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4. osztály, matematika: az idő mérése. Időben való tájékozódás. Időpont és időtartam
megkülönböztetése.
1.Kezdjük egy kis ismétléssel. Vedd elő a kis füzetedet, és a piros vonal és a mai dátum után
írd címnek: Időmérés (Javaslom, hogy új oldalon kezdd, hogy egy lapon legyen, amit le kell
fotózni.)
Ezután minden időtartam átváltást új sorban kezdve írd le az alábbi átváltásokat, és színessel
pótold a vonal helyére való számokat!
 1 év = ___ évszak = ____ hónap = ____ hét = ____ vagy ____ nap
 1 évszak = ______ hónap
 1 hónap = ____ hét
 1 hét = _____ nap
 1 nap = ______ óra
 1 óra = _____ perc (min. azaz minutum) = _______ másodperc ( sec. azaz secundum)
Ezeket a kifejezéseket jó, ha megjegyzed, mert később szükséged lesz rá.
2. Tanultuk a napszakokat is a hozzájuk kapcsolódó tevékenységekkel. A tankönyv 141. oldalán
az 5. feladat a) részét oldd meg. A kis füzetedben hagyjál ki 2 sort az előző munka alatt, írd föl a
feladat számát. A sor elejére írd a napszakokat, majd a felsorolt tevékenységeket válogasd szét!
3. Olvasd el a tk. 140. oldalán az 1. feladatot. A kis füzetedbe lerajzolhatod az olimpiai öt karikát.
Fontos a színek elhelyezkedése. Szorgalmi az e) feladat.
A 2. feladatnál írd a képek alá a megfelelő évszak nevét!
A 4. feladatnál írd a kérdés után a helyes választ! (Először azt gondold meg, hogy a feladat szerint
milyen nap van ma, ha holnapután lesz péntek, és ahhoz képest számold ki, amit kérnek.)
4. Még a munkafüzetben is vár rád két feladat. A 66. oldalon az 1. és 2. feladatot töltsd ki!
Az összekötés legyen átlátható! A 3. feladat szorgalmi.
Ha mindennel végeztél, gondos, szép munkával kitöltötted a feladatokat, egyszerre küldjetek 1-1
fotót munkáidról!
(Szerdára készítsd ki a műanyag órádat is, ami a matematika felszereléseddel együtt hazavittetek!)

Jó munkát kívánok!

