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Tananyag: Játsszunk, gyakoroljunk! 

• A mai órát még játékos bemelegítésnek szánom. 

Az alábbi linkek segítségével játszhatsz egy jót. 

Közben gyakorolhatod az olvasást is. 

Jó szórakozást kívánok! 

https://wordwall.net/hu/resource/630879/olvas%c3%a1s/olvas%c3%a1sgyakorl%c3%a1s-meixner-l-

ig 

https://wordwall.net/hu/resource/375019/olvas%c3%a1s/olvas%c3%a1s-1-oszt%c3%a1ly 

https://learningapps.org/1960194 

• Visszaküldendő feladatod ma nincsen. 
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Tananyag: Játékos gyakorlás 

Szükséges felszerelés: hegyes grafit és kék, piros színes ceruzák 

              írásfüzet 

• Végezd el az alábbi linken található feladatot! 

Keresd a párokat, olvasd el a szavakat! 

• Nyisd ki az írásfüzetedet! Hagyj ki egy sort az utolsó munka után! 

• Másold le minden szópár egyik tagját egymás mellé a füzetedbe! 

Ügyelj arra, hogy betűidet a vastag vonalra ültesd rá!  

Ellenőrizd a munkádat! 

• Végül készíts a következő sorba díszítősort két választott betű felhasználásával.  

• Visszaküldendő feladatod ma nincsen. 

• Köszönöm a munkádat!  

https://wordwall.net/hu/resource/11941595/%c3%adr%c3%a1selemek-gyak/%c3%adr%c3%a1s-

meixner-50 

2021.03.08 hétfő Margittai Judit – 1.a 

Matematika 1.a:  
 
Egy kis ismétlés játékos formában! Másoljátok be a (kék) linket, és mehet a játék! 

• Számjegyek, számképek 1-10-ig: https://learningapps.org/2515144 

• Számfogalom 6-ig: https://learningapps.org/2518460 

• Számok bontása 6-ig: https://learningapps.org/2518057 

• Számképek a számegyenesen: https://learningapps.org/2518036 

• Összeadás 5-ös számkörben: https://learningapps.org/3980181 
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Oldjátok meg a hazaküldött „6-ig”gyakorlólapot! (17. oldal van a lap alján) Aki nem kapott ilyet, oldja 
meg az 1+0=    kezdetű, kézzel írt gyakorlót! Használjatok hozzá számegyenest, korongot, 
korongtartóval, számolópálcikát, ha szükséges! Jó munkát!  
 
Technika 1.a:  
Huszárok. Március 15-ére készülünk. Készítsük el a mozgatható papírhuszárt! Előtte hallgassátok meg 
az énekhez megadott zenéket! A kiosztott lapon kedvetek szerint színezzétek ki a huszárotok ruháit, 
majd nyírjátok körbe! Ha végeztetek a kapott Milton kapoccsal tudjátok összeilleszteni a tanult 
módon. Ha a szüleitektől segítséget kell, kérjetek, de kérdezzétek meg, hogy mikor alkalmas nekik! 
Jó munkát! 
 
Ének 1.a 
Kedveseim hallgassátok a következő dalokat! Emlékezzünk az 1848-as forradalomra és 
szabadságharcra!  

• 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  

• Kolompos: Jönnek a huszárok: https://www.youtube.com/watch?v=k_EEbBeLzVc 
 

Testnevelés 

Tornásszatok a fülemüle zenekarral! 

https://www.youtube.com/watch?v=f7j-

7Yoztxk&list=RDDWAHGTBhbl8&index=7 

 

Tantárgy: informatika 

 

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

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

 

File:   03 08 info 1a  

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 

ismeretlenek! 
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- 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:  2020.03.16. 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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