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SZERDA

Márc.25.

MATEK Ha már begyakoroltad a 7-es szorzó-és bennfoglalókat, akkor nézzük, mit tudsz már!
Próbáld fejből csinálni a műveleteket! Füzetet, szorzótáblát csak ellenőrzéshez, javításhoz
használj!
tk. 1.5.
6. Emlékszel, szorzásnál, osztásnál is létezik a felcserélhetőség. Éppen ezért tudsz írni két szorzást, és
két bennfoglalást a katicákról.
157/7.9.10 Hogy az összeadást, kivonást felejtsd el! Csészike, és jó nagy relációlelet írj, bele
számmal, hogy látható legyen!

Ha már tegnap környezetből főztünk, akkor me meg is terítünk. 

OLVASÁS

Szövegértés mf. 24.old. FIGYELJ ARRA, HÁNY PONTOSAK A FELADATOK! MINDIG SEGÍT A
MEGOLDÁSBAN.
Olvasd el 2X a szöveget.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aláhúzni 8db-ot!
Csak egy karikát!
Ha 2-őt találsz, már jó! (Itt nem ér az 5 pont!)
Persze, ha rend van azon asz asztalon… 
Segítenek a bekezdések első szavai a tájékozódásban.
Na, most törd a kobakod! Milyen fogásokat eszünk sorban egy ebédnél? Ugye már meg is van
a megoldás?
7. Hát akkor rajta! hátha finom ebéd lesz nálatok. 

NYELVTAN

Hosszú j-vel halljuk, -lj-vel, -llj-vel írjuk

Most csupa olyan szavakkal fogunk találkozni, amelyeknek a szótöve L-re végződik.
tk.74.old. 1.

Mondd ki a kiemelt szavakat hosszú j-vel, és nézd meg jól, hogyan írjuk!

Karikázd is be az- lj,- llj betűkapcsolatot a sárga mezőben!
2. Keress –lj, - llj-s betűkapcsolatot a szavakban, az segít! 3 db van. Nincs 4 sajnos. 
Ha lemásoltad, itt is jelöld karikázással őket!
3. És most Te alkoss olyan szavakat, ahol - lj, -llj betűkapcsolat van a szótő végén, és karikázz itt is!
füzet Másolás
dátumot is!

Írd fel a füzetedbe! Megkezdett oldalon hagyj ki sor, új oldalon nemkell. Írd fel a

tk.119. old. Felső sor, második oszlop 11 szavát másold le figyelmesen! (álljon….stb)
Mostanra már tudhatod, hogy mindegyikbe kell, hogy írj 1 vagy 2 L betűt is.
Jelöld most is a beszédtől, hallástól eltérő írásmódú -lj, -llj betűkapcsolatot!

