2020.05.25. hétfő
Olvasás:
Tk.: 181.oldal:
▪ a rózsaszín keretben lévő betűk olvasása
▪ szóoszlopok olvasása →kérem, figyeljenek arra, hogy az elválasztás nélküli szavakat
gyermekük egyben olvassa ki!
▪ Te is rajzolj! feladatot végezzék el otthon, s közben mondja is a gyermek a kis verset
→Hogyan kell gólyát rajzolni? kötelező verstanulás, a vers tanulásakor készített
rajzokat is küldjék el a napi tananyaggal együtt!
▪ hangos olvasás és a vers meghallgatása beosztás szerint történik, a korábbiakhoz
hasonlóan 05.27. és 05.28—án; a beosztást mindenkinek email-ben küldöm

Írás:
Másolás: Olvasókönyv: 181.oldal kék betűs szavak: bojtos……hajszál

Matek:
Tk.: 116.oldal 1.,2.,3.,4. feladat → a 4. feladatot a füzetben kell megcsinálni; gyermeke
készítsen hozzájuk rajzot!

Környezetismeret:
Tk: 74.oldal: érdekességek → kérem, olvassanak fel belőlük néhányat gyermeküknek, vagy
próbálkozzanak a gyerekek a felolvasással, majd beszéljék meg együtt, miről olvastak.
Mf. 51.oldal 2.feladat
___________________________________________________________________________

2020.05.26. kedd
Olvasás:
Tk.: 182. oldal:
▪ rózsaszín keretben lévő betűk olvasása
▪ szóoszlopok olvasása
▪ találós kérdések olvasása, a megfejtést jelentő képet gyermeke kösse össze a kérdéssel
(megfejtések: kéményseprő, holló, kovács, tolvaj, vánkos)
▪ Mese..mese című vers olvasása
▪ szorgalmi: Mese, mese című vers megtanulása

Írás:
Tollbamondás: olvasókönyv 169. oldal 5 betűs szavak tollbamondás utáni írása
(magyar………..hangya) → írás előtt gyermeke hallgassa meg a szót, betűzze le, számolják
meg, hány betűből áll, majd önállóan írja le; ha elkészültek, ellenőrizzék le, s ha valamit nem
jól írt le, keressék meg a könyvben, mi a hiba, majd a könyvből másolja le hibátlanul.

Matek:

Tk.: 118.oldal 1.,2. feladat és 119.oldal 1.,2.,3. feladat → a 3. feladatot füzetben kell megoldani,
kérem, hogy szülő vagy nagyobb testvér diktálja le a számokat!
________________________________________________________________________

2020.05.27. szerda
Olvasás:
Tk.: 183.oldal
▪ nagybetűk tanulása, rózsaszín keretben lévő betűk olvasása
▪ szóoszlopok olvasása → az egybeírt szavakat a gyermeknek egyben kell kimondania,
nem szótagolva! Kérem, figyeljenek erre!
▪ Te is rajzolj! című feladat → olvasása közben gyermeke is rajzolja a nyuszit; az
elkészült rajzot kérem a napi tananyaggal együtt elküldeni
Vágható tankönyv: 81.oldal

Írás:
Másolás: Olvasókönyv: 184. oldal mondatok másolása: Tyű de meleg van………Darálom a
húst. →kérem, figyeljenek arra, hogy a mondatkezdő nagybetűt piros színessel írja a gyermek,
valamint minden mondat végén ott legyen a pont vagy a felkiáltójel.

Matek:
Tk.: 121.oldal 1.,2.,3.,4., 5., 6. feladat
___________________________________________________________________________

2020.05.28. csütörtök
Matek:
Tk.: 122.oldal 1.,2.,3.,4., 5. feladat

Matek:
Mf. 86. oldal, 1., 2.,3.,4.,5. feladat → az 5. feladatban a meghatározásokat (pl. a 15 páros
szám) gyermeke próbálja meg önállóan elolvasni és értelmezni, majd önállóan eldönteni, hogy
igaz vagy hamis az állítás; ha egy-egy szót nem tud kiolvasni, vagy nem érti, adjon neki
segítséget, de kérem, törekedjenek az önálló feladatmegoldásra.
___________________________________________________________________________

2020.05.29. (péntek)
Olvasás:
Tk.: 184.oldal
▪ szavak olvasása szótagolás nélkül → kérem, figyeljenek arra, hogy a kettős
mássalhangzókat a gyermek hosszan, megnyomva ejtse ki!
▪ mondatok olvasása
▪ Játék a szalmával című olvasmány olvasása
▪ olvasmány olvasása után kérje meg gyermekét, hogy saját szavaival mondja el, miről
szól a történet!

Vágható tankönyv: 82.oldal

Írás:
Másolás füzetbe: Olvasókönyv 184. oldal szóoszlopainak másolása → kérem, hívják fel
gyermekeik figyelmét arra, hogy a kettőzött kétjegyű mássalhangzóknak csak az első betűjét
kell kétszer írni! Ha megbeszélték, hogy mire kell figyelni, a gyermek önállóan végezze el a
feladatot!
___________________________________________________________________________

