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Irodalom: 

Tananyag: Szövegértés, mondatok befejezése 

Szükséges eszközök: olvasókönyv, grafitceruza 

• Gyakorold a szavak és a mondatok olvasását az alábbi játékok segítségével! 

https://wordwall.net/hu/resource/686204/olvas%c3%a1s/olvas%c3%a1s-f-ig 

https://wordwall.net/hu/resource/1467570/olvas%c3%a1s/olvas%c3%a1s-1oszt%c3%a1ly 

 

• Nyisd ki az olvasókönyvedet a 127. oldalon! Olvasd el a szóoszlopokat! Keresd meg a 

szavakhoz tartozó képeket! Mutass rájuk! 

• Olvasd el a kérdéseket! A képek segítségével válaszolj rájuk! 

• Olvasd el a 128. oldalon a magánhangzókat, majd a szavakat is! 

• Értelmezd az elfelezett mondatokat! Keresd meg, melyik a másik felük! KÖSD ÖSSZE 

GRAFITCERUZÁVAL AZT, AMI ÖSSZETARTOZIK! GYAKOROLD A KAPOTT MONDATOK HANGOS 

OLVASÁSÁT! 

• VISSZAKÜLDENDŐ: Az olvasókönyv 128. oldalát kérem átküldeni a helyesen megoldott 

feladattal! Köszönöm szépen! 

 

 

Nyelvtan: 

Tananyag: Az -ü és az -ű betűk vázolása, írása 

Szükséges eszközök: A/4-es vázolólap, Játékház írásfüzet, írásfüzet, postairón, garfitceruza, kék-piros 

színű ceruzák 

• Gyakorold az írott betűs szavak olvasását a játék segítségével! 

https://wordwall.net/hu/resource/14098447/%c3%adr%c3%a1s/olvas%c3%a1s-

%c3%adrottr%c3%b3l 

• Ma az -ü és az -ű betűk írott alakjával ismerkedünk meg. 

• Mozgasd át alaposan az ujjacskáidat, csuklódat, válladat! 

• Nézd meg az alábbi videón az -ü, és az -ű betű helyes alakítását! FIGYELD MEG JÓL, HOL 

HELYEZKEDNEK EL EZEK A BETŰK! 

https://www.youtube.com/watch?v=PRb9YtWr2ZU 

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

különböző méretekben is! Figyelj a helyes testtartásodra! 

• A Játékház írásfüzet 73. oldalán írd át a nagy alakú –ü, -ű betűket! 

• Grafitceruzával írd át, majd folytasd a betűk, szavak másolását! 

• Írd a képek mellé a nevüket! (tű, tűz, süni) 

https://wordwall.net/hu/resource/686204/olvas%c3%a1s/olvas%c3%a1s-f-ig
https://wordwall.net/hu/resource/1467570/olvas%c3%a1s/olvas%c3%a1s-1oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/14098447/%c3%adr%c3%a1s/olvas%c3%a1s-%c3%adrottr%c3%b3l
https://wordwall.net/hu/resource/14098447/%c3%adr%c3%a1s/olvas%c3%a1s-%c3%adrottr%c3%b3l
https://www.youtube.com/watch?v=PRb9YtWr2ZU


• Olvasd el, másold le és kösd össze a szavakat a megfelelő képpel! 

• ELLENŐRIZD A MUNKÁDAT TÖBBSZÖR IS! 

• Nyisd ki az írásfüzetedet! Hagyj ki egy sort benne! Írj 2 sor gyönyörű -ü betűt, majd 2 sor -ű 

betűt! A feladatot díszítősorral zárd! Az -ú és az -ű betűk váltakozzanak benne kék-piros 

színnel! 

• VISSZAKÜLDENDŐ: Kérném a 73. oldalt és az írásfüzetbe írt 5 sor betűt is befotózni! 

Köszönöm szépen! 

 

 

2021. 04.13. kedd 1.a – Margittai Judit 

Ma is Origamit fogtok készíteni! Szeretném, ha sikerülne a szamárfülvédőt meghajtogatnotok! 
Vegyetek egy sima lapot a munkához. A kész munkadarabot díszíthetitek! Ha segítséget kértek a 
szülőktől, kérdezzétek meg, mikor alkalmas nekik! 
Jó munkát!  
https://www.youtube.com/watch?v=iZrM0r_rBzc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZrM0r_rBzc

