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Május 4. (hétfő) 

Kivonás 13-as számkörben. 😃 

Küldök pár segédanyagot is (kinek melyik jobb)! 

Nézzétek meg együtt! Nem kell leírni, de aztán a 

kezeteken is számoljátok át! 13-5= , megjegyzem, 

hogy 13-ból veszek el, és mutatom a négy kinyitott 

ujjamat, mellette a másik kezemen a becsukottakat 

is. Először lecsukok a ötből  hármat, annyit, hogy 

tizet kapjak 13-3=10, de még ott van két nyitott 

ujjam! 10-2= 8. A csukott ujjainkon ez látszik is! Stb. 

Valamit küldöm a 13-ashoz a füzetképet, amit vagy 

bemásoltok, vagy kinyomtatjátok és 

beragaszthatjátok! Az ujjaitokkal számoljátok 

közösen egyszer végig! Köszönöm! 

Jó munkát!  

Videós segédanyag a Classroomban 

 

Május 5. (kedd) 

Gyakorlás! 😃 

A szerencsekeréken pörgetni kell és az adott műveletet leírni, kézzel kiszámolni. Vagy a 

mellékelt kinyomtatott lapra írjátok színek szerint, vagy, ha nem tudtok nyomtatni, akkor jó 

lesz a füzetbe is. 12 művelet legyen összesen! 

Van egy gyakorlólink is, akinek van még kedve és ideje! 

 



Jó murit!  

 

 

 

 

Május 6. (szerda) 

Kis gyakorlás. 

😊 

GY. 131./1.,4. 

Május 7. (csütörtök) 

Sziasztok! 

Nagyon ügyesek vagytok eddig! Ma megyünk is tovább!  

Összeadás 14-es számkörben. Küldök egy kis videót is, hogy halljátok  a hangom és hátha 

még többet segít így, mint csak a sima dia. Mindig számoljatok együtt a korongokkal az 

ujjaitokon is. 

Aztán GY. 135./1. és 4. feladatot oldjátok meg!  

Valamint, ajánlok két kis gyakorló linket is! Naaaagyon jók és sokat számít, ha ezt is  

nézegetik és számolgatják akár kezükön, akár fejben, akinek már úgy is megy!  

Jó tanulást! 

Videóanyag a Classroomban.  

 

Május 8. (péntek) 

Kivonás 14-es számkörben! 

Küldöm most is a sok-sok segédanyagot. Nézzétek meg őket! Ezeket én a házifeladatban 

a füzetbe is leírom nektek és ott majd úgy is be kell másolni. Itt egyenlőre, csak nagyon 

figyelve nézzétek meg a videókat és számoljatok velem! 😃 Aztán azért egy írásbeli 

feladatot is szeretnék feladni.  

GY. 134./2. és 4. 

Gyakorló linkeket is kerestem, amiken jól lehet számolgatni!  

Videók és linkek és segédanyag a Classroomban. 

 

 



Házi Feladat 

Összeadások és kovonások 14-es számkörben a 

füzetbe. Küldöm a füzetképet hozzá! 😃 Szép 

hétvégét nektek! 

Ha van időtök az előző gyakorló linkeket 

használjátok előszeretettel! Valamint még egy 

meglepi Power Pointos Házi. Nagyon aranyos, 

egy csoportban találtam, átszerkesztettem a 

mi tananyagunknak megfelelően. Akinek kedve 

van gyakorlásnak nagyon jó! 

 


