
 

Házi feladatok 

11. hét 

Határidő: 2020. május 29. (péntek) 16 :00 

MIVEL MÁJUS UTOLSÓ HETE VAN, MAGYARBÓL, KÖRNYEZETISMERETBŐL ÉS ÉNEKBŐL  A 

HETI FELADATAITOKRA JEGYET FOGTOK KAPNI! A FELADATOKRA FOKOZOTTAN TESSÉK 

ODAFIGYELNI!!! 

 

Olvasás: Ezen a héten a betegségekkel fogunk foglalkozni. Olvasd el az Olvasókönyv 151-152. 

oldalán lévő „Hogyan kaphatsz náthát” című olvasmányt. Ez egy kicsit humoros formában 

meséli el neked azt, hogyan kaphatod el könnyen a náthát.  

Olvasd el a 151. oldal lap tetején lévő szószedetet is, illetve a 152. oldalon  a mese alatti 

magyarázat részt, valamint a lap alján lévő szótagolt/nem szótagolt szavakat is. 

Készítsd el hozzá az olvasás munkafüzetben az 59.oldalán lévő 2,3,4-es feladatot.  

 Az 1-esfeladat szavait a 151. oldal szószedetéből válogatta a tankönyv.  

A 4-es feladatot párosítva írjátok le az olvasás füzetbe, mert az összekötéseket sokszor nagyon 

nehéz kigoboznom. (A munkafüzetbe nem kell összekötni, csak a füzetbe kell leírni.) 

Köszönöm! 

Nagyon fontos, hogy a munkafüzeti feladatra NAGY JEGYET KAPTOK, AMI A NAPLÓBA IS BE 

FOG KERÜLNI, EZ LESZ A MÁJUSI MAGYAR JEGYETEK. 

 

 

 

 

 

 



Olvasókönyv 151. oldalán lévő ismeretlen szavak magyarázata: 

megye: Települések összefoglaló neve. 

bánya: Olyan föld alatti hely, ahol különböző kőzetek találhatók. 

gyalu: A fa megmunkálására használt eszköz. 

matyó :híres magyar népviselet 

dutyi: börtön 

gyűszű: Varráskor rendszerint a középső ujjra húzzák, abból a célból, hogy a tű foka az ujjat 

meg ne sértse. 

potya: Pl. fizetség nélkül végzett munka, arra mondják ezt, ha valami ingyenes. Potyautas: 

olyan utas akinek nincs jegye. 

szütyő: táskaféle, szatyor, vagy erszény gyanánt szolgáló bőröv 

ragya: Apró sebek a bőrön, ami ugyan begyógyult de nyoma maradt. 

kátyú: Rendszerint az utakon lévő kivájt mélyedés 

 

Írás: Írás munkafüzet 22. o. /1, 2, 3, 4, 6. 

Az „A és Á” betűket fogod ismételni. Már nagyon sokszor felhívtam rá a figyelmet, a 

személyneveket mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. Talán ezt már nem is kellene mondanom. 

Ahol mondatot kell írni, mindig nagy kezdőbetűvel kezdjük és írásjellel fejezzük be. (ponttal) 

 

Matematika: Számoljunk: 59. oldal: 1,2,4. Szorgalmi feladat: 59. o./3. (ezekheza feladatokhoz 

videóban adok segítséget.) 

3-as (szorgalmi feladatnál) szabály: A= B-1:2; B=2*A+1  

A feladatok a 2-es szorzó-, és bennfoglaló táblát ismételtetik át. Használd a szorzó-, és 

bennfoglaló táblákat segítségül, ha szükséges. De aki szépen megtanulta a 2-es szorzó, és 

bennfoglaló táblát, csinálja önállóan. 



 

Környezetismeret:  

KÖRNYEZETISMERETBŐL IS KAPTOK A HÉTEN NAGY JEGYET A NAPLÓBA, HISZEN MÁJUS 

UTOLSÓ HETE VAN. ENNEK FÉNYÉBEN TESSÉK A FELADATOKRA KICSIT JOBBAN 

ÖSSZPONTOSÍTANI! 

Olvasd el a Környezetismeret tankönyv 54-55. oldalát. Téma: Az orvosi rendelőben. Ezt 

követően oldd meg hozzá a munkafüzet 38. oldalán az 1,2,3,4-es feladatot. 

38/1. Melyek lehetnek a betegségek tünetei? Tk. 54. oldal lap tetején a kivastagított részben 

találod. (3 dolgot írj fel) 

38./2. Mit kell tenni, ha megbetegszel? (Számozós feladat) Tk. 54. oldal kép melletti részben 

találod leírva, ennek segítségével meg tudod számozni. 

38./3. Kik segítenek a gyógyításban és az egészséged megőrzésében? Húzd alá! A tankönyv 54. 

oldalán  a két zöld keret között találod meg a válaszokat! 

38./4. Mi jelenthet veszélyt egészségünkre a természetben? A tankönyv 55. oldalának lap 

tetején lévő zöld keretben találod meg a választ.  

 

Ének-zene: A héten válasszatok ki egy dalt, olyat amit szerettek és szépen el is tudtok énekelni. 

Énekeljétek el és tapsoljatok hozzá egyenletes „tá”-kat. Vagy akár lehet hozzá a mérőt is ütni, 

ahogy neked szimpatikus. Vedd fel videóra, töltsd fel a csoportba, vagy küldheted nekem is. 

Jeggyel fogom értékelni. Ez lesz a májusi ének jegyetek. 

Ha van kedvetek hallgassatok bele Prokofjev: Péter és a farkas c. művébe. (Prokofjev: orosz 

zeneszerző) Belinkelek egy 22 perces mesét, ha unatkoznátok nézzétek meg, és hallgassátok 

a zenét alatta. Ha nem is nézed végig, egy kicsit azért hallgass bele. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sg40qk-nyR8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sg40qk-nyR8


Rajz: Mivel a múlt héten nagyon szép egérkék születtek, úgy gondoltam ezen a héten is keresek egy 

videót nektek, aminek segítségével rajzolhattok. Ezen a héten baglyot fogtok készíteni, hiszen nem 

olyan régen ünnepeltük a madarak és fák napját! Jó rajzolást! 

https://www.facebook.com/ertekpercek/videos/2636105839955825 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ertekpercek/videos/2636105839955825

