4. osztály heti tananyag
December 14-17-ig
 Nyelvtan
Játékos feladatok megoldása
https://wordwall.net/hu/resource/35174/sz%c3%a1mn%c3%a9v
https://wordwall.net/hu/resource/34913/sz%c3%a1mn%c3%a9v-kv%c3%adz
https://wordwall.net/hu/resource/381997/nyelvtan/sz%c3%a1mn%c3%a9v
https://wordwall.net/hu/resource/24708/sz%c3%a1mn%c3%a9v-kv%c3%adz
NÉVMÁSOK:
Tankönyv 61.oldal- a kérdésekre válasz szóban a képről
Munkafüzet: 62. oldal 1.2.3.4.5.6.7.a, 8.
SZEMÉLYES NÉVMÁSOK:
Tankönyv 62.oldal 1.2.3.

 Matematika
Hétfő:
Szorzás és osztás 10000-ig
Kiszámoló 35.oldal 1
Tankönyv 66.oldal 1.2.3.
67.oldal 1.2.
Kedd:
Kiszámoló 35. oldal 2.3., 36. oldal 8.9.
Munkafüzet: 39.oldal 1.2.3.

Szerda:
Munkafüzet: 41.oldal 11.12.13.
42.oldal 17.18.19.20.21.
Csütörtök:
Kiszámoló 37.oldal 14. szorgalmi-13-as
38.oldal 15.16.
Munkafüzet:43.oldal 25.26.a,b.
 Magyar irodalom-olvasás
Hétfő:
Tankönyv 74. oldal- Melyiket a kilenc közül? -részlet 1. rész
Kedd:
Tankönyv 76. oldal Melyiket a kilenc közül ? részlet 2.rész
Munkafüzet-----1.rész: 33.oldal 1.2
2.rész: 33.oldal 4, 5.
FÜZETVÁZLATOT KÉREK MIND RÉSZRŐL!
Szerda:
Gyakorlás: Munkafüzet: 35.oldal-1.2.a,
36.oldal II. csoport a, III.csoport a, 4.
 Ének
Kérem a dal meghallgatását!
https://www.youtube.com/watch?v=1XtMg8tVCxs
Karácsonyi dalok hallgatása:
https://www.youtube.com/watch?v=B8clO7Cjoow

https://www.youtube.com/watch?
v=sc8aKw37Ais&list=PLPIqfEaQwe1GwnPnXhJeDXSbP-_N-2I_https://www.youtube.com/watch?
v=BeCDjnhCc1g&list=PLPIqfEaQwe1GwnPnXhJeDXSbP-_N-2I_&index=4
 Környezetismeret
Tankönyv 34-35.oldal. Hűséges barátunk: a kutya
Munkafüzet: 22.oldal végig, 23.oldal végig
 Vizuális kultúra

Kovács Kati néni fejlesztőpedagógus
4. oszt. fejlesztő feladatok

2020. december 14-18.

1. Nézd meg figyelmesen a rajzokat! Milyen érzelmeket fejeznek ki?
Válaszd ki a felsorolásból a rajzoknak megfelelő érzelmeket!
Írd a rajz alá!
gonoszság, huncutság, harag, szomorúság, csodálkozás, boldogság, jókedv,
undor, megvetés, félelem, gúny, unalom
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2. Olvasd el a szöveget!
Fűfejbabácska készítése
Mire lesz szükség az elkészítéséhez?
fűrészpor és virágföld , régi, vékony, átlátszó harisnya , virágcserép, olló, cérna,
ragasztó, 3 színes gomb, filc, drótok
Elkészítése
Vágj a harisnyából egy 20-25 centiméteres darabot, hogy pontosan illeszkedjen a
virágcserépbe! Köss csomót a harisnya egyik végére, majd fordítsd ki! Szórj a harisnyába
egy nagyobb maréknyi fűmagot, majd tömd ki fűrészporral elkevert földdel! Kösd le, vagy
varrd le jó szorosan a harisnya másik végét, hogy ne szóródjon ki belőle semmi!
Most alakítsd ki a babácska arcát: csípj ki a harisnyás fejből egy 2-3 centis részt,
tekerd körbe, és kösd le cérnával, vagy dróttal! Készítsd el hasonló módon a fülét is!
Ragaszd rá a színes gombokat, ezek lesznek a szemei és a szája! Rajzold a gombokra a
vicces szemeket és a száj mintáját!
Állítsd a fejet a virágcserépbe, tedd világos, napos helyre, és naponta locsold meg!

Pár nap múlva elkezdenek kibújni a zsenge fűszálak. 2 hét múlva már sűrű zöld haj
borítja a harisnyafejet. A fűfejbabácska frizuráját tetszésed szerint viccesre alakíthatod.

Tedd sorrendbe számozással a fűfejbabácska készítésének lépéseit!
___ Ragaszd rá a fejre a színes gombokat!
___ Vágj a harisnyából egy 20-25 centiméteres darabot!
___ Rajzold a gombokra a vicces szemeket és a száj mintáját!
___ Szórj a harisnyába egy nagyobb maréknyi fűmagot!
___ Tedd a fejecskét világos, napos helyre és naponta locsold!
___ Kösd le, vagy varrd le jó szorosan a harisnya másik végét!
___ Tömd ki a harisnyát fűrészporral elkevert földdel!
___ Vágd vicces formára a fűfejbabácska haját!
___ Köss csomót a harisnya egyik végére!

3. Írd le a számok hiányzó számszomszédait!

