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Irodalom: 

Tananyag: Szavak, mondatok, szöveg hangsúlyos olvasása 

Szükséges felszerelés: olvasókönyv 

• Lássuk, milyen ügyes vagy már! Keresd a -cs betűs szavakat az  

alábbi játék segítségével!  

https://wordwall.net/hu/resource/13309832/cs-bet%C5%B1 

• Nyisd ki az olvasókönyvedet a 124. oldalon! 

Olvasd el hangosan, nagy figyelemmel a rövid magánhangzókat! 

• Olvasd el a szavakat is, majd keresd meg a hozzájuk tartozó képeket! 

Mutass rájuk! 

• Most olvasd hangosan a szavak alatt található 6 mondatot!  

A mondatok végén vidd le a hangodat! 

• Hallgasd meg az alábbi dalt!  

https://www.youtube.com/watch?v=k9zMsRUfi1g 

• Olvasd el a történetet, mely öregapóról és az almafáról szól! 

GYAKOROLD A HANGOS OLVASÁSÁT, AMÍG CSODASZÉPEN NEM MEGY! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT NINCSEN! 

(De az iskolában hangos olvasás felméréssel kezdünk.) 

 

Nyelvtan: 

Tananyag: A -r betű vázolása, írása 

Szükséges felszerelés: A/4-es vázolólap, Játékház írásfüzet, írásfüzet, 

              postairón, hegyes grafitceruzák 

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

• Ma a -r betű írott alakjával ismerkedünk meg. 

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

FIGYELG MEG JÓL, HOL HELYEZKEDIK EL EZ A BETŰ! 

https://www.youtube.com/watch?v=h4GonnUhyz4 

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

Figyelmesen készítsd el a különböző méretekben is! 

• A Játékház írásfüzet 70. oldalán írd át a nagy alakú -r betűket! 

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

Alaposan nézd meg a betűkapcsolásokat! 

• Figyelj a helyes testtartásra! Ne kapkodj! Munkád csodaszép legyen! 

ELLENŐRIZZ! NE MARADJON BENNE HIBA! 
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• Nyisd ki az írásfüzetedet! Hagyj ki egy sort az előző munkád után, s írj a  

a füzetedbe három sor gyönyörű, írott -r betűt!  

Készíts díszítősort is: -r és -g betűk váltsák egymást benne! 

(A díszítősor piros és kék színű.) 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT (CSAK EZ!!!!): 

Fényképezzétek le a 70. oldalt és küldjétek el nekem! 

Köszönöm! 

 

Magyar nyelvi fejlesztés: 

• Nézd meg a képeket! 

Olvasd el a hozzájuk tartozó zöldségek neveit! 

Mondd ki hangosan is! 

Tanuld meg őket! 

 

fokhagyma  paprika hagyma  spárga  
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Néptánc 1.a 
Nézzétek szeretettel! Ha tudtok, mozogjatok a gyerekekkel egy kicsit! 
Rábaközi játékok: https://www.youtube.com/watch?v=QuelhXUtKpQ 
Rábaközi táncok: https://www.youtube.com/watch?v=Y5TGg6cW5vk 
 

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 122. oldalát és a munkafüzet 80. 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! 
 

Játékok 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 
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