
Olvasás 1. háromnegyed éves diagnosztizáló mérés

1. Mely hangok helyét jelöltük a szavakban? Kösd össze a hangoknak megfelelő
betűt és a hozzájuk tartozó képeket!

 –  –   –  
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2. Mely szavakból emeltük ki a szótagokat? Húzd alá!

 tör ka lá to
meg-tö-röm kar-mo-lás meg-ál-lás tűz-ol-tó
 ö-rö-möm ra-ké-ta ta-lá-lat tyúk-to-jás
 csü-tör-tök ma-ka-ró-ni ál-lo-más a-u-tó

3.Mit látsz a képen? Húzd alá a megfelelő szót!

 va-dász zsi-nór puly-ka par-füm
 tu-dós szí-nész han-gya szul-tán
 be-teg zsi-ráf haty-tyú tün-dér
 bo-hóc va-rázs har-kály kosz-tüm
 bá-rány da-rázs gyer-tya hús-vét



4. Keresd meg a szótagolt szavak folyamatosan írt párját!  (lehetnek két
oszlopban is a szavak, egyikben a szótagolt, másikban a folyamatosan írt)

               ban-da                  vil-lany                  villan                  a-gyag     
bunda a-nyag banda

bun-da vil-lan villany
        anyag agyag

5. Alkoss mondatokat! Kösd össze!

A feb-ru-ár egy nö-vény.
A tu-li-pán egy ál-lat. 
A ma-te-ma-ti-ka egy tan-tárgy.
A ka-la-pács egy hó-nap.
A pén-tek egy szer-szám.
Az an-ti-lop egy nap.

6. Olvasd el a mondatokat! Kösd össze a megfelelő képekkel!

Két-ke-re-kű jár-mű, egy vagy ma-xi-mum 
két em-ber köz-le-ked-het ve-le. 

É-les szer-szám, a-mely-lyel nyír-ni szok-tunk. 

Ezt a láb-be-lit nyá-ron vi-sel-jük a lá-bun-
kon. 

A me-sék fé-lel-me-tes sze-rep-lő-je,  
egy-fe-jű és több-fe-jű is le-het.  

La-poz-zuk, és ol-va-sunk be-lő-le. 

Ka-csin-tunk, hu-nyor-gunk, lá-tunk ve-le. 



7. Olvasd el a szöveget! Színezz és rajzolj!

Csizmás Kandúr csizmája fekete. 
Inge fehér, nadrágja barna.
Ma kék nyakkendőt kötött. 
Kalapjába madártollat tűzött. 
Piros pöttyös batyuját a vállán viszi. 
Két tarka pillangó száll fölötte. 
Róka koma a bokorból lesi.

8. Keresd meg a kiemelt szót a szósorokban! Húzd alá! Egy perc alatt kell meg-
oldanod a feladatot. Dolgozz minél gyorsabban! 

toll-tar-tó     tra-fik     toll-be-tét     ra-dír     e-ser-nyő     toll-tar-tó     
ce-ru-za     ke-rék     töl-tő-toll     toll     te-hén     to-tó     toll-tar-tó     

ki-ra-kat     toll-be-tét     gra-fit-ce-ru-za     toll-tar-tó     to-lat     toll-tar-
tó     tar-tó     zsír-kré-ta     toll-tar-tó     cip-zár     ki-fes-tő     e-cset     tart   

toll-hegy     fa-ra-gó     ó-ra-rend     könyv     kör-ző     tás-ka     toll-tar-
tó  cit-rom     tor-ta     tol-las-lab-da     toll-tar-tó     mat-ri-ca     fü-zet     

toll-tar-tó     ta-xi     táb-la     me-se-könyv




