
2021. 03.11. csütörtök 1.a – Margittai Judit 

Ének 1.a 
Készülünk Március 15-ére Zenehallgatás. Másoljátok be a (kék) linket, és mehet a dal!  
Huszárok: toborzó: https://www.youtube.com/watch?v=kV68h3FKDpg 
Kossuth nóta: https://www.youtube.com/watch?v=LkRv4-qQRTw 
Kossuth Lajos táborában, …https://www.youtube.com/watch?v=F7NxQKPrTLQ 
Esik az eső, ázik a heveder: https://www.youtube.com/watch?v=EZ-X_m6TPd4 
Föl föl vitézek: https://www.youtube.com/watch?v=Iz-fVn2GVuQ 
Huszárosra vágatom: https://www.youtube.com/watch?v=cXMwvGk5hus 
Kolompos: Jönnek a huszárok: https://www.youtube.com/watch?v=k_EEbBeLzVc 

 

Matek 1.a  
Egy kis ismétlés, gyakorlás játékos formában! Másoljátok be a (kék) linket, és mehet a játék! 
Ötös számkör: https://learningapps.org/2684837 
Számképek számegyenesen 8-ig: https://learningapps.org/2519820 
Számok bontásai számképekkel (4,5,6,7nevei): https://learningapps.org/2518833 
Kivonás 5-ig: https://learningapps.org/2664244 
Képekhez kivonás 5-ös számkör: https://learningapps.org/2518645 
 
Oldjátok meg a hazaküldött „Számok nagyságviszonya” gyakorlólapot! (21. oldal van a lap alján) ki 
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!  
 

Testnevelés 

1.a 

Tornázzatok a mesére! 

https://www.youtube.com/watch?v=TzcuWJ0lak4&list=PL_pjtNg2FxAo2e46df

4gBeIAwOqOYSZxm&index=3 
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Irodalom:  

Tananyag: Az olvasás gyakorlása, képhez mondatok rendelése 

Szükséges eszközök: Olvasókönyv, a 28. borítékos feladat 

• Melegíts be az alábbi játékkal! 

(A szavakat kell hangokra bontani a tanult módon.) 

https://wordwall.net/hu/resource/613202/olvas%c3%a1s/hangokra-bont%c3%a1s 

• Nyisd ki az olvasókönyvedet a 108. oldalon! 

Olvasd el a kékkel írt szavakat szótagolva, majd mondd ki egyben is! 

Gyakorold a szavak olvasását legalább ötször! 

• Olvasd el a kérdő mondatokat! 

A képek segítségével add meg az egész mondatos válaszokat! 

Gyakorold a mondatok olvasását legalább ötször! 

• Visszaküldendő házi feladat: A 28. borítékos feladat elvégzése. 

Rakd egymás alá a képeket! 

Minden képhez több mondat tartozik. 

Tedd ezeket a megfelelő kép mellé! Ellenőrizz! 

Elkészült munkádat fényképezzétek le és küldjétek el nekem! 

Köszönöm szépen! 

Rajz: 

Tananyag: Mesebeli kert tervezése (2.) 

Szükséges eszközök: A tegnap készített varázslatos kert rajza 

          vízfesték, vastag, vékony ecset, tálka vízzel 

• Most a tegnapi munkádat fogod befejezni. 

Kerted hátterét foltfestéssel készítheted el. 

Nézd meg a mellékelt képet! Ugye, emlékszel már? 

A színek bátran egymásba olvadhatnak. 

• Válassz a képedhez illő színeket! 

Készítsd el a mesekert hátterét! 

• Visszaküldendő házi feladat: Ha megszáradt a munkád,  

fényképezzétek le és küldjétek el nekem! 

Köszönöm szépen! 

•  
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