
2021.03.10_1.o 

 

Rajz:  

Tananyag: Mesebeli kert tervezése  

Szükséges eszközök: A/4-es rajzlap, grafitceruza, filctollak 

• A mai rajzórán a tegnapi kastély mesebeli kertjét fogod elkészíteni. 

Ebben a kertben hatalmas fák állnak, különleges, színes virágok nyílnak. 

A fákon madarak énekelnek. 

• Grafitceruzával tervezz, ezután filctollal dolgozz! 

• A hátteret ma nem kell elkészíteni, azt a következő órán 

festeni fogjuk. 

• Ha van kedved, rajzolás közben hallgasd az alábbi gyönyörű zenét! 

• Visszaküldendő feladatod ma még nincsen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6UZi_QYtM8 

 

 

 

Etika:  

Tananyag: Jótett helyébe jót várj! 

Hallgasd meg az alábbi mesét, majd válaszolj szóban a kérdésekre! 

Miért indult hosszú útra Jakab? 

Hogyan segített a galambnak? 

Mivel hálálta meg a madár a fiú segítségét? 

Mi lett Jakab jutalma a segítőkészségéért? 

Magyarázd meg a közmondást: Jótett helyébe jót várj! 

https://www.youtube.com/watch?v=2BjlJgJXI1g 

Visszaküldendő feladatod nincsen. 
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Matek 1.a  
Kedvesek!  
Egy kis ismétlés játékos formában! Másoljátok be a (kék) linket, és mehet a játék! 
Képekhez művelet, ötös számkörben: https://learningapps.org/2717794 
Számok bontása 5-ig: https://learningapps.org/2616985 
Számok bontása 6-ig: https://learningapps.org/2518042 
Összeadás, kivonás 7-ig: https://learningapps.org/2854600 
Számok bontásai összeadással 7-ig: https://learningapps.org/2519276 
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Oldjátok meg a hazaküldött „8-ig”gyakorlólapot! (20. oldal van a lap alján) Aki lemaradt a 
számírásban, a munkafüzet következő számát tanulja, írja! Akinek küldtem számírás gyakorlót, azon 
is dolgozzon! Használjatok hozzá számegyenest, korongot, korongtartóval, számolópálcikát, ha 
szükséges! Jó munkát!  

 

Környezet 1.a 
Kedveseim! 
Az otthoni tanulásunk egyik elengedhetetlen feltétele a helyes időbeosztás, a napirend. Gondolom, 
szüleitekkel már megbeszéltétek, hogy ebben az új helyzetben milyen időbeosztásotok lesz a 
hétköznapokon. Mikor tanultok, pihentek, mozogtok, levegőztök, játszotok. Kérem, hogy vegyetek 
elő egy rajzlapot, és rajzoljátok le a napotokat! Legalább nyolc részre osszátok el a lapot! Legyen 
benne az alvás, a tisztálkodás, a tanulás, a játék… 
Jó munkát! 
 
És egy kis játék: Napszakok: https://learningapps.org/5966867 
 

Matematika korrepetálás 1.a  

Kedves Dorka, Meli, Denis, Denis, Nati, Jamina, Seba, Józsi! 
A mai feladat: Dobjál a két dobókockával, és a két számot add össze. Írd le a füzetedbe az 
összeadásokat! Ha kell, használj számegyenest, korongot, pálcikát! 
 

Testnevelés 

1.a 

Mozogjatok játékok segítségével! 

https://www.youtube.com/watch?v=82w2QilN_7g&list=PL_pjtNg2FxAo2jfFW

aiRBzapepDbfv03Q 

 

informatika 

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

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

 

File:   03 10 info 1a 2 

Téma:  Zengő ABC 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Ezen a héten Móra Ferenc A zengő ABC című versével foglalkozunk. 

- Először hallgassátok meg a verset! 

- Majd tanuljátok meg azoknak a szavaknak a jelentését, melyek valószínűleg nektek is 

https://learningapps.org/5966867
https://www.youtube.com/watch?v=82w2QilN_7g&list=PL_pjtNg2FxAo2jfFWaiRBzapepDbfv03Q
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ismeretlenek! 

- Utána olvassátok el soronként a verset, így gyakorolhatjátok az olvasást! 

- Ezután megismerkedünk a versben lévő rímekkel! 

Az alábbi linken nézhetitek meg a feladatokat: 

https://drive.google.com/file/d/1OLTQXH5dP6XsThYRAG9Ngqu06td9f8gp/view 

 

Házi feladat: 

Végül, kérlek benneteket, hogy keressetek még több rímet, írjátok le, majd fotózzátok 

le és küldjétek el nekem az alábbi címre: 

czzsolt@vmaibp.hu 
 
 
Határidő:  2021.03.19. 12:00 óra 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

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

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