
Tiszakécskei Református Általános iskola és Gimnázium 

1. osztály  

MATEMATIKA (classroom kurzus kód: al26tq6) 

2020. március 23-27. 

Március 23. (hétfő) 

Minden a videóban! Ha kérdésetek van, itt feltehetitek hozzászólásban. ;) Nagyon igyekeztem 

magyarázni, elég nehéz így, hogy nem látom a reakcióikat és nem tudok visszakérdezni. Nagy feladat 

ez most nekünk is! :) 

TK. 94./1-4., 95./3. 

A videós segédanyag: a classroom-ban 

Gyakorlólinkeket is kerestem. Akár fejben, akár leírva füzetben is jó gyakorolni. Lényeg, hogy mindig 

vegye észre a tízes szerelmes párokat! Aztán hozzáadja a maradékot. Ezek a játékokat sűrűn érdemes 

használni, nem csak azon a napon, amikor a figyelmetekbe ajánlom! :) 

Linkek: 

https://wordwall.net/hu/resource/464367/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-

t%c3%adzes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel 

https://wordwall.net/hu/resource/419450/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-

tizes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel-1-oszt%c3%a1ly 

 

Március 24. (kedd) 

A tegnapi új anyag gyakorlása. Rá kellene álljon a szemük és a furfangos kis eszük, hogy a szivecskés 

10-es számpárokat meglássák és pótolják a maradékkal. Ha bármi gond van szóljatok! Megoldunk 

mindent így vagy úgy… Várom a véleményeket, hogy jó lesz - e így a rövidebb videókkal? Vagy nem 

megterhelő a hosszabb változat sem? 

GY.105./2., 107./2. 

A videós segédanyag: a classroom-ban 

  

https://wordwall.net/hu/resource/464367/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-t%c3%adzes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel
https://wordwall.net/hu/resource/464367/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-t%c3%adzes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel
https://wordwall.net/hu/resource/419450/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-tizes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel-1-oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/419450/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-tizes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel-1-oszt%c3%a1ly


Március 25. (szerda) 

Egy gyakorló PPT-s anyaggal készültem nektek, amit az interneten találtam. Egy kicsit alakítottam rajta 

és felvettem nektek hozzá a magyarázatot is. Erre a napra annyit szánok, hogy ezt tessék nézegetni, 

megérteni, megemészteni, hogy a későbbiekben ez alapján könnyebben menjenek majd a tankönyves 

feladatmegoldások is.  

PPT: 

https://drive.google.com/file/d/1Zb12zFIc7jszGAMtWua_7tlhpumDh-n-/view?usp=sharing 

A videós segédanyag: a classroom-ban 

 

Március 26. (csütörtök) 

Ezen a napon megtanuljuk, hogyan számoljunk a 10 átlépésével a KEZÜNKKEL! 

TK. 96./1., 97./1., 2. 

A videós segédanyag: a classroom-ban 

 

Március 27. (péntek) 

GY. 107./1. 

A videós segédanyag: a classroom-ban 

Akinek van kedve és teheti, itt van még két gyakorló link is. Ezeket bármikor előlehet venni, kicsit 

gyakorolni akár fejben, akár papíron.  

Gyakorló linkek: 

https://wordwall.net/hu/resource/459372/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-

t%c3%adzes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel 

https://wordwall.net/hu/resource/459420/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-

t%c3%adzes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel-9-2-ig  

https://drive.google.com/file/d/1Zb12zFIc7jszGAMtWua_7tlhpumDh-n-/view?usp=sharing
https://wordwall.net/hu/resource/459372/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-t%c3%adzes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel
https://wordwall.net/hu/resource/459372/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-t%c3%adzes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel
https://wordwall.net/hu/resource/459420/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-t%c3%adzes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel-9-2-ig
https://wordwall.net/hu/resource/459420/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-t%c3%adzes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel-9-2-ig


Házi feladat: 

Füzetbe lemásolni és korongokkal kiszámolni a végeredményt! 

Összeadás gyakorlása a füzetbe a 10 átlépésével. 

Baloldalon az eredeti művelet, mellette pedig a szivecskés számpárra bontott. Az első kettőnél még 

jeleztem a sziveskés 10es bontott alakjait is, ezt tegyétek meg ti is, de aztán már nem kell tovább, elég 

szóban megbeszélni. Fejben meg van az most már szerintem! ;) A következőkben, pedig kérlek, 

próbálják ők, teljesen önállóan! 

A következő pár műveletet pedig már a kezeiken számolják! A kész munkákról várom vissza a fotókat 

a Classroom-ba vasárnap estig. Jó munkát! 

 

 

 


