Kedves Gyerekek!
A mai órán gyakorolni fogjuk az eddig tanult betűket!
Készítsétek elő Az én ábécém tankönyvet, munkafüzetet, és a tolltartótokat!
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Nyisd ki a tankönyvet az 58. oldalon, és nézd meg az 1. feladatot! Felül kék keretben két
betűt találsz! Alattuk, minden oszlopban 3-3 hiányos szó. Illeszd be az oszlop tetején lévő
betűpár egyik betűjét a hiányos szóba, úgy, hogy egy értelmes szót kapj! Írd be az üres helyre
a hiányzó betűt! Csak az oszlop tetején lévő keretből válassz!
A 2. feladatban a képek alá írd be a hiányzó szótagokat a keretbe!
Az 58.o.3. feladatban olvasd el a kékkel írt kérdéseket, és húzd alá a választ a feketével írott
szavak, szókapcsolatok közül!
A 4. feladatban: Húzd alá a választ a kékkel írt kérdésre!
Az 59.o.5. feladatnál egészítsd ki a szavakat, illeszd be a megfelelő mássalhangzót a kék
keretből, úgy, hogy értelmes szót kapj! Írd be a hiányzó betűket! Gyakorold a kiegészített
szavak olvasását! (1. oszlopba: m; 2. oszlopba: l; 3. oszlopba: v; 4. oszlopba: t)
59.o. 6. feladat szavait olvasd el többször! Ha találsz közöttük olyant, amelyet nem értesz,
kérlek, kérdezd meg anyut, vagy aput! Húzd alá, amelyik a képekhez kapcsolható!
Az 59.o.7. feladatnál olvasd el többször a mondatokat!
Ha más begyakoroltad a tankönyv 59.oldalán lévő 5. és 7. feladat szavainak, mondatainak
olvasását, vedd fel videóra és még a héten küldd el nekem! A feladatokról külön-külön is
készíthetsz videót! Értékelni fogom az olvasásodat! Az ügyesebbek a 6. feladatot is
olvashatják videóra!
Nyisd ki Az én ábécém munkafüzetet a 37. oldalon, és csináld meg az ott található
feladatokat! (A 7. feladatnál rajzold le a szavak képeit; 8. feladatnál rajzold le a kérdésre
adott válaszodat!)

Az elkészült feladatokat fényképezd le, és küldd el nekem!
Aki már megcsinálta valamelyik feladatot, az is gondolja át újra! Mesélje el anyukájának, vagy
apukájának, miért úgy csinálta! Olvassa el többször a szavakat!
Ezen kívül, ne felejtsd el a 5. és 7. feladat olvasásáról készített videókat még a héten elküldeni!
Most pihenj egy kicsit, és azután folytasd az írással!
Jó pihenést!
Olga néni

