3. osztály
Március 23-27
Kérem a kedves szülőket, hogy folyamatosan nézzék a krétát, és
az iskola honlapján a tananyagokat!
1. Fogalmazás:
Munkafüzet 50.oldal 3./a, b feladat
52.oldal 7./ b feladat
2. Nyelvtan: Az ige ragozása-gyakorlás
Munkafüzet 66.oldal/ 3,
67.oldal -4-a,
- 5./a, b,
- 6./a, b,
3. Olvasás:
Tankönyv 118.oldal-Amiről a tűz mesél.---------munkafüzet 69.oldal / 2.
Tankönyv 119.oldal –Kattentotta------------------munkafüzet 70.oldal/1, 2, 3-b
4. Szövegértést efejlesztő gyakorlatok:
Tankönyv 17.oldal egész lap
5. Matematika ÍRÁSBELI SZORZÁS
Tankönyv-148.o, 14.oldal,
Kiszámoló 58.oldal / 1, 2, - Kérek becslést is!
Munkafüzet 76.oldal / 1.

Bérczi Zsuzsa néni
A márc. 23. Kezdődő hétre
1 . Környezetismeret: Ismerj meg és fogadj el! - tk 44 -45. old.
Elolvasni 3x, aláhúzni a lényeget. A sárga keretben lévőket a füzetbe leírni.
Mf. 48 - 49 old. Kitölteni a tk. alapján
2 óra rajz és vizual. : A víz világnapjára készíts rajzot! Segítségedre lehet az INTERNET, ha
beírod a google keresőbe “ víz világnapjára rajzok”
2. testnevelés: Állóképesség fejlesztése. Helyben futás 5 perc
Páros lábon szökdelés 3 perc, váltott lábon szökdelés 3 perc, páros karkörzés előre 3x majd
hátra 3x felváltva 2 perc, törzsdöntés előre 3x majd hátra 3x 2 perc,

1 lábon állas- ki bírja tovább? - felváltva, guggolas - felállas. - ameddig bírod. Hanyatt
fekvésből felülések 10-30 x utána mindenképpen feküdj hasra és végezz törzsemeléseket, 1020 fekvőtámasz,
Ezeket a gyakorlatokat minden nap elvégezheted a héten, illetve ha elég erősnek érzed
magadTele könyvvel a táskádban - tedd hátra a nyakadba két kézzel fogva végezd el az előző
gyakorlatokat!
3. Erkölcstan: írj 10 mondatot arról, mikor a legbetegebb voltál!
Mit éreztél...mi fájt...lázad volt-e...voltál-e orvosnál....kaptál-e gyógyszert...milyen tüneteid
voltak....hány napig tartott stb. Nézz utána, miért lázasodik be az ember mikor vírussal vagy
baktériummal fertőzött!
4. Technika: Készíts útjelző táblát 2 db-ot bármelyiket, kétoldalas legyen a megfelelő
színekkel! Kereshetsz a NETEN.
5.Informatika: Keresd meg a google.com kereső oldalon Magyarország térképét!
Írj le minél több várost a térképről, 3 tavat és 3 folyót!
Jó munkát !

