
2020. 03. 23. Hétfő 

 

- Olvasókönyv 141. oldal  
Két felső sor megbeszélése (mássalhangzók, magánhangzók), mássalhangzók közt 
karikázzák be az új betűt. 
Hosszú mássalhangzókra kell figyelni a szavak utolsó sorában. Olvasásnál jó hosszan 
ejtsék ki! Az alsó összekötős feladatot kérlek ellenőrizzétek le ti, és nyugodtan kapjon 
rá jutalmat. (Kérlek erről ne küldjetek fotót!!) 

- 65-ös borítékot tegyék ki, ezt is ti ellenőrizzétek! 
- Ceruzás könyv 8. oldal gyakorló oldal-hosszú mássalhangzók írására kell nagyon 

figyelni! (két n, y) 

 

2020. 03. 24. Kedd 

 

- Olvasókönyv 142. oldal Kerek egész mondattal válaszoljanak! 
- Labdás 64. oldal—Kérlek ellenőrizzétek le nekik! 
- Olvasókönyv 143. oldal 

 Felső két sor megbeszélése (mássalhangzó, magánhangzó) Az új betűt-ny-karikázzák 
pirossal, a n betűt grafittal! 
 A kék szavakat szótagolva olvasás után mondják ki egybe is! Ahová kapcsolódik kép, 
azt kössék össze! Ennek az olvasásáról szeretnék videót kérni! 
 Szólás jelentésének megbeszélése 

- Ceruzás 9. oldal, kérdőjel írása—videó megtekintése után! Erről kérek szépen képet 

 

2020. 03. 25. Szerda 

 

- Olvasókönyv 144. oldal  
Felső két sor megbeszélése (mássalhangzó, magánhangzó) 
 A mondatoka próbálják meg kimondani egybe, szótagolás nélkül! Ennek olvasásáról 
szeretnék videót kérni! 
 Szólás jelentésének megbeszélése! 
 Másolják le a „sima” füzetbe a mondatok közül az első három sort és a sárga részből 
a szólást! A mondatkezdő nagybetűket írják át pirossal és a pontot is a végén. 
Amelyik nagy betűt nem ismerik (é,s,j kis betűvel, pirossal írják) Kérek szépen képet! 
Füzetképet mellékelek 



- 66-os boríték Kérem ellenőrizzétek nekik!  
Zöldes képek—fenyő, kandalló, sárkány, bölény, bunda, turbán, tarisznya, szén 
Kék képek--- tanya, kendő, redőny, szivárvány, fon, kardigán 
 

2020. 03. 26. Csütörtök 

 
- 67-es boríték—A „puskát” ne használják a gyerekek! Ezeket olvassátok fel, a gyerekek 

rakják ki a szavakat 
- Ceruzás 10. oldal  kérek fotót 
- Olvasókönyvből gyakorlás---A jól olvasók kapnak plussz feladatot. Maszat számol 1. 
- „Répás” füzet 38. oldal 

 

2020. 03. 27. Péntek 

 

- Olvasókönyv145. oldal 
 Új nyomtatott nagybetűk ismertetése: Ú U E Á K L N 
 Nyomtatott betűs szótagok kétszer olvasása 
 Szavakat mondják ki egybe is 
 A szöveg a párbeszédes olvasást gyakoroltatja-érezzék, hogy mit ki mond 
 Szólás jelentésének megbeszélése 

- Ceruzás 11. oldal Ú, Z írásának megtanulása—Videó megnézése után írják fotót kérek 
- Labdás 65. oldal Kérem ellenőrizzétek le, nem kérek róla fotót 

 

 

Környezet 

Kérlek nézzétek meg az alábbi videókat és a gyerekek rajzolják le mi mindenre 
használhatunk vizet, miért nagyon fontos a víz. Írólapra kérem! 
Köszönöm szépen! 

https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs 

https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10 

 

 


