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Magyar nyelv - Írás 

- A mai órán az E,É betűket fogjuk gyakorolni! 

A. csoport:  Figyelmesen és szépen, töltsétek ki az Írás munkafüzet 23. oldalán lévő 1-5. feladatokat! 

Figyeljetek a betűk helyes alakítására és a betűk kötésére! A másolásnál a pontosságra is ügyeljetek! 

B. csoport:  Brendon, Dávid, Noel, Laura, Arleena, Lorena, Carolina: 

A Szépen, helyesen munkafüzet 50. oldalán találtok az E,É betűkhöz kapcsolódó feladatokat. Nagyon 

figyelmesen, szépen, lassan többször is írjátok át először az előírt betűket, majd írjátok le ti is! 

 

Etika 

Közös életünk – lakóhelyi hagyományok  

Már sokszor megtapasztalhattátok, hogy egymást segítve, egymásra figyelve minden sokkal 

könnyebb. Képesek vagyunk együtt nagy dolgokat is létrehozni. De nem csak a barátok, rokonok 

foghatnak össze, hanem  ismerősök, szomszédok is képesek valami jó dolgot létrehozni, szokásokat, 

hagyományokat teremteni. 

- Hallgassátok meg azt a rövid kis történetet, amelyet a tk. 45.oldalának 2. feladatában 

megtalálhattok. 

- Válaszoljatok a 3. feladat kérdéseire. Készítsetek egy plakátot, vagy egy meghívót a szöveghez 

kapcsolódóan! 

 

04.08.-Matematika-- Kedves Szülők és Tanulók ! 

 

A négyes szorzó- és bennfoglalótábla használatát gyakoroljuk a mf. 79.old.-tól. 

 

A 79.old. 1.) 

Négyesével rendezzük csoportokba,halmazokba a kép egyes elemeit ! 

Ahány halmazt képzünk, annyi az osztások eredménye. 

 

A 79./2.) 

Ismét halmazok karikázásával találjuk meg az osztások eredményeit : 

21/3=7 

 

A 79.old. 3.-nál az osztásos-szorzásos számkártyákat kell a halmazos 

képekkel összekötni  , nagyon jól segítik a képek az értelmezést. 

A szorzások tényezői a sorok-oszlopok számai. 

 

A 79./4. szintén elvégezhető halmazokkal , de fejbeli számítással is. 

 

A 79./5-nél a sorok-oszlopok számával képezhetünk szorzásokat . 

 

Köszönöm a munkát ! 

 



04.08.--Önálló matek-- Kedves Szülők és Tanulók ! 

 

A mf.80. oldalának megoldásával folytatjuk . 

 

80./1. 

3*4=12 

 

80./2.) 

A) 16/2=8 tyúk 

 

B) 20/4=5 nyúl 

 

C) 

a tyúklábak és nyúllábak összege 24 lesz, próbálgassuk ! 

Több megoldás van, ezért hasznos a táblázat . 

 

3.) 

 

6*4=24 oldalt fog elolvasni Peti. 

 

4.) 

3*8=24 gomb van a ruhán, 

 

5.) 

 

27/9= 3 kör alakítható. 

 

6.) 

 

25/5=5 csokor lesz a virágokból. 

 

04.08.--Önálló matek – Kedves Szülők és Tanulók ! 

 

Memorizáljuk a kilences és tízes szorzókat ! 

 

9, 18,27,36 , 45 , 54, 63, 72, 81, 90 

 

10,20,30,40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100 

Köszönöm. 

 

 

04.08.- Májusfa, ill. húsvéti fa készítése-- Kedves Szülők és Tanulók ! 

 



Kérem a mellékelt videó szerint a májusfa elkészítését ! 

 

A youtube-videó címe: 

 
Tavaszi és húsvéti fácska - 2 az 1-ben dekorációs ötlet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NQJvNiwf7Uttps://www.youtube.com/wat

ch?v=6NQJvNiwf7U 

 

 

04.08.-RAJZ- Festés ecset nélkül 
 

Kérem a youtube – videó szerint  a festmények elkészítését ! 

A youtube-videó címe: 
 

Festés ecset nélkül kicsiknek és nagyoknak | Festési technikák | Manó kuckó 
https://www.youtube.com/watch?v=6NQJvNiwf7Uttps://www.youtube.com/wat

ch?v=6NQJvNiwf 

 

 

Testnevelés 
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Tornázz ropival! 

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