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Május 18. (hétfő) 

Sziasztok! 

Készítettem egy kis MotivációsVideót Nektek! Láttam párat a neten és nagyon megtetszettek. 

Biztosan el van már fáradva Mindenki. Gyerekek, felnőttek egyaránt, de nagyon ügyesek 

vagytok! Köszönöm a munkátok! Nézzétek szeretettel ezt a kis videót! Adjon erőt  nektek a 

következő pár héthez! Kitartás! :) 

 

Aztán újult erővel sorozatokkal dolgozunk ma. :) Először még több segítséget kaptok. Mindig 

az legyen az első, hogy eldöntitek elvenni vagy hozzáadni kell, hogy a következő számot 

kapjuk. Aztán ki kell találni mennyit vettünk el vagy adtunk hozzá pontosan. Ezt elég online 

végigcsinálni, nem kell leírni! De, ha nehezen megy kétszer is végig lehet nézni együtt vagy 

külön a gyerekek. 

Jó munkát! :) 

Puszi: Zsuzsi néni 

 

Május 19-20. (kedd, szerda) 

Római számok :) 

Küldök Nektek egy videót és képeket is, amit akár ki is nyomtathattok, hogy szem előtt 

legyenek. Valamint linkes gyakorló játékokat, amihez akár segítségnek is jól jönnek a 

képek kinyomtatva. Lényeg, hogy ezek a római számképek is rögzüljenek. Oldjátok meg 

őket! Aztán a szerdai feladat is ide kapcsolódik. Az lesz a füzetes, amihez küldök itt fotót 

is. Csütörtökre pedig nagyon jó pihenést Nektek! Csatlakozzatok hozzánk az online 

Istentisztelethez! Ott "találkozunk"!  

 

 



Május 22. (péntek) 

Számoljatok az ujjaitok segítségével! Kérlek ezeket a megoldott műveleteket a füzetbe is 

jegyzeteljétek le! Felírjátok, hogy Házi feldat és dátum. Két sor kimarad és jöhetnek 

egymás alá a műveletek sorban. Köszönöm!  

 

Házi Feladat 

Ismét egy videó. Nagyon szeretem a kolléganő videóit! Szoktam is használni, ahogy 

tudom és éppen nekünk a tanagyagba illik. Ez egy kirakó lesz a végén egy cuki képpel! 

Minden színhez és formához jut egy művelet. Kicsit nehezebbek. Együtt számoljatok 

füzetbe! Jön egy művelet, leírjátok (akár a tegnapi alá), ujjakkal számoljátok, 

végeredményt beírjátok. Aztán ő a végén újramutatja a megoldásokat is, amikor már a 

kép is megjelenik sorra. 

Jó munkát! 

 

Minden segédanyag, videó, link és fotók a Classroomban!  


