
2021. 04.07. szerda 1.a – Margittai Judit 

 
Matematika: 
 
Kedveseim! 
A mai feladatunk: Tízesátlépés – összeadás, öthöz és négyhez 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 120. oldalát és a munkafüzet 78. 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 
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 
5-höz adunk: https://learningapps.org/11016742 
5-höz, 4-hez adunk: https://learningapps.org/10076633 

 
 
Környezetismeret:  
 
Kedvesek! 
A növény részeiről fogunk tanulni! Nézzétek figyelmesen a videókat! 
Ezt követően rajzoljatok nekem egy növényt. Ha sikerül, nevezzétek meg, majd írjátok mellé a részeit! 
A munkát KÉREM befotózva VISSZAKÜLDENI! 
Köszönöm! 
 
A növény részei: https://www.youtube.com/watch?v=6ko_IxDnvMM 
A növény fejlődése: https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI 
Napraforgó: https://www.youtube.com/watch?v=x5mHzwEOpp4 
 
Egy kis játék a gyakorláshoz: 
A növény fejlődése: https://learningapps.org/11007136 
A növény részei: https://learningapps.org/2240001 
Zöldség memória: https://learningapps.org/4259384 
Zöldség vagy gyümölcs? https://learningapps.org/2805998 
Ültessünk: https://learningapps.org/10866435 
Ha vannak otthon magok (bab, borsó, napraforgó), ültessetek! Figyeljétek a fejlődését napról napra! 
 

Rajz: 

Tananyag: Rajz a természetről - madarak 

Szükséges eszközök: A/4-es rajzlap, színes ceruzák, fekete filctoll 
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• A tavasz az egyik legszebb évszakunk. Ébred a természet: nyílnak a virágok, előbújnak 

az állatok, a madarak dalra fakadnak. Nézd meg a sün ébredését, közben hallgasd a  

madárdalt! 

https://www.youtube.com/watch?v=F0ab3pMuxEM 

• Nézd meg az alábbi rövid összeállítást! 

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

• Válassz ki egy kismadarat, s rajzold le! Színes ceruzával dolgozz, de rajzold át  

filctollal a körvonalait! (Kontúrozd!) Próbáld meg részletesen kidolgozni! 

A HÁTTERET NE KÉSZÍTSD EL, AZT HOLNAP FOGOD FESTENI! 

VISSZAKÜLDENDŐ FELADAT: A választott kismadár rajza 

Köszönöm szépen! 

 

Etika: 

Tananyag: La Fontaine: A teknős és a nyúl (Ellentétek 3.) 

 

• Hallgasd meg az alábbi verses mesét! 

https://www.youtube.com/watch?v=ff_KchGqr6c 

• Gyűjts 3 tulajdonságot, amelyik a teknősre és hármat, amelyik a nyúlra  

jellemző!  

A hetvenkedő szó jelentése: dicsekvő, peképzelt 

• Te melyik állat bőrébe bújnál, ha tehetnéd? 

Válaszodat indokold ANYÁNAK vagy APÁNAK! 

Beszéljétek meg OTTHON, mi a mese tanulsága! 

 

Testnevelés 

1.a 

Tornázz ropival! 

https://www.youtube.com/watch?v=ocnB_UCiUYk   
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Email esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, 

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

Téma:  A Föld napja 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Április 22-én ünnepeljük a Föld napját. Ezen a héten ezzel kapcsolatos feladatokat kaptok. 

 

1. feladat: Nézzétek meg a következő mesefilmet! 

https://www.youtube.com/watch?v=kJrNl9xIgFg&amp;amp;feature=youtu.be 

 

2. feladat: Hallgassátok meg Glóbi dalát! 

https://www.youtube.com/watch?v=docek8I7bGw 

 

3. Próbáljátok meg valamelyik puzzle-t kirakni! Kihívhatjátok versenyre szüleiteket, vagy tesódat! 

https://www.jigsawplanet.com/Ollmann68/fold-napja 

 

4. Játszhattok memóriajátékokat is! 

https://wordwall.net/hu/resource/1480578/f%c3%b6ld-napja 

  

Házi feladat: 

Miközben a dalt hallgatjátok, rajzoljátok le Glóbit! 

  

A házi feladatot aGoogle Classroomra töltsétek fel. 

Határidő: 2021.04.16. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 


