nov. 26. csütörtök
MATEK
Tananyag: Írásbeli összeadás ezres számkörben
Helyiérték szerint ( E t sz e ) egymás alá írt számokat össze tudunk adni. A műveletet mindig jobbról balra végezzük, azaz
hátulról, illetve a számokat fentről lefelé adjuk össze.
https://www.youtube.com/watch?v=fgWsfCYEAFA

Ha hiányoztál, vagy bizonytalan vagy, nézd meg ezt a videót!

Pl.

436
6+3 az 9, leírom a 9-et. 3+4 az 7, leírom a 7-et. 4+1 az 5, leírom az 5-öt.
+143
És meg is van az eredmény, 579.
579
tk. 73/2, a.b.c. Becslést nem kérek, azt még nem tanultuk. Tehát a barna négyzetekbe nem kell írni.
73/3.
Tízesátlépés az egyes helyén
1
Pl.
347
/347+326/ 7+6 az 13, leírom a 3-at, maradt az 1,amit leírok a /10e=10=1t.
+326
1+4+2 az 7, leírom a 7-et. 3+3 az 6, leírom a 6-ot. Az eredmény, az
673
összeg 673
tk. 74/2. a.b.c. Becslést nem kérek.
Tízesátlépés a tízesek helyén
1
Pl.
184 /184+162/ 4+2 az 6, leírom a 6-ot. 8+4 az 12, leírom a 2-őt, mredt az 1, amit leírok
+162
a százasok fölé. /10t=100=1sz/. 1+1+1 az 3, leírom a3-at.
346
tk.76/2. a.b.c. Becslést nem kérek.

OLVASÁS
Tananyag: Szólások, közmondások, találós kérdések
Ha valamit nem tudsz, használd a kereső programot, Írd be mit keresel és találj rá a válaszra!
mf. 27/1, 2, 3, 4. / Ennél a feladatnál kérd nagyobbak, vagy felnőtt segítségét (a.b.) A c-nél indulj ki a nagy betűből! A
megfejtés más szavakkal: Nem kevés liba, sertés fölött diadalmaskodik. 
A jelentéseket megtudhatod felnőttől, vagy szintén a keresőből.

NYELVTAN
Tananyag: Szavak: alak és jelentés
*Rokon értelmű szavak = azonos jelentéscsaládhoz tartoznak, de más az alakjuk. pl. fut, rohan, inal, iszkol, lohol.
*Ellentétes jelentésű szavak = különböző hangalak, és ellentétesen más jelentés. pl. magas-alacsony, sötét-világos, ki-be.
*Egyjelentésű szó = egy hangalakhoz/betűsorhoz csak egy jelentés tartozik. Pl. szilva, néni patak.
*Többjelentésű szó = azonos a han/batűalak, és a jelentések között van hasonlóság alpján van összefüggés. pl. toll, körte,
zebra.
*Azonos alakú szavak = a hang/betűalak ugyanaz, de két teljesen más jelentés. A jelentésük között nincs összefüggés. pl.
vár, dob, tűz, ég, fog.
tk. 30/1. olvasd át a zöld táblázatot, jegyezd meg a szavakat, melyik hová tartozik!
30/2. Karikázd az odaillőt!
mf.32/1. Válaszd ki a leginkább odaillő szót a rokonértelműek közül!
32/2 Keresd a kakukktojást! Egy kivételével mind rokonértelmű, a kakukktojás pedig pont az ellentétét jelenti.
32/3. 1. oszlop = példaszó, 2. oszlop ennek legyen rokonértelműje, 3. oszlop legyen ellentétes jelentésű szó!

RAJZ
Vasárnap lesz advent 1. vasárnapja. Hogy mit jelent? Kattints az alábbi linkre,
majd rajzolj egy adventi koszorút! Ha van kedved, ezt a koszorút papírgurigákból el is készítheted.
https://www.penzcentrum.hu/otthon/advent-2020-mikor-van-advent-elso-vasarnapja-mi-a-jelentese-mitunneplunk.1106740.html
TESTNEVELÉS
Légy kinn a szabadban 20 percet! Ezalatt csinálj a lépcsőn fel és leugrálásokat - mint a színpad előtt csináltuk -, illetve
páros lábbal szökdelj rajta fel és le többször is!

