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Irodalom: 

Tananyag: A -cs betű tanulása 

Szükséges eszközök: olvasókönyv 

 Ma a -cs hang jelével, a -cs betűvel fogsz megismerkedni. 

 Nézd meg az alábbi videót! Csináld végig a feladatokat! 

Gyakorold a film végén található nyelvtörő elmondását! 

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

 Gyűjts te is még -cs hanggal kezdődő szavakat! 

 Nyisd ki az olvasókönyvedet a 119. oldalon! 

Olvasd el a mássalhangzókat és a magánhangzókat hangosan, figyelmesen! 

Figyelj a hangok időtartamára (hosszúságára)! 

 Olvasd el a szótagokat és a szavakat is hangosan! 

 Végül olvasd el a kiscsibék történetét legalább háromszor, figyelmesen!  

A mondatok végén vidd le a hangodat! 

 Végezd el az alábbi feladatot! 

https://wordwall.net/hu/resource/1764944/olvas%c3%a1s/kis-csi-b%c3%a9k 

VISSZAKÜLDENDŐ: A megoldást kérem befotózni! Köszönöm! 

 GYAKOROLD AZ OLVASÁST NAGYON SOKSZOR! 

 

 

Nyelvtan: 

Tananyag: A -g betű írása 

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

írásfüzet, hegyes postairón, grafitceruza, piros és kék ceruza 

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

 Ma a -g betű írott alakjával ismerkedünk meg. 

A -g betű egyjegyű mássalhangzó.  

 Nézd meg az alábbi videón a -g betű helyes alakítását! 

FIGYELG MEG JÓL, HOL HELYEZKEDIK EL EZ A BETŰ! 

https://www.youtube.com/watch?v=tGMpqloM57M 

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

Figyelmesen készítsd el a különböző méretekben is! 

 A Játékház írásfüzet 69. oldalán írd át a nagy alakú -g betűket! 

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

(A képek nevei: gól, gőz, szög) 

https://www.youtube.com/watch?v=BDyTqbQl_Ys
https://wordwall.net/hu/resource/1764944/olvas%c3%a1s/kis-csi-b%c3%a9k
https://www.youtube.com/watch?v=tGMpqloM57M


 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 -g betűt!  

Készíts díszítősort is: -g és -d betűk váltsák egymást benne! 

(A díszítősor piros és kék színű.) 

Köszönöm szépen! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT (CSAK EZ!!!): 

Ha elkészült, fotózzátok le és küldjétek el nekem az írásfüzet 69. oldalát! 

Köszönöm! 

 

2021. 03.29. hétfő 1.a – Margittai Judit 

Matematika: 
Tízesátlépés – összeadás, 7-hez adunk 
 
Oldjátok meg a tankönyv 118.oldalát és a munkafüzet 76. 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! 
 
Játékok a gyakorláshoz! 
Számok bontása 10-es számkörben: https://learningapps.org/5893477 
Tízes átlépés előkészítése, pótlás 10-re  : https://learningapps.org/8438843 
8-hoz, 9-hez adunk: https://learningapps.org/6518882 
7-hez adunk: https://learningapps.org/6685767 
9-hez, 8-hoz,7-hez adunk: https://learningapps.org/2131451 
Számok 20-ig: https://learningapps.org/1228569 
7-hez adunk: https://learningapps.org/6685728 
7-hez adunk: https://learningapps.org/6685767 

 

Technika: 

Húsvéti tojásfestés. 
Te hogyan fested otthon a tojásokat? 
Íme néhány ötlet: 
https://www.youtube.com/watch?v=P1N8MoludA0 
https://www.youtube.com/watch?v=-BiEparXq20 
https://www.youtube.com/watch?v=Sro24bBPLCA 

A festett vagy rajzolt tojásokról kérnék majd Húsvét után fotót küldeni!  

 
Ének:  
Hallgassátok szeretettel! Ha sikerül megtanulni az első ének egy-két versszakát, nagyon fogok örülni! 
Szívesen meghallgatnám! Küldjétek el egy hangfájlban! (szorgalmi feladat) 
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Kolompos: Ma van húsvét napja: 
https://www.youtube.com/watch?v=DVIhcUI02RY 
Kolompos: Télbúcsúztató: 
https://www.youtube.com/watch?v=wJdN2kz6C5M 

 

Testnevelés 

1.a 

írd meg, hogy hányadik szintre jutottál? 

https://www.youtube.com/watch?v=00Qwq3R0hf4 
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