
Tiszakécskei Református Általános iskola és Gimnázium 

1. osztály  

MATEMATIKA (classroom kurzus kód: al26tq6) 

2020. április 20-26. 

 

Április 20. (hétfő) 

Sziasztok! 

Átgondoltam, hogy lenne jobb és nektek is könyebb, átláthatóbb a következő tananyagrész. 

Minden számhoz fogok küldeni nektek egy összefoglalót a füzetbe. Az lenne a legjobb, ha ti is 

bemásolnátok (a hét végéig valamikor). 

LÉNYEG! 
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Mit tudsz erről a számról!? 

-kétjegyű szám 

-páratlan szám 

-a kisebbik számszomszédja, a nagyobbik számszomszédja 

-a kisebbik páratlan számszomszédja, a nagyobbik páratlan számszomszédja 
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Mit tudsz erről a számról!? 

-kétjegyű szám 

-páros szám 

-a kisebbik számszomszédja, a nagyobbik 

számszomszédja 

-a kisebbik páros számszomszédja, a 

nagyobbik páros számszomszédja 

 

Kézzel számoljátok át egyszer végig az 

összes összeadást és kivnást is!!!! Kell, hogy 

menjen nekik nagyon! (Ehhez kell-e esetleg 

videó? Vagy már megy nélküle?) 



Köszönöm szépen! Mára erre gondoltam. Jó munkát! Valamnit továbbra is várom a 

válaszotokat azzal kapcsolatban, ki az akinek van kedve "összetalizni" velem egy rövid 

fejbenszámolós, beköszönős videóchatre!? Van, akivel ezen a héten már "találkozom" is! 

Nagyon várom! 

Puszi:Zsuzsi néni 

 

Április 21. (kedd) 

Sziasztok! 

Erre a hétre hasonlóképpen készülök, mint az hetekben, napokban. Dolgozni kell a 

Tankönyvben és a Gyakorlóban is. Számoljatok a kezetek (ha jól jön még korongok) 

segítségével! :) 

TK.114./2. 

GY.125./3. 

A gyakorló link egész hétre ajánlott! :)  

Jó munkát gyerekek! 

Gyakorló link: 

https://wordwall.net/hu/resource/856570/12 

 

Április 22. (szerda) 

Haladunk tovább a Tankönyvben és a Gyakorlóban. 

TK. 115./1. első fele! A fotón látszik, hogy meddig 

húztam a vonalat és segítséget is kaptok. A második fele 

Szorgalmi! 😉 

GY. 125./4. 

Mellékelek hozzá videót is, amit nagyon jó szívvel 

ajánlok! Először azzal kezdjétek, aztán lássatok hozzá a 

feladatokhoz! 😃  

 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=MbCLoHL-

d2c&fbclid=IwAR14KwgyvjNG0_9PRcSiNWM5rXWfOb0Aut8BZ0ntL9neN3i9MUWphv5Uwwc 

 

Április 23. (csütörtök) 

https://wordwall.net/hu/resource/856570/12
https://www.youtube.com/watch?v=MbCLoHL-d2c&fbclid=IwAR14KwgyvjNG0_9PRcSiNWM5rXWfOb0Aut8BZ0ntL9neN3i9MUWphv5Uwwc
https://www.youtube.com/watch?v=MbCLoHL-d2c&fbclid=IwAR14KwgyvjNG0_9PRcSiNWM5rXWfOb0Aut8BZ0ntL9neN3i9MUWphv5Uwwc


Szervusztok! 

Jön ismét a 

neheze... Szöveges 

feladatok. Ezt 

általában mindig 

nehezebben 

eveszik a gyerekek, 

de ne féljetek tőle! 

😃 Küldök fotót, 

ami talán könnyít a 

dolgotokon. Hajrá! 

😃 

TK. 116./2., 3. 

GY. 126./1. 

 

Április 24. (péntek) 

Szép napot Nektek! 😃 

Mai feladataink egy kis fotós segítséggel. 

GY.126./3. 

128./1. 

Jelezzetek, ha van kedvetek videóchaten 

beszélni számolni egy kicsit! Eddig nagyon 

klassz volt! 😉 

 

 

Házi Feladat 

Itt egy újabb játékos matematika 

Házi Feladat. Ez igazán Zsuzsi 

nénisre sikeredett! :) Ehez videót 

már nem tudok mellékelni, mert 

nem olyan jellegű. Számos lehetőség van, attól függően ki mit választ.  

Mobilon és itt a Classroomon belül az én tapasztalatom szerint nem működik. Annyi a 

dolgotok csak vele, hogy le kell tölteni a gépetekre és ott használjátok Power Point 

alkamzazással. :) 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1ac2FT7uNth4NxpbfjxUcTXHe47_ZvMCj&authuser=1  

https://drive.google.com/open?id=1ac2FT7uNth4NxpbfjxUcTXHe47_ZvMCj&authuser=1

