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DANIELA BERECHET

i FLORIAN BERECHET
JEANA TITA

LIDIA COSTACHE

Es * EnEr
[. oszt6y

cyakorbfihet
I. 6s II. f6l6v

t Differencidlt munkom6dszerek

I Kieg€szrt6' tonoryog szem6lyre szqbott felqdotokkql

M a gya r nye lvre f ordftotta Stru g u ra 9- Faza kas I ldi k6



I SzSmold meg a kcirdkett

f" l-l kdrvan.

I A 9 6s 11 ,,szomsz6dai,,:

a)9; b) 10; c) 11; d) a. a726s74?

ooooooooooooooo
I Mefikszdm vagyok6n, ha a szomszddaim

rn u lTlvasyok.

.on .frl .dr .*.n
D Bontsd fet:

25rf..
D lrd le a gyerekeken lev5 szdmok kisebb szdmszomsz6dait!

,,fffi l t-t f,,fl
n Vdlassz!



D Hany eveseK(

$} Az 6veim szdma a legnagYobb

W s$,o.." egyjegyfi term6szetes sz5m'

S* '"' 
I"u"''

Lili

Az6n 6veim szSma a legnagYobb
k6tjegy( pSros szdm.

Nagytata lTleves.

I Vdlaszd kia helYes v5laszt!

3+3=@@o 1o+5=@@@ 24-13=@@@

1o + 3o * 1o =@@@ 25+23* 1 = @@@ s6-so- '' =@C@

D Melyik gyerek jdtszik a kedvenc ha

\./ lr
Ir

D TalSld meg a cs6nakokhoz tartoz6 evez6ket!

?r

I Sz5mold ki Klaudia 6ltal az eserny5kre irt szSmok osszeg6t!
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Nagytata



D Egy mes6sk6nyvnek42 oldala van. K6t k6nyvnek fn oldala van.

I Bontsd fel azaldbbi szdmokat a kcivetelm6nyeknek megfelel6en!

TE+TE

I TalSld meg az elbrijt szdmokat:
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D Jutdtt246ves 6s 5 6welfiatalabb mint Karina. Hdnv 6ves Karina?

Hiiny lev6l hullt le afdrol?
I regnap 97 lev6l volt a fdn. Mdra csak 35 lev6l maradt.

D Eg6szitsd kia h6zik6kat!

13 < fT-l .l .Tl
IH*
a+13=57;
o-

a-

b-15=32; 8l-c=17.
b- c=
b- c=

D Kosd ossze a n6gyzeteket az eredm6nynek
megfelel5 gombdval!

@t @t Etl @t

@@@@
I ,yf'us, augusztus 6s szeptember dsszesen

D csilla, Pgltlt? .kertj6b6l egy nagy csokor h6virdgot szedett. Ebb6l Ann6nak 3-at,6desanyjdnak 5-ot, OttiliSnak 3-at 6s a nagymam6jSnak az utols6 7 szitlatadja. csilla csokrSban 13,
1 1 vagy 18 h6virdg volt?



I Gondoltam egy szdmra .Hozzdadok 13-at, majd elveszek bel6le 21-et. Eredm6nyiil az 5 6s a 9

6sszeg6t kapom. A szSm amelyikre gondoltam u [-f,L

D Ezel6tt 5 6vvel, amikor Andrds megszriletett DSvid 10 6ves volt. 5 6v mulva Ddvid 6s Andr5s

.gyuo f:l-.f 6vesek lesznek. a)25; b) 30; . c) 35; d) nem lehet megtudni'

I frd lea szdmokszomsz6dait: lTl+om I f.nt6fT-l I fnte[-T-l
t ordd mes: 15 + 1g = l, TJ r + te = l:TJ

[fl 1e+38=[lJ
69-15=

64-17 =

[Tt
73 - 16= Ti

elolrn

ffi
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t SzSmitsd kiaz ismeretlen tagot:

t Szinezd ki pirosra azt a virdgot amelyiken 30-n5l kisebb 6s z0-n6l nagyobb szSm van,6s az

egyesek hely6n a 6-os szSmjegy 5ll, sSrgSra pedig azt a vir6got amelyiken p5ratlan sz6m van'

t frl h5rom egymds utiin kovetkez6 szSmot:

*m*ffi.ff1]ff*ffi"ry4,&
t Szdmitsd kia 20 6s 13 osszeg6t, majd ktllonbs6g6t is!

m6g jott 9. H6nY m6kus van most a f5n?


