2020. március 16-20.

1.a
Tantárgy
Magyar nyelv

Irodalom

A tananyag

Források

Kapcsolódó feladatok

Játékos gyakorlatok

https://learningapps.org/950
1395

Zelk Zoltán: Tavaszi dal

Első olvasókönyvem
34.oldal

mesefüzetbe lemásolni a
3 versszakot+ rajz hozzá

Móra Ferenc: Zengő ABC

http://dydudu.hu/diafilm/049/
49.html

https://learningapps.org/186
0006

Ellenőrző kérdések,
beszámoló, kérdőív

Fiú vagy lánynév
olvasható a kártyán?
Ellenőrzés után
csoportosítva lemásolni a
füzetbe!

https://learningapps.org/186
0077
Zelk Zoltán: Tavaszi dal

https://egyszervolt.hu/vers/ta
vaszi-dal.html
Első olvasókönyvem 34.oelolvasni

Megbeszélni:
Hány versszakból áll a vers?
-versszakok beszámozása
-1 versszak hány soros?
Tk. 34.o/1,2,4-megbeszélni
34.o/3.-aláhúzni a versben

A 13 fogalma
Tk. II. 46-47 oldal
Számolás 0-13-ig

mf. 30-31. o. feladatai

https://learningapps.org/710
5798

Matematika
Google Classroom: hrbqhxq

Összeadás és kivonás
tízesátlépés nélkül

Tk. II. 48-49. o.

Számolás 0-13-ig
tízesátlépéssel

mf. II. 32.o. 2. 3. 4. f.
33. o. 2. 3. f.

Számolás 0-13-ig
A fentiekkel kapcsolatos 5
darab feladat: 1/nap

Google Űrlap
https://learningapps.org/join/
u8d9euan

megtanulni a verset: március
25.
videóra rögzítése és annak
elküldése a Google
Classroom (1.a kurzus
kódja: onwrak2)
https://learningapps.org/join/
u2qnnpnt
(feladatok használata, az
1.a-nak kialakított osztálycsoportban)
https://forms.gle/7EMMZVJA
QK9VDdjm7

Tájékozódó felmérés
Testnevelés - Normál
Google Classroom: w3np3t3

Egy kis szórakozás kvíz
formájában; Fizikai mozgás

https://www.youtube.com/wa
tch?v=6X683tNMGxQ

YouTube videón látottak
leutánzása

Végezz el minimum 10
törzsemelést, 10 felülést, 10
négyütemű fekvőtámaszt!

Gimnasztika zenére
Fizikai mozgás
Fizikai mozgás,
szobatakarítás

Az alábbi videó utánzása.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=azdwsXLmrHE

Queen: Radio Ga Ga című
számára végezzetek
gimnasztikai feladatokat!
Például karkörzést, kar,
nyak-körzést, menetelés stb.
Végezz el minimum 15
törzsemelést, 15 felülést, 15
négyütemű és annyi
fekvőtámaszt, amennyit
bírsz!
Rakd rendbe az iskolai
felszerelésedet
(tankönyveidet, füzeteidet,
tolltartódat) és a játékaidat!
Segíts édesanyádnak a
szobád kitakarításában!

Kedv szerint videóra
rögzítése és annak
elküldése a Google
Classroom (Testnevelés)
csoportba. Határidő:
Csütörtök 19:00

Testnevelés kéttannyelvű:

Labdázás, pattogtatás, vagy
foci..
Ugrálókötelezés minden nap
Futkározás a szabadban
3-szor öt fekvőtámasz
minden nap
Kurzus kódja: kd3kjl4

Tölts fel előtte, utána képet a
Google Classroomba!

kd3kjl

Környezetismeret
Kurzuskód: mnr65bu

A tavasz ünnepei

Tk. 57.o.
Mf. 46. o

Ismétlés:
https://learningapps.org/924
2242
Mf. 46. o. 1. f. Tavaszi
ünnepek megnevezése,
képek kiszínezése.
Ellenőrzés:
https://learningapps.org/displ
ay?v=pv0j5m3bt20
Aki szeretné meghallgatni:
Vivaldi: Négy évszak
(Tavasz részlet)

Angol -normál

Ismétlés: színek és számok
1-10
meg kell hallgatni és
énekelni a dalokat

Angol-két tanítási nyelvű

My body - Testrészek

google classroom
kurzuskód: d7lgwhg

Student’s Book 20-21.oldal

https://www.youtube.com/wa
tch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/wa
tch?v=xNw1SSz18Gg
a képen mutassák meg és
mondják ki a testrészek

Student’s Book 27. oldal 16.
feladat

google classroom
létrehozva, kurzuskód:
jizqhzz

nevét hangosan,
mindegyik testrésszel
mondjanak egy utasítást és
csinálják is meg
https://wordwall.net/play/808
/908/205

Student’s Book 22. oldal: a
dalt énekelni kell

Március 16_20 -itt
megtalálható a dal

Játék a mi-szó-lá hangokkal.
A szolmizációs hangok
kézjelei.
Zenehallgatás, Kodály
Zoltán: Esti dal

Kézjelek és a tanult
szolmizációs hangok
gyakorlása.

Kézjelek:
https://learningapps.org/464
2800

Rajz- két tanítási nyelvű

Versillusztráció

https://egyszervolt.hu/vers/ta
vaszi-dal.html

Illusztráció készítése ZelkZoltán- Tavaszi dal c
.verséről.
Eszközök: A/4-es rajzlap,
színes ceruza.

Rajz-normál csoport
Kurzuskód: zblrwew

Versillusztráció

Internet
Elérhető lesz a Classroomban a feladat leírással
együtt.

Illusztráció készítése.
Tóthárpád Ferenc: A három
paca c. verse alapján.

Ének - zene
classroom kurzus kódja:
kea4czd

Az üres keretbe rajzolják le a
saját testüket és egészítsék
ki a mondatokat.
( összesen 4 testrész nevét
kell beírni )
lefotózva küldjétek el nekem

Kodály: Esti dal
https://www.youtube.com/wa
tch?v=F9pVoj1A3n4&t=50s
Classroom: jfs2n4m

Technika-Normál csoport
Kurzuskód: ac65o4b

Otthonunk tárgyai, anyagai

Tk. 44. o.

Tárgyak rendeltetése. Az

otthon tisztasága,
taneszközök rendben
tartása.
Feladatok leírása a
Classroom-ban lesz
elérhető.

1.b
Tantárgy
Magyar nyelv

A tananyag
-U, Ú, Ü, Ű, V írása,
kapcsolása
-Játékos gyakorlatok

Irodalom

Források

Kapcsolódó feladatok

Első írásfüzetem a
nagybetűkhöz-4.oldal
https://learningapps.org/95013
95

Fiú vagy lánynév olvasható
a kártyán?
Ellenőrzés után lemásolni a
füzetbe!

-Zelk Zoltán: Tavaszi dal

Első olvasókönyvem 34.oldal

Móra Ferenc: Zengő ABC

http://dydudu.hu/diafilm/049/49 https://learningapps.org/18600
.html
06

mesefüzetbe lemásolni a 3
versszakot+rajz hozzá

https://learningapps.org/18600

Ellenőrző kérdések,
beszámoló, kérdőív

77
Zelk Zoltán: Tavaszi dal

https://egyszervolt.hu/vers/tav
aszi-dal.html
Első olvasókönyvem 34.oelolvasni

Matematika
Google Classroom:
6vqlexc

A 13 fogalma

Megbeszélni:
Hány versszakból áll a vers?
-versszakok beszámozása
-1 versszak hány soros?
Tk. 34.o/1,2,4-megbeszélni
34.o/3.-aláhúzni a versben

megtanulni a verset: március
25.
videóra rögzítése és annak
elküldése a Google Classroom
(1.b kurzus kódja:k6y3r5l)

mf. 30-31. o. feladatai

Számolás 0-13-ig
Összeadás és kivonás
tízesátlépés nélkül

Tk. II. 46-47 oldal

Számolás 0-13-ig
tízesátlépéssel

Tk. II. 48-49. o.

Számolás 0-13-ig

mf. II. 32.o. 2. 3. 4. f.
33. o. 2. 3. f.

A fentiekkel kapcsolatos 5
db feladat: 1 db/nap
Tájékozódó felmérés

https://learningapps.org/71057
98

https://learningapps.org/join/c
wjjhc65
(feladatok használata, az 1.bnek kialakított osztálycsoportban)

Google űrlap

https://forms.gle/7EMMZVJAQ
K9VDdjm7
Környezetismeret

A tavasz ünnepei

Tk. 57. o.

Ismétlés:

Kurzuskód: ecr5kvv

Mf. 46. o.

https://learningapps.org/92422
42
Mf. 46. o. 1.f. Tavaszi ünnepek
megnevezése, képek
kiszínezése.
Ellenőrzés:
https://learningapps.org/displa
y?v=pv0j5m3bt20
Aki szeretné meghallgatni:
Vivaldi: Négy évszak
(Tavasz részlet)

Angol -normál

Ismétlés: színek és számok
1-10
meg kell hallgatni és
énekelgetni a dalokat

Angol-két tanítási
nyelvű

Testrészek gyakorlása
angolul

google classroom
kurzuskód: d7lgwhg

https://www.youtube.com/watc
h?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watc
h?v=xNw1SSz18Gg

Szavak: Tk 20-21.o.
Dal: Tk 22.o
Sztori: Tk 24.o
Exercise is good : Tk 25.o
Matricák: Tk 26.o
Rajz: Mf 20.o 4.feladat

Mutassák meg és mondják ki
a tanult testrészeket.
Énekeljék el a gyerekek a dalt,
és az Exercise is good for yout, és MUTASSÁK is!
Ragasszák be a matricákat és
mondják el a testrészeket.
A munkafüzetbe rajzolják le a
szörnyikét a hallottak alapján.
Az ügyesebbek le is írhatják a
testrészeket angolul.

1.b Március 16_20
Hallgatnivalók

http://www.ourdiscoveryisland.
com/base.php

Testnevelés és
tömegsport két tanítási
nyelvû

Gimnasztika, állatutánzó
mozgások (nyuszi, rák, pók,
béka), futás, erôsítô
gyakorlatok, elôre és hátra
bukfenc, nyújtás. H-P: heti 5
x 45 perc legalább.

Állatutánzó mozgások:
https://www.youtube.com/watc
h?v=GYeRDWZ1sd4
2020. 03. 15.
Bukfencek:
https://www.youtube.com/watc
h?v=EpCD_BEvN80
2020.03. 15.

Testnevelés - Normál
Google Classroom:
w3np3t3

Egy kis szórakozás kvíz
formájában; Fizikai mozgás

www.learningapps.org

Google Classroom kurzus kód:
k5ixhkz

Google Classroom: w3np3t3
Végezz el minimum 10
törzsemelést, 10 felülést, 10
négyütemű fekvőtámaszt!
Az alábbi videó utánzása.
YouTube videón látottak
leutánzása

https://www.youtube.com/watc
h?v=6X683tNMGxQ

, kód: w3np3t3

Gimnasztika zenére
, kód: w3np3t3

https://www.youtube.com/watc
h?v=azdwsXLmrHE

Queen: Radio Ga Ga című
számára végezzetek
gimnasztikai feladatokat!
Például karkörzést, kar, nyakkörzést, menetelés stb.

Kedv szerint videóra rögzítése
és annak elküldése a Google
Classroom (Testnevelés)
csoportba. Határidő: Csütörtök
19:00

Végezz el minimum 15
törzsemelést, 15 felülést, 15
négyütemű és annyi
fekvőtámaszt, amennyit bírsz!

Fizikai mozgás
, kód: w3np3t3

Rakd rendbe az iskolai
felszerelésedet
(tankönyveidet, füzeteidet,
tolltartódat) és a játékaidat!
Segíts édesanyádnak a
szobád kitakarításában!

Fizikai mozgás,
szobatakarítás,
, kód: w3np3t3

Ének - zene
Classroom kurzus
kódja: i43qnii ini

Játék a mi-szó-lá hangokkal. Kézjelek és a tanult
A szolmizációs hangok
szolmizációs hangok
kézjelei.
gyakorlása.
Zenehallgatás, Kodály
Zoltán: Esti dal

Kézjelek:
https://learningapps.org/46428
00
Kodály: Esti dal
https://www.youtube.com/watc
h?v=F9pVoj1A3n4&t=50s

google classroom létrehozva
belépési kód: jvkregd

angol rajz/technika
Rajz-normál csoport
Kurzuskód: zblrwew

Versillusztráció

Tk. 57. o.
Illusztráció készítése.
Elérhető lesz a Classroom-ban Tóthárpád Ferenc: A három
a feladat leírással együtt.
paca c. verse alapján.

Technika-Normál
csoport
Kurzuskód: ac65o4b

Otthonunk tárgyai, anyagai

Tk. 44. o.

Tárgyak rendeltetése. Az

otthon tisztasága,
taneszközök rendben
tartása.
Feladatok leírása a

Tölts fel előtte, utána képet a
Google Classroomba!

Classroom-ban lesz
elérhető.

