Házi feladat június 8-12-ig.
Kedves Szülők!
Közeledik az év vége, a nyári szünet. Arra kérjük Önöket, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket ne
dobják ki, mivel szeptemberben még szükség lesz rá az év elején. Ismételni fogunk benne. Meg
szeretnénk nézni az eddigi munkákat, a gyerekek fejlődését egyben látni, nem csak képeken
keresztül. Köszönöm.
Hétfő
Olvasás
Boribon mese befejezése. Olvasókönyv: 204-205-ig. Névjáték, értő olvasás: labdás: 85. oldal.
Írás: szavak önálló írása képekről: ceruzás: 64. 67. oldal.
Ének: ismétlés.
Matematika: tankönyv: 96.o.: 1,2,3., 97.o.: 1. munkafüzet: 68.o.: 1. 69.o.: 1.
Kedd
Olvasás: Szavak olvasása, Óra, óra... olvasása. Olvasókönyv: 206.oldal. Labdás: 86. oldal.
Írás: ceruzás: 72-73.oldal.
Rajz: Barátaim és én. Rajz készítése.
Szerda
Ének: dalismétlés.
Matematika: tankönyv: 106.o.: 1,2., 108.o.: 1,2., 110.o.: 1.
Környezetismeret: Lapozd át a tankönyvet! Melyik rész tetszett a legjobban?
Csütörtök
Olvasás: Szósor olvasása, szövegfeldolgozás. Olvasókönyv: 208. oldal.
Írás: ceruzás: 78. oldal.
Felzárkóztatás: labdás: 92. oldal.
Matematika: tankönyv: 113.o.: 1., 119.o.: 2.
Péntek
A szünetben olvasd el A csúnya kisány történetét! Olvasókönyv: 209-215. oldal.
Matematika: Ha unatkozol a szünetben, keress megoldatlan feladatokat a munkafüzetben!

SZÉP NYARAT MINDEN SZÜLŐNEK ÉS GYEREKNEK! TANÍTÓ NÉNIK

Hajni néni pénteki fejlesztő foglalkozásaira járó tanulók feladatai
(06.12.)

Kedves Gyerekek!

A tanév utolsó foglalkozására már nem küldök kijelölt feladatokat Nektek.
Helyette a következő digitális oldalakon, kedvetek szerint válogathattok a
fejlesztő tartalmak közül:


Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató
grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el itt,



Ügyesedni képességfejlesztő szoftverek (https://ugyesedni.hu): Alsó tagozatos
tanulók részére képességfejlesztő feladatok. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,



Wordwall (https://wordwall.net/hu): szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat
tartalmaz,



Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartalmak,
tananyagok, játékok érhetők el itt,



Matek Oázis (https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/tudastar): a digitális
munkarend idejére ingyenesen hozzáférhetővé tette számos otthontanulásra fejlesztett,
az 1–11. osztályosoknak szóló interaktív videóját, gyakorló feladatsorát és
készségfejlesztő játékát, valamint az érettségire felkészítő interaktív matematikatananyagát is,



eDia (http://edia.hu): gyakorló feladatok az alsó évfolyamok és az óvodás korosztály
részére,

 Darts Matek (teszt.dartsmatek.hu): interaktív, játékos módon segít elsajátítani és
készségszintűre fejleszteni az alap matematikai műveleteket (összeadás, kivonás,
szorzás, osztás); közben pedig a digitális kompetenciákat is fejleszti.

Üdvözöl Titeket: Hajni néni 

1. oszt. fejlesztő feladatok(12)

24. hét: június 8. –június 12.

1. A virágok és a gólyák közül melyik kép tér el egy pici részletben a többitől? Nagyon figyelj és
találj rá! Ha van rá lehetőség, hogy kinyomtassátok, rajzold is be a hinyzó részleteket!

2. Keresd meg minden sorban azt a rajzot, amelyik nem illik a többi közé!

3. Keresd meg a keretekben lévő képek közös nevét!
Pl: Mik ezek? Ezek testrészek.

Kedves szülők és gyerekek!
Remélem sikerül ügyesen megtalálni a megoldásokat, melyeket a kovacs.kati3881@gmail.com címre
szeretettel várom. Nagyon jó nyári szünidőt kívánok! Kati néni

Fejlesztő feladatok 1. osztály (Irén nénihez járó tanulók számára)
2020.06.08-06.12.

Oldd meg a linkeken található feladatokat!
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=358&select_osztaly_search=1-4osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszestemakor#

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=150

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=299&select_osztaly_search=1osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=osszestemakor

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=330&select_osztaly_search=1osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=osszestemakor

Ezeket a feladatokat oldjátok meg, de már nem kell visszaküldenetek.
A szünidőre jó pihenést kívánok!
Irén néni

