Házi feladat 1. osztályosoknak (03. 23-tól 03.27-ig) olvasás, írás, ének, rajz

Hétfő:

Olvasás: ny j gyakorlása olvasókönyv: 144.oldal.
Ragasztós 67.oldal (Nem kell beragasztani, ha kirakja a gyerek, és
lefényképezik, elküldik a következő címre :
csollakferencne@gmail.com nekem úgy is jó.)
Írás: ceruzás második kötet 10. oldalig: ny,j,n írása.
Ének: Iglice szívem éneklése, megtanulása (esetleg netről).

Kedd

Olvasás: olvasókönyv 145.oldal. Nagy nyomtatott betűk ismertetése.
Írás: ceruzás 11. oldal Ú,Z betű írása.
Rajz: Én szobám rajza.

Szerda:

Ének: dal címe: Éliás,Tóbiás daltanulás ( netről ).
Olvasás: Meseolvasás olvasókönyv 146.oldal.
Írás: ceruzás 6. oldal.

Csütörtök:

Olvasás: olvasókönyv 147.oldal. Új betű: zs
Írás: ceruzás 12. oldal, zs betű írása.
Rajz: kedvenc mesém.
Felzárkóztatás: ceruzás 9. oldal (? Írása).

Péntek:

Olvasás: olvasókönyv :149. oldal.
Írás: ceruzás 13. oldal, gy, ny, n betű írása.

Kérem a szülőket az elkészült munkákat küldjék el a következő címre :
csollakferencne@gmail.com.
A gyermekek így kerülnek értékelésre.

Házi feladat 1 hétre 1. osztályosoknak matematikából, környezetből
(03 23-tól 03.28-ig)
Számfogalom bővítése 20-ig − Számfogalom elmélyítése I.
Egyjegyű és kétjegyű számok értelmezése. Számok nevének sorolása, növekvő és csökkenő
sorrendben.
Kétjegyű számok ábrázolása számegyenesen.
(Kedves Szülők, kérem, rajzoljanak számegyenest!)
Hétfő:
matematika - Munkafüzet II. 10. oldal
Kedd:
Matematika – Munkafüzet II. 11. oldal
Szerda:
Matematika – Munkafüzet II. 13. oldal
Környezetismeret– A NYÁR - tankönyv 46-47. oldal, munkafüzet 50-51. oldal (ragasztani nem kell,
mert a matricák az iskolában maradtak)
Péntek:
Matematika – Tankönyv II. 18-19. oldal

1.o fejlesztő feladatok (2)

1. Számláld meg az elsővel megegyező ábrákat, és írd le hányat találtál!
db bb dd bd db db bb dd bd db db bb dd db bd db db dd db bb dd db bd db bb
2. Írd a jeleket a szavak alá a minta szerint! Írd le sorban a jeleket, és azt küldd vissza!
rak, rák, húz, megy, hoz, hív, fog, jég, mar, már, ház, megy, fogy, néz, máz, főz, fagy,
.
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3. Folytasd a felsorolást még 5 taggal, és írd le! Mi a közös nevük?
citrom, ribizli, cseresznye, szőlő,

4. Készíts rajzot Petőfi Sándor: Mi kék az ég! című verséhez!
Mi kék az ég!
Mi zöld a föld!
Zöld föld felett,
kék ég alatt
hangos pacsirta fütyörész;
dalával a napot kicsalta,
a nap rá gyönyörködve néz.

5. Melyik hangot hallod az óra, kancsó, fogó, hordó, dob szavakban? …………….

6. Mely számokra gondoltam?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

az öt és a hét közötti szám ………
a tíz után álló szám ……….
tizenhat előtti szám …………
a kettő és a négy között áll ………….
a tizennyolc után álló szám ………….
a kilenc előtt áll …………

7. Végezd el az összeadásokat és a kivonásokat!
2+3=

5+5=

7+2=

4+3=

6-3=

3-2=

9-4=

8-4=

Kedves Gyerekek!

Én küldöm nektek a feladatokat, a megoldását írjátok le, és küldjétek vissza a héten a következő
email címre. Kovacs.Kati3881@gmail.com Aki Irénke nénihez jár fejlesztésre, az a gyerek neki küldje
vissza. Az ő levelezési címe: madarasziren@freemail.hu Vigyázzatok magatokra, és jó munkát
kívánok! Kati néni

Hajni néni pénteki fejlesztő foglalkozásaira járó tanulók otthoni feladatai
(2020.03.27.)

Oldjátok meg a következő játékos feladatokat! Ügyesek legyetek! 
1.osztályos tanuló feladatai:

www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=388&select_osztaly_search=1osztaly&select_tantargy_search=magyarirodalom&select_temakor_search=osszes-temakor
Miután elkészültél a fenti feladattal, rajzold le azokat az állatokat, amelyekre
emlékszel! Rajzaid alá írd is oda az állat nevének kezdőbetűit (pl. hal: h)! 

