
Technika: IV. 7. 

Remélem jól telt a húsvéti szünet és pihentél! A mai feladat egy kismadár 

elkészítése lesz, amihez bármilyen papírt használhatsz. Akár színes újságpapírból is 

elkészítheted! Először nézd meg a videót, aztán fogj hozzá a feladathoz! 

Az elkészített madárkát töltsd fel a classroomba! 

 

https://hu.pinterest.com/pin/212372938669469918/ 
 

Szeretnék mindenkinek 5-öst adni, így Neked is! 

 

Magyar nyelvtan: IV. 7. 

A mai feladat elvégzése során a nagyon pontos és hibátlan írásmunkát fogom 

értékelni! 

A nyelvtan munkafüzet 86. oldalán Az ige címszó alatt az 1. számozású szöveget 

másold le a nyelvtan füzetedbe ceruzával! 

Figyelmesen és szépen dolgozz! 

 

Magyar irodalom: IV. 7. 

Csak reménykedni tudok, hogy a szünetben gyakoroltad az olvasást is. A mai 

feladatod nem lesz más, mint ennek megerősítése. 
 

 

• Olvasd el a tankönyved 56. oldalán található szöveget! 

• Írd fel a címet a füzetedbe: Szent István koronája 

• Az 56./1. feladat kérdésére válaszolj írásban! 

• Az 56./2., 3. kérdésre keresd meg a választ a szövegben (zöld háttérben), húzd 

alá és ezt küldd vissza! 

• Gyakorold az 57. oldalon kezdődő szöveg olvasását! (Vedd komolyan, mert a 

késő délutáni órákban felhívlak és olvastatlak!) 

 

Matematika: 

Azt hiszem mindnyájan tudjátok, hogy Judit néni csak március végéig volt velünk. A 

matematika tanítását Igazgató néni rám bízta, ezentúl tőlem kapjátok a feladatokat, de 

Judit néni classroom felületén. 
 

A mai feladatsor az ismétlésre épül. 

https://hu.pinterest.com/pin/212372938669469918/


• Vedd elő a Számoljunk! munkafüzetet! 

• Végezd el a 6. oldal 14., 15. feladatát! 

• Végezd el a 7. oldalon található feladatokat! 

• Kérlek, ne számológépen számolj! 

• Fényképezd le a feladatokat és küldd vissza! 
 

Könnyű feladatsor, jó munkát kívánok! 

 

Szorgalmi:  

https://learningapps.org/2975138 

https://learningapps.org/2995176 

 

 

Angol 4.a 2 csop    2021. április 7 

 

1. What’s in a pond ?. 

 

Munkafüzet 41.oldalon olvasd el a szöveget egészítsd ki, másold le és fordítsd le !  

Írd le a mondatokat a 2.feladatban lévő állatokról !  

What animal is it ? Mi ez az állat ? 

What colour is it ? Milyen színű ? 

What can it do ? Mit tud csinálni ? 

Pl.: It’s a goat. It’s white and brown. It can jump. 

 

Határ idő: április 9. 

 

 

https://learningapps.org/2975138
https://learningapps.org/2995176

