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1. osztály  

MATEMATIKA 

2020. március 16-20. 

Március 16. (hétfő) 

Első bejelentkezés onlineban. 😊 

Hogy a gyerekek el ne feledjék a matematika szépségeit! Holnapi nap folyamán várom vissza 

(+PRIVÁTBAN) ! (+a sima füzetbe! A cicásból, pedig ismételgessék a számpárokat! Főleg a 10esre 

pótlást!) A tényleges online oktatás, pedig nálam szerdán lép életbe. Készülök majd hanganyaggal, 

képekkel, linkekkel, videókkal. Jó lesz! Jó munkát! 

 

 

  



Március 17. (kedd) 

Sziasztok! 

A mai feladat! 

"Készítettem egy fotót csupa összeadással és kivonással. Keress meg összesen húsz műveletet 

(érthetően ez mindenkinek más lesz), írd le a füzetbe, számold ki! Aztán díszítősor és írd le a példa 

alapján a számok kisebb és nagyobb számszomszédait! Igényesen, pontosan dolgozz! 😉" 

Szerda estig várom vissza PRIVÁTBAN a sima füzetbe! (A cicásból, pedig ismételgessék a 

számpárokat! Főleg a 10esre pótlást!) Eddig szipi szuper ügyes mindenki! Jó munkát! 

 

  



Március 18. (szerda) 

"Még mindig ISMÉTLÉS! Holnap délutánig várom vissza! Füzetvezetésre nagyon figyelj! Díszítősor, 

majd írd fel a számsort 0-20-ig! Írd be a számok kisebb és nagyobb páros és páratlan 

számszomszédait. Pirossal és kékkel, ahogyan én is. Ügyesen! 😉" 

Csütörtökön délután 18-ig várom vissza! Holnap már videózok is nektek, ha minden jól megy! Írok 

egy szorgalmi feladatot a commentbe. Nézzétek meg! Azt is várom szeretettel, ha van kedvetek! 

😇😁 

Gyakorló link: https://wordwall.net/hu/resource/837290/matematika/műveletek 

 

 

  

https://wordwall.net/hu/resource/837290/matematika/műveletek


Március 19. (csütörtök) 

Sziasztok! 

Füzetkép is van és videó is. Bele kell jönnöm egész más így a menete, mint órán. Én most megíratnám 

először a füzetbe a műveleteket, aztán haladunk együtt a videóval! Próbáljuk ki így! Köszönöm! 😊 

https://youtu.be/tbH3ZAcwSAQ?fbclid=IwAR1PG-

kEkZhoLe2woAmeyB_yL2Cd7TLG0U8wMCSr9TnWrKPI4K6pQREGOqQ 

 

 

 

  

https://youtu.be/tbH3ZAcwSAQ?fbclid=IwAR1PG-kEkZhoLe2woAmeyB_yL2Cd7TLG0U8wMCSr9TnWrKPI4K6pQREGOqQ
https://youtu.be/tbH3ZAcwSAQ?fbclid=IwAR1PG-kEkZhoLe2woAmeyB_yL2Cd7TLG0U8wMCSr9TnWrKPI4K6pQREGOqQ


Március 20. (péntek) 

Sziasztok! 

Ma még mindig a füzetben fogunk dolgozni, ismételni együtt. Küldök nektek füzetképet és videó 

anyagot is. Jó munkát! 

Hozzá a videós segédanyag: https://www.youtube.com/watch?v=FZ-

Cdd8xpD0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Ad0tNUYdknZZNJl15orHRG0ZyoGjZXgP4sXTmcIG0UQ-

RRXQ4V5pD1_A 

Szerintem a videóanyaggal együtt érdemes dolgozni, de ha úgy érzitek előre be is másolhatja. 

 

 

Gyakorló linkek:  

https://wordwall.net/hu/resource/850071/matematika/m%c5%b1veletek-20-

sz%c3%a1mk%c3%b6rben 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=101&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=osszeadas-kivonas 

https://wordwall.net/hu/resource/826611/matek/keresd-meg-j%c3%b3-megold%c3%a1st 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ-Cdd8xpD0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Ad0tNUYdknZZNJl15orHRG0ZyoGjZXgP4sXTmcIG0UQ-RRXQ4V5pD1_A
https://www.youtube.com/watch?v=FZ-Cdd8xpD0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Ad0tNUYdknZZNJl15orHRG0ZyoGjZXgP4sXTmcIG0UQ-RRXQ4V5pD1_A
https://www.youtube.com/watch?v=FZ-Cdd8xpD0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Ad0tNUYdknZZNJl15orHRG0ZyoGjZXgP4sXTmcIG0UQ-RRXQ4V5pD1_A
https://wordwall.net/hu/resource/850071/matematika/m%c5%b1veletek-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/hu/resource/850071/matematika/m%c5%b1veletek-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=101&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=osszeadas-kivonas
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=101&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=osszeadas-kivonas
https://wordwall.net/hu/resource/826611/matek/keresd-meg-j%c3%b3-megold%c3%a1st


        

Hétvégi Házifeladat: 

Számold meg, és írd le a füzetedbe hogy … 

…hány darab ajtó van a házban? 

… hány darab szék van a lakásban? 

… hány asztal van a lakásban? 

… hány lába van az asztaloknak összesen? 

… hány betűből áll a keresztneved? 

… hány órát aludtál összesen? 

… hány darab fogkefe van a fürdőszobátokban? 

… hány háziállatotok van? 

… hány hegyeződ van összesen? 

Ezeket a számokat tedd csökkenő sorrendbe! (legnagyobb számtól a legkisebbig) 

A páros számokat írd át piros színnel, a páratlanokat kékkel! 

Add össze a legkisebb páros számot és a legnagyobb páratlan számot! (Használjuk hozzá a 

korongjainkat!) 

Mondd el otthon a szüleidnek, hogy mit tudsz erről a számról! 

 

Füzetképem példaként, mert ugye ez mindenkinek más lesz. 

 


