
Tiszakécskei Református Általános iskola és Gimnázium 

1. osztály  

MATEMATIKA (classroom kurzus kód: al26tq6) 

2020. május 11-17. 

 

Május 11. (hétfő) 

GY.134./3. De csak az első és a második oszlop! 

Szöveges feladatok 14-es számkörben. Küldök fotós segítséget is. 😃 

TK.124./2., 3. 

GY. 136./2. 

 

Május 12. (kedd) 

-Összeadás 15-16-os számkörben. Hoztam hozzá a már megszokott videós segédanyagot is. 

-Összeadás gyakorlás. 

GY.141./1. 

Valamint egy gyakorlólink! Egyre fontosabb lenne, hogy a házin kívül gyakoroljanak ilyesmit 

is! Ez segítene rögzíteni a tanultakat. :) Nagyon cuki feladat! Tetszeni fog nekik! 

 

Május 13. (szerda) 

-Kivonás 15-16-os számkörben. Videós korongos, ujjakkal számolós videóval és PDF 

segédanyaggal. :) 

-Kivonás gyakorlása 

GY. 142./1. 

Gyakorló link!!! :) 

 

Május 14. (csütörtök) 

Szöveges feladatok 15-ös számkörben képes melléklettel. 😃 

TK. 128./1. 

GY.140./1. 

SZORGALMI- Műveletek gyakorlása TK. 135./1. 



Május 15. (péntek) 

Nyitott mondatos feladatok a linken. Oldjátok meg füzettel és számegyenessel! Kérem a 

füzetbe is lejegyzetelni! 😃  

Küldök füzetképet is.  

Rajzoljatok egy számegyenest egyes beosztásokkal! Azon is mindig jelülhetitek 

magatoknak, hogy mi lesz a megoldás. 

6nál kisebb de 2nél nagyobb számok  

9nél nagyobb de 13nál kisebb számok 

12nél nagyobb számok 

5nél kisebb számok 

 

Házi Feladat 

Sziasztok! 

Kérlek Titeket az alábbi két gyakorló feladatot teljesen egyedül oldják meg a gyerekek a 

kezük segítségével vagy fejben. Egy kis összeadás és kivonás az eddigiek alapján . Kapjanak 

egy kis nyugodt időt rá, amikor nem megy TV és nem zavarja más a szobában.  

Szeretnék kapni egy viszonylag reális képet, hogy állunk eddig. Nem gond, ha hiba van! 

Ne javítsátok ki! Olyat persze szoktam én is a suliban, hogy átnézem , és esetleg szólok, 

hogy nézd ott azt még számold át egyszer és, ha észreveszi, hogy hibázott, akkor még 

hagyom kijavítani. De természetesen ez mindre nem vonatkozhat! Ügyesek Ők! 

Kaphatnak egy kis jutalmat is, ha készen vannak. Én szerintem chaten küldök majd nekik 

egy-egy kis jutalomfotót! :)  

Köszönöm szépen! 

 

GY.141./2. 

      142./2. 

Szorgalmi GY. 139./3. 

 

Minden segédanyag, videó, link és fotók a Classroomban!  


