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Nyelvtan: 

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

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

           Játékház írásfüzet, írásfüzet 

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

• Ma a -sz betű írott alakjával ismerkedünk meg. 

A -sz betű kétjegyű mássalhangzó. Elemeit külön-külön már tanultuk. 

(s+z=sz) 

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

Figyeld meg, hol helyezkedik el ez a betű! 

https://www.youtube.com/watch?v=4rSYfwxXYH0 

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

Figyelmesen készítsd el a különböző méretekben is! 

• A Játékház írásfüzet 65. oldalán írd át a nagy alakú -sz betűket! 

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

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 -sz betűt! Készíts díszítősort is! 

Köszönöm szépen! 

• VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT (CSAK EZ!!!): 

Ha elkészült, fotózzátok le és küldjétek el nekem az írásfüzet 65. oldalát! 

Köszönöm! 

 

Rajz:  

Tananyag: Állatok a környezetünkben 

Szükséges eszközök: A tegnapi rajz a cicáról, színes ceruzák 

• Ma a tegnapi rajzodat fogod befejezni. 

Tervezd meg a rajzod HÁTTERÉT színes ceruzával! 

Legalább 3-4 színt használj! 

• Lássunk egy-két példát! 

• VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT: Elkészült munkádat fényképezzétek le 

és küldjétek át nekem! Köszönöm szépen! 

                            

https://www.youtube.com/watch?v=4rSYfwxXYH0
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Matek 1.a 

Egy kis ismétlés játékos formában! Másoljátok be a (kék) linket, és mehet a játék! 
Számok bontásai 7-ig: https://learningapps.org/2519291 
Számok bontása 6-ig: https://learningapps.org/2516629 
Számok bontásai összeadással (3,4,5,6 számképe): https://learningapps.org/2518735 
Számok bontásai 6-ig: https://learningapps.org/2518066 
Képekhez művelet 6-os számkör: https://learningapps.org/2518021 
Kivonás (7-es számkör):   https://learningapps.org/2519309 
Oldjátok meg a hazaküldött „Számolj!” gyakorlólapot! (24. 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!  
 

Testnevelés 

1.a 

Végezzétek el a zenés gimnasztikát párnával! 

https://www.youtube.com/watch?v=a2UG-ZVo0FM 
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