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Irodalom: 

Tananyag: Gyakorlás, a -b és a -d betű differenciálása 

Szükséges eszközök: olvasókönyv, 29. borítékos feladat 

Melegíts be az alábbi játékkal! 

https://wordwall.net/hu/resource/12986513/gy-bet%C5%B1-keres%C3%A9se 

 Nyisd ki az olvasókönyvedet a 115. oldalon! 

 Olvasd el a betűsort nagyon figyelmesen! 

Ügyelj a -b és a -d betűkre és a magánhangzók időtartamára! 

 Olvasd végig a betűkapcsolatokat, a szavakat és a mondatokat is! 

 Gyakorold az olvasást, amíg szépen nem megy, legalább ötször! 

 Tapsold le a képek neveit! Hol hallod a -d hangot, hol a -b-t? 

Mutasd meg a betűjét! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT: A 29. borítékos feladat 

a. Tedd ki a képeket EGYMÁS MELLÉ! 

    Rakd ki a szótagokból a szavakat a KÉPEK ALÁ! 

(zászló, tészta, disznó, zokni, szikla, szilva, László, pózna) 

b. Rakd ki a szótagokból a szavakat EGYMÁS MELLÉ! 

(szálka, tiszta, paszta, szakma, szajkó szeplő, szánkázik) 

Fényképezzétek le és küldjétek el nekem! Köszönöm! 

 

Nyelvtan: 

Tananyag: A -sz betű kapcsolása, írás nyomtatottról, képről 

Szükséges felszerelés: Játékház írásfüzet 

 Játsszunk egyet az írott betűs szavakkal! 

https://wordwall.net/hu/resource/2189279/%c3%adr%c3%a1s/s-sz-%c3%a9s-z-bet%c5%b1s-szavak-

v%c3%a1logat%c3%a1sa 

 Melegítsd be a szokott módon az ujjacskáidat, kezedet, válladat! 

 Nyisd ki a Játékház írásfüzetedet a 66. oldalon és végezd el a feladatokat! 

- Írd át, majd írd végig a betűket, szavakat! 

- Írd a képek mellé a nevüket! (szív, sín, satu, szőlő) 

- Írd le a nyomtatott szavak alá az írott alakjukat! 

Vigyázz, a betűket a vastag vonalra ültesd! 

- Írd át, majd másold le a szavakat! 

 Figyelj arra, hogy HELYESEN ÜLJ, GYÖNYÖRŰEN dolgozz! 

ELLENŐRIZD A MUNKÁDAT! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT: Fotózzátok le az oldalt, s küldjétek el nekem! 

Köszönöm! 
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2021.03.22 hétfő Margittai Judit – 1.a 

Matematika 1.a:  
 
Tízesátlépés előkészítése 
 
A következő gyakorló feladatokkal a tízesre pótlást ismételjük.  
 
Számok bontása 10-es számkörben: https://learningapps.org/5893477 
Tízes átlépés előkészítése, pótlás 10-re  : https://learningapps.org/8438843 
Számképekhez művelet: https://learningapps.org/2521709 
Számolás tízig: https://learningapps.org/3076901 
 
Oldjátok meg a tankönyv 103.oldalát és a munkafüzet 70. 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! 
 
Technika 1.a:  
 
Ma Origamit fogtok készíteni! Szeretném, ha sikerülne a békát meghajtogatnotok. Vegyetek egy sima 
lapot a munkához, majd a kész brekit kiszínezhetitek kedvetek szerint! 
Ha van kedvetek még dolgozni lehet repülőt, vagy tulipánt hajtani. Ha segítséget kértek a szülőktől, 
kérdezzétek meg, mikor alkalmas nekik! 
Jó munkát!  
 
Ugráló béka hajtogatása: https://www.youtube.com/watch?v=4DC9Izn5OeA 
 
fiúk: papírrepülő:  https://www.youtube.com/watch?v=nXts47XWx-8 
 
lányok:  tulipán: https://www.youtube.com/watch?v=uGy9P8qPogE 
 
 
 
Ének 1.a 
 
Kedveseim!  
A következő játékban szereplő ismert dalokat énekeljétek el!   
Dalfelismerés: 
https://learningapps.org/2482263 
 

Testnevelés 

1.a 

Próbáld megtanulni a gyakorlatot és írd meg, hogy sikerült-e? Ha van kedved, küldhetsz róla 

videót is! 

https://www.youtube.com/watch?v=GwRKHqgJMN4&t=38s 
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