
Matematika: IV. 13. 

A mai feladatsor is az egyszerűek közé tartozik, de figyelj a 

maradékra! 

• Számoljunk munkafüzet 26./3. a., b., c. sora 

• Számoljunk munkafüzet 26./4. a., b. sora (Tegnap írtam a 

számítás módját) 

• Számoljunk munkafüzet 27./5. a., b., c. sora 
 

A többit megcsinálhatod szorgalmi feladatként, kisötös jár érte! 

 

https://learningapps.org/3555997 

https://learningapps.org/2683569 

 

A két interaktív feladat megoldása is kisötöst ér! 

 

Magyar nyelvtan: IV. 13. 

Minden feladatot a füzetbe írj le! 

 

Írd az igék elé a megfelelő személyes névmást! (én, te. ő …..) 

 

___állok, ___ nevetsz, ___ sietek, ___fázik, ___olvastak, ___ 

repülsz, 

___ ballagnak, ___ énekelünk, ___ kirándultok, ___kiabál 
 

Gyűjts minden csoporthoz még 5 igét! (Segítség a nyelvtan munkafüzet 82. 

oldal lap alján induló igék szógyűjtemény.) 

 

Egy szótagú: (pl. megy) _________ 

Két szótagú: (pl. alszik) ___________ 

Három szótagú: (pl. vásárol) ___________ 

 

Egészítsd ki a mondatokat a megadott igekötők segítségével és írd le a 

mondatokat! Figyelj a helyesírásra! 

 

át, le, fel, be, le, el, ki, össze, meg, ide, szét, rá, oda, vissza 

 

Mosd ______ az autót, mert nagyon koszos! 

Add _____ az üzenetet légy szíves! 

https://learningapps.org/3555997
https://learningapps.org/2683569


Kapáld ____ a virágos kertet! 

Ne szórd ______ a játékokat, mert nehéz lesz ____ szedni! 

Varrd ______ a gombot a kabátra, mert ___ szakadt! 

 

Magyar irodalom: IV. 13. 

Olvasd el figyelmesen a 68-69. oldal szövegét! Figyelj a 68. oldal lap 

tetején található szövegre is! Írd fel a címet az olvasás füzetbe! 

 

Válaszolj röviden a következő kérdésekre! 

• Mikor kezdte meg I. Nagy Lajos király az uralkodását? 

• Hány éves volt ekkor? 

• Milyen kincstár fogadta a ifjú királyt? 

• Voltak-e ellenségei? 

• Hány évig uralkodott? 

• Kik a szereplői a történetnek? 

• Hol játszódik a történet? 

• Miért kellett a királynak a folyóba gázolnia? 

• Kinek (minek) a segítségével menekültek meg a fulladástól? 
 

Ha több gondot szeretnél megtudni erről a királyról, hallgasd meg a 

videón hallottakat! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jX68rnk6rM8 

 

Erkölcstan: IV. 13. 

Gondolkodj el a következő kérdéseken! 

 

 

• Miért kell a szabályokat betartani? 

• Milyen szabályokra kell figyelni a jelenlegi időszakban? 

• Írj egy-egy felszólítást a következő témákhoz! 
 

  étkezés, közlekedés, tanulás, Covid-19, idősebb 

emberek 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jX68rnk6rM8


Angol 4.a 1 csop    2021. április 13 

 

1. What’s in my bag ? 

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

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo&ab_channel=EnglishSingsing 

Írj ki néhány új szót a videóból fordítással együtt ! Gyakorold a szavak és mondatok kiejtését a videó 

hallgatása közben ! 

 

Nézd meg a videót és próbáld kitalálni a tárgyakat mielőtt megjelenik a megnevezése ! 

https://www.youtube.com/watch?v=I83nbwruQS8 

 

Írj le 6 mondatot hogy mik vannak a táskádban ! 

Pl.: There is a book. 

        There are 12 colour pencils. 

 

Homework/házi feladat:Tk. 69old. 3.feladat (Nézd, számold és írd le a mondatokat ! Színezd ki !)  

Határ idő: április 15. 

 
Angol 4.a 2 csop    2021. április 13 

 

1.Fejtsd meg az anagrammát ! Írd le a füzetbe fordítással együtt ! 

Animals: 

1. azilrd 

2. gorf 

3. kcud 

4. wco 

5. mecal 

6. odg 

7. ckchi 

8. rseho 

 

 

Adjectives : 

1. unrghy 

2. oopr 

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo&ab_channel=EnglishSingsing
https://www.youtube.com/watch?v=I83nbwruQS8


3. ittell 

4. rngtso 

5. ewn 

Segítségül használhatod  „My new house” szöveget a Tk.42-43 oldalon ! 

2. Mf.42.oldalon csináld meg 1. és 2. feladatot. 

            43. oldalon 1. feladat : keresd meg az állat neveket a szókeresőben , utána írd le a megfelelő 

helyre (hól található) 

Házi feladat: Mf. 43.old. (írd le mit tudnak és nem tudnak csinálni az állatok). 

Határidő: április 15. 

 

Testnevelés 
 

Ezt a tornát 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! 

 

 

INFORMATIKA 

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

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

 

File:   04 13 info 4a2 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Mentsük meg a földet! 2. 

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


 

Kedves Gyerekek! 

 

A héten a Föld napjával kapcsolatos feladatokat kell megoldanotok. Ha a múlt órán sikerült 

megmentenetek a Földet, a mai órán jutalomból 2 játékkal is játszhattok! 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/MzIyNzQ3Njg2OTQ3/details 

Házi feladat: 

NINCS 
 
 
Határidő:   

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/MzIyNzQ3Njg2OTQ3/details

