
2020. 03. 06. 

Másolás a "sima" füzetbe. Füzetkép a facebookon. A linken a hozzá kapcsolódó dalt is meg 
tudjátok hallgatni.   https://www.youtube.com/watch?v=cms18dxS4EA 
Aki tudja a verset amit mára feladtam videóban elküldheti nekem. 

2020. 03. 17. 

Szabadon választott vers vagy mese olvasása vagy az olvasókönyv eddig olvasott oldalai 

2020. 03. 18. 

Olvasókönyv 136. oldal. 

-a piros részben lévő betűknél beszéljétek meg, hogy magán- vagy mássalhangzók (ezek 
ejtésére fokozottan figyeljetek), 

- a két betűs szótagok oszlopban majd sorban olvasása, az értelmesek, amik jelentenek 
valamit, azt karikázzátok be 

-a szavakat szótagolva olvasás után egyben is mondják ki (aki már tudja, nem muszáj 
szótagolni, olvashatja egybe is) 

-a madárhoz odakötni a nevét 

-húzzák alá a következő szavakat (miután elolvastátok, egybe kimondva mondjátok, ők 
keressék meg): kábel, tubus, papír, bűvész, tücsök, szimat, kerül, becsül, csörög, készül 

Olvasókönyv 137. oldal 

- Figyeljenek arra, hogy egész mondattal válaszoljanak! 

A "sima" füzetbe másolják majd le az aláhúzott szavakat szótagolva és egybe is Füzetkép a 
facebookon 

 

2020. 03. 19. 

 Labdás könyv 63. oldal. A fiú neveket kékkel, a lány neveket pirossal kössétek! 
Próbáljanak minden hangosan olvasni.  

 Labdás könyvből nevek másolása: András, Andrea, Miklós, Márta, Antal, Mária (cím, 
dátum, egy sor kimarad stb. Ugyanis most kell tudatosítani a szép füzetvezetést--órán 
is erre törekszünk). Ja és ami fontos: MÁSOLÁSBAN HIBA NINCS!!!!ezt nagyon 
tudatosítsátok. Füzetkép a facebookon 

 Olvasókönyv 138. oldal. Újabb 3 nagybetű olvasásának tanulása, gyakorlása 
következik. A nagy betűvel írt szótagokat akár többször is elolvashatjátok, minél 
jobban begyakorolják. (Akinek van kedve, hajtogasson papírrepülőt, ahogy a 
szövegben a gyerekek-- ez akár beillik egy technika órának is. Egy link, amin lépésről 
lépésre láthatjátok. Jó játékot vele, miután elkészült! 

https://www.youtube.com/watch?v=2LrteK-5stw 

 Ceruzás könyv 5. oldal--- Két új nagybetű írása I és Ó—Videó facebookon 



Extra, szorgalmi:  
 
Olyan szép idő van! Mielőtt kimennél, hallgasd meg a dalt! Biztosan ismered!!!!!Hát 
énekeld! Futkoss kint egy kicsit, ...Látsz már pittypangot, füvet, virágot? Készíts egy "képet" 
azokból a dolgokból, amit a természetben találsz. Lehet használni kavicsot, tobozt, diót, 
mogyorót, virágszirmot, füvet, levelet gallyakat, bármit. Használd a fantáziád!!! 
Nem kötelező!!!Az elkészült művekről küldj fotót!!!!!  
http://www.gyerekdal.hu/dal/tavasztunder 

 

2020. 03.20. 

Ezeket a feladatokat osszátok be a hétvégére! 

- Olvasókönyv 139. oldal—Kerek egész mondatokkal válaszoljatok anyu kérdésére! 
- Olvasókönyv 140. oldal. Új betű: ny a cica hangja, ahogy nyávog Egy kis videó a 

facebookon. Olvasd el ezt az oldalt többször! A kérdéseket kösd a megfelelő 
képhez!Az alsó képeket tapsoljátok el, rajzoljatok annyi kört, amennyit tapsoltatok, 
és színezzétek be azt ahol hallottátok az új hangot! 

- Rakjátok ki a 63. 64-es borítékokat! 
- Ceruzás könyv 6. oldal  (Ki mit csinál?---Ica mos. Anti ül. Miki áll. Olgi mér. Anna ír.—

Figyeljetek a mondatkezdő nagybetűkre és a végén az írásjelekre, ezeket írjátok át 
pirossal) 

- Ceruzás könyv 7. oldal új betű írása kis írott ny Videó facebookon 
- Környezetismeret munkafüzet 42. oldal 2, 3.feladat  43. oldal –Ha jó idő van, 

dolgozzatok együtt a kertben, vonjátok be a gyerekeket is! 

Németeseknek:  

Nézegessétek ezeket a videókat, illetve próbáljátok megcsinálni a rövid feladatot 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&amp=&v=M_yqIAp4z0U&amp=&feat
ure=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&amp=&v=3ehbv6aA8Tg&amp=&featur
e=emb_title 

https://teddylingua.de/quiz-farben-215/ 

 


