2020.04.06. hétfő
Olvasás:
Tk.154. oldal: kétbetűs oszlopok, szósorok olvastatása után Zsoltot ünnepeljük
című olvasmány. Az olvasmány elolvasása után tegyen fel kérdéseket a
gyermekének: pl: Hány éves Zsolt? Mit rakunk a tortára? Miket sütünk? Mit kap
Zsolt ajándékba? Mit mondunk Zsoltnak a születés napján? Kiket hívunk
vendégségbe?
A rózsaszín keretben lévő hangokat is kérem, olvastassák a gyerekekkel!
Vágható tankönyv 71. oldal
Írás:
Másolás füzetbe: Olvasókönyv 154. oldalán lévő két szótagú szavak : mozsár……..pe-csét
Szorgalmi: Zsoltot ünnepeljük c. olvasmány másolása füzetbe – csillag jár érte a
naplóba!
Matek:
Számoljunk: 79.oldal végig
Környezetismeret:
Tk.57.oldal: A tavasz ünnepei, mf. 46. oldal végig
Szorgalmi: locsolóvers megtanulása - csillag jár érte a naplóba! Skype-on vagy
gmail-ben meghallgatom élőben!
-------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.07. kedd
Olvasás:
Tk. 155. oldal végig
Az oldal alján lévő közmondás értelmezése
Írás:
Másolás füzetbe: Olvasókönyv 155. oldal: két szótagú szavak másolása – első két
szóoszlop: bú-tor…….bé-kül
Szorgalmi: Olvasókönyv 155. oldal: kép melletti mondatok másolása (A parkban
zöld a pázsit……..Huginak is ad majd.) – csillag jár érte a naplóba!

Matek:
mf. 74.oldal 1,2,4. feladat, 5. feladat szorgalmi
-------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.08. szerda
Olvasás:
Tk. 156. oldal végig, oldal alján lévő közmondás értelmezése. A kékkel szedett
szavakat EGYBEN KELL KIOLVASNIA A GYERMEKNEK, NEM
SZÓTAGOLVA! Kérem, erre figyeljenek!
Szorgalmi: Ágon ugrált a veréb c. vers megtanulása – csillag jár érte a naplóba!
Skype-on vagy gmail-ben meghallgatom élőben!
Írás:
Másolás füzetbe: Olvasókönyv 155.old., 156.old., 157.old. alján sárga keretben
lévő közmondások másolása
Tollbamondás füzetbe: szavak hallás utáni írása Olvasókönyv:155. oldal második
két szóoszlop: ke-fél…………kö-mény (először mondja ki gyermekének egyben
a szavakat, majd szótagolják el. A gyermek először az első szótagot írja le, ha az
sikerült, utána írja a másodikat. Egyben is írhatja, nem szükséges elválasztó jelet
használni.)
Matek:
Tk.105.oldal 1,2,3,4,5. feladat → a 4. és 5. feladatot füzetben kell megcsinálni. A
4. feladatnál: a számjegyek összege azt jelenti, hogy egy szám két számjegyét
összeadjuk. Pl.:16 →1+6=7;
19→1+9=10;
20→2+0=2;
2020.04.09. csütörtök – 2020.04.19. vasárnap

TAVASZI SZÜNET
Mindenkinek jó pihenést kívánok!

