
 

Anyanyelvi kommunikáció 

 

 

1.Olvassátok el a tankönyvből a Nagyapó című olvasmányt! 

  47 old. 

 

2. Oldd meg írásban a 48 old. az 1-es feladatot! A kicsi füzetbe 
dolgozz! 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

1.Olvasd el Janikovszky Éva  Kire ütött ez a gyerek? című 
olvasmányt!( munkafüzet 61/1) 

2. Oldd meg az alábbi feladatokat! 

Mf: 61/2 

       62/3 

       63/6 

Anyanyelvi kommunikáció 

1. Olvasd el Gazdag Erzsi Mesebolt című versét! ( Tk. 52 old) 
2. Másold le a kicsi füzetbe az alábbi rokon értelmű szavakat! 



• szepeg, sír, zokog, sírdogál, bömböl, rí, pityereg, könnyezik 
• alszik, szundít, szundikál, szunyókál, szendereg, bóbiskol 
• kacag, nevet, kuncog, röhög, vihog, hahotázik, viháncol 

 

3. Oldd meg a munkafüzetből a következő feladatokat! 
64/ 8,9, 10 
 
 
 

Comunicare în limba română 

 

1.Citiți textul „ Greierele și furnica” !    48/ 1 –manual 

2. Rezolvați următoarele exerciții! 

                  48/ 3, 4, 5 -manual 

 

Comunicare în limba română 

1. Citiți textul Leul și șoarecele ! –manual : 51/2 
2. Rezolvați următoarele exerciții! 

        52/6-manual 

43/ 4 – caiet de lucru Comunicare în limba română 

 



1.Citiți următorul dialog! 

Să ne exprimăm părerea 

- Salut, Corina! 
- Servus! 
- Poți să-mi împrumuți„ Enciclopedia pentru copii” ? 
- Da, Angela.De ce ai nevoie de ea? 
- Am primit ca temă să scriu lucruri interesante despre un 

corp ceresc. 
- Tu despre ce vrei să scrii? 
- Voi scrie despre Soare. 
- În această enciclopedie sunt multe informații interesante 

despre Soare. 
- Eu trebuie să fac tema până vineri. Poți să-mi lași cartea 

până atunci? 
- Sigur că da. 
- Mulțumesc! 

 

2. Completați enunțurile pe baza dialogului! 

• Angela a împrumutat o ...........................de la Corina. 
• Ea are nevoie de carte ca să scrie o ........ 
• Tema este despre un corp ....... 
• Angela va scrie despre ...... 

 

Comunicare în limba română 



 
1. Scrieți în caiete următoarele enunțuri! 
• Dacă eu aș avea timp, aș merge la patinoar. 
• Dacă tu ai avea bani, ai cumpăra o carte. 
• Dacă el ar veni la teatru, ar vedea spectacolul. 
• Dacă noi am merge în excursie, am petrece timpul 

împreună. 
• Dacă voi ați participa la concurs, ați câștiga medalii. 
• Dacă ei ar avea o minge, ar juca fotbal. 

 

   2.Rezolvați următoarele exerciții! 

        44/ 1,2,3- caiet de lucru 
 

 

 

 

 

Matematika és környezetismeret 

Oldd meg a csatolt feladatlap feladatait! 

A feladatokat hétfőre kell elküldeni! 
 

 

 



 



 



 


