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Üdvözlök mindenkit!
MÁRC. 18. SZERDA
Sándor, József, Benedek zsákban hoznak meleget…
Egy kis helyesbítéssel kezdem. A tegnapi olv. mf. ugye nem a 45. o. volt? Na, és ki az a
fürkész, aki megtalálta a helyes 64 oldalt (1.2.3.4 .feladatokhoz)? Ha Te voltál? Akkor emeld
a jobb karodat mellső középtartásba, majd lassan vidd a bal vállad fölé. Most
megveregetheted a válladat. Gratulálok. Ha nem találtad meg ezt a ”rejtvényes feladatot”,
akkor most keresd meg, és pótold!
MATEK

Gyakorlás 3-6-9-es szorzás, bennfoglalás

tk.143/5,6. Ez egy kis bemelegítés. Hány oldala is van egy háromszögnek. Mennyivel kell
akkor szorozni?
sz. 66/2,1. Hogy összeadni, kivonni és pótolni se felejtsünk el.  Használd a csészikéket,
ahogy szoktuk. Számolj pontosan! Vigyázz tízeseket fogunk átlépni összeadásnál előre,
kivonásnál visszafelé.
sz. 66/4. Pénteken ez elkészült 6 gyerkőccel, de akik hiányoztatok, értelmezzétek a szöveges
feladatot, és csináljatok műveleteket belőlük! Pl.
a) 2*4+5= Folytasd őket! Nem
nehéz, ha gondolkodsz!
sz. 66/3. szorgalmi Csak ínyenceknek, matekos családoknak!!!  GON-DOL-KODJ E-RŐSEN!!!
Ha mégis kellene, itt egy kis segítség: A középső oszlopból indulunk ki. Mennyivel osztom,
hogy a bal oldalit kapjam? Megint csak a középsőt mennyivel osztom, hogy a jobb oldalit
kapjam meg?
És ahol kettő hiányzik? Mennyivel is osztottam a középsőt, hogy ezt a balt megkapjam? Na
most annyival kell szoroznom!!! A jobb oldali ugyanaz az osztás, mint fentebb volt, csak kicsit
ügyeskedni, bontogatni kell a számokat!
OLVASÁS Darázs-garázs
ok.45/1.
Ha van rá mód, valaki olvassa föl Neked a verset (Szülő, Tesó) Te addig csukd be a szemed, és
képzeld el, amit hallasz. Becsszóra csukd be! 
Most Te is olvasd el a verset, és jelöld a rímeket aláhúzással!
ok.45/3,4.
A találós kérdések megfejtését írd a versikék mellé/alá! Tegnap olvastál róluk. :-)
Plusz van két vicc 44-45. oldal. Érdemes… Hi-hi-hi….

NYELVTAN

Másképp halljuk, másképp írjuk.

mf. 58-59.oldal
1. a.b.) Hogyan mondjuk, és hogyan vannakleírva a kiemelt szavak?
c.) Lemásolás után válaszd el álló egyenessel a toldalékot, és kékkel jelöld a szótő
utolsó és a toldalék első betűjét. Pl. b o r í t j a
2. Hogy megtudd, hogy is kell játszani ezt a játékot, elárulom, hogy elég, ha a sárga
szalagos szavakat sorrendben bemásolod a helyükre.
3. Még egy kis darázs.  Előbb keress önállóan, ha nem megy kérj segítséget!
Másolásnál jelöld a szótövet, és kékkel írd át a toldalékot! Pl. l e h ú n y j a
4. Igazi csemege! Ismered a feladattípust. Kódonként keresd ki és azonnal írd le a
szótagokat! Így biztosan nem úgy írod, ahogy kiejtjük. Jó kémkedést!

