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Irodalom: 

Tananyag: Hangos olvasás gyakorlása- Mássalhangzó torlódás 

Szükséges felszerelés: olvasókönyv, Játékház feladatlapok, színes ceruzák 

• Gyakorold a szavak HANGOS olvasását a játékok segítségével! 

https://wordwall.net/hu/resource/11470866/olvas%c3%a1s/m%c3%a1ssalhangz%c3%b3-

torl%c3%b3d%c3%a1s-n%c3%a9gybet%c5%b1s-sz%c3%b3v%c3%a9gek 

https://wordwall.net/hu/resource/12337188/l-automatiz%C3%A1l%C3%A1s-

m%C3%A1ssalhangz%C3%B3-torl%C3%B3d%C3%A1s 

• Nyisd ki az olvasókönyvedet a 125. oldalon! Olvasd el a magánhangzókat, figyelj az 

időtartamukra! (rövid – hosszú) 

• Olvasd el hangosan a szótagokat és a szóoszlopokat! Figyelj az egymás mellett lévő 

mássalhangzókra! Gyakorold az olvasást! 

• Nézd meg a 3 képet! Olvasd el hangosan a hozzájuk tartozó 2-2 mondatot LEGALÁBB 

ÖTSZÖR!  

CSILLA TÖRTÉNETÉT MAJD EGYÜTT OLVASSUK AZ ISKOLÁBAN!!!! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT: 

A Játékház feladatlapok 57. oldala, ahol a hiányzó rajzokat kell pótolnod a szöveg alapján! 

Köszönöm! A HANGOS OLVASÁST FOLYAMATOSAN GYAKOROLNOD KELL! 

 

Nyelvtan: 

Tananyag: A -r betű kapcsolása, írása, másolási gyakorlatok 

Szükséges felszerelések: Írásfüzet, Játékház írásfüzet, hegyes grafitceruzák 

• Nyisd ki az írásfüzetedet! Hagyj ki egy sort benne! Indítsd el az alábbi játékot! Pörgess tízszer! 

Másold le a szavakat nagy figyelemmel! ELLENŐRIZD A MUNKÁDAT TÖBBSZÖR IS! 

https://wordwall.net/hu/resource/9417176/nyelvtan/1oszt%c3%a1ly-%c3%adr%c3%a1s-

nyomtatottr%c3%b3l 

• Nyisd ki a Játékház írásfüzetet a 71. oldalon! 

• Írd át a szavakat, majd másold le őket, ahol elfér, többször is! 

• Nézd meg a képeket, s írd melléjük a nevüket! (tőr, zár, mérleg, sír) 

• Végül csodaszépen írd végig az utolsó 4 sort is! ALAPOSAN ELLENŐRIZD AZ EGÉSZ OLDALT! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADATOK:  

A füzetet is és a Játékház 71. oldalát is kérem ma visszaküldeni egy nagyon alapos ellenőrzés után, 

csodaszépen! Köszönöm! 

 

https://wordwall.net/hu/resource/11470866/olvas%c3%a1s/m%c3%a1ssalhangz%c3%b3-torl%c3%b3d%c3%a1s-n%c3%a9gybet%c5%b1s-sz%c3%b3v%c3%a9gek
https://wordwall.net/hu/resource/11470866/olvas%c3%a1s/m%c3%a1ssalhangz%c3%b3-torl%c3%b3d%c3%a1s-n%c3%a9gybet%c5%b1s-sz%c3%b3v%c3%a9gek
https://wordwall.net/hu/resource/12337188/l-automatiz%C3%A1l%C3%A1s-m%C3%A1ssalhangz%C3%B3-torl%C3%B3d%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/12337188/l-automatiz%C3%A1l%C3%A1s-m%C3%A1ssalhangz%C3%B3-torl%C3%B3d%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/9417176/nyelvtan/1oszt%c3%a1ly-%c3%adr%c3%a1s-nyomtatottr%c3%b3l
https://wordwall.net/hu/resource/9417176/nyelvtan/1oszt%c3%a1ly-%c3%adr%c3%a1s-nyomtatottr%c3%b3l


2021. 04.12. hétfő 1.a – Margittai Judit 

Matematika: 
Kedveseim! 
A mai feladatunk: Gyakorlás lesz. 
 
Oldjátok meg a tankönyv 123. oldalát. Ha segítség kell, kérem, írjatok a Classroom felületen!  
Használjatok hozzá számegyenest, korongot, korongtartóval, számolópálcikát, ha szükséges! Jó 
munkát!  A 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 

 

Technika: 

Ma Origamit fogtok készíteni! Szeretném, ha sikerülne a sótartót meghajtogatnotok. Vegyetek egy 
sima lapot a munkához. Ha segítséget kértek a szülőktől, kérdezzétek meg, mikor alkalmas nekik! 
Jó munkát!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=T3wdFNiE4xQ 
 
 
Ének:  
Hallgassátok szeretettel! Ha sikerül valamelyiket megtanulni, nagyon fogok örülni! 
Szívesen meghallgatnám! Küldjétek el egy hangfájlban! (szorgalmi feladat) 
 
Alma: Nád a házam…: https://www.youtube.com/watch?v=YdCJ_8R0qOQ 
Gryllus Vilmos: Tavasz: https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8 
 
És egy kis ritmizálás. Emlékezzetek a tanult ritmusértékekre! Tá, ti, ti-ti, és a szünet. 

     

Ritmusgyakorlatunk: Ed Shiran : https://www.youtube.com/watch?v=FUImCNzyVJg 

Csináljátok együtt! Jó szórakozást! 

 

Testnevelés 
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Torna Rómeóval 

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