
TEME : 27.04.2020

Comunicare în limba română

1.Citi i următorul text!ț

                             Creioanele lui Ionel

- Salut! Eu sunt creionul Ceciliei ! Locuiesc într-un penar
roz împreună cu multe creioane colorate.  În penar mai
este  o radieră parfumată i un liniar frumos. Feti a areș ț
grijă de noi. Mă bucur că sunt creionul ei!

- Salut! Eu sunt creionul lui Andrei. Locuiesc într-un penar
albastru. Mie îmi place să am vârful ascu it. Andrei tieț ș
acest  lucru  i  folose te  o  ascu itoare  foarte  bună.  Neș ș ț
în elegem bine, îl ajut să scrie frumos.ț

1.Rezolva i exerci iile !ț ț
       31/ 3,4,5 din manual

2. Copia i în caiet primele 6 propozi ii!ț ț



Anyanyelvi kommunikáció

1.Másoljátok le a füzetbe !

Helyesírás

A   hol? kérdésre válaszoló szavak mindig  – ban,  -ben, a 
hová ? kérdésre válaszoló szavak a –ba, -be toldalékot kapják.

pl:   Hol?       iskolában, füzetben

       Hová?     üzletbe,  szobába

2. Csoportosítsd az alábbi szavakat!

          házban, városba, fiókban, szekrényben, kertbe, táskába, 
buszban, színházban, moziba, teremben

Hol? 

Hová?

3. Olvasd el a gólyáról szóló szöveget!

    TK. 33/1

 4.Oldd meg a tk. 33/3-as feladatot, halványan dolgozz a 
tankönyvben!

Matematika



1. Oldd meg az alábbi szöveges feladatot! Készíts 
megoldási tervet!

Egy nádszálra rászállt 7 szitakötő  és 9 szúnyog. Egy 
másik nádszálra  4 –szer több szitakötő és 6-szor több 
szúnyog szállt.

a). Hány szúnyog szállt a második nádszálra?

b). Hány szitakötő szállt a második nádszálra?

c).Hány rovar van a második nádszálon?

d). Hány rovar van a két nádszálon összesen?

2. Végezd el az alábbi szorzásokat,osztásokat!

6x8=               9x3=                    28:7=                  56:8=

9x5=               4x4=                    30:6=                  49:7=

6x6=               5x4=                    12:4=                  64:8=

8x7=               6x7=                    24:8=                 21:7=  

9x4=               9x9=                    72:9=                 40:8=

7x7=               8x9=                    54:6=                 60:10=

5x6=               3x5=                    16:4=                 24:3=

4x6=               8x4=                    16:8=                 20:5=



8x8=              7x9=                     27:9=                 45:5=

7x4=              5x5=                     42:6=                 36:6=

Személyiségfejlesztés

Nézd meg a YouTube-on a Magyar népmesék sorozatból  a 
Pirosmalac című mesét!

Készíts egy rajzot a kedvenc részedről!

Ének és mozgás

Hallgasd meg a YouTube-on a  Napsugár együttes 
Móka torna dalát! Tornássz te is!


