2.o. heti feladatok: december 7-11-ig
Hétfő
Írás: munkafüzet: 21. oldal.
Rajz: téli táj rajzolága gyerekekkel. Szánkózás, korcsolyázás, hógolyózás . Lehet választani. Adj címet
a képnek!
Környezetismeret: Folyékony anyagok: mf.: 22.o.: 1. , 23.o.: 4, 5, 6.
Matematika: Ki(s)számoló: 10. o.: 1.b
Kedd
Olvasás: Gárdonyi Géza: A tulipán. Olvasókönyv 40. oldal, munkafüzet: 31/1. 2. 3. 4. feladat.
Nyelvtan: A szótagolás: tankönyv 42. oldal. Munkafüzet: 36. oldal .
Matematika: Ki(s)számoló: 10.o.: 1.c
Szerda
Olvasás: Diós Mária: Tulipánból Jancsika. Olvasókönyv: 41. oldal olvasni, olvasókőnyv41/1, 2 . feladat.
Nyelvtan: A szótagolás. Munkafüzet: 37. 555oldal.
Felzárkóztatás: Másolás a nyelvtan füzetbe: nyelvtan munkafüzet 36. oldal 1/ a verse. Írd át piros
színessel a magánhangzókat!
Matematika: Ki(s)számoló: 11.o.: végig
Csütörtök
Olvasás: összefoglalás, munkafüzet: 32/1. 2. 3.
Ének:Téli dalcsokor
Rajz: karácsonyfa rajza
Matematika: Ki(s)számoló: 12.o.: 1., 13.o.: 1.
Péntek
Olvasás: jeles napok ünnepek:Dsida Jenő : Itt van a szép karácsony. OLvasókönyv: 127. oldal. A verset
meg kell tanulni szerdára.
Írás: írás munkafüzet: nagybetűk: A, Á 22. oldal.
Ének: pásztorok, pásztorok

2. o fejlesztő feladatai (4)

2020. december 7 -11.

1. Hányszor szerepel az alábbi sorban az első betűpár? Írd le a számot!
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2. Találd ki a találós kérdések válaszait!
a. Tojáshéjból ha kikelek, rögtön kapirgálni megyek.
b. Reggel mondja, kotkodács, minden napra egy tojás.
c. Ha a gazda útnak indul, a háza is vele mozdul.

3. Olvasd el Gryllus Vilmos Hallgatag erdő című versét!
Írd le, mi mindent rejt az erdő!
Mondd el emlékezetből is! Hányat sikerült megjegyezned?
Ha többször is elolvasod, utána próbálj meg minél többet elmondani!
Megtanulhatod az egész verset, mert nagyon szép!
Hallgatag erdő, titkot rejtő,
mondd el, a mélyed mit rejt néked!
Rejtem a tölgyet, rejtem a gombát,
rejtem az őzet, rejtem a rókát.
Rejtem a fészket, benne a pintyet,
patakot, kérget, kavicsot, kincset.
Hallgatag erdő, szépen kérlek!
Szépen, ha kéred, elrejtlek téged!

4. Egészítsd ki a táblázatot úgy, hogy minden sorban és minden oszlopban csak egyszer szerepeljenek
a számok és a minták!
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Kedves gyerekek!
Vannak feladatok, amelyeket úgy tudtok elvégezni, hogy le kell írni a megoldással együtt, és van,
aminek elég csak a megoldását leírni egy lapra vagy füzetbe. Kérjétek a szüleitek segítségét, fényképezzék le, és küldjék vissza a kovacs.kati@gmail.com e-mail címre! Ha a megoldással kapcsolatosan lenne szükségetek segítségre, írjatok! Jó munkát kívánok, vigyázzatok magatokra! Kati néni

Fejlesztő feladatok 2. osztály (Irén nénihez járó tanuló számára)
2020.12.07-12.13-ig

1. Párosítsd össze az összetartozókat! Alkoss mondatokat, és írd őket a
füzetedbe! Ügyelj a mondatkezdő nagybetűre és a mondatvégi írásjelre!
a kecske
a medve
a tyúk
az oroszlán
a ló
a macska

nyerít
kotkodácsol
mekeg
nyávog
bömböl
brummog

2. Másold le a füzetedbe írott betűkkel a következő neveket!
Dénes, Vera, Mátyás, György, Károly
3. Pótold a hiányzó magánhangzókat úgy, hogy értelmes szavakat kapj!
Másold a szavakat a füzetedbe!
t….l,

m…..s,

k….d,

f….gy,

d…..l

4. Párosítsd a megfelelő szótagokat! Ha jól dolgozol, vadállatok neveit kapod.
Írd őket a füzetedbe!
o-roszkro-koví-zian- ti-

lop
ló
dil
lán

5. Ha van rá lehetőséged, nyisd meg a linket, és oldd meg a feladatokat!
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=101

6. Kilenc kisautód van, nekem pedig négy. Ha adok neked egyet, azután még
hármat, akkor hány kisautód lesz? És nekem mennyi autóm lesz?
7. Számolj okosan! Először mindig annyit adj hozzá, hogy 10 legyen, azután
folytasd a hozzáadást!
9+5=
9+7=
9+9=

8+3=
8+5=
8+6=

7+4=
7+5=
7+7=

Ha van rá lehetőség, a megoldásokat befotózva küldd meg e-mailben a
madarasziren@freemail.hu címre! A szüleid biztosan segítenek.
Jó munkát!
Irén néni

