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Magyar nyelv 

- Kedves Gyerekek! A mai órán az I, Í, J, Y betűket fogjuk gyakorolni! 

A. csoport:  Figyelmesen és szépen, töltsétek ki az Írás munkafüzet 24. oldalán lévő 1-4. 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 52. oldalán találtok az I,Í betűkhöz, és az 54. oldalon J, az 58.oldalon 

az Y kapcsolódó feladatokat. Csak az 1., 2. és az 5. feladatokból azokat a sorokat írjátok meg, 

amelyekben ezek a betűk vannak. Nagyon figyelmesen, szépen, lassan többször is írjátok át először az 

előírt betűket, majd írjátok le ti is! 

Jó munkát kívánok! 

 

 

Ének 

- Kedves Gyerekek! A mai órán hallás után tanuljátok meg az Hatan vannak a mi ludaink kezdetű 

dalt. A Tk 42. oldalán is megtaláljátok. 

https://www.youtube.com/watch?v=R3ooMAq9zlE – ezen a linken egy tanító néni tanítja ezt a dalt 

- Hallgassátok meg a következő dalt egy kórus előadásában, és figyeljétek meg milyen állat hangját 

utánozzák!  

https://www.youtube.com/watch?v=VgFCcn-mEEY – Banchieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja 

Jó munkát kívánok! 

 

04.14.- Önálló , matematika 

Kedves Szülők és Tanulók ! 

Gyakorló jelleggel ,azaz szóban kérem a munkafüzet 87.oldal/1. áttekinteni, és 

elvégezni 

színes kártyákkal . A szorgalmi leckét a család három tagja is teljesítheti. 

Összesen 83 színes kártya kell hozzá. 

Köszönöm. 

 

Kedves Szülők és Tanulók ! 

Egy életszerű konyhai feladattal alapozom a mondandómat . 

Ez a gyakorlat a munkafüzet 86.oldalán a 4 . feladat. A megértés érdekében 

el is játszható a 7 darab tojástartó feltöltése tyúktojásokkal. 

A gyerekek töltsék fel a tojástartót tojásokkal . 

https://www.youtube.com/watch?v=R3ooMAq9zlE
https://www.youtube.com/watch?v=VgFCcn-mEEY


Érdemes a feltöltés után  soronként megszámolni a tojások számát. 

Rájöhetünk , hogy egy tojástartóba a könnyebb átláthatóság miatt 5 tojás fér el. 

Majd az újabb sort is nézve 10. 

Ezért maximálisan 70 tojást helyezhetnénk el. 

A gyakorlat a hatos szorzótáblát kéri úgy hogy 70 lehet a maximum, de az 

ebédnél 

megevett tojásokat számítva biztosan 70-nél kevesebb lesz. 

( A gyakorlat végezhető 7 tojástartó hiányában lerajzolt 70 db hely érintésével. 

Korongokkal és A4 lap használata mellett ) 

A gyakorlat megoldása : 7*6 -14 <42<70 

Kérem eljátszani és kiszámolni a kért végeredményt. 

 

04.14.--Kedves Tanulók ! 

A rajzkészség fejlesztése érdekében legyetek kedvesek családotok konyháját 

lerajzolni. 

Legyen a rajzon minimum 3 darab edény , a konyhai tálaló rész, bútorok és a 

kedvenc 

ételetek fogyasztása a család körében. 

Ezt a gyakorlatot fotózottan vissza kell küldeni , a rajz mérete legyen írólap 

nagyságú. 

Köszönöm a rajz elkészítését ! 

 


