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Irodalom: 

Tananyag: A -b betű ismétlése, szövegértés fejlesztése 

Szükséges eszközök: olvasókönyv, Játékház feladatlapok, színes ceruzák 

• Hallgasd meg a dalt az alábbi linken! 

https://www.youtube.com/watch?v=FjLH_ziOWX0 

• Gyűjts te is olyan szavakat, melyek -b hanggal kezdődnek! 

• Olvasd el az olvasókönyv 107. oldalán található feladatokat! 

A betűktől haladj a mondatok felé! 

Gyakorold az értelmes szavak és a mondatok olvasását legalább ötször! 

• Visszaküldendő házi feladat: 

Játékház feladatlapok 48.o.  

Olvasd el a mondatokat, s egészítsd ki a rajzokat! 

Elkészült munkádat fényképezzétek le, s töltsétek fel a Classroomba! 

 

Köszönöm szépen! 

 

Nyelvtan: 

Tananyag: Az írott -v betű vázolása, írása, kapcsolása 

Szükséges eszközök: kék postairón, grafitceruza, A/4-es, -v betűs vázolólap, 

           Játékház írásfüzet, írásfüzet 

• Mozgasd át az ujjacskáidat, csuklódat, válladat a tanult módon! 

• Nézd meg az alábbi videón a -v betű helyes alakítását! 

https://www.youtube.com/watch?v=-3CLIq0io-M 

• A nagy alakú vázolólapon vázold postairónnal a betűt 15-ször! 

Figyelmesen készítsd el a különböző méretekben is! 

• A Játékház írásfüzet 61. oldalán írd át a nagy alakú -v betűket! 

• Vegyél a kezedbe grafitceruzát, s írd végig az oldalt nagy figyelemmel! 

Figyelj a helyes testtartásra! Munkád most is csodaszép legyen! 

(Két kicsi lábad összezárva, két könyököd fenn van az asztalon, 

hátad egyenes!)  

Ellenőrizz! 

• Nyisd ki az írásfüzetedet! Hagyj ki egy sort az előző munkád után, s írj a  

a füzetedbe három sor gyönyörű, írott -v betűt!  

Köszönöm szépen! 

• Visszaküldendő feladatod ma nincsen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FjLH_ziOWX0
https://www.youtube.com/watch?v=-3CLIq0io-M


Rajz:  

Tananyag: Varázslatos kastély tervezése 

Szükséges eszközök: 1 A/4-es rajzlap, grafitceruza, zsírkréta 

• Hallgasd meg az alábbi linken található dalt, mely egy varázskastélyról szól! 

• Tervezz és rajzolj egy különleges mesekastélyt! 

Engedd szabadjára a fantáziádat! 

Ne feledkezz el a kastély környezetéről sem! 

• Munkáidat egy mappában gyűjtsd össze! 

Visszaküldendő feladatod ma nincsen. 

https://www.youtube.com/watch?v=NYfporNCY7Q 
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Kedveseim!  Egy kis ismétlés játékos formában! Másoljátok be a (kék) linket, és mehet a játék! 

• Kivonás 5-ös számkörben: https://learningapps.org/2768432 

• Kivonás 6-os számkörben: https://learningapps.org/2518814 

• Számképek a számegyenesen 6-ig: https://learningapps.org/2518073 

• Bontás ötös számkörben: https://learningapps.org/2617221 

• Számok bontása 5-ig: https://learningapps.org/2617058 
 
Oldjátok meg a hazaküldött „7-ig”gyakorlólapot! (19. oldal van a lap alján) Aki lemaradt a 

számírásban, a munkafüzet következő számát tanulja, írja! Használjatok hozzá számegyenest, 

korongot, korongtartóval, számolópálcikát, ha szükséges! Jó munkát! 
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