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Matek 1.a  
 
Tízesátlépés előkészítése 
 
A következő gyakorló feladatokkal még mindig a tízesre pótlást ismételjük. Csináljátok meg minél 
többször! 
 
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 113, 114. oldalát. Ha segítség kell, kérem, írjatok a Classroom felületen!  
Használjatok hozzá számegyenest, korongot- korongtartóval, számolópálcikát  -ha szükséges!  
Jó munkát!  
 
A tankönyv megoldásait KÉREM befotózva VISSZAKÜLDENI! 
Köszönöm! 
 
 
Környezet 1.a 
 
Március 22. a Víz világnapja! 
Nézzétek szeretettel a következőket! 
 
A víz körforgása: https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs 
Kell a víz : https://www.youtube.com/watch?v=kBcArya1z1M 
Valamit visz a víz: https://www.youtube.com/watch?v=y_Pnp-rxNA0 
 
Készítsetek egy rajzot a víz körforgásáról! 
 
Töltsétek fel a kész munkáról készült fotót a Classroom felületre! 

 
Matematika korrepetálás 1.a  

Kedves Dorka, Meli, Denis, Denis, Nati, Jamina, Seba, Józsi! És aki még szeretne gyakorolni! 
A mai feladat: Dobjál a dobókockával hármat, és a számokat add össze.  (pl: 3+4+6=13)  Írjál a füzetbe 
tíz ilyen háromtagú összeadást! Ha kell, használj számegyenest, korongot, pálcikát! 
Jó munkát! 
A megoldásokat KÉREM befotózva VISSZAKÜLDENI! 
Köszönöm! 
 
 

rajz: 

Tananyag: Állatok az állatkertben 2. 
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Szükséges eszközök: A tegnap elkészített állat filctollas rajza, 

           színes ceruzák 

• Nézd meg a képeket újra! FIGYELD meg a rajzolt állatod KÖRNYEZETÉT! 

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

• Készítsd el a rajzod HÁTTERÉT SZÍNES CERUZÁVAL figyelmesen, igényesen! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT: 

Fényképezzétek le elkészült munkádat, s küldjétek el nekem! 

Köszönöm! 

 

 

etika: 

Tananyag: Tulajdonságok – ellentétek 2. 

• Nézd meg a Szorgalmas és a rest leány című magyar népmesét! 

https://www.youtube.com/watch?v=tADkcAzu_-Q 

• A rest szó jelentése: lusta. 

• Keresd meg a mese alapján az alábbi szavak ellentétét! 

szorgalmas, okos, segítőkész, szép, jószívű, bátor, kedves 

• Magyarázd meg a mese alapján, mit jelent az alábbi közmondás: 

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADATOD NINCSEN! 

 

INFORMATIKA 

Email esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, 

esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 
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Tantárgy: informatika 

Téma:  Húsvéti kirakó 

Kedves Gyerekek! 

 

Közeleg a húsvét és ezzel együtt a tavaszi szünet ideje is. 

A mai alkalommal egy játékos feladatot fogtok kapni. 

Három nyulat kell kiraknotok az alábbi kirakó segítségével. 

Ha kedvet kaptok itt találtok több ilyen játékos kirakót is. 

Kattintsatok az alábbi linkre, kezdődjék a játék! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2489a8435766&fbclid=IwAR0m6yk_hTv4qpVjjwlE2TJc

EVRiOlId1PoR6qx8pOFwYWUxM4P6PH4YtwQ 
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Házi feladat: 

 

NINCS! 

 

Házi feladatot küldeni nem kell! 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

Testnevelés 

1a 

Tesimanji 

Írd le nekem, hogy hányadik szintre jutottál! 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Q4BOhiXzk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Q4BOhiXzk

