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Irodalom: 

Tananyag: A -c és a -cs betűk differenciálása 

Szükséges felszerelés: olvasókönyv, Játékház feladatlapok, színes ceruzák 

 

 Melegíts be az alábbi játékos feladatokkal! 

https://wordwall.net/hu/resource/1270982/olvas%c3%a1s/meixner-124-cs-c 

https://wordwall.net/hu/resource/11966286/irodalom/c-cs-hall%c3%a1si-

differenci%c3%a1l%c3%a1sa 

 Nyisd ki az olvasókönyvedet a 122. oldalon! 

Olvasd el végig hangosan a betűket, szótagokat, szavakat!  

 Olvasd el a rövid történetet Ciliről! 

 Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján szóban! 

 GYAKOROLD A SZÖVEG HANGOS OLVASÁSÁT LEGALÁBB ÖTSZÖR! 

 VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT:  

Végezd el a Játékház munkafüzet 55. oldalán található 2. feladatot! 

Színezz a mondatoknak megfelelően! 

Elkészült munkádat fotózzátok le és küldjétek el! Köszönöm! 

 

 

Rajz: 

Tananyag: Rajz a természetről – madarak (2.) 

Szükséges eszközök: A tegnap készített kismadár rajza, vízfesték, ecset, tálka vízzel 

 Ma a TEGNAPI RAJZOD hátterét fogod elkészíteni. 

 Nézd meg újra az alábbi rövid filmet a madarakról! 

Figyeld meg a környezetüket, ahol élnek! 

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

 Grafitceruzával vázold, majd fesd meg a kismadarad környezetét! 

Élénk, tavaszi színeket használj! 

 VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT: Fényképezzétek be elkészült munkádat és 

küldjétek el nekem! Köszönöm szépen! 

 

2021. 04.08. csütörtök 1.a – Margittai Judit 

Ének 1.a 
 
Hallgassátok szeretettel! Ha ismeritek valamelyik dalt, énekeljétek velük! 

https://wordwall.net/hu/resource/1270982/olvas%c3%a1s/meixner-124-cs-c
https://wordwall.net/hu/resource/11966286/irodalom/c-cs-hall%c3%a1si-differenci%c3%a1l%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/11966286/irodalom/c-cs-hall%c3%a1si-differenci%c3%a1l%c3%a1sa
https://www.youtube.com/watch?v=AkaTTNH_pcs


 
Kolompos: Ekete, pekete:https://www.youtube.com/watch?v=am-
qaXsdNrQ&list=RDEMobhzL_Xq0aZaI4xA2cbKMg&start_radio=1 
Kolompos: Én elmentem: https://www.youtube.com/watch?v=7-s9Offdcvg 
Játék: https://learningapps.org/9509973 
 
Készítsetek az egyik dalról rajzot! 
Töltsétek fel a kész munkáról készült fotót a Classroom felületre! 
 

Matek 1.a  
 
Kedveseim! 
A mai feladatunk: Tízesátlépés – összeadás, háromhoz és kettőhöz adunk 
Nézzétek meg ezt a videót! Nagyon jól megmutatja, hogy hogyan pótolunk 10-re, és hogyan adjuk 
hozzá a maradékot!  
Tízesátlépés: https://www.youtube.com/watch?v=MmQZprHq3rc 
 
Oldjátok meg a tankönyv 121. oldalát és a munkafüzet 79. 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! 
 

Játok a gyakorláshoz: 
Tízes pótlás: https://learningapps.org/8438843 
Számok bontása 10-es számkörben: https://learningapps.org/5893477 
4-hez, 3-hoz, 2-höz adunk: https://learningapps.org/11016951 
5-höz, 4-hez adunk: https://learningapps.org/10076633 
9-hez, 8-hoz, 7-hez, 6-hoz adunk: https://learningapps.org/18180290 
9-hez, 8-hoz, 7-hez, 6-hoz, 5-höz, 4-hez adunk: https://learningapps.org/10273633 
 
 

Testnevelés 

1a 

Mozogjatok a gyerekekkel 

https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw 
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