Tananyag
Dudás Szilvia tanórái 3. osztályban
November 23.-tól 27.-ig
Tanítási nap
Hétfő (11.23)
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Tananyag
Matematika: Összeadás kerek százasokkal és tízesekkel:
Tk: 64.o/1.,2.,3. feladat
Számoljunk mf.: 23.o. /6. , 11. feladat
Írás: Másolás
Nyelvtan tankönyv 22. oldal 2. feladatában található verset másold
le az írás füzetedbe!
Nyelvtan: A rokon értelmű szavak
Nyelvtan TK.: 22.o./1.,2. feladat. ezek csak szóbeli feladatok!
Olvassátok el, gondolkodjatok el rajta!
Tk. 22.o./3. a.,b. feladat + a szabályt is írd le a nyelvtan füzetbe
Ének: Kedvenc dalok gyakorlása
Testnevelés: Játssz a friss levegőn!
Pl. ugró iskola, kidobós (ha van tesó), ugrókötelezés, vagy amihez
kedved van. 

Kedd (11.24.)

Szerda (11.25.)

1. Nyelvtan: A rokon értelmű szavak
Munkafüzet: 24.o. 1.,2.,3. A 2. feladatnál a b. feladatot is meg kell
oldani, itt a szavakat le kell írni csoportosítva a nyelvtan füzetbe!
2. Matematika: Kivonás kerek százasokkal és tízesekkel
TK.: 65.o./1.,2.,3.,4.
Számoljunk munkafüzet: 23.o./8.,9. feladat
3. Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása
4. Testnevelés: Torna zenére, nyitott ablaknál. Légző gyakorlatokkal
kezdj!
https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY
5. Vizuális: Készíts rajzot egy mezőn élő madárról vagy emlősállatról!
(környezet tankönyv segít)
1. Olvasás: Rumini
OK. 48.o. Olvasd el háromszor a szöveget!
MF.: 28.o. /1.,.3.,4.
2. Testnevelés: Tornagyakorlatok
https://www.youtube.com/watch?v=LC-CycAXfLA
3. Fogalmazás: A fogalmazás címe
Fogalmazás mf.: 18.o./4.,5.
4. Matematika: Kiegészítés az előző és a következő százasra (Pótlás)
Tk.: 66.o/ 1.,2.,3. feladat A 4. feladat szorgalmi!
Számoljunk munkafüzet: 23.o./7.,10. feladat

Csütörtök
(11.26)

Péntek (11.27.)

1. Környezetismeret: Összefoglalás, gyakorlás
A munkafüzetben kell dolgoznod! A feladatokhoz szükséges
minden információ benne van a tankönyv 8-23.o. között.
Nyugodtan használd!
Mf.: 20.o.-21.o. minden feladat
2. Nyelvtan: A rokon értelmű szavak
Munkafüzet: 25.o./ 4.,5.,6.
3. Testnevelés: Torna zenére, nyitott ablaknál. Légző gyakorlatokkal
kezdj!
https://www.youtube.com/watch?v=6Boc0NfrBgs
4. Vizuális: Készíts rajzot egy mezőn élő gyógynövényről vagy
rovarról! (környezet könyv segít)
5. Ének: Kedvenc dalok éneklése
1. Olvasás: Összefoglalás
Olvasás munkafüzet: 29.o./ 1.,2. és 30.o./ 5.
2. Matematika: Gyakorlás:
Számoljunk munkafüzet: 24.o./12.,14.,16.,17. feladat
Szorgalmi feladat: 24.o./ 13.,15. feladat
3. Testnevelés: Labdás játékok. Ha van tesód, vagy anyával, apával
labdázzatok!
https://www.youtube.com/watch?v=iUAGQj7xSvI

3. oszt. fejlesztő feladatok

2020. november 23 - 27.

1. Kösd a mondathoz a mondatfajta nevét, vagy írd le a mondat számát, és a hozzá tartozó
megfelelő mondatfajta betűjelét!
1. Hol a zoknim?
2. Bárcsak esne a hó!
3. Gyere játszani!
4. Holnap kirándulni megyünk.
5. De szép itt minden!

a. kijelentő mondat
b.felkiáltó mondat
c. kérdő mondat
d. óhajtó mondat
e. felszólító mondat

2. Melyik szó van helyesen írva? Írd le!
a.) álok - állok,
b.) épit – épít,
e.) mögöt –mögött

c.) szőlő – szöllő,

d.) szépül –szépűl ,

3. Írjatok a k, a, b, á, t betűkkel kezdődő főneveket! Tehát öt szót.
4. Milyen a kezdőbetűje?
Írd le helyesen a megfelelő kezdőbetűkkel a következő szavakat! Melyik szót lehet kis és nagy
kezdőbetűvel is leírni?
lali, szabó, tisza, boci, márta, ibolya, autó

5. Írd le növekvő sorrendben a számokat! Utána csoportosítsd a páros, majd a páratlan számokat!
46, 92, 58, 27, 93, 65, 80 ,31

6. Írd le a számok egyes és tízes számszomszédait!
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Kedves Gyerekek!
A feladatokat megoldását írjátok le, és küldjétek vissza a héten a következő email címre!
kovacs.kati3881@gmail.com Kérjétek a szüleitek segítségét! Vigyázzatok magatokra, és
jó munkát kívánok! Kati néni

