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Irodalom: 

Tananyag: Olvasási gyakorlatok 2. 

Szükséges felszerelés: olvasókönyv 

• Ma is a hangos olvasást fogod gyakorolni! 

• Játékokkal kezdünk. Olvass hangosan! 

https://wordwall.net/hu/resource/1109310/hangos-olvas%C3%A1s 

https://wordwall.net/hu/resource/1275263/olvas%C3%A1s-gyakorl%C3%A1sa-sz-ut%C3%A1n 

• Nyisd ki az olvasókönyvet a 117. oldalon! HANGOSAN OLVASS! 

• Olvasd el a mássalhangzókat és a magánhangzókat figyelmesen! 

• Olvasd el a szótagokat és a szavakat! A szavakat mondd ki egyben is! 

• Olvasd el a mondatokat! Ügyelj a mondatvégi írásjelekre! 

• Gyakorold a mondatok olvasását, MÍG NAGYON SZÉPEN NEM MEGY! 

(Legalább ötször olvasd el hangosan!) 

• VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT MA NINCS! OLVASS SOKAT HANGOSAN! 

 

Nyelvtan: 

Tananyag: Gyakorlás – másolás, írás nyomtatottról 

Szükséges eszközök: Játékház írásfüzet, írásfüzet, hegyes grafitceruzák 

• Melegítsd be a szokott módon az ujjacskáidat, kezedet, válladat! 

• Nyisd ki a Játékház írásfüzetedet a 68. oldalon és végezd el a feladatokat! 

- Írd át, majd írd végig a betűket, szavakat! NE KAPKODJ! 

- Írd a képek mellé a nevüket! (cápa, háló, páva) 

- Írd le a nyomtatott szavak alá az írott alakjukat! 

A BETŰK A VASTAG VONALRA KERÜLJENEK! 

- Írd át, majd másold le a szavakat, ha elfér, többször is! 

• Figyelj arra, hogy HELYESEN ÜLJ, GYÖNYÖRŰEN dolgozz! 

ELLENŐRIZD A MUNKÁDAT! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT (CSAK EZ!): 

Vedd elő az írásfüzetedet, hagyj ki egy sort benne! 

Indítsd el a játékot! Másold le a nyolc szót írott betűkkel a füzetedbe! 

A BETŰK A VASTAG VONALRA KERÜLJENEK! ELLENŐRIZZ! 

https://wordwall.net/hu/resource/926163/%c3%adr%c3%a1s/p%c3%b6rgess-%c3%a9s-

m%c3%a1solj-%c3%adrottan-v-ofi 

EZT KÉREM BEFOTÓZNI! KÖSZÖNÖM! 
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Magyar nyelvi fejlesztés: 

Tananyag: Bútorok 

• Nézd meg a képeket! 

Olvasd el a hozzájuk tartozó bútorneveket! 

Mondd ki hangosan is!  

Tanuld meg őket! 
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2021. 03.26. péntek 1.a – Margittai Judit 

Matek 1.a  
 
Tízesátlépés – összeadás, 8-hoz adunk 
 
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 
8-hoz adunk: https://learningapps.org/10048053 
8-hoz adunk: https://learningapps.org/6507377 
9-hez adunk: https://learningapps.org/6507359 
8-hoz, 9-hezadunk: https://learningapps.org/6518882 
 
Oldjátok meg a tankönyv 117.oldalát és a munkafüzet 75. 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! 

 

Néptánc 1.a 
Készüljünk Húsvétra! 

Nézzétek szeretettel! Ha tudtok mozogjatok a gyerekekkel egy kicsit! 

Húshagyó: https://www.youtube.com/watch?v=7WPHDa2k9DE&list=RDY5TGg6cW5vk&index=2  
Nádasmenti húsvétolás: 

https://www.youtube.com/watch?v=FbCscCPptDw&list=RDHKiOtGpfDVE&index=18 
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