Kedves Szülők!
A heti olvasás és írás tananyag főként a gyakorlásra és megerősítésre szolgál, ezért e héten nem
lesz annyi új olvasnivaló. Kérek mindenkit, vegye komolyan a gyakorlást, mert az ismeretek
egy része új, még nem épült be teljesen a gyermekek ismeretei közé, így könnyen elfelejtik.
Gyakorlás során AJÁNLOM A KORÁBBI OLVASMÁNYOK ÉS SZÓSOROK
OLVASÁSÁT!!

2020.03.23.hétfő
Olvasás: Tk.145. oldal: Nagybetűk: Ú U E Á K L N – oldal olvasásának gyakorlása;
mf. 67.oldal 1.,2. feladat
Írás: mf.13.oldal
Matematika: ismétlés, gyakorlás: füzetbe kérem leírni a gyerekeknek a következőket:
□+2=10; □+6=10; 3+□=10; 8+□=10; □+1=10; 4+□=10; 9+□=10
3 tagú összeadások (füzetbe kérem leírni):
7+3+2=

4+6+5= 3+7+8=

9+1+7=

2+8+9=

5+5+6=

Környezetismeret: Tk. 54-55.oldal: Kukkantsunk be nagymama virágoskertjébe!
mf. 45.oldal végig (kérem, biztassák gyerekeiket a feladatok önálló
elolvasására és értelmezésére! Ha a gyerek elolvasta, kérdezze meg tőle, hogy mit kell
csinálni!)

2020.03.24.kedd
Olvasás: Tk.232. a 2. olvasmány olvasása (kérem, ha gyermekük szótagolva olvassa ki a
szavakat, minden egyes szót ismételtessenek meg vele egyben kimondva!!; illetve egy-egy
mondat után a gyermek mondja el, mit olvasott. Az olvasmány végére érve mondassa el
gyermekével – saját szavait használva – az olvasott olvasmány rövid tartalmát.)
mf. 67.oldal 3. feladat
Írás: másolás gyakorló füzetbe: Olvasókönyv: 131.oldal utolsó szóoszlopa: hosszú……..össze
Matematika: ismétlés:
diktálja le gyermekének a következő számokat: 19, 13, 18, 20, 9, 4, 17, 12, 8, 10, 15, majd kérje
meg, hogy rendezze őket csökkenő sorrendbe! Ha ezzel elkészült, a számok közül karikázza be
a páratlan számokat!

Számszomszédok gyakorlás: írja le gyermeke a következő számok szomszédait:
19, 11, 9, 17, 13, 1, 7, 12, 15
Összeadások gyakorlása 10-es átlépés nélkül: (írja le gyermekének a füzetébe a feladatokat,
vagy diktálja le neki)
12+4= 15+2= 11+4=

16+4=

17+2=

11+9=

15+4=

13+4=

11+8=

13+7=

2020.03.25.szerda
Olvasás: ismétlés: Tk. 135.oldal és 138.oldal -nagybetűk: A I Í O Ó M S T – Z P H
mf. 68.oldal 2. feladat
Írás: nagybetűk írásának gyakorlása füzetben = Anna, Misi, Zoli, Zita, Ubul, Ildi, Ica, Ottó
nevek előírása sor elejére, mindegyik külön sorban (kérem, nagyon figyeljenek a szabályos
betűvezetésre, amikor előírják a szavakat a füzetben!)

Matematika: ismétlés: írja le vagy diktálja le gyermekének a következő feladatokat:
9+1+4=

7+3+4=

5+5+2=

9+1+6=

7+3+5=

5+5+4=

5+5+6=

7+3+6=

6+4+1=

8+2+3=

9+1+8=

8+2+7=

6+4+9=

3+7+6=

2+8+8= 1+9+9=

2020.03.26.csütörtök
Matematika: ismétlés: írja le vagy diktálja le gyermekének a következő feladatokat (javaslom
a diktálást!!!)
10+4= 10+3=

10+7=

9+1=

9+ 3=

9+8=

8+2=

8+6=

8+4=

7+3=

7+6=

7+4=

10+9=
9+5=

10+6= 10+1=

10+8=

10+5=

10+0=

9+7=

9+6=

9+2=

9+4=

9+9=

8+3=

8+7=

8+5=

8+8=

8+9=

8+10=

7+7=

7+8=

7+9=

7+5=

7+10=

9+10=

Ha gyermeke kiszámolta a feladatokat, akkor kérem, hogy a 9-es sorban kapott eredmények
közül karikázza be a páros számokat, majd írja le őket növekvő sorrendben!

2020.03.27.péntek
Olvasás: ismétlés:
Tk. 145.oldal ismétlés – nagybetűk U Ú E Á K L N és a 3 szótagú szavak olvasása;
Tk. 147. ismétlés zs betű és mf. 68.oldal 1. feladat
Tk. 149. oldal: rózsaszín sávban lévő betűk pontos olvasása és az alatta lévő 2 és 3 betűs
szóoszlopok olvasása (az alatta lévő, kérdések és képek összekötése nem kell!!)
Írás: mf.14.oldal

Gyakorlásra ingyenesen használható a https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/. és a
www.okosdoboz.hu. Kérem, éljenek a lehetősséggel, mert ezek az oldalak egyébként csak
fizetés ellenében használhatóak, illetve csak korlátozottan. A gyerekek nagyon szeretik a sok
játékos feladatot, rengeteget gyakorolnak és tanulnak vele!

