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Irodalom: 

 

Tananyag: Húsvét 

Szükséges eszközök: olvasókönyv 

 Nagyon szép ünnep közeleg, a Húsvét. 

Biztos te is nagyon szereted ezt az ünnepet, sok mindent tudsz már róla. 

 Húsvéthoz sok hagyomány fűződik. A vallási tartalom mellett (Jézus Krisztus feltámadása), a 

tojásfestés, a locsolkodás….stb.. 

 Olvasd el az olvasókönyved 234. oldalán található hús-vét című szöveget szépen, hangosan! 

Ha ügyes vagy, már folyékonyan is megy. 

 Hallgasd meg az alábbi dalt! 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf3n16_B6X0 

 Hallgasd meg Bence (4 éves!!!) kedvenc locsolóversét! 

Ha van kedved, meg is tanulhatod! 

https://www.youtube.com/watch?v=dA4vsFt71ZY 

 Ezzel a játékkal kívánok Nektek Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 

https://wordwall.net/hu/resource/1195288/h%C3%BAsv%C3%A9t 

MA NINCS VISSZAKÜLDENDŐ FELADATOD! 

 

 

 Rajz: 

 

Tananyag: Kellemes ünnepeket! 

 Játsszunk egy jót! 

 Rakd sorba a betűket! 

https://wordwall.net/hu/resource/13174464/h%C3%BAsv%C3%A9t 

 Válogasd szét a rajzocskákat az ünnepekhez! 

https://wordwall.net/hu/resource/1047325/%C3%BCnnepek-p%C3%A1ros%C3%ADt%C3%B3-

ovisoknak 

 Remélem, tetszett!  

NINCS VISSZAKÜLDENDŐ FELADATOD MÁRA. 
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Etika: Húsvéti hagyományok 

 Már sok mindent tudsz a Húsvétról. 

Lehetsz azonban még okosabb. 

 Nézd a képeket és figyelj! Új információkhoz juthatsz. 

https://www.youtube.com/watch?v=s_HOMeNvLp8 

 A vidéki gyerekek másképp ünnepelnek. 

Nézd meg az alábbi videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=Wfin2003mEc 

 Remélem, tetszett! 
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Matematika: 
 
Tízesátlépés – összeadás, 6-hoz adunk 
Nézzétek meg ezt a videót! Nagyon jól megmutatja, hogy hogyan pótolunk 10-re, és hogyan adjuk 
hozzá a maradékot!  
Tízesátlépés: https://www.youtube.com/watch?v=MmQZprHq3rc 
 
Oldjátok meg a tankönyv 119.oldalát és a munkafüzet 77. 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 
9-hez, 8-hoz,7-hez adunk: https://learningapps.org/2131451 
6- hoz adunk: https://learningapps.org/11016593 
9-hez, 8-hoz, 7-hez, 6-hoz adunk: https://learningapps.org/18180290 
6-hoz, 7-hez adunk: https://learningapps.org/18421950 

 

 

 

Környezetismeret:  
Egy kis Húsvét. Ismerkedjünk a húsvéti ünneppel, szokásokkal 
A húsvét története: https://www.youtube.com/watch?v=aXCPYiMYb44 
A húsvét története: https://www.youtube.com/watch?v=p2LaKrdOsR8 
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Húsvéti tojáskereső: https://learningapps.org/4725705 
Húsvéti párkereső: https://learningapps.org/index.php?page=11&s=&category=76 

 

Testnevelés 

1.a 

Újra szökdelések otthon, vagy az udvaron. 

https://www.youtube.com/watch?v=uP2IouaTVHM 
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