2. osztá ly tananyaga
Március 23-tól 27-ig
HÉTFŐ

Tananyag
1. Vizuális

kultúra:

Meseillusztráció

készítése

szabadon választott technikával
Gőgös Gúnár Gedeon könyv 64.o. A rosszcsont
felhő és a nap c. verses meséhez. (interneten is fent
van, de a Czabán/2.a csoport tagjainak videó
üzenetben felolvasom a mesét.  )
https://www.youtube.com/watch?v=G7iUuYSNYOI
2.

Testnevelés: Ügyesítő gyermektorna
https://www.youtube.com/watch?v=9KPH7jnqzlQ

3.

Felzárkóztatás: Hangos olvasás gyakorlása.
Készítsetek egy 2 perces videót, ahol hangosan
olvastok nekem a kedvenc olvasmányotokból!
Küldjétek el nekem privát üzenetben!

KEDD

1.

Testnevelés: Keresztmozgások fejlesztése
https://www.youtube.com/watch?v=jp9qY05ZOzU

2.

Matematika: A 2-vel, 4-gyel, 8-cal való szorzás,
osztás gyakorlása
TK. 122.o./ 1., 2., 4., 5.
123.o./6., 7.
Szorgalmi feladat: 122.o/3. és a 123.o./8.,9.
TANULNI A SZORZÓ- ÉS BENNFOGLALÓ
TÁBLÁT!
Gyakorló játék: Űrlény, észlény invázió 
http://www.szorzotabla.hu/hu/

3.

Környezetismeret: Szilárd anyagok
TK: 70-71.o. 70. o a vastag betűvel szedett
meghatározást tudni kell!
Munkafüzet:
50.o./ 1.,2. illetve 51.o./ 6.
Szorgalmi:

Akinek

van

kedve,

kísérletezzen!

50.o./3. és az 54. o. 3.,4. feladat.
4.

Magyar nyelv: Az nj-vel, nyj-vel írt szavak
TK. :77.o./ 1.,2.,3.
78.o. /4.,5.,6.
A 78. oldalon lévő szabályt le kell másolni a
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füzetbe! (Zsani, Alex, Benji, Maja nektek régi
típusú könyvetek van, ugyanezt az anyagot más
oldalon találjátok meg!)
Ezen a linken nagyon jó gyakorló feladatok vannak,
és ami a legszuperebb benne, le is tudja ellenőrizni
egyből, hogy jól dolgozott e! ajánlom szeretettel!
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-esirodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-2-osztaly/
kiejtestol-eltero-helyesirasu-szavak/nj-vel-nyj-velirjuk
5.

Olvasás: A hóvirág - Az illatos ibolya
OK. 44.o. Legalább 3-szor olvasd el a szövegeket!
MF. 64.o. / 1.,2.,3.,4.

SZERDA

1.

Olvasás: Petőfi Sándor: Anyám tyúkja című
verset a mai napra kell tudni! Videó üzenetben
fogom kérdezni mindenkitől!
Gólya, gólya gilice
OK.

46.o

Olvasd

el

kétszer

hangosan

az

olvasmányt! Az ismeretlen szavaknak nézz utána!
Mf.: 65.o. 2.,4.,5./b Szorgalmi: 6. feladat
2.

Írás: Másold le az olvasókönyv 44. oldalán
található

Csigabiga

című

verset

az

olvasás

füzetedbe! Rajzot is készíts hozzá a Csigabigáról!
3.

Matematika: A 2-vel, 4-gyel, 8-cal való szorzás,
osztás gyakorlása
Munkafüzet: 67.o./ 1.,
68.o./ 1.,2., 5
Szorgalmi: 67.o./2.,3.,4. és 68.o./3.,4.
TANULNI A SZORZÓ- ÉS BENNFOGLALÓ
TÁBLÁT, MERT HOLNAP KÉRDEZEM!
Gyakorló játék: Űrlény, észlény invázió 
http://www.szorzotabla.hu/hu/

4.

Testnevelés: Labdás torna
https://www.youtube.com/watch?v=5vTkkQZrDWk

CSÜTÖRTÖK

1.

Testnevelés: Reggeli torna
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https://www.youtube.com/watch?v=kxdWQbHytdA
2.

Írás: Másolás
Nyelvtan füzetbe másold le a MF: 63.o/4-es feladat
szavait egymás mellé! 3 szót válassz ki és írj velük
mondatot. Ügyelj a mondatkezdő nagybetűre és a
megfelelő mondatvégi írásjelet használd!

3.

Olvasás: A fecskék
Ok.

48.o.

Olvasd

el

kétszer

hangosan

az

olvasmányt! Az ismeretlen szavaknak nézz utána!
MF. : 66.o. 2.,4. feladat
Olvasd el még egyszer hangosan az olvasmányt!
4.

Matematika: Számonkérés (röpdolgozat)
Szorzó

és

bennfogaló

táblával

kapcsolatos

feladatok. Word formátumban fogom küldeni
mindenkinek, amit kérek visszaküldeni privátban.
Az elkészítésére 30 perc áll majd rendelkezésre.
PÉNTEK

1.

Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása:
A héten tanult olvasmányokat olvasd el újra!

2.

Matematika: Szorzás, osztás az OKOSDOBOZ
alkalmazással
https://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/1-4-osztaly/
matematika/szorzas-osztas
Játékos, gondolkodtató feladatokat találnak itt! 

3.

Magyar nyelv: Az nj-vel és nyj-vel írt szavak
gyakorlása
MF.: 62o. / 1.,.2. 63.o. /3.,4.,5.
Ezen a linken nagyon jó gyakorló feladatok vannak,
és ami a legszuperebb benne, le is tudja ellenőrizni
egyből, hogy jól dolgozott e! ajánlom szeretettel!
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-esirodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-2-osztaly/
kiejtestol-eltero-helyesirasu-szavak/nj-vel-nyj-velirjuk

4.

Vizuális kultúra: A héten olvasás órán olvasott A
hóvirág és Az illatos ibolya című olvasmányokhoz
(OK. 44.o.) kapcsolódóan készíts képet a virágokról
szabadon választott technikával! (hajtogatás, vágás,
ragasztás, rajzolás, festés) Fotózd le és küldd el
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nekem a munkádat!
5.

Testnevelés: Szabad játék

2.osztályos tanulók fejlesztő feladatai:

www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=374&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarirodalom&select_temakor_search=osszes-temakor
A feladat egyik találós kérdésének megfejtésével írj egy mondatot!
Ha van kedvetek, a www.okosdoboz.hu oldalon további fejlesztő feladatok közül is válogathattok!

2.o fejlesztő feladatok (2)

1. Írd le az összekeveredett betűkből kirakható állatneveket!
kpó, üsn, icac, ól, gitsir, jomam, kgyíó, edmev

2. Fejezd be a mondatokat!
1. Olyan álmos vagyok, mint ------------------2. Misi olyan bátor, mint -----------------------3. Mari olyan lassú, mint ------------------------4. Hanna olyan szorgalmas, mint ----------------5. Imre olyan fürge, mint----------------------

3. Válaszd el egymástól a szókígyó szavait, és írd le!
ásólapátkaszakapasarlógereblye
Írd le, mi a közös nevük! …………………………………..

4. Írd le az egyforma betűtípussal írt, köszönést alkotó szótagokat szavanként!
csó-

-ló
-vusz

Hel-

-lom

sziszer-ko-

-ó-ka
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5. Írd le a számok szomszédjait!
Páros szomszéd
< 54 <

Páratlan szomszéd
< 33 <

< 47 <

< 55 <

< 56 <

< 42 <

< 28 <

< 51 <

6. Mely számok hiányoznak a számsorból? Csak azokat írd le!
a. 27, 28, - , 30,

b. 46, -, 48, 49,

c. 72, 73, -, 75

d. 88, 89, -, 91,

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

