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Szerda, 05.27.

Comunicare în limba română       Ora                  pag. 97./1, 2, 4 a.b.

Anyanyelv           dz, dzs  hang és betű

tkv. 137./1,  2. Olvasd el a szavakat!,   3.

Olvasd el a hívókép melletti verset!

Füzetbe: 1 sor írott kicsi dz, 1 sor írott kicsi dzs, 1sor írott nagy Dz, 1 sor írott nagy Dzs,

bodza, edző, madzag, dzseki, lándzsa, dzsúdó

dzsungel – őserdő , dzsúdó – küzdősport, dzsinn – mesék szelleme

findzsa – kicsi kávéscsésze, maharadzsa – indiai uralkodó,  Dzsibuti – város

Matematika                  Az idő mérése

Füzetbe:

A hét napjai: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.

Évszakok:  tavasz, nyár, ősz, tél

Hónapok: január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, 

október, november, december.

1. Rajzolj egy fát! 

 Rajzolj a fára annyi almát, ahány hónap van egy évben!

Színezz sárgára annyi almát, ahány nap van egy hétben!

Csütörtök, 05.28.

Comunicare în limba română       Ora           pag. 98./5, 6, 7, a.b.c. 8.

 pag. 98/ 5.  

1. - Irina, la ce oră mergi la Clubul Copiilor?

    - Eu merg la Clubul Copiilor după-masă, la ora 4:00.

2.  - Bogdan, ce faci seara, la ora 7:00?

     - Seara, la ora 7:00, iau cina.

3. - Dana, la ce oră mergi sâmbătă la Grădina Zoologică?

    - Eu merg la Grădina Zoologică la ora 10:00.

4. - Alin, ce faci seara, la ora 6:00?

    - Seara, la ora 6:00, merg la carnaval.



Pag.98/7.  Luni, la ora 14:00, cumpăr legume și fructe de la piață. Marți, la ora 17:00,

dansez la Clubul Copiilor. Miercuri, la ora 15:00, merg la bazinul de înot. Joi, de la ora 

8:00, am bilete la circ. Vineri, la ora 20:00, mă uit la desene animate.

Anyanyelv   

Olvasás munkafüzetbe: 92./1, 2.             90./3.  (Erdő, mező sok lakója)

Írás munkafüzetbe: 107./1.

Matematika                  Az idő mérése

Számos(kék) 57./3, 8, 9.        Számsuli 77./1, 2, 3.

Péntek, 05.29.

Anyanyelv   

Olvasás munkafüzetbe:  90./3.   91./ 4, 5, 6, 7,

Írás munkafüzet→füzetbe 107./3, 4.

Matematika    Érmék és bankjegyek

Füzetbe: Az érmék és bankjegyek fizetőeszközök. 

1 lej = 100 bani

Bankjegyek: 1 lej, 5 lej, 10 lej, 50 lej, 100 lej.

Számos(kék) 61./7.→füzetbe.

Számos(kék) 61./3, 6.            Számsuli.79./1, 2, 4.


