
 

Házi feladatok 

10. hét 

Határidő: 2020. május 22. (péntek) du. 4 óra 

 

Olvasás: Folytatjuk az ismerkedést a madarakkal ezen a héten is. Olvasd el az Olvasókönyv 

186-187. oldalán a „Madarak és fák napja” című olvasmányt! 

 Írd le 3 mondatban az olvasás füzetedbe, hogy te hogyan vigyázol a fákra és a 

madarakra! 

 Válaszolj a kérdésekre, és írd le a füzetedbe! 

 Mikor ünnepeljük a madarak és fák napját? (1. mondat) 

 Mit termelnek a fák? (2. bekezdés) 

 Mit fogyasztanak el az énekesmadarak? (4. bekezdés) 

 Melyek azok a madaraink, akik elrepülnek, majd hazatérnek? (3 madár nevét 

írd le) 

 Mely madarak telelnek nálunk? (4 madár nevét írd le-187. o.) 

 

Játékos gyakorlófeladatok a munkafüzetben:  

 Oldd meg az olvasás munkafüzet 58. oldal 1-es feladatát! 

Változtasd meg a szó első betűjét, hogy új szót kaphass! Segítenek a képek, illetve a 

zárójelbe írt szavak! (pl.barka-szarka) 

 

 Oldd meg a munkafüzet 60. oldal 1-es feladatát!  

A szótagokat össze kell kötni, hogy értelmes szót kaphass! (pl. sző-nyeg=szőnyeg, gye-

rek=gyerek 

 

 

 



Matematika: Ismétlés a Vékony Matematikában  

Végezd el a Vékony Matematika 92. oldalán az 1-es feladat a.) és b.) részét, a 2-es 

feladatot, és az 5-ös feladatot! (Vékony Matematika 92/ 1. /a., b.; 2., 5.) 

Magyarázat és segítség a feladatokhoz a mellékelt videóban! (Nézzétek és 

hallgassátok meg!) 

 

Környezetismeret: Téma: Egészséges Életmód (ezt már érintettük!)  

 Olvasd el a környezetismeret tankönyv 52-53. oldalát! (rendszeres testmozgás, helyes 

tisztálkodás, helyes táplálkozás, napirend) 

 Készítsd el a környezetismeret munkafüzet 36. oldalának 1,2,3-as, 4-es feladatát! 

-36/1. Milyen rendszeres testmozgást végzel otthon?  

-36/2. Hogyan tisztálkodsz reggel és este? Rajzold le! 

-36/3. Sorold fel a kedvenc ételeidet! 

- 36/4. Melyik folyadékot fogyasztod a legszívesebben? Karikázd be! 

 

Nyelvtan: (Játékos lazító feladatok) Oldjátok meg a feladatokat az okostelefon 

segítségével interneten keresztül! (Ezt visszaküldeni nem kell! Füzetbe nem kell leírni! 

Ez csak gyakorlás!) 

 

Link: http://www.okosdoboz.hu/  

Válasszátok ki az alsó tagozaton belül a 2. osztályt (lila oszlop), és azon belül a 

nyelvtant. Itt 16 játékos feladatsort találsz, ezekből szabadon kiválaszthatod, melyiket 

szeretnéd megcsinálni. A feladat elvégzését követően rögtön tudod ellenőrizni is. 

 

 

 

Rajz: A videó segítségével rajzoljatok egy egérkét! 

 

 

 

 

 

http://www.okosdoboz.hu/


 

Ének-zene: Ismételjétek át az „A part alatt….” kezdetű dalt! (Énekkönyv: 21. o.) Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MVqGxs77FRQ  

Zenehallgatási anyag: Hallgassátok meg Mozart (német zeneszerző): Varázsfuvola c. 

operából az Éj Királynőjének az áriáját!  Opera: Színpadi műfaj, amelyben a szerepeket 

énekelve játsszák el. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WY_UqpQQ_k4 (Ez egy amerikai tehetségkutató 

műsor videója, nem operaénekes előadása) 

 

Ének-zene_1. osztály: Hallgassátok meg az „A part alatt….” kezdetű dalt! Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MVqGxs77FRQ  

Zenehallgatási anyag: Hallgassátok meg Mozart (német zeneszerző): Varázsfuvola c. 

operából az Éj Királynőjének az áriáját!  Opera: Színpadi műfaj, amelyben a szerepeket 

énekelve játsszák el. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WY_UqpQQ_k4 (Ez egy amerikai tehetségkutató 

műsor videója, nem operaénekes előadása 

 

Ének-zene_3. osztály: Ismételjétek át az „Egy boszorka van…..” kezdetű dalt (Énekkönyv: 35. 

oldal)  Énekeljétek el otthon néhányszor! 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3xNPc16e5g8 

Zenehallgatási anyag: Hallgassátok meg Mozart (német zeneszerző): Varázsfuvola c. 

operából az Éj Királynőjének az áriáját!  Opera: Színpadi műfaj, amelyben a szerepeket 

énekelve játsszák el. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WY_UqpQQ_k4 (Ez egy amerikai tehetségkutató 

műsor videója, nem operaénekes előadása 

 

Ének-zene_4. osztály: Ismételjétek át a „Sárga csikó….”  kezdetű dalt! (Énekkönyv: 16. oldal) 

Énekeljétek el otthon néhányszor! 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MtlvIBeQfO0 
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Zenehallgatási anyag: Hallgassátok meg Mozart (német zeneszerző): Varázsfuvola c. 

operából az Éj Királynőjének az áriáját!  Opera: Színpadi műfaj, amelyben a szerepeket 

énekelve játsszák el. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WY_UqpQQ_k4 (Ez egy amerikai tehetségkutató 

műsor videója, nem operaénekes előadása 
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