 

 

Környezetismeret: IV. 8. 

Olvasd el a tankönyved 82-83. oldalán található szöveget! 

Válaszolj a következő kérdésekre! Írd le a válaszaidat és küldd vissza! 

 Hogyan közlekedsz az iskoláig? - gyalog, kerékpárral, autóbusszal, személyautóval, 

trolival, villamossal 

 Hogy hívják az iskoládat? (Figyelj a helyesírására!) 

 Mit jelent az a kifejezés, hogy gyorsjárat? 

 Hogy hívják azokat a buszállomásokat, amelyekről akár külföldre is indulhatnak buszok. 

(Budapesten találhatóak.) 

 Miért jobb, ha személyautó helyett tömegközlekedési eszközöket használunk? 

  

Végezd el a következő feladatokat! A végeredményeket fényképezd le és küldd el! 

 

https://learningapps.org/7150375 

https://learningapps.org/11784045 

https://learningapps.org/4711088 

 

Matematika: IV. 8. 

Ma is a Számoljunk munkafüzetből választottam a feladatokat! 

Kérlek, hogy figyelmesen dolgozz! 

Végezd el a 15./22., 23., 25. éd a 16./26., 28. feladatait! 

 

Szorgalmi: A Számoljunk munkafüzet 16./27., 30. 

https://learningapps.org/7150375
https://learningapps.org/11784045
https://learningapps.org/4711088


 

https://learningapps.org/3304365 

https://learningapps.org/2683719 

 

Jó munkát kívánok! Ügyes legyél! 

 

Angol 4.a 1 csop    2021. április 8 

 

1. There is. There are szerkezet 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo&ab_channel=LearnEnglishTwinkey%26Bob 

Írj ki néhány példamondatot a videóból fordítással együtt ! Gyakorold a mondatok kiejtését videó hallgatása közben ! 

A következő szabályt és példákat másold le a füzetbe ! 

There is an apple. There are five apples. 

There is one dog. There are ten dogs. 

There is….. – van egy….. 

There are……. – van több…… 

 

2. 

Nézd meg a videót !  Válaszolj a kérdésre !  Watch the video and answer the question. 

https://www.youtube.com/watch?v=4MfR976s6dk&ab_channel=EnglishLearningGoldmine 

What animals can you see  ? 

 

Homework/házi feladat:Tk. 67old. 5.feladat (Írj a füzetbe mondatokat a képről ! Használd 

 There is/there are !)  

 

Határ idő: április 13. 

 

2021. 04.08. csütörtök 4.a – Margittai Judit 

Néptánc 4.a: 

Nézzétek szeretettel! Ha tudtok, mozogjatok a gyerekekkel egy kicsit! 
Somogyi táncok: https://www.youtube.com/watch?v=h3m7w2CXEsk&list=RD2zBk8bULOv4&index=18 
Dudálás és ugrós: https://www.youtube.com/watch?v=FzI6NsCzR_I 

https://learningapps.org/3304365
https://learningapps.org/2683719
https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo&ab_channel=LearnEnglishTwinkey%26Bob
https://www.youtube.com/watch?v=4MfR976s6dk&ab_channel=EnglishLearningGoldmine
https://www.youtube.com/watch?v=h3m7w2CXEsk&list=RD2zBk8bULOv4&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=FzI6NsCzR_I

