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Olvasás 

Tündér Lala című szöveg 

olvasása és feldolgozása 

Biciklis 117./3.  

 

Matek 

A műveletvégzés 

sorrendje 

A mai órán átismételjük a 

műveleti sorrendről 

tanultakat. Nézd meg a 

videót! 
https://www.youtube.com/
watch?v=zZgVL-vTMoE 

1. helyen áll a zárójel 

2. helyen a szorzás és az 

osztás 

3. helyen az összeadás és a 

kivonás 

TK. 139. – sárga rész 

szabályt MEGTANULNI! 

Vastag matek 139/9. 

Olvasás 

Tündér Lala című mese 
https://retromeseklub.hu/tunder-
lala-teljes-mesefilm/ 

Olvasás 

Tündér Lala  

Készíts rajzot a 

rajzfüzetedbe arról a 

részről, ami neked 

leginkább tetszett! 

Matek 

A műveletvégzés sorrendje 

Vékony matek 69/2., 3. 

Matek 

A műveletvégzés sorrendje 

– a zárójelek használata 

Emlékszel? Ha egy 

számfeladat zárójeles 

műveletet tartalmaz, akkor 

mindig a zárójelben lévő 

műveletet kell először 

elvégezni! -TK. 137.o. kék 

rész MEGTANULNI! 

Vastag matek 137/1. 

Segítségként! 

 Olvasás 

Tündér Lala című mese 
https://retromeseklub.hu/tunder-
lala-teljes-mesefilm/ 

Nyelvtan 

Cselekvést, történést, 

létezést jelentő szavak 

A mai órán továbbra is 

az igékkel 

foglalkozunk. Az ige 

szófaj kifejezhet 

cselekvést (pl. fut, 

eszik), történést (pl. 

elhervad, elesik, 

megéhezik) – a 

történést kifejező igék 

tőlünk független 
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Vastag matek 137/2.,3., 

dolgok, ezeket nem 

tudjuk irányítani, 

befolyásolni) és a 

létezést (pl. van, volt, 

lesz).  

Bemelegítésnek: 
https://learningapps.org/
8406346 

Tk. 61/11. – füzetbe 

csoportosítva írd le a 

szövegből a vastag 

feketével kiemelt igéket 

Házi feladat: 

Mf. 65./9. a)  

       65./10. a) 

 

 

 Matek 

A műveletvégzés sorrendje 

Vastag matek 139/10., 11. 

  

 Nyelvtan 

Cselekvést, történést, létezést jelentő 

szavak 

Játékos gyakorlás 
https://learningapps.org/2282580 
https://learningapps.org/2899823 
https://learningapps.org/8730369 

 

 

Környezet 

Összefoglalás - A vizek, 

vízpartok életközössége 

Olvasd el és tanuld meg a 

környezetfüzetedbe leírt 

vázlatokat! Valamint 

figyeld meg a tankönyv 

56., 57. (vízparti fák) 62. 

(Virág részei), 63. 

(Rovarok), 64. (Halak 

  Fogalmazás 

Az elbeszélő fogalmazás tagolása 

Nyisd ki a fogalmazás munkafüzetet a 

45. oldalon és a videó segítségével 

oldd meg az 1. feladatot. 
https://www.youtube.com/watch?v=cEN
0q1sbS-0 
Házi feladat: 
Munkafüzet 46./3. c) 
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testrészei) található 

KÉPEKET! 

SEGÍT A MELLÉKELT 

PPT! 

Ellenőrizd a tudásod! 

• Mf. 59./4., 5.  

• Mf. 60./7., 8., 9.  

Játékos gyakorlás 

https://learningapps.org/di

splay?v=pgw0inetv20 

https://learningapps.org/10

290767 

https://learningapps.org/33

56750 

https://learningapps.org/31

27582 

https://learningapps.org/52

01382 

https://learningapps.org/92

95538 

https://learningapps.org/70

97335 

https://learningapps.org/48

80738 

https://learningapps.org/68

23898 

https://learningapps.org/11

320605 

https://learningapps.org/48

63513 

 

 Etika    
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 A mi iskolánk 

Tk 68/1.,2.,3.,4. 
https://learningapps.org/461
2377 
https://learningapps.org/919
3911 

Házi feladat:  

A mi iskolánk – 

rajzkészítés a füzetbe 

https://learningapps.org/4612377
https://learningapps.org/4612377
https://learningapps.org/9193911
https://learningapps.org/9193911

