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Irodalom: 

Tananyag: A -b és a -p betű differenciálása 

Szükséges eszközök: Olvasókönyv, színes ceruzák 

                                     Játékház feladatlapok 

• Melegíts be az alábbi játékos feladattal! 

https://wordwall.net/hu/resource/6226825/olvas%c3%a1s/olvas%c3%a1s-gyakorl%c3%a1s 

• Nyisd ki az olvasókönyvedet a 109. oldalon! 

Nagy figyelemmel olvass! A betűktől haladj a mondatok felé! 

A szótagolva leírt szavakat egybe is mondd ki! 

Gyakorold az olvasást sokszor, hogy valóban szépen menjen! 

• VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT: Töltsd ki a Játékház feladatlapok 50. oldalát! 

Fényképezzétek le, s küldjétek el CSAK EZT NEKEM! Köszönöm! 

 

 

Nyelvtan: 

Tananyag: Az írott -j betű vázolása, írása, kapcsolása 

Szükséges eszközök: kék postairón, grafitceruza, A/4-es, -j betűs vázolólap, 

           Játékház írásfüzet, írásfüzet 

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

• Nézd meg az alábbi videón a -j betű helyes alakítását! 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ5YkwpNXVA 

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

Figyelmesen készítsd el a különböző méretekben is! 

• A Játékház írásfüzet 62. oldalán írd át a nagy alakú -j betűket! 

• Olvasd el az írott szavakat, betűkapcsolatokat! 

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

Figyelj a helyes testtartásra! Munkád most is csodaszép legyen! 

Ellenőrizd a munkádat! 

• Nyisd ki az írásfüzetedet! Hagyj ki egy sort az előző munkád után, s írj a  

a füzetedbe három sor gyönyörű, írott -j betűt! Készíts díszítősort is! 

Köszönöm szépen! 

• VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT: Fényképezzétek le, s küldjétek el nekem 

a Játékház írásfüzet kitöltött, 62. oldalát! CSAK EZT KÉREM! Köszönöm szépen! 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/6226825/olvas%c3%a1s/olvas%c3%a1s-gyakorl%c3%a1s
https://www.youtube.com/watch?v=zJ5YkwpNXVA


Magyar nyelvi fejlesztés: 

Tananyag: Állatnevek 

• Nézd meg a képeket! 

Olvasd el a hozzájuk tartozó állatneveket! 

Mondd ki hangosan is! 

Tanuld meg őket! 
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Matek 1-a 
Egy kis ismétlés játékos formában! Másoljátok be a (kék) linket, és mehet a játék! 
Számok bontásai összeadással: https://learningapps.org/2518713 
A kivonás gyakorlása 5-ig: https://learningapps.org/2786555 
Képek sorba rendezése: https://learningapps.org/2732820 
Képhez művelet, hatos számkör: https://learningapps.org/2517507 

https://learningapps.org/2518713
https://learningapps.org/2786555
https://learningapps.org/2732820
https://learningapps.org/2517507


Számfogalom 6-ig: https://learningapps.org/2518614 
Kivonás hatos számkörben: https://learningapps.org/2517201 
 
Oldjátok meg a hazaküldött „Láncszámolás” gyakorlólapot! (22. 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!  

 

Néptánc 1.a 
Ismerős táncok. Nézzétek meg a következő táncokat! Játsszátok el a kendős játékot otthon! 
Tanítsátok meg a családnak, ha van rá idejük! 
Kanász és Sudridom: https://www.youtube.com/watch?v=jfZM0AOkKFA 
Én az éjjel álmomban: https://www.youtube.com/watch?v=ybiBk5CPKQ4 
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