Házi feladatok
3. osztályban
December 14-től december 17.-ig
Tanítási nap
Hétfő

Tantárgy, házi feladat
1. Matematika: Gyakorlás
Számoljunk munkafüzet 28. oldalán minden feladatot old meg!
2. Írás: Másolás
Olvasókönyv 141. oldaláról másold le a Betlehemi királyok első
versszakát az írás füzetedbe! Ügyelj a vers formájára!
3. Nyelvtan:
TK: 30.o. összefoglalás: Nézd át a szabályokat! Oldd mega 2. feladatot!

Kedd

1. Nyelvtan:
Munkafüzet 32. oldalon/ 1.,2.,3. feladat
2. Matematika:
Számoljunk munkafüzet 29. oldalán minden feladatot old meg!
3. Olvasás: Karácsonyi készülődés
Olvasókönyv 140-141.oldalán lévő olvasmányt olvasd el legalább
kétszer! Az olvasmány utolsó bekezdését (utolsó 3 sor) másold le az
olvasás füzetedbe! Készíts alá hozzá illő rajzot is!

Szerda

1. Olvasás: Karácsonyi készülődés:
Olvasókönyv 142. oldalt Karácsonyi mézeskalács című olvasmányt
olvasd el legalább kétszer! Húzd alá a szövegben a mézeskalács
összetevőit! Ha van kedved, készítsd is el otthon anyuval, vagy
mamával! 
2. Fogalmazás:
Az események sorrendje: Munkafüzet 23.o. / 1.,2.,3. feladat
3. Matematika: Gyakorlás
Számoljunk munkafüzet 32. oldalán 1.,2. feladat , a 33.oldalon 12.
feladat

Csütörtök

Nyelvtan: Gyakorlás

Munkafüzet 33. oldalon/4.,5. feladat

Kedves Gyerekek!
A feladatok megoldását a következő címre várom. kovacs.kati3881@gmail.com
Jó munkát kívánok! Kati néni

3. oszt. fejlesztő feladatok

2020. december 14-18.

1. Olvasd el a rövid mesét, hogy a hiányzó részeket kiegészíted, és másold is le! Vigyázz a

helyesírásra!

,

2. Írd le az állítások után a megfelelő számokat!
265, 477, 899, 750, 635, 999, 385, 1000, 555
a.) 200 –nál nagyobbak, de nem nagyobbak, mint 750. ……………………………………………
b.) 1000-nél kisebbek, de 380-nál nagyobbak. …………………………………………….
c.) Páratlan számok. ……………………………………..
3. Számítsd ki a különbségeket!

600-200=…………….
750-300=…………….
970-630=…………….

800-500=……………….
770-400=……………….
850-140=……………….

900-600= …………..
790-600=……………
650-220=…………..

3. Oldd meg a szöveges feladatot!
Az iskolában 1000 m-es futóversenyt rendeztek. Laci a teljes távból 527 m-t tett meg, Peti
438 m-t.
a.) Ki mekkora távolságra van ekkor a céltól?
b.) Hány m távolság van ekkor a két fiú között?

Fejlesztő feladatok 3. osztály (Irén nénihez járó tanuló számára)
2020.12.14-18.

1. Folytasd a szavak gyűjtését a füzetedben a kérdésekre adott válaszokkal!
a) Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
úszással, labdázással, ……………..
b) Kivel játszol szívesen?
Tomival, Sárival,………………….
c) Kikkel voltál kirándulni?
gyerekekkel,………………………
d) Mivel utaztatok?
villamossal, autóval,………………………….
2. Mire figyelmeztetnéd az udvaron játszó gyerekeket?
Írj három nekik szóló jó tanácsot!
(Például: Ne szaladgálj figyelmetlenül az udvaron!)
3. Tagold a szöveget szavakra, másold le helyesen!
Zöldgyíkfutafűben.MisiésJulifigyel.Agyíkfürgeállat.Elbújikakövekközé.
Nyolcóravan.Aziskolábanmegszólalacsengő.Agyerekekapadbanülnek.
Atanítónénimagyaráz.Szavakatíratáblára.

4. Pótold a hiányzó j vagy ly betűket, és írd le helyesen a mondatokat!
Ha fölszállsz a buszra, __ukaszd ki a __egyet!
A __éghegynek csak a csúcsa látszik ki.
Egész é___ el erősen fú__ t a szél.
A tarack gyökere mé__ en van a tala__ ban.
5. Oldd meg az alábbi linken található feladatokat!
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=55&select_osztaly_search=1osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

6. Oldd meg az alábbi linkeken található matematikai feladatokat!
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=272
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=2061

A megoldásokat küldd meg e-mailben a madarasziren@freemail.hu címre ! Ha elakadsz, írj
nyugodtan! Jó munkát!
Irén néni

