Kedves Szülők!
Az iskolavezetéssel egyeztetve a távoktatással kapcsolatban a következő döntést hoztuk:
az 1. osztályos tananyagból az írott nagybetűk tanítását a következő tanév elejére visszük át. Ez
azt jelenti, hogy távoktatás formájában Önöknek NEM KELL ezt a tananyagrészt otthon
megtanítaniuk gyermeküknek. Ebből következik, hogy a jelenleg gyermekeiknél lévő írás
munkafüzet II.- re a jövő tanévben szükség lesz, ezért kérem, gondosan őrizzék meg és
CSAK AZOKAT AZ OLDALAKAT TÖLTSÉK KI, AMELYEKET KÉREK! Kérem
Önöket arra is, hogy gyermekeiknek ne tanítsák a nagybetűk írott formáját akkor sem, ha
kifejezetten kérik!! Köszönöm!
Az M5 tv csatorna már alsós gyermekeknek is közvetít tananyagot. Éljenek a lehetőséggel,
főként azok, akiknek nincs internet elérési lehetőségük!

03.30. hétfő
Olvasás:
Tk. 149. oldal olvasása végig, képek összekötése a kérdésekkel.
Sárga keretben lévő közmondás értelmének megbeszélése.
Írás:
füzetbe: másolás Olvasókönyv 149.old., 145.old., 143.old. sárga keretben lévő közmondások
→ a mondatkezdő nagybetűk helyett a megfelelő kisbetűt használják, de az első betűt írja át a
gyermek piros színessel!
Matek:
Tk. 103.oldal 1,2,3 feladat
Környezetismeret:
Tk. 56. oldal: Segítőtársaink a parkban, a kertben → 1. feladat: az állatok képei alatti szöveget
próbálják meg a gyerekek elolvasni, majd elmondani minden képnél, hogy mit olvastak. Ha a
feladatot megbeszélték, kérdezzen gyermekétől:
Melyik állat fogyasztja a levéltetűt?
Mit szeret enni a sün?
Hogyan segít az embereknek a méh?
Miért hívják a harkályt a fák doktorának?
Miért hasznos a vakond és a varangy?
Hogy hívják a kismadarat, amelyről tanultál?
Feladat: a gyermek rajzolja le és színezze ki valamelyik, a neki leginkább kedves állatot egy
lapra!

Szorgalmi: Weöres Sándor: Béka a fa tövén című vers megtanulása (aki interneten kapcsolatban
van velem, az akár videóban be is küldheti nekem → ha beleegyeznek, fel is tesszük az iskola
honlapjára és egy nagy csillag is jár érte!!)

03.31. kedd
Olvasás:
Tk.150. oldal végig → kérem, hogy olvastassák el a gyerekekkel a rózsaszín sávban lévő
betűket is, valamint a két betűs és három betűs szavakat is!
Virágboltban című olvasmány olvasása
Vágható Tk.70.oldal
Írás:
füzetbe: tollbamondás → olvasókönyv 149.oldalán lévő 3 betűs szavak tollbamondása:
nyár……gyom
Matek:
mf.: 72. oldal 1,2,3,4.feladat

04.01. szerda
Olvasás:
Tk. 151.oldal: összehasonlítások mondása egész mondattal.
Tk. 152.oldal: kérdések és képek összekötése
Írás:
füzetbe: másolás → olvasókönyv 146. oldal 4 betűs szavak (mind a 4 oszlop: nyárs…….cseng)
Matek:
Számoljunk: 78.oldal 1,2,3.feladat

04.02. csütörtök
Matek:
Tk. 104.oldal: 1,2,3 és 5. feladat →4. feladat szorgalmi
Matek:
mf.73.oldal: 1, 2. és 4. feladat → 5. feladat szorgalmi

04.03. péntek
Olvasás:
Tk. 152. oldal: Meglepetés című olvasmány olvasása → az olvasmányt a gyermek hangosan
olvassa fel Önnek. Utána tegyen fel gyermekének kérdéseket az olvasmány tartalmával
kapcsolatban. Pl.: Ki volt álmos? Hová mentek? Kik mentek? Mit szeretne látni Zsolt? Milyen
állatokat akarnak megkeresni? (nem baj, ha nem tud minden kérdésre fejből válaszolni, de
keresse meg önállóan a szövegben a választ. ha kell, olvassa újra)
Tk. 153. oldal: az olvasmányhoz tartozó keresős játék
Írás:
füzetbe: mondatok írása tollbamondás után:

1. Tolom a kocsit. To-lom a ko-csit.
2. Iszom a szörpöt. I-szom a ször-pöt.
3. Mérem az almát. Mé-rem az al-mát.
4. Sózom a levest. Só-zom a le-vest.
5. Sütöm a tortát. Sü-töm a tor-tát.
6. Mosom a zoknit. Mo-som a zok-nit.
Kérem, hogy először hallgassa meg a gyermek a mondatot egyben, addig ne hagyja írni! Majd
beszéljék meg, hány szó van a mondatban. Utána az adott mondatban lévő szavakat egyesével,
szótagolva mondják a gyerekeknek (tapsolni szoktunk annyit, ahány szótag van, s egy-egy
szótagot többször is elismételhet a gyermekének, hogy pontosan meg tudja állapítani, milyen
hangokból áll!)
Hívják fel gyermekük figyelmét a mondat végét jelző pont odaírására. A mondatkezdő nagy
betűk helyett most is a kisbetűs párját kell írniuk, majd színessel írják át a mondatkezdő betűt.

Egyéb: a youtube-on
ingyen elérhető lett három magyar természetfilm:
https://index.hu/kultur/2020/03/24/ingyenesen_elerhetove_tettek_harom_magyar_t
ermeszetfilmet/ → ezen az oldalon közvetlenül megtekinthetőek a filmek

