
TEME: 11.05.2020 -15.05.2020 

 

Comunicare în limba română 

1.Citiți de 3 ori textul „Băieții și broaștele” după Esop. 

44/2 din manual 

2.Rezolvați următoarele exerciții! 

38/ 2,3  din caietul de lucru 

Comunicare în limba română 

 

1. Rețineți înțelesul următoarelor cuvinte și expresii! 

 

își spunea părerea- elmondta a véleményét 

budincă uriașă- óriás puding 

a adăugat- tette hozzá 

nimeni nu a vrut să renunțe- senki sem akarta feladani 

 

 2.Citiți textul „ Cearta” după Bucur Milescu din manual! 

46/3 

Rezolvați următoarele exerciții! Lucrați în caiete! 



47/ 8, 9 - manual 

Anyanyelvi kommunikáció 

 

1. Másold le a kicsi füzetbe a következőket! 

 

Helyesírás 

A –val, -vel toldalékos szavak 

1. Ki ?  tanító, Anna, Ernő 
2. Kivel? tanítóval, Annával, Ernővel 
3. Mi?  kakaó, seprű, ceruza 
4. Mivel? kakóval, seprűvel, ceruzával 

 

1. Ki? orvos, ügyvéd, kislány 
2. Kivel? orvossal, ügyvéddel, kislánnyal 

Orvos + val =orvossal 
Ügyvéd+ vel= ügyvéddel 

 

Ha a szótő mássalhangzóra végződik , a –val, -vel toldalék –v 
hangja megegyezik a szótő utolsó hangjával. 

Ezt írásban is jelöljük. 

 



Anyanyelvi kommunikáció 

 

1. Gyakorold a Velem mindig történik valami című történet 
olvasását! 

2. Oldd meg szóban a tankönyv 44 old. levő 2,3 –as 
feladatokat! 

3. Írd le a füzetbe a következő leckét! 

 

A   -nj-vel, -nyj-vel írott szavak 

Másképp ejtjük, mint ahogy írjuk! 

1.Az anyja sem ismerne rá. 

Unja a banánt. 

A háta közepére se kívánja. 

A szemére hányja. 

Menj a víz alá. 

Eb, aki bánja. 

 

Mit csináljon? ( nny-nek ejtjük!) 

köszönjön, üzenjen, pihenjen, durranjon, fröccsenjen, 
pottyanjon,loccsanjon, pattanjon 

Kije?  Mije? 



anyja, turbánja, nénje, banánja, tulipánja, oroszlánja, könnye, 
szennye, vitaminja 

 

Házi feladat: 

1.Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó mássalhangzókat! 

Ke.....étek meg a kenyeret vajjal! 

Zsófi nagyné....e falun él. 

A bohóc a porondon éppen a bukfenceket há....a. 

Berci szá......a – bá.......a már, hogy nem fogadott szót! 

 

2.     fonjad vagy fonnyad? 

Légy szíves, .................................. be a hajamat! 

Lassan ...........................el a vázában a virág. 

 

 

Matematika és környezetismeret 

 

1. Oldd meg a munkafüzetből a következő feladatokat! 

 



52/8 

53/ 9,10,11 

 

Matematika és környezetismeret 

 

1. Írjátok le a füzetbe a következőket! 
 
 

A hosszúság mérése 

A hosszúság alapmértékegysége a méter.   

Jelölése: m 

Egy méterben 100 centiméter van. 

1m = 100 cm 

 

Egy centiméterben 10 milliméter van. 

1cm= 10 mm 

1m = 1000 mm 

 

Mérőeszközök: mérőszalag, vonalzó, méteres 

 



Házi feladat:  

                Munkafüzet          54/ 2 

                                              

Ének és mozgás 

 

  Hallgasd meg a következő zeneművet Boros Misi 
előadásában 
 
 

Személyiségfejlesztés 

Nézd meg a Magyar népmesék sorozatból a csatolt népmesét és 
rajzold le ami legjobban tetszett belőle! 

 
 


