
Szlovák nyelv:  

A tankönyv 86. oldalán elolvasni az egyes állatokról szóló kártyákat, információkat. Ennek 

mintájára mindenki készítsen 5 kártyát 5 általa szabadon választott állatról. Lehet kézzel írni, 

rajzolni, nyomtatni, kreatívnak lenni!  

Munkafüzet: 60/3 a könyvben olvasottak alapján megoldani az a), b), c) feladatokat.  

Példa: az első kép alá odaírni: a) medveď ľadový, b) ľadové medvede, c) bejelölni a térképen, 

hol élnek.  

Munkafüzet: 61/4, 5, 6 

 

Angol nyelv: 

 

1. Tankönyv 46.old. A Stone soup című olvasmányt olvasni és fordítani a kiírt szavak alapján. 

2. Munkafüzet 36./1,2 

 

Magyar nyelv: 

 

Dolgozz a füzetbe! 

1.feladat – Manapság nagyon sok idegen kifejezést használunk nyelvünkben. Keresd meg az 

alábbi főnevek magyar megfelelőit! 

 computer, csetelés, fotó, klaviatúra, klikkelés, e-mail 

 

2.feladat – Melyek e szlovák kifejezések magyar megfelelői? 

tyepláki, hocsica, preukázska, doktorka, szesztricska, prímár, hranolki, tatárszká, botaszki, 

monterka 

 

3. feladat - Írd ki a szövegből a mellékneveket! 

Az apa bőbeszédű, makacs, széles vállú ember. Az anya csöndes, félénk, törékeny, szőke 

asszony. A fiú izmos, karcsú gyerek. Arca fehér, haja sötétbarna, szeme égszínkék. Fürge, gyors 

a mozgása. Indulatos, de tud uralkodni magán. Éles eszű, okos, kitartó. Írása szép, tiszta. 

Matematikából a legjobb. A játékban ügyes és merész. 

4. feladat – Írd le a melléknév ellentétét. 

figyelmes –     széles -    szoros- 

lusta –     vékony    érdekes – 

lassú –     beteg -    ügyes – 

 

5.feladat – Pótold a melléknevek szóvégi magánhangzóját! 

forr…., nagyszáj…., gyönyör…., savany….., dombor…., homor….., nagylelk….., h….., 

jóhír….., szomor….., sanyar….., gömböly….., fafej….., szépszem….., jószív….., 

nagyszer….., keser….., jószag….. 

 

 

 

 



 

 

Földrajz: 

 

Link: www.purposegames.com 

Játék a hát minden napjára: 

 Ázsia vízrajza 

  Ázsia tájai, Ázsia vizei 

 Ázsia partvonala, Ázsia domborzata 

 Ázsia határai, Ázsia fontosabb országai 

 

Biológia:  

 

A virág - tankönyv 63-64. oldal 

Feladat: keress a kertben, udvaron három virágot - vizsgáld meg, hasonlítsd össze a 

felépítésüket!  

 

Fizika: 

 

Szilárd testek és folyadékok sűrűsége - olvasd újra a tananyagot- tankönyv 81-86.oldal. 

Számold ki a 2 és 3 feladatot a mellékelt linkről  

http://vargaeva.com/wp-content/uploads/2015/05/A-suruség-gyakorlo-feladatok-2015-.pdf  

 

Történelem: 

 

Emberek mozgásban - tankönyv 62-64.oldal, írásban 64/2 kérdések és feladatok.  

 

Polgári: 

 

Rajzold le a falu címerét és zászlaját!  

 

Informatika és technika: 

 

Keress tavaszi dekorációt az interneten, készítsd el és fotózd le a munkád eredményét!  

 

Matematika:  

 

Görgess lejjebb  

http://www.purposegames.com/
http://vargaeva.com/wp-content/uploads/2015/05/A-surus%C3%A9g-gyakorlo-feladatok-2015-.pdf?fbclid=IwAR0Kzz3O8qlXii03RmeB80FbHv65x-oV0HHLbCLkHfpqY4AgYMQNTHqNf6o


 



 



Az alábbi linkre kattintva pedig találtok gyakorló feladatokat a tizedes törtekre (Piramis – az 

első négy). Aki kedvet kap az a jobb oldali részen tudja növelni a feladatszámot. Jó munkát!!! 

https://www.matika.in/hu/#6 

 

https://www.matika.in/hu/#6

