2. osztály – heti feladatok
2020. november 23-27.
HÉTFŐ
Írás: mf. 17.o. végig
rajz: karácsonyi terítő tervezése
környezetismeret: mf. 19. o.: a lap alján kicsi képek – Karikázd be azokat a képeket, amelyeken
fémből készült tárgy látható! A hulladékgyűjtőkbe húzzál 1-1 tárgyat, ami belevaló!
matematika: Tankönyv: 47.o.: 2,3.

KEDD
olvasás: az utolsó 3 mese gyakorlása, tartalom elmondása ok.: 66-71.o.
nyelvtan: mf.: 31.o. 4, 5.
matematika: Tankönyv: 52.o.: 1.a, 54.o.: 3.

SZERDA
olvasás: ok.: 72.o.: Mese az erdőről - olvasni, mf.:35.o.: 1, 2, 3.
nyelvtan: mf.: 32.o.: 1, 2. Tk.: 38.o.: szabályok olvasása
matematika: tankönyv: 57.o.: 1, 2.

CSÜTÖRTÖK
olvasás: ok.:73.o.: Vár és forrás – mese olvasása
rajz: karácsonyi tányér tervezése
matematika: tankönyv: 57.o.: 4.

PÉNTEK
írás: mf.: 18.o.: végig
olvasás: ok.: 74-75.o.: Az elrejtett kincs – mese olvasása, Füzetbe: a cím felírása után rajz készítése

2.oszt. fejlesztő feladatok

2020. november 23 – 27.

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

2. Fejezd be a mondatokat!
1. Olyan álmos vagyok, mint ------------------2. Misi olyan bátor, mint -----------------------3. Mari olyan lassú, mint ------------------------4. 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!
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5. Írd le a számok szomszédait!
Páros szomszéd
< 14 <

Hel -

-lom

Páratlan szomszéd
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< 4<

< 7<

< 8<
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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!
A feladatokat megoldását írjátok le, és küldjétek vissza a héten a következő e-mail címre.
Kérjétek szüleitek segítségét! kovacs.kati3881@gmail.com Kérjétek szüleitek segítségét!
Vigyázzatok magatokra, és jó munkát kívánok! Kati néni

