
2020. 03. 30. hétfő 

 

- Olvasókönyv 146. oldal olvasása.   
 Olvassátok el a szavakat? Mi okozott nehézséget? (Hát persze, 2 mássalhangzó van egymás 
után) 
 Olvassátok el a mesét 2-szer! Ki írta? Próbáljátok elmondani a tartalmát a mesének! 

- 68-as borítékot rakjátok ki!  
- Tollbamondás Videóban diktálom-classroomban fent van.Sünis füzetbe dolgozz! Képet kérek 

szépen! 
 

2020. 03. 31. kedd 

 

- Új betű ismertetése: zs  Olvasókönyv 147. oldal. 
 Betűsor olvasása 2-szer, szótagsor olvasása, szósor olvasása  
 Válaszolj a Kérdésekre! Húzd alá a választ grafittal! 
 Hol hallod az új betű hangját a szavakban? Tapsold el a képek nevét, rajzolj annyi karikát, 
amennyit tapsoltál, majd színezd be azt, ahol hallottad az új betű hangját! (képek nevei: 
zsanér, parázs, pizsama, mozsár, zsebkendő) 

- Ceruzás: 12. oldal zs írása. Videó után! Képet szeretnék! 

 

2020. 04. 01. szerda 

 

- Olvasókönyv 148. oldal. Hasonlítsd össze a képeken lévő dolgokat, mondj róluk mondatokat. 
Pl.: A torony magasabb, mint a létra. A lámpa világosabb, mint a gyertya. 

- Olvasókönyv 149. oldal 
felső két sor betűinek megbeszélése (mássalhangzók, magánhangzók) A ny betűt kerikázd be 
pirossal, a gy betűt grafittal. 
Olvasd el a szótagsorokat, szósorokat végül a kérdő mondatokat. A mondatokat kösd össze a 
helyes válasszal! 
 A sárga részben lévő szólást beszéld meg anyuval vagy apuval! 

- Labdás 66. oldal Fejezd be a rajzokat! Kérek szépen róla fotót! 
- Ceruzás 13. oldal. Szeretnék fotót! 

 

2020. 04. 02.csütörtök 

 

- Olvasókönyv 150. oldal  
Felső sor gyakorlása zs pirossal karikázza, s grafittal! 



Szótagsor, szósor olvasása 
Szöveg olvasása 

- Olvasókönyv 151. oldal. Összehasonlító mondatokat mondjanak a gyerekek! 
- Ceruzás 14. oldal Fotót kérnék! 

 

2020. 04. 03. péntek 

 

- Olvasókönyv 152. oldal 
Válaszoljanak a kérdésekre összekötéssel! 
 Olvassák el a szöveget, próbálják meg elmondani a tartalmát! Ennek olvasásáról kérnék 
videót vagy hangfelvételt! 

- Olvasókönyv 153. oldal. Ki találja meg a kérdésekre a helyes utat? Mutasd meg anyunak vagy 
apunak! 

- Ceruzás 15. oldal S, P  Írása videó után-Fotót kérek! 
- Labdás 67. oldal-Ellenőrizzétek kérlek a gyerekeknek! 

 

A hétvégi feladatok között osszátok be legyetek szívesek a 69. 70-es borítékokat is.  


