4. osztály
December 7-től 11-ig
● Magyar nyelvtan
A számnevek helyesírása: tk: 55. 56.oldal
A keltezés helyesírása: tk. 57. 58. oldal, munkafüzet: 56.oldal
2.a,b, 5.6.7.
Gyakorlás: Munkafüzet: 58. oldal 8.9. 10. 11.
Összefoglalás: tk. 59.oldal 1. 2. 3.a, munkafüzet: 60.oldal 7.8.10.11.
● Matematika

A fenti képen kérem a 3-as, 4-est
Munkafüzet: 28.oldal 10. 11. 12.

Kiszámoló 25.oldal 2, 26.oldal 3
Kiszámoló 30.oldal 1.2. 3.
● Magyar irodalom-olvasás
Tankönyv 68.oldal –Bibit szeretik-füzetbe vázlatot kérek
Tankönyv 72.oldal Születésnapi kívánság
mf.31.oldal 4.a, 5.
Tankönyv 78.oldal József Attila : Mama- füzetbe kérek vázlatot
mf. 32. oldal 1. 4. 5. 7.
● Ének
Utazás szánon-kérem a dal meghallgatását, a füzetbe kérek rajzot a
hangszerekről , amik hallhatóak!
https://www.youtube.com/watch?v=-wtHYeeA8q0
Ó jöjj, ó jöjj üdvözítő-kérem a dal meghallgatását
https://www.youtube.com/watch?v=6M6AHbUYA2k
● Környezet
tk. 32oldal-Házi macska
mf. 21. oldal 1.2. 3.4.6.
● Fogalmazás
tk.19.oldal végig
20.oldal 3. a, b, c, 4.a
Fejlesztő feladatok Kovács Kati néni

1. Egészítsd ki a mondatokat a zárójelbe írt számnév megfelelő alakjával!
( tíz) A lift a --------------- emeleten áll meg.
(öt) Már------------- láttam ezt a filmet.
(három) Ez a -------------- gombóc, amit megeszek.

(négy) A tortából a -------------------- rész jut neked.
(kettő) A testvérem a ------------------ osztályba jár.

2. Olvasd el a verset!
Írd le, mi mindent tartalmaz a fiók!
Mondd el emlékezetből is! Hányat sikerült megjegyezned?
Ha többször is elolvasod, utána próbálj meg minél többet elmondani!
Majtényi Erik: Fiók
Van Pistának egy fiókja,
ki-ki húzza, be-be tolja.
Mindenféle akad benne,
mágnespatkó, rozsdás penge,
rajzszeg, radír, üres doboz,
vadgesztenye, fenyőtoboz,
fél ceruza, törött rugó,
olló, fénykép, üvegdugó,
hegyező, körző s még egy penge –
minden van, csak rend nincs benne.

3. Írd be a táblázatba úgy 1 -6 - ig a számokat, hogy minden szám csak egyszer szerepeljen a kisebb
keretekben, valamint minden oszlopban és sorban!

4. Állapítsd meg a szabályt, majd folytasd a sorozatot mind a két irányba!
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Kedves szülők és gyerekek!

A feladatok megoldását a kovacs.kati3881@gmail.comcímre várom. Jó munkát kívánok!
Kati néni

