
Tiszakécskei Református Általános iskola és Gimnázium 

1. osztály  

MATEMATIKA (classroom kurzus kód: al26tq6) 

2020. március 30- április 5. 

Március 30. (hétfő) 

Továbbra is az összedaást gyakoroljuk a 10 átlépésével. 

GY. 106./1. 

Mellékelek egy kis videót is hozzá. Szerintem érteni fogják! Először mindig a kezükön számoljanak! 

Aztán még írják be hozzá a szivecskés párokat és a hozzáadott maradékot is, ahogy a könyv kéri. 

Holnap már a kivonás jön!!!!! 😀 😉 

A mellékelt gyakorló linkeket továbbra is ajánlom, akár fejben, akár füzetbe gyakorolva mellé! 

Köszönöööööm! 😃 

A videós segédanyag: a classroom-ban 

Linkek: 

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

sz%c3%a1mk%c3%b6rben 

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/459372/matek/%c3%b6sszead%c3%a1s-

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

 

Március 31. (kedd) 

Új anyag! Kivonás a 10 átlépésével.  

Számolás az ábrák és a kezünk segítségével. A videóban ehhez megkapjátok a szükséges segíséget. 

Ez is menni fog, mint a karikacsapás. ;)  

TK. 100./1., 2., 3. 

       101./1., 2., 3. 

A videós segédanyag: a classroom-ban 

  

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
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
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


Április 1. (szerda) 

Mára nincs matek!... Vicceltem. (Bolondok Napja!) Bocsi! 😀 Egy kicsit azért csak neki lendülnénk ma 

is! 😉 

Továbbra is kivonás lesz a 10 átlépésével, kézzel és a tankönyvi ábrák segítségével. 

TK. 102.  

Valamint küldök még egy gyakorló linket is! 

Link: 

https://wordwall.net/hu/resource/539310/matek/kivon%C3%A1s 

 

Április 2. (csütörtök) 

Az eddigiek alapján. Engedelmetekkel ezt rátok, illetve a gyerekekre bízom. Nem készültem 

videóval. Szerintem menni fog Nekik! 😉 

TK.103.  

Gyakorló linket is mellékelek! 

Linkek: 

https://wordwall.net/hu/resource/402861/matek/kivon%C3%A1s 

https://wordwall.net/hu/resource/539310/matek/kivon%C3%A1s 

 

Április 3. (péntek) 

Kivonás kézzel! (Volt már ugyan ez a típus feladat csak összeadtunk akkor.) 

Fejben tartjuk, mennyiből veszünk el! Mutatjuk a kezünkön, mennyit veszünk el! Lecsukunk annyit, 

hogy 10 legyen és még kivonjuk ami maradt. A kezünkön látjuk is, hogy ami be van csukva, annyi 

maradt. Az a végeredmény! Rögzítsetek mindent a könyvben is! :) (Ha kell videós segítség, mert esetleg 

megakadtok, akkor rögtön szóljatok!) 

Várom vissza a fotókat! Köszönöm! 

GY. 110./1. 

 

Házi feladat: 

GY.111./1., 2. 

Szorgalmi: GY. 111./4. 

A fotókat vasárnap estig várom vissza! Köszönöm szépen! Jó munkát! Ügyesen, mint eddig is! :) 

SZÉP HÉTVÉGÉT! VIGYÁZZATOK EGYMÁSRA! 

https://wordwall.net/hu/resource/539310/matek/kivon%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/402861/matek/kivon%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/539310/matek/kivon%C3%A1s

