2020.05.11. hétfő
Olvasás:
Tk.: 172.oldal:
▪ A héja című olvasmány olvasása
Mf. 74. oldal → gyermeke olvassa el a szöveget, majd értelmezés után a szövegnek megfelelően
színezzen

Írás:
Tollbamondás: Olvasókönyv 169.oldal 2 szóoszlop: magyar………………..hangya (először
mondja ki gyermekének a szót egyben, majd bontsák szótagokra; mielőtt gyermeke leírná a szót,
betűzze le és számolja meg, hány betűből áll a szó; pl: m a gy a r)

Matek:
Tk.: 112.oldal 1.,2.,3.,4. feladat

Környezetismeret:
Tk.:64-65.oldal
▪ a 65.oldalon sötétzöld keretben lévő Mese az égő erdőről című szöveg elolvasása után
gyermeke válaszoljon a 2. feladat kérdéseire!
▪ szorgalmi: 65. oldal 4. feladat → jár a csillag érte! (örömmel várom az elkészült
alkotások képeit!)
Mf. 50.oldal 1.feladat
___________________________________________________________________________

2020.05.12. kedd
Olvasás:
Tk.: 173. oldal:
▪ Játék nyuszi vitorlázik cím olvasmány olvasása
▪ az olvasmány utáni 3 kérdés elolvasása, majd gyermeke feleljen a kérdésekre!

Írás:
Másolás: Olvasókönyv 169.oldal → Mi volnék? cím vers másolása → kérem, figyeljenek rá,
hogy a nagybetűk helyett a mondatok első betűjét piros betűvel írja a gyermek, és a vers sorait
mindig új sorban kezdje!

Matek:
Tk.: 113. oldal 1.,2.,3.,4. feladat
________________________________________________________________________

2020.05.13. szerda
Olvasás:
Tk.: 174.oldal
▪ ly betű megtanulása
▪ rózsaszín keretben lévő betűk olvasása →nagyon fontos, ne maradjon ki!
▪ szóoszlopok olvasása → az egybeírt szavakat a gyermeknek egyben kell kimondania,
nem szótagolva! Kérem, figyeljenek erre!
▪ mondatok olvasása
▪ kékkel írt szavak olvasása →nagyon fontos, mert a mássalhangzók torlódnak!
Figyeljenek arra, hogy gyermekük minden hangot kiejtsen!
▪ lap alján lévő közmondás értelmezése
Vágható tankönyv: 78.oldal
Mf. 75.oldal 1.feladat

Írás:
Mf. 35.oldal végig

Matek:
Mf.: 81.oldal 1.,2.,3.,4. feladat
___________________________________________________________________________

2020.05.14. csütörtök
Matek:
Számoljunk: 82-83.oldal
Tk: 114.oldal 1.,2.,3.,5. feladat (az 4. feladat szorgalmi, füzetben kell megcsinálni)

Matek:
Mf. 82. oldal, 1., 2.,3.,4.,5. feladat
___________________________________________________________________________

2020.05.15. (péntek)
Olvasás:
Tk.: 175.oldal
▪ a „térkép” értelmezése, mi hol van, majd a képen látható mondatok elolvasása után
gyermeke oldja meg szóban a feladatot: hogyan kell Károlynak a sportpályára
mennie? Sári hogyan viszi óvodába a kistestvérét
Tk.: 176. oldal
▪ rózsaszín keretben lévő betűk olvasása
▪ szóoszlopok olvasása
▪ Felelj a kérdésekre! cím feladat megoldása →kösse össze a kérdést azzal a képpel,
amely ábrázolja a választ
Mf: 75.oldal 2. és 3. feladat

Írás:
Másolás füzetbe: Olvasókönyv 174.oldal szóoszlopok másolása: lyuk….pulyka
▪ lyuk……………pulyka
▪ ilyen……………..sólyom
___________________________________________________________________________

