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7-es szorzótábla

Szedj össze olyan dolgokat amik tuti a 7-es számhoz köthetők!
Segítsek? SZENDE? SZUNDI? HAPCI…., KATICABOGÁR HÁTÁN A ….., HÉTFŐ,KEDD … Na ugye!
Na, kedveseim, most ugrik a majom a vízbe! Ilyet a világon, legalábbis Püspökiben még senki sem
csinált. MEGTANULJUK A 7-ES SZORZÓT! Mit nekünk, igaz? Na, csak figyeljetek, mit tudtok már! 
Vedd elő a füzeted, és ahogy szoktuk keresztben dolgozunk most benne.
Írj fel előre egy nagy hetest, és karikázd be! Milyen szám is? Aha, páratlan, tehát kékkel karikázd!
Majd sorban 0-1o-ig a számokat fentre, alá pedig 0-tól adj hozzá mindig 7-et! Figyelj, hisz már
nyolcszor megcsináltuk, csak más számokkal.
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0*7= 0

6*7=42

*Emlékszel a szorzás tényezői felcserélhetők, a szorzat,

1*7= 7

(7*7=49)

2*7=14

8*7=56

**Keretezd be azokat a szorzásokat, amelyeket már

3*7=21

9*7=63

tanultunk, csak fordítva!

4*7=28

10*7=70

***A TÜKRÖSet pedig karikázd be!

5*7=35

11*7=77

!!! Hurrá, szinte mindet tanultuk is már!!!

az eredmény nem változik akkor sem!!!!

tk. 152-153. old. 1.
Töltsd ki a füzet alapján, vagy használd a szorzó tábládat!
Emlékszel, mindig beszéltem Nektek a tesókról a családokról, és szegény egykéről.
A felső részben, ahol nincs összeadás, karikázzátok be a családokat
2-4-8-törpe
3-6-9 törpe
5-10 törpe
és az egyke 7 törpe
3. Szorzás és összeadás összefüggése
Emlékszel, hányszor kéne összeadnunk egy számot ahhoz, hogy megtudjuk 10 katicán hány
pötty is van? Igen pontosan 10-szer kellene összeadnunk. Na, ez nagy macera lenne,
állandóan összeadogatni, ezért tanuljuk a szorzást.
4.

A szorzás tényezői bizony felcserélhetők. Ezt is rég tudjuk.

5. Gondolkodj, hogyan oldanád meg? Segítek.
A:

1b=7kl

6b= ?kl

Nym: 6*7kl=?kl
V:

6*7=__

6 boríték = __ képeslap.

TANULD MEG A 7-ES SZORZÓTÁBLÁT!!!

/Írd be a kapott eredményt!/
Ne csak sorban!

Menjenek a totók ottnon!

OLVASÁS
ok. 46. old.

Gárdonyi Géza: Gólya, gólya, gilice

Mit tudsz a gólyáról? Sorold őket!
Miről szólhat a történet a képek alapján?
Emlékszel a gyermekdalra? Gólya, gólya, gilice…. Boglya tetjén áll egy gólya…Énekeld el
őket!
Ha szerencsés vagy, anya vagy nagytesó felolvassa neked az elbeszélést.
Ha nem próbáld először magadban.
Másodjára már te magad olvasd hangosan. Legyen a kezedben ceruza!
*Karikázd be, kik laktak ebben a faluban? Miét lehet veres a Gál gyerek?
*Hullámossal húzd alá: gólyavirág Nézd meg a mf.65.o. Így néz ki.
gyümölcsoltó Boldogasszony- Ez egy jeles nap. Nézz utána a
googlee keresőben:
Mit jelent, mikor van?
József-nap - Szintén googlee kereső, de elég a naptár is! Mikor van?
bakter - Keresd a lábjegyzetben a lap alján! Ha többre vagy kíváncsi,
megint csak googlee.
Régen a fénysorompók előtti időkben ő tekerte le és fel a
sorompót.
villámlani tud, meg mennydörögni – Ez mire, milyen vadász
felszerelésre utalhat?
mf. 65.old. 2. Találós kérdések
3. b. Írd mellé az évszakot! Kutakodj a két jeles napról!
füzet: Hagyj ki egy sort, és írd fel középre a címet a füzetben.
Dátum is kell, tudod?
Gólya, gólya, gilice
Írd ide le a két alak nevét, és hogy hogyan néznek ki!
Szabó Magda: (Folytasd!) Gondolkodj! Mit is csinál? Hol láthattad?
koldus: (Folytasd!) Melyik részen olvastál róla? Igen, a vége felé.

