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irodalom: 

Tananyag: Weöres Sándor: Galagonya című verse 

Szükséges eszközök: 30. borítékos feladat 

 Bemelegítés: Rakd ki a szótagokból a szavakat EGYMÁS ALÁ! 

Kérd meg, hogy valaki diktálja Neked! 

lila szavak: fogász, hőség, tömeg, liget, vagon, szalag, 

tégla, mágnes 

zöld szavak: huhog, gágog, sziszeg, cincog, gázol, legel, 

melegít 

 Hallgasd meg Weöres Sándor: Galagonya című versét 

először dalban!  

https://www.youtube.com/watch?v=psrT9b3FjmA 

 Most hallgasd meg a verset! 

https://www.youtube.com/watch?v=0vJv8IroFzA 

 Nézd meg a növényt alaposan!  

A galagonya egy tövises ágú bokor. 

Termését gyógyításra használják. 

 Tanuld meg a verset hallás után! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT (CSAK EZ, SEMMI MÁS!!!): 

Kérem videófájl formájában visszaküldeni a GYÖNYÖRŰEN  

MEGTANULT VERSET! Köszönöm! 

 

nyelvtan: 

Tananyag: Az -á betű vázolása, írása 

Szükséges felszerelés: A/4-es nagy vázolólap, Játékház írásfüzet, 

írásfüzet, hegyes postairón, grafitceruza 

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

 Ma az -á betű írott alakjával ismerkedünk meg. 

Az -á betű hosszú magánhangzó.  

 Nézd meg az alábbi videón az -á betű helyes alakítását! 

Figyeld meg, hol helyezkedik el ez a betű! Figyelj az ÉKEZETRE is! 

https://www.youtube.com/watch?v=dztUYKtpLQ0 

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

Figyelmesen készítsd el a különböző méretekben is! 

 A Játékház írásfüzet 67. oldalán írd át a nagy alakú -á betűket! 

https://www.youtube.com/watch?v=psrT9b3FjmA
https://www.youtube.com/watch?v=0vJv8IroFzA
https://www.youtube.com/watch?v=dztUYKtpLQ0


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

Figyelj a helyes testtartásra! Ne kapkodj! Munkád csodaszép legyen! 

ELLENŐRIZZ! NE LEGYEN BENNE HIBA! 

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

a füzetedbe három sor gyönyörű, írott -á betűt!  

Készíts díszítősort is: -a és á betűk váltsák egymást benne! 

Köszönöm szépen! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT (CSAK EZ!!!): 

Ha elkészült, fotózzátok le és küldjétek el nekem az írásfüzet 67. oldalát! 

Köszönöm! 

 

rajz: 

Tananyag: Állatok az állatkertben 1. 

Szükséges felszerelés: A/4-es rajzlap, filctoll 

 Ma képzeletben egy állatkertbe kirándulunk. 

Nézd és hallgasd meg az alábbi videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=msG0LJWkZVE 

 Rajzold le az egyik állatot NAGY ALAKBAN a rajzlap KÖZEPÉRE! 

Részletesen dolgozd ki! FILCTOLLAT használj! 

 HÁTTÉR NEM KELL, AZT HOLNAP FOGOD MEGCSINÁLNI! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT: Fényképezzétek le és  

küldjétek el nekem ezt! Köszönöm! 
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Matematika: 

 
Tízesátlépés előkészítése 
 
A következő gyakorló feladatokkal a tízesre pótlást ismételjük.  
 
Számok bontása 10-es számkörben: https://learningapps.org/5893477 
Tízes átlépés előkészítése, pótlás 10-re  : https://learningapps.org/8438843 
Számképekhez művelet: https://learningapps.org/2521709 
Számolás tízig: https://learningapps.org/3076901 
 
Oldjátok meg a tankönyv 104.oldalát és a munkafüzet 73. oldalát. Ha segítség kell, kérem, írjatok a 
Classroom felületen!  
Használjatok hozzá számegyenest, korongot, korongtartóval, számolópálcikát, ha szükséges! Jó 
munkát!  
 
A munkafüzet és tankönyv megoldásait KÉREM befotózva VISSZAKÜLDENI! 
Köszönöm! 

https://www.youtube.com/watch?v=msG0LJWkZVE
https://learningapps.org/5893477
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