2020.04.27. (hétfő)
Olvasás:
Tk. 164.- 165. oldal:
▪ szóoszlopok olvasása
▪ rózsaszín keretben lévő mássalhangzók és magánhangzók olvasása
▪ Igaz vagy nem igaz? c. feladat
▪ Testvérke című olvasmány olvasása
Vágható tankönyv: 74. oldal
Mf. 70.oldal 2. feladat
Írás:
Másolás: Olvasókönyv 162.oldal
▪ 5 mondat másolása: húzz kesztyűt, mert…………rotyog a lekvár, mert….
Kérem, figyeljenek arra, hogy a mondatkezdő nagybetűt pirossal írja a gyermek,
és a mondat végén legyen pont!
Matematika:
Tk. 108.oldal 1.,2.,3.,4. feladat → akinek otthon van a korongja, az rakja ki a
feladatot, ha gyermekének úgy egyszerűbb!
Kérem, figyeljenek arra, hogy először mindig annyit vegyen el a számból a
gyermek, hogy eljusson 10-ig, majd a 10-ből vegye el azt, ami még maradt!)
Környezet:
Tk. 60-61. oldal végig → 60.oldal alján, a sötétzöld színnel kiemelt rész,
valamint a 61.oldal 4. pontban leírtakat különösen fontos megtanítani a
gyermekkel.
Mf. 48.oldal 2.és 3. feladat
________________________________________________________________

2020.04.28. (kedd)
Olvasás:
Tk. 166.oldal
▪ szóoszlopok olvasása
▪ A más holmija című olvasmány olvasása → elolvasása után tegyen fel
kérdéseket:
» Mit kapott Zsuzsó?
» Ki vette el a tollat,
» Mikor vette el Matyi a tollat?
» Hová dugta Matyi a tollat?

» Ki vette észre a lopást?
Vágható tankönyv: 75. oldal
Mf. 71. oldal 1. feladat → az igaz mondatok elé rajzolj keresztet
71. oldal 2. feladat → Zsóka néni zsírszalonnát vett…..rajzolós feladat
Írás:
Tollbamondás - szavak
▪ tyúk, pötty, fütty, pinty, ponty, kár-tya, fü-tyül, to-jás, fá-tyol, ke-tyeg;
Tollbamondás – mondatok – mondatok írása előtt először számolják meg, hány
szóból áll a mondat, majd szavanként diktálja le az adott mondatot.
▪ A fiú fi-a-tal.
▪ A kif-li fi-nom.
▪ A fi-ó-ka fá-zik.
▪ A fa le-ve-le zöld.
▪ A fóka víz-ben él.
Az írott nagy A betűt tanultuk írni, ezért itt nem kell piros színnel átírni a
mondatkezdő betűt.
Matematika:
Mf. 78.oldal 1.,2.,3.,4. feladat; 5.feladat szorgalmi
________________________________________________________________

2020.04.29. (szerda)
Olvasás:
Tk. 167.oldal
▪ rózsaszín keretben lévő betűk olvasása
▪ szóoszlopok olvasása
▪ Marcsi babaruhája című olvasmány olvasása. Elolvasás után tegye fel a
következő kérdéseket gyermekének:
» Ki lakik városban?
» Miért volt érdekes Marcsinak a falu?
» Mi mindent látott falun a kislány?
» Miben segített Marcsi?
» Hogy hívták a kutyát?
» Mivel etették a kacsákat?
» Miből lett Marcsi babájának ruha?
Vágható tankönyv: 76.oldal
Mf. 71.oldal 3.feladat → füzetbe rajzolni pöttyös labdát…….piros kesztyűt
(mivel olvasás füzet nincs, lapra készítsék)

Írás:
Másolás: Olvasókönyv 238.oldal: Petőfi Sándor: Mi kék az ég! című vers
másolása → nagybetűk helyett a mondatkezdő betűket pirossal kell írni! („A”
betű kivétel)
Szorgalmi: Petőfi Sándor: Mi kék az ég című versének megtanulása
Matek:
Tk. 109.oldal 1., 2.,3.,4. feladat (4. feladatot füzetbe kérem, rajzot készítsen hozzá
a gyermek → 12 db palacsintát rajzolhatja úgy, mint 12 db kör, amiből húzza le,
amennyit megettek a gyerekek, majd írja le a gyermek művelettel azt, amit rajzolt:
12-9=3; a banános feladatnál ugyanígy kell eljárni)
________________________________________________________________

2020.04.30. (csütörtök)
Matek:
Mf. 79.oldal végig
Matek:
Füzetbe:
9+7=
11+8=
12+4=
8+7=
6+7=
5+8=
6+8=
4+7=
8+9=
3+9=
7+7=
9+9=
20-7=
19-6=
15-4=
17-6=
16-3=
17-4=
________________________________________________________________

2020.05.01. (péntek)
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