
A tananyagot az alábbiak szerint kell feldolgoznod: 
 A tankönyvedre, füzetre, íróeszközre lesz szükséged (és egy nyugodt helyre) 

 A zöld részt a tankönyvből kell feldolgoznod 

 A sárga részt a füzetedbe kell megoldanod (Ezt ellenőrzöm! A jegyed részben ezen múlik!) 

 A messengeren lesz lehetőséged velem beszélni. 

 A következő anyagban felteszem a megoldásokat és a füzetben ellenőrizni kell, hogy jól 

oldottad-e meg a feladatokat! Javítsd ki a hibákat! 

Harmadik hét: Április 6-április8. 

 
A NÉZZD MEG! részben csak kattincs a linkre! 

FONTOS! 

HA A KIADOTT ÓRÁK ANYAGÁT NEM TUDOD, 1-1 ÓRÁBAN FELDOLGOZNI 
NE IDEGESKEDJ! DOLGOZZ BECSÜLETTEL 45 PERCIG, HA NEM JUTSZ EL 
AZ ANYAG VÉGÉIG, VIDD ÁT A KÖVETKEZŐ ÓRÁRA! A LÉNYEG, HOGY EGY 
HÉTEN, LEGALÁBB 4X45 PERCIG FOGLALKOZZ AZ ANYAGGAL! 

 

1 óra anyaga : Törtalakban írt szám  tizedestört alakja 

 (Részben) ÚJ ANYAG 

NÉZZD MEG !  https://www.youtube.com/watch?v=e1Eiv2S5cd4 

Most vedd elő a könyved, füzeted! Láss hozzá a tananyag feldolgozásához! 

Tankönyv 218.oldal: Olvasd át és értelmezd az 1., 2.és 3.kidolgozott 
feladatokat.   

 LÉNYEG :A 219. oldalon a Megfigyeldted ? részt értelmezd és tanuld meg! 

Füzet: Oldd meg a 219. oldalon a B1. feladatot végig! 

a, Próbáld a törtet tizeddé, vagy századdá… bővíteni. Ha elsőre nem megy, 
először egyszerűsítsd a törtet, aztán próbálkozz újra! (Menni fog!) 

 b,HASZNÁLJ SZÁMOLÓGÉPET 

Füzet: Oldd meg a 219. oldalon a B2. feladatot végig! 

 Először egyszerűsítsd a törtet AMÍG LEHET, aztán VIZSGÁLD MEG A 
NEVEZŐT:LEHET-E TIZEDDÉ, SZÁZADDÁ BŐVÍTENI ! 

https://www.youtube.com/watch?v=e1Eiv2S5cd4


2.óra anyaga : A tizedestörtekről eddig tanultak gyakorlása 

JÁTÉK ÓRA!!!!! ONLINE JÁTÉKOKKAL! JÓ SZÓRAKOZÁST! (És 
közben jó tanulást!) 

Menj ezekre a linkekre, egymás után, és játssz!  

Tizedestörtek írása, olvasása 

https://wordwall.net/hu/resource/474867/tizedes-törtek 

https://wordwall.net/hu/resource/927126/matek/tizedes-törtek 

https://wordwall.net/hu/resource/1167176/matek/tizedes-törtek-egyeztetés 

Tizedestörtek öszehasonlítása 

https://wordwall.net/hu/resource/961661/matek/tizedes-törtek 

https://wordwall.net/hu/resource/1231877/matek/tizedes-törtek-összehasonlítása 

Tizedestörtek öszeadása 

https://wordwall.net/hu/resource/1164602/matek/tizedes-törtek-összeadása 

ANGOLUL VAN: https://www.splashlearn.com/decimal-games 

Tizedestörtek szorzása, osztása: 

https://wordwall.net/hu/resource/672072/matek/tizedes-törtek-szorzása-osztása 

KERESSetek A NETEN TIZEDESTÖTEKKEL KAPCSOLATOS ONLINE JÁTÉKOKAT! Osszátok 
meg egymással és velem is! 

 

3.óra anyaga : A tizedestörtekről eddig tanultak gyakorlása, a tankönyv 
feladatain keresztül. 

Most vedd elő a könyved, füzeted! Láss hozzá a tananyag feldolgozásához! 

Füzet: Oldd meg a 220. oldalon a 100-106. feladatotkat! A 105. és 106. 
mehet a tankönyvben !A 102-ből a b és d, a 104-ből csak az a és c feladat 
kell! 

Füzet: Oldd meg a 221. oldalon 110. a,i , 111. e,d,  112 a,c,e  113, végig, 222.o 115. 

végig! 
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