Kedves Gyerekek!
A mai órán a k-K betűt pótoljuk, megtanuljuk olvasni és írni!
Kezdjük olvasással! Készítsétek elő Az én ábécém tankönyvet, munkafüzetet, és a tolltartótokat!
-
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Gyűjts olyan szavakat, melyekben hallod a k hangot! Hol hallod? Az elején, a belsejében, vagy
a végén?
Nyisd ki a tankönyvet az 72. oldalon, és nézd meg a betűkártyát! (k-K) Mire egészítenéd ki?
Mit rajzolnál belőle?
Hol hallod a k hangot a 72.o.1. feladatának szavaiban? Az elején, a belsejében, vagy a végén?
(kar, tök, lakat)
Az 72.o.2. feladatában színezd ki zölddel azt, ahol hallod a k hangot! (kakas, rák, róka)
Olvasd el, és karikázd be a k-K betűket az 72.o. 3. feladatban!
Többször is olvasd el a 72.o. 4., és a 73.o.5. feladatában lévő szavakat! Gyakorold az olvasást!
A 73.o.6. feladatban olvasd el a szavakat a sorokban! Húzd alá azt a szót, amelyik nem illik a
többihez a sorban!
A 73. oldal 7. feladatának szavait olvasd el többször is! Az A1-B2-C1 négyzetekben
gyümölcsök neveit, az A3-B3-C2 négyzetekben állatok neveit, az A2-B1-C3 négyzetekben
különböző tárgyak neveit olvashatod!
Szorgalmi feladat: Nyisd ki Az én ábécém munkafüzetet a 45. oldalon, és csináld meg az ott
található feladatokat! (1.- tök, gyík, zokni, lepke; 3.- kabát, kalap, labda, baba, béka, bagoly,
kéz, rák, kosár)

Most folytassuk írással! A k betű írását és kapcsolását fogjuk megtanulni!
Készítsétek elő a Gyöngybetűk írás munkafüzetet, a Kisbetűs írólapokat, az Első írásfüzetem a
kisbetűkhöz c. füzeteket, és a tolltartót! Jó munkát kívánok!
Nézzétek meg többször is a következő videót, és kövessétek a szemetekkel, az ujjatokkal ti is a
vonalat! https://www.youtube.com/watch?v=2F-uKHBaxFs
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Nyisd ki a Kisbetűs írólapokat a 34. oldalon! Jól nézzétek meg! Kezdődik egy fecskevonallal,
majd egy felső horogvonal visszakunkorodik a szárához, és onnan folytatódik, mintha két
horogvonalat illesztenénk össze. Ennek a betűnek nagyon nehéz az írása, nagyon figyelned és
koncentrálnod kell! Többször írd át mindegyiket! A karikával jelölt ponttól indulj!
Ezután nyisd ki a Gyöngybetűk munkafüzetet az 52. oldalon! Írd át a legfelső k betűket!
Azután írd be a négyzetrácsokba a k betűket, betűelemeket az 52.o. 1-2-3. feladatban!
Fontos, hogy először írd át őket!
Az 52.o.4. feladatában, a vonalas sorokba írd be a k betűket, és a szavakat!
Nyisd ki az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz c. kis füzetet a 34. oldalon, és írd meg az oldal felső
részén lévő sorokat a színes sorig! Akinek ez kész, az írja meg az alsó részt! Szépen írj!

Aki valamelyik feladatot már elkészítette régebben, az vegye elő a vonalas füzetét és abba írja le
újra a feladatot!
Az elkészült feladatokról készíts fényképet, és küldd el nekem!
Olga néni

