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Írd le!

Hányadik osztályba jár Panni?

Mit rajzolt Panni az órarendjébe?

Az elsősök órarendje

Panni első osztályos. Berajzolta az órarendbe a tantárgyak jelét. 
Hétfőn az 1. (első) óra testnevelés, a 2. (második) írás, a 3. (har-
madik) olvasás.
Szombaton és vasárnap nem megy iskolába. Akkor hétvége van, 
mindenki pihen.

1.
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Mikor nem megy iskolába?

Húzd alá a mondatba illő helyes kifejezést!

           első
Panni          osztályba jár.
       második

               a füzetbe
A tantárgyak jelét                 rajzolta be.
     az órarendbe

        hétvégén
Panni               nem megy iskolába.
   kedden

Másold le az 1. (első) mondatot!

Készítsd el a saját órarendedet!

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

2.

3.

4.
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Válaszolj a kérdésekre!

Hány órád van az első napon?

Hány órád van az utolsó napon?

Mikor van a legtöbb órád?

Mikor van a legkevesebb órád?

Mely napokon van ugyanannyi órád?

Egészítsd ki a mondatokat!

Szerdán a harmadik órám .

Előtte , utána

következik.                                                                       

5.

6.



7

Válaszolj a kérdésekre!

Hány órád van hétfőn?

Hány órád van csütörtökön?

Mikor van a legkevesebb órád?

Egészítsd ki a mondatokat!

Kedden az első órám ,

a harmadik , az utolsó

.

Képrejtvény

   + rend =     + rend =  

7.

8.

9.
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Válaszolj a kérdésekre! Számolj!

Hány gyerek jár az első osztályba?

Hány fiú van és hány lány?

Hányan szemüvegesek?

Ilyenek vagyunk

Sok gyerek jár az első osztályba. Ők Panni osztálytársai. Nem egy-
formák, van közöttük kövér, sovány, magas, alacsony, szemüve-
ges, hosszú hajú, rövid hajú, fiú is, lány is. Olyan is van, aki halló-
készüléket visel.

 Ilyen hallókészüléket hord. Ilyen hallókészüléket hord.

3

1

6

5

2

9
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7

1.
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Ki mondja? Számozd meg!

 – Zsófi vagyok, szoknyám, blúzom rózsaszín.

 – Zoli vagyok, zöld a sapkám és a cipőm, barna a nadrágom.

 – Peti vagyok, lila a rövidnadrágom, citromsárga a pólóm.

 –  Laci vagyok, a pólóm kék csíkos, sötétzöld a nadrágom,

szemüveget hordok.

 – Árpi a nevem, én vagyok a legmagasabb fiú.

 – Kati vagyok, hosszú hajamat lófarokban hordom, 

     a pólóm világoszöld.

 – Misinek hívnak, a sapkám narancssárga, a pulcsim kék.

 – A nevem Máté, szeretek nevetni. Szőke, rövid hajú vagyok.

 – Szőke hajam copfban hordom. Megismertek?

     Én vagyok .

Alkoss mondatokat! Használd ezeket a szavakat!
magasabb, alacsonyabb, kövérebb, soványabb

Zsófi magasabb Lacinál.

Zsófi magasabb, mint Laci.

Árpi    , mint Laci.

Laci   Árpinál.

Panni  Zsófinál.

Zsófi , mint Panni.

A mondatokat másold le a füzetedbe!4.

3.

2.
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Mit mond a kép? Húzd alá!

   magasabb,            kövérebb,
Árpi                 mint Peti.      Laci             mint Misi.
 alacsonyabb,           soványabb,

          magasabb           kövérebb
Peti                         Árpinál.      Misi             Lacinál.
        alacsonyabb          soványabb

A két alsó mondatot másold le a füzetedbe!
Ilyenek vagyunk

(az osztálytársaim és én)

Beszélgessetek magatokról is!

5.

6.

7.
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A folyosón

Kicsengettek. A gyerekek az osztályokból kimennek a folyosóra. So-
kan beszélgetnek, játszanak.
– Bemegyek a mosdóba – mondja Peti.
– Jó, megvárlak az ajtó előtt – válaszolja egy osztálytársa.
– Kérsz egy almát? – kérdezi Panni a barátjától.
– Köszönöm, most nem. A következő szünetben tízóraizunk, akkor 
kérem a felét – válaszolja Ádám.
Az igazgató bácsi a tanári szobából jön. Kati néni az ügyeletes ta-
nár, ő vigyáz a gyerekekre.
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Húzd alá a szövegben!
 Hová mennek a gyerekek a szünetben?

 Mit csinálnak a gyerekek a folyosón?

 Mit kínál Panni a barátjának?

 Honnan jön az igazgató bácsi?

 Ki az ügyeletes tanár?

 Mit csinál Kati néni?

Jelöld a szöveg alapján! igaz  i  hamis h

 Kicsengetés után a gyerekek kimennek az utcára. 

 Peti bemegy a tornaterembe. 

 Panni almát nyújt barátjának. 

 A takarító néni jön a tanári szobából. 

 Kati néni az ügyeletes tanár. 

Egészítsd ki a mondatokat!
Mit csinál? Mit csinálnak?

A gyerekek szünetben  a folyosóra.

Peti gyorsan  a mosdóba.

Osztálytársa  az ajtó előtt.

Panni almát  barátjának.

1.

2.

3.
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 az igazgató bácsi.

Az ügyeletes tanár  a gyerekekre. 

A szöveg alapján húzd alá a helyes válaszokat!

Hová mennek a gyerekek a szünetben?
 az osztályba
 a folyosóra
 a tanári szobába

Mit csinálnak a gyerekek a folyosón?
 írnak
 beszélgetnek
 játszanak

Ki az ügyeletes tanár?
 Éva néni
 az igazgató bácsi
 Kati néni

Honnan jön az igazgató bácsi?
 az osztályból
 a tanári szobából
 a mosdóból

Mit ad Panni Ádámnak?
 cukrot
 zsemlét
 almát

4.
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Egészítsd ki a mondatokat!   Ki? Kik?    

 Peti ügyeletes tanár

 gyerekek igazgató bácsi

 Panni

A  az osztályból a folyosóra mennek.

a mosdóba megy.

almát ad Ádámnak.

Az  a tanári szobából jön.

Az  vigyáz a gyerekekre.

Rajzolj! Te mit csinálsz szünetben?

5.

6.
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Válaszolj a kérdésre! Mi az olvasmány címe?

Húzd alá a szövegben!
 Mi van a könyvtárban?

 Mit csinálnak a gyerekek és a felnőttek a könyvtárban?

 Mit keres Panni?

 Ki segít neki?

A könyvtárban

A könyvtárban nagyon sok könyv, újság és mesecédé található. Gye-
rekek és felnőttek olvasnak, tanulnak ott.
– Hol találom a mesekönyveket? – kérdezi Panni.
– Ott a 3. (harmadik) sorban. Gyere megmutatom! – segít a könyvtá-
ros néni.

1.

2.
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Húzd alá a helyes válaszokat a szöveg alapján!

 Miből van sok a könyvtárban?
 alma, könyv, táska, fürdőkád, újság

 Mit csinálnak a gyerekek és a felnőttek a könyvtárban?
 úsznak, olvasnak, esznek, tanulnak, tornáznak

 Mit keres Panni?
 babát, csokit, mesekönyvet, füzetet, újságot

 Ki segít neki?
 a szakács néni, a portás bácsi, a könyvtáros néni, anyu

 Mit csinál? Mit csinálnak?

 A fiú olvas. A fiúk olvasnak.

 A lány . A lányok .

 A néni ül. A nénik  .

3.

4.
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Mi van a tornateremben?

A tornateremben

Az első osztályosoknak hetente három testnevelésórája van. Gyak-
ran vannak a tornateremben. A testnevelést Iván bácsi tanítja. 
A gyerekek tollaslabdáznak, kosárlabdáznak, kézilabdáznak, fociz-
nak. Panni nagyon szereti a labdajátékokat.
Árpi felmászott a bordásfalra.
– Nézd, milyen erős vagyok! – kiáltja büszkén.
– Csak le ne ess! – figyelmezteti Anna.

1.

zsámoly palánk pad kapu bordásfal
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Húzd alá az olvasmányban!

 Hány testnevelésórája van az elsősöknek?

 Hol van gyakran testnevelésórájuk?

 Ki tanítja a testnevelést?

 Milyen labdajátékokat játszanak?

 Hová mászott fel Árpi?

Húzd alá, ami helyes!

            három
Az elsősöknek hetente              testnevelésórája van.
              egy

                folyosón.
Gyakran vannak a 
           tornateremben.

            Kati néni
A testnevelést                   tanítja.
           Iván bácsi

         szekrénybe.
Árpi felmászott a                            
         bordásfalra.

Kösd össze! Mi van a tornazsákban?

2.

3.

4.
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Válaszolj a kérdésekre!

Mi az olvasmány címe?

Hol történik?

Az ebédlőben

Tanítás után az ebédlőben ebédelnek az elsősök. Az asztalok mel-
lett kényelmes székeken ülnek. A szakács néni a tálalóablaknál adja 
ki a finom ételeket. A felnőttek tálcára rakják a tányérokat, az evő-
eszközöket és a poharakat. A gyerekek leülnek, a napos pedig meg-
teríti az asztalt.
– Jó étvágyat kívánok! – mondja a tanár néni.

1.



20

Válaszolj a kérdésekre, húzd alá a szövegben!

 Mikor ebédelnek az elsősök?

 Ki adja a finom ételeket a tálalóablaknál?

 Mit csinál a napos?

 Mit mond a tanár néni?

Egészítsd ki a mondatokat a szavakkal!

szakács néni, tanár néni, ebédlőben, megteríti

Tanítás után az  esznek a gyerekek.

A  adja ki az ételeket.

A napos  az asztalt.

– Jó étvágyat kívánok! – mondja a .

Törd a fejed! 

Mi ez? Írd le a szavakat!

Rajzold is le a megfejtéseket!
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2.

3.

4.

5.
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Törd a fejed!

Írd le a szavakat!

Rajzolj, színezz!
Most te vagy a napos. Terítsd meg az asztalt!

l
t á l
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a

á
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o

h
r p

Most te vagy a napos. Terítsd meg az asztalt!

6.

7.

8.
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Írd le!
Mi az olvasmány címe?

Kik a szereplők?

Az orvosi rendelőben

Panni rosszul érezte magát, ezért elment az orvosi rendelőbe.
– Mi a panaszod? – kérdezte a doktor néni.
– Fáj a fejem és a torkom. Köhögök is – válaszolta Panni.
Az orvos megvizsgálta.
– Lázas vagy. Torokgyulladásod van – állapította meg. – Három na-
pig ágyban kell maradnod!
Az asszisztens néni felírta a gyógyszereket a receptre.
– Ha nem csökken a lázad, gyere vissza! – mondta.
Panni hazament és lepihent.

1.
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Hol történik?

Válaszolj a kérdésekre!
Miért ment Panni az orvosi rendelőbe?

Milyen panasza volt?

Mit csinált az orvos?

Mi baja volt Panninak?

Meddig kellett ágyban maradnia?

Mit írt fel az asszisztens néni?

Mit mond Panni?

2.

3.

– Fáj a fejem. – Fáj a torkom.  – Fáj a fogam. – Fáj a lábam.
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Olvasd el, tanuld meg!

 kanalas orvosság

        gyógyszerek

      tabletta

      lázmérő

Pótold a hiányzó betűket!

t _ _l _ tt _

 _ a _ al _ s   _ rv _ s _ á _

l _ z _ _ r _

Jelöld a szöveg alapján! igaz  i  hamis h

 Panni elment az orvoshoz. 

 Panninak a lába és a foga fájt. 

 Az orvos nem vizsgálta meg Pannit. 

 A gyógyszereket a gyógyszertárban lehet megvenni. 

 Panninak begyulladt a szeme. 

        gyógyszerek

4.

5.

6.
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Írd le!
Mi az olvasmány címe?

Kik a szereplők?

Az orvosi rendelőben

Panni beteg volt, ezért elment az orvoshoz.
– Fáj a fejem és a torkom. Köhögök is – mondta Panni a doktor né-
ninek. 
A doktor néni megvizsgálta.
– Lázas vagy. Torokgyulladásod van – mondta. – Három napig ágy-
ban kell maradnod!
Ezután az orvos felírta a gyógyszereket. Panni hazament és lepihent.

1.
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Húzd alá az olvasmányban!

 Ki volt beteg?

 Hová ment Panni?

 Mit csinált a doktor néni?

 Mit írt fel az orvos?

Válaszd ki és írd le a helyes mondatot!

 Panninak fájt a hasa.

 Panninak torokgyulladása volt.

 Panninak fájt a füle.

Mit mond Panni?

2.

3.

4.

– Fáj a fejem. – Fáj a torkom.  – Fáj a fogam. – Fáj a lábam.
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Olvasd el, tanuld meg!

 kanalas orvosság

        gyógyszerek

      tabletta

      lázmérő

Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal!

torokgyulladása feje megvizsgálta gyógyszert

orvoshoz beteg torka

Panni elment az , mert

 volt.

Fájt a  és a .

A doktor néni .

Panninak  volt.

Kapott .

        gyógyszerek

5.

6.
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Írd le!
Mi az olvasmány címe?

Kik a szereplők?

Mikor történik?

Az udvaron

Szünetben a gyerekek az udvaron játszanak. Panni tízóraizik, ketten 
homokvárat építenek, Peti olvas. Az egyik tanár néni Katival labdá-
zik. A másik ügyeletes tanár néni a csúszda és a mászóka mellett 
figyeli a gyerekeket. Van, aki szaladgál, van, aki bújócskázik, van-
nak, akik csak beszélgetnek.

homokozó csúszda mászóka
1.
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Húzd alá a szövegben a válaszokat!

 Mikor játszanak a gyerekek?

 Hol vannak a tanulók a szünetben?

 Ki eszik?

 Mit játszanak a gyerekek?

 Hol áll az ügyeletes tanár néni?

Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal!

tízóraizik szünetben
labdázik mászóka
csúszda homokvárat

A gyerekek a  játszanak az udvaron.

Panni .

Ketten  építenek.

Kati  a tanár nénivel.

Az ügyeletes tanár néni a  és a

 mellett áll.

Kösd össze!
szünet eszik
tízóraizik az egyik gyerek elbújik, a másik megkeresi
szaladgál csengetés után
bújócskázik fut

2.

3.

4.
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Kösd össze!

 tízóraizik

 bújócskázik

 homokvárat építenek

 szaladgál

Kösd össze!

 Ki?  Mit csinál?
 Kik? Mit csinálnak?

 gyerekek fut

 lányok tízóraizik

 lány építenek

 fiúk szaladgál

 gyerek bújócskázik

 fiú beszélgetnek

Alkoss három mondatot! Írd le a füzetedbe!

5.

6.

7.
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Kösd össze!

 Mit csinál? Mit csinálnak?

 Egy gyerek... A gyerekek...

...szalad

...szaladnak

...tízóraizik

...tízóraiznak

...épít

...építenek

Alkoss mondatokat, kettőt írj le a füzetedbe!

 Így: Egy gyerek tízóraizik.

  A gyerekek tízóraiznak.

Ügyeskedj! Készíts mérleghintát!

Lehet fémépítőből, legóból vagy fából.

Hinta-palinta,

Hintázik a Pannika.

8.

9.

10.
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kerítés terasz háztető

kapu kémény

Válaszolj a kérdésekre az olvasmány alapján!

Milyen házban laknak Panniék?

Milyen utcában laknak?

Panniék háza

Panniék egy földszintes családi házban laknak. A házat kerítés veszi 
körül, kapuja a Virág utcára nyílik. A bejárat elé teraszt építettek, on-
nan az udvarra lehet menni. Panni és Tomi nyugodtan játszhatnak ott. 
A háztető magas, rajta két kémény látható. Panni szeret itt lakni.

5

4

3

1Virág utca
2

1.
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Mi van a bejárat előtt?

Hol játszhatnak nyugodtan a gyerekek?

Mi van a háztetőn?

Húzd alá, ami helyes!
           emeletes
Panniék                      családi házban laknak.
         földszintes

               kerítés
A házat               veszi körül.
                 terasz

            Petőfi
Panniék a              utcában laknak.
           Virág

            terasz
A bejárat előtt                van.
           kémény

Mit látsz a rajzokon? Írd le!

2.

3.
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Mit látsz a rajzon? Pótold a betűket!

 _ ém _ ny k _ _ ít _ s _ e _ asz _ áz _ _ tő _ a _ u

Olvass!

 Ez földszintes családi ház. Ez emeletes társasház.

 Ez emeletes családi ház. Itt a garázs.

Rajzolj és írj!

Te milyen házban laksz?

Én  házban lakom.

4.

5.

6.
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Írd le!
Mi az olvasmány címe?

Hol történik?

Kik a szereplők?

Este van

Tomi korán lefeküdt, már el is aludt. Anyu behúzta az ablakon a füg-
gönyt. Csak a kislámpa világít az éjjeliszekrényen. Panni hálóingben 
van már, hamarosan ő is lefekszik.
Reggel majd az ébresztőóra ébreszti a gyerekeket, és bejön anyu-
kájuk is.

1.



37

Húzd alá az olvasmányban!
 Mit csinált Tomi?

 Hol van a kislámpa?

 Ki van hálóingben?

 Mi ébreszti majd a gyerekeket?

 Mikor ébreszti őket az ébresztőóra?

Az aláhúzott szavakat másold le a füzetedbe!

Húzd alá, ami helyes!

       lefeküdt.
Tomi korán
       felkelt.

        ablakon
Anyu behúzta az                a függönyt.
           ajtón

        éjjeliszekrényen.
A kislámpa világít az
        asztalon.

Reggel
      ébresztőóra ébreszti a gyerekeket.
Este

Folytasd a kép alapján!
 Milyen? Mi?

 csíkos takaró

 csíkos 

 rózsaszín 

 sárga 

 Milyen? Mi?

2.

3.

4.

5.
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Írd be a képbe a számokat!

1 tükör 3 mosdó 5 zuhany

2 vízcsap 4 fürdőkád

Másold le a szavakat!

A fürdőszobában

Reggel és este a fürdőszobában tisztálkodunk. Van, aki zuhanyoz-
ni szeret. Mások szívesebben fürdenek a fürdőkádban. Hajat nem 
minden nap mosunk. A fogunkat azonban minden étkezés után meg 
kell mosni.
Vécéhasználat után mindig szappannal kell kezet mosni!

1.

2.
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Egészítsd ki a mondatokat!  
Hol?
kádban
zuhany alatt
mosdónál
tükör előtt

A  kezet mosunk.

A  fésülködünk.

A  fürdünk.

A  zuhanyozunk.

Kösd össze!

Hol? Mit csinálunk?
zuhany alatt fésülködünk
mosdónál fürdünk
tükör előtt kezet mosunk
kádban zuhanyozunk

Írj mondatokat!
Hol? Mit csinálunk?

3.

4.

5.
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Mondd el, írd le!

Panni megmossa a nyakát.

Megmossa a .

Megmossa a .

Megmossa a .

Megmossa a .

.

Keresd a testrészeket! Karikázd be!
l á b b e l i      ny a k k e n d ő      n a h á t      k á p o sz t a f e j

Írd le, amit bekarikáztál!

Ügyeskedj!
Készíts mozgatható bohócot!Készíts mozgatható bohócot!

fej

hát

láb

kéz

has
nyak

6.

7.

8.

9.
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Írd le!
Mi az olvasmány címe?

Kik a szereplők?

Mikor történik?

A nappaliban

Iskola után Panni a szőnyegen játszik, nagymama rádiót hallgat. Anyu és 
Tomi most jönnek az oviból. Apu nincs itthon, ő még dolgozik.
– Nagypapa hol van? – kérdezi Tomi. 
– Összesöpri a leveleket a kertben – válaszolja nagymama.

1.
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Gyűjtsd ki a szövegből!

Ki? Kik? Mit csinál? Mit csinálnak?

Panni játszik

 dolgozik

 rádiót hallgat

 összesöpri a leveleket

 jönnek az oviból

Kösd össze!
Ki? Mit csinál?

nagypapa rádiót hallgat

apu összesöpri a leveleket

nagymama játszik

Panni dolgozik

Rakd össze a szavakat és írd le!

                        

Ügyeskedj!
Készíts bútorokat gyufásdobozokból!

2.

3.

4.

5.

-pu
a-

-mi
To-

-ni
Pan-

-ma

nagy-
-ma-



43

Szombat délelőtt

Hétvége van. A felnőttek ma nem dolgoznak, a gyerekek sem men-
tek iskolába.
Anyu ebédet főz.
– Pannikám, légy szíves hozd be a zöldségeket! – kéri kislányát.
– Már hozom is! – mondja Panni.
Nagymama és Tomi az előbb fejezték be a takarítást a gyerekszo-
bában. Most pihennek, olvasgatnak. Nagypapa az udvaron lemos-
sa az autót.
– Jöhetne már apa a boltból a mosóporral! El kell indítanom a mo-
sógépet – mondja anyu.
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Olvasd el figyelmesen az olvasmányt! Írj!

Ki? Mit dolgozott?

Írd le a mondatokat a füzetedbe!

1.

2.
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Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal, kifejezé-
sekkel!

ebédet főzött segített anyunak
lemosta az autót bevásárolt
kitakarította a gyerekszobát

Ki? Mit dolgozott?

Nagypapa .

Panni .

Apa .

Anya .

Nagymama és Tomi .

Olvasd el! Jegyezd meg!

 porrongy felmosó partvis

mosógép porszívó lapát

3.

4.
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Egészítsd ki a mondatokat!
         mivel?

A fiú  kiporszívózza a szőnyeget.

   mivel?

A néni  kimossa a ruhákat.

       mivel?

A kislány  felmossa az előszobát.

      mivel?

A nagymama  letörölgeti az asztalt.

          mivel?

A néni  felsöpri a 

      mire?

szemetet a .

Rajzold le, te milyen házimunkát végzel otthon!

Gyűjts képeket háztartási eszközökről!
Készíts tablót!

5.

6.

7.
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Írd le!
Mi az olvasmány címe?

Kik a szereplők?

Hol történik? (Helyszín)

Panni a szomszédban

Panni a szomszéd néninek segít a kertben.
– Pannikám, légy szíves ásd fel ott azt az ágyást! Zöldbabot fogok 
oda vetni – kérte Joli néni.
– A zöldbabfőzeléket én is nagyon szeretem – szólt Panni.
– Majd átjössz és szedünk egy tállal – ígérte meg Joli néni Panninak.
Mindketten munkához láttak. Amíg Panni ásott, addig Joli néni meg-
öntözte a palántákat.

1.
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Olvass! Jegyezd meg!

 ásó gereblye kapa öntözőkanna ágyás

Egészítsd ki a mondatokat a fenti szavakkal!

 mivel?

Apu  felássa a kertet.

 mivel?

Tomi  megöntözi a salátát.

 mivel?

Panni  elgereblyézi a földet.

 mivel?

Anyu  megkapálja a növényeket.

hová?

Nagymama az  ülteti a palántákat.

2.

3.
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Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal!

 ásóval öntözőkannával

 gereblyével ágyásba

 kapával

 mivel?

Panni gereblyéz.

 mivel?

Apu ás.

hová?

Nagymama az palántát ültet.

 mivel?

Tomi öntöz.

 mivel?

Anyu kapál.

Törd a fejed! Írd le a szavakat!

á-

-só

-pa

ka-

-kan-

-na -tö-
-ző-ön-

-lye

-reb-
ge-

4.

5.
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Számozd meg a rajzokat!

 Kikelt a növény. Elveti a magot. Megöntözi a palántát.

Írd le a mondatokat helyes sorrendben!

1.

2.

3.

A virágos növény részei.

Ügyeskedj!
Préselj le egy virágos növényt!

Ragaszd fel egy kartonra! Írd mellé a részeit!

virág

szár

levél

gyökér

Számozd meg a rajzokat!6.

7.

8.

9.
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Kösd össze!

 legel

 baromfi

 vályú füvet eszik

Állatok a ház körül

 legel

Kora reggel az állatok éhesen várják gazdáikat. Mari néni kukoricát 
szór a baromfi elé, Jani bácsi moslékot visz a disznóknak. Ráró, a ló 
az istálló előtt legel, a tehén a vályúból iszik. Bodri kutyus hangos 
ugatással üdvözli gazdáit.

pulyka,
liba, kakas,

kacsa, 
tyúk

1.
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Figyeld meg az állatokat!

 •  4 lába van •  2 lába van
 •  testét szőr borítja •  testét toll borítja
 •  kicsinyei élve születnek •  2 szárnya van
 •  kicsinyeit szoptatja •  kicsinyei tojásból kelnek ki

Írj még állatokat a tulajdonságok alá!
Ne csak a háziállatokra gondolj!

   
 Ezek emlősállatok. Ezek madarak.

Gyűjts képeket madarakról és emlősállatokról!
Készíts tablót!

2.

3.

4.
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Írd be a számokat a járművekre!

1 autó (személyautó)

2 bicikli (kerékpár)

3 motor

4 autóbusz

5 teherautó

6 vonat

Közlekedünk, utazunk

Reggelenként csúcsforgalom van az utakon. Mindenki munkába, is-
kolába, vásárolni igyekszik. Különböző járműveken utaznak az em-
berek: autón, vonaton, autóbuszon, motoron. Aki nagyon messzire 
utazik, az repülőre száll.

1.
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Kösd össze!

Hol közlekedik?

autó levegőben

vonat

hajó sínen

teherautó

motor úton

repülőgép

autóbusz 
vízen

bicikli

Mondd is el!
mi?

A(z)    megy.

Rajzolj! Te mivel utaztál már?

úton
sínen
vízen
levegőben

autó levegőben

hajó sínen

motor úton

2.

3.
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Írd le!
Mi az olvasmány címe?

Kik a szereplők?

Hol történik? (Helyszín)

Baleset történt

Anyu, Tomi és Panni hazafelé sétáltak az óvodából. Egyszer csak ha-
talmas csattanást hallottak.
– Jaj! Mi volt ez? – ijedt meg Panni.
– Nézd! Ott összeütközött két autó – mutatta az édesanyja.
Több járókelő is megállt. Szirénázva megérkezett a mentő és a rend-
őrautó is. Az orvos gyorsan megvizsgálta a sérülteket. Ezután a men-
tő kórházba szállította őket.
A rendőrök irányításával hamarosan megindult a forgalom.

1.
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Húzd alá a szövegben!
Hová sétáltak Panniék?

Mit hallottak?

Mi történt az utcában?

Mik érkeztek a helyszínre?

Kiket vizsgált meg az orvos?

Hová szállították a sérülteket?

Kik irányították a forgalmat?

Az aláhúzott szavakat másold le a füzetedbe!

Rajzolj!

 Ez rendőrautó. Ez mentőautó. Itt összeütközött két autó.

Jelöld a szöveg alapján! igaz  i  hamis h

Panniék az iskolából sétáltak haza. 

Panni megijedt a hatalmas csattanástól. 

Négy autó ütközött össze. 

Megálltak a járókelők. 

Jött a mentő és a rendőrautó. 

A sérülteket kórházba szállították. 

Az orvosok irányították a forgalmat. 

Az igaz állításokat írd le a füzetedbe!

2.

3.

4.

5.

6.
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Írd le!
Mi az olvasmány címe?

Kik a szereplők?

Hol történik?

Baleset történt

Anyu, Tomi és Panni az óvodából mentek haza. Nagy csattanást hal-
lottak. Az emberek megálltak.
– Jaj! Mi volt ez? – kérdezte Panni.
– Összeütközött két autó – mutatott anyukája az úttestre.
Jött a mentő és a rendőrautó. Mindegyik szirénázott. A mentő kór-
házba vitte a sérülteket.

1.
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Húzd alá a szövegben!

Hová mentek Panniék?

Mit hallottak?

Mi történt az úttesten?

Mi szirénázott?

Hová vitte a mentő a sérülteket?

Az aláhúzott szavakat másold le a füzetedbe!

Kösd össze!

 Két autó Ez mentőautó. Ez rendőrautó.
 összeütközik.

Jelöld a szöveg alapján! igaz  i  hamis h

Anyu, Tomi és Panni mentek az óvodába. 

Nagy csattanást hallottak. 

Az emberek futottak. 

Összeütközött két busz. 

A rendőrautó és a mentő szirénázott. 

A rendőrautó kórházba vitte a sérülteket. 

Az igaz állításokat írd le a füzetedbe!

2.

3.

5.

4.

6.
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Olvass! Jegyezd meg!

 jelzőlámpa gyalogosok útkereszteződés közlekedési
  rendőr

Gyalogosan

Az útkereszteződésben nagy volt a forgalom. Sajnos éppen akkor 
romlott el a jelzőlámpa, amikor nagy szükség lett volna rá.
Szerencsére jött egy közlekedési rendőr, aki az úttestre állva irányí-
totta a forgalmat. A gyalogosok és az autósok is az ő karjelzéseit fi-
gyelték.

1.
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Pótold a hiányzó betűket!

_ tk _ r_ _ t _ z_ _és,  j __ ző ___ p _,

_ öz __ k _ d __ i  r _ nd __,  _ al __ o _ ok

Az olvasmány címét és a szavakat írd le a füzetedbe!

Találd ki, mire gondoltam!

Nagy volt a városban. Ez a .

Éppen elromlott. Ez a .

Irányította a forgalmat. Ő a 

.

A gyalogosok és az autósok Ez a 
figyelték.  .

Törd a fejed! Írd le!

-lom

for-

-ga-
-lám-

jel-

-ző-
-pa

-ke-

-resz-
-te-

-ző-
-dés

út-

2.

3.

4.

5.
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Válaszolj a kérdésekre az olvasmány alapján!

Mi volt a városban?

Mi romlott el?

Ki irányította a forgalmat?

Mivel irányította a rendőr a forgalmat?

Kik figyelték a karjelzéseket?

Beszélj a képekről! Használd a megadott kifejezéseket!

forgalmas – nem forgalmas
sok autó – kevés autó

van jelzőlámpa – nincs jelzőlámpa
van zebra – nincs zebra

széles úttest – keskeny úttest

rendőr

nagy forgalom

karjelzésekkel

gyalogosok

autósok

jelzőlámpa

6.

7.
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Jelöld, melyik utcára igaz!

A Virág utcára igaz V

A Fő utcára igaz  F

Az utca széles és forgalmas. 

Ebben az utcában kevés gyalogos jár. 

Az úttesten van zebra. 

Itt nincs zebra és jelzőlámpa. 

Kevés autó jár az úttesten. 

Ebben az utcában sok a járókelő. 

Húzd alá, ami igaz!

          Fő utca.
Széles és forgalmas a
          Virág utca.

      Fő utcában
A                          van zebra és jelzőlámpa.
    Virág utcában

        Fő utcán.
Kevés autó és gyalogos jár a
        Virág utcán.

       Fő utcában.
Nincs zebra és jelzőlámpa a
       Virág utcában.

8.

9.
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Figyeld meg a közlekedési táblákat!

 Állj! kerékpárút zebra parkoló autóbusz- 
   megálló

Ügyeskedj!
Készíts közlekedési játékot!

10.

11.
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Beszélj!

 árok az árok tele ág híd
  van vízzel

A kis egér hídja

A kis egér reggel vendégségbe ment a nagymamájához. Sokat ját-
szottak, beszélgettek.
Az egérke csak délután indult haza.
– Jaj, esett az eső! Az árok is megtelt vízzel – mondta.
Megállt és sírni kezdett:
– Nem tudok átmenni a másik oldalra!
Meghallotta egy-két állat. Odarepült a kismadár, odaugrált a béka.
– Ne sírj, egérke! Segítünk – mondták.
Egy faágat tettek az árokra, erősen megfogták a két végét.
– Itt a híd! – kiáltották.
A kis egér átment a hídon.
– Köszönöm, hogy segítettetek! – mondta és hazaindult.

 árok az árok tele ág híd

1.
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Rajzolj!

 béka kis egér madár egérke 
   nagymamája

Húzd alá! Kik a mese szereplői?

cica     madár     kis egér     kutya     béka

Húzd alá a mesében!

Ki ment vendégségbe a nagymamájához?

Mikor indult haza egérke?

Milyen idő volt?

Kik segítettek egérkének?

Egészítsd ki a mondatokat! Segít a mese.








2.

3.

4.

5.
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Beszélj!

 árok az árok tele ág híd
  van vízzel

A kis egér hídja

A kis egér reggel elment a nagymamájához.         Sokat játszottak, 
beszélgettek. Az egérke délután indult haza.
– Jaj, esett az eső! Az árok is tele van vízzel – mondta.
Megállt és sírt.
– Nem tudok átmenni!
Meghallotta a madár és a béka. Odamentek a kis egérhez.
– Ne sírj, egérke! Segítünk – mondták az állatok.
A madár és a béka egy ágat tett az árokra.
– Itt a híd! – kiáltották.
A kis egér átment a hídon.
– Köszönöm, hogy segítettetek! – mondta és hazaindult.

 árok az árok tele ág híd

A kis egér reggel elment a nagymamájához.         Sokat játszottak, 

1.
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Rajzolj! Színezz! Kösd össze!

A mese szereplői

egérke

madár

béka

egérke nagymamája

Egészítsd ki a mondatokat! Válassz a szavakból!

    madár     árok     eső     nagymamájánál     béka     egérke

2.

3.
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Nagyapó répát vetett. Eső öntözte, nap melegítette. A répa hatal-
masra nőtt.
– Hazaviszem – gondolta nagyapó.
Húzta, húzta, de kihúzni nem tudta a répát.

– Gyere, nagyanyó! Segíts! – kiáltotta apóka.
Húzták, húzták, de ketten sem tudták kihúzni a répát.

– Gyere, Kati! Segíts! – hívták az unokát.
Húzták, húzták, de hárman sem tudták kihúzni a répát.

Répamese
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– Gyere, Bodri! Segíts! – hívták a kutyát.
Húzták, húzták, de négyen sem tudták kihúzni a répát.

– Gyere, Cirmos! Segíts! – hívták a cicát.
Húzták, húzták, de öten sem tudták kihúzni a répát.

– Gyere, Cini! Segíts! – hívták végül a kis egeret.
Húzták, húzták... és hopp! Kihúzták a répát.
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Írd le!

Mi a mese címe?

Kik a szereplők?

Hol történik? (Helyszín)

Húzd alá a mesében!

Mit vetett nagyapó?

Mekkora lett a répa?

Kik segítettek nagyapónak?

Ki volt nagyapó utolsó segítsége?

Húzd át! Melyik állat nem szerepel a mesében?

cica,    elefánt,    egér,    ló,    szamár,    kutya,    malac,

zsiráf,    sün

Mit nem húztál át? Írd le!

1.

2.

3.

4.
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Nagyapó répát vetett. Nemsokára nagyra nőtt a répa.
– Kihúzom és hazaviszem – mondta nagyapó.
Húzta, húzta, de nem tudta kihúzni a répát.

Jött nagyanyó.
– Segítek – mondta.
Húzták, húzták, de nem tudták kihúzni a répát.

Jött Kati.
– Segítek – mondta.
Húzták, húzták, de nem tudták kihúzni a répát.

Répamese
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Jött a kutya.
– Segítek – mondta.
Húzták, húzták, de nem tudták kihúzni a répát.

Jött a cica.
– Segítek – mondta.
Húzták, húzták, de nem tudták kihúzni a répát.

Jött az egér.
– Segítek – mondta.
Húzták, húzták... és hopp! Kihúzták a répát.
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Írd le!
Mi a mese címe?

Húzd alá! Melyik állat szerepel a mesében?

ló,    madár,    cica,    oroszlán,    kutya,    egér,    mókus

Húzd alá a mese alapján, ami helyes!

   füvet
Nagyapó            vetett.
   répát

      kicsi maradt.
A répa
      nagyra nőtt.

          nem tudta kihúzni
Nagyapó egyedül                                  a répát.

                    
kihúzta

Írd le a mondatokat!

1.

2.

3.

4.
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Beszélj!

 kiskecske széles híd  keskeny híd  belepottyannak 
 kecskegida  a vízbe  

Két kiskecske

Két kiskecske szembetalálkozott a patak feletti keskeny hídon. Nem 
fértek el egymás mellett.
Veszekedni kezdtek.
– Vissza, vissza! – kiáltotta az egyik gida.
– Nem megyek! Fordulj vissza te! – mondta a másik gida.
– Nem! Én léptem először a hídra!
Visszafordulni egyik sem akart. Összeverekedtek, végül mind a ket-
ten belepottyantak a vízbe.

1.
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Húzd alá a mesében!

Hol találkoztak a kecskegidák?

Miért kezdtek veszekedni?

Mit nem akart egyik kiskecske sem?

Mi történt végül?

Kösd össze!
Ami magas, az nem édes.
Ami hosszú, az nem keskeny.
Ami széles, az nem rövid.
Ami keserű, az nem alacsony.

Írd le a mondatokat!

   

Keresd meg a szóhatárokat! Vonallal válaszd el őket!
h í  d  k  e c  s  k  e b e l  e  p o t  t  y  a  n v  í  z

Írd le a szavakat!

2.

3.

4.

5.

6.
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Beszélj!

 kiskecske széles híd  keskeny híd  belepottyannak 
 kecskegida  a vízbe  

Két kiskecske

Két kiskecske találkozott a keskeny hídon. Nem tudtak elmenni egy-
más mellett. Kiabáltak egymással.
– Menj vissza! – szólt a fekete kecske.
– Nem megyek! Menj vissza te! – mondta a fehér kecske.
Egyik sem akart visszamenni. Verekedni kezdtek, végül beleestek 
a vízbe.

1.



79

Húzd alá, ami helyes!
        A keskeny úton.
Hol találkozott a két kiskecske?
        A keskeny hídon.

        Kiabálni kezdtek.Mit csináltak, amikor nem tudtak
továbbmenni?      Beszélgettek.

        Visszamentek.
Mi történt végül?
        Beleestek a vízbe.

Jelöld a mese alapján!  igaz  i  hamis h

Két barna kecske találkozott. 

Egy fehér és egy fekete kecske találkozott. 

A híd keskeny volt. 

A híd széles volt. 

Az egyik kecske visszament. 

A kecskék verekedtek. 

Másold le az igaz mondatokat!

   

Pótold a hiányzó betűket!

k _ cs _ e,  h _ d,  f _ _ et _,  _ eh _ r,  k _ ab _ l

2.

3.

4.

5.



80

A jószívű hóember

Volt egyszer egy csinos hóember. Répa volt az orra, fekete bogyó a 
két szeme, vesszőkosár a kalapja.
Odaugrált a hóemberhez egy nyuszi.
– Éhes vagyok – mondta.
A hóember odaadta neki az orrát.
Jött egy őzike.
– Nagyon éhes vagyok – sírta.
A hóember odaadta neki a vesszőkosarat a fejéről.
Odaszállt két kismadár.
– Éhesek vagyunk – csipogták.
A hóember odaadta nekik a szemeit. Nem maradt semmije a hóem-
bernek, de az állatok nagyon szerették. Tavasz lett. Elolvadt a jószí-
vű hóember. Hóvirágok nyíltak, ahol állt.
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Olvass! Rajzolj!

 répa bogyók  kosár

Húzd át, amelyik állat nem szerepel a mesében!

madár,   béka,   kecske,   őz,   cica,   nyuszi,   tyúk

Jelöld a mese alapján! igaz  i  hamis h

A hóembernek krumpli volt az orra. 

A hóembernek volt kalapja. 

A hóember a nyuszinak adta az orrát. 

A kismadarak kapták meg a hóember szemeit. 

Az állatok nem szerették a hóembert. 

1.

2.

3.
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Vágd ki a mellékletből a mondatokat!
Ragaszd a megfelelő kép mellé!

4.
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A jószívű hóember

Volt egyszer egy szép hóember. Répa volt az orra. Fekete bogyó a 
két szeme. Kosár volt a fején.
Odament a hóemberhez egy nyuszi.
– Éhes vagyok – mondta.
A hóember odaadta neki az orrát.
Jött egy őzike.
– Éhes vagyok – mondta.
A hóember nekiadta a kosarat.
Jöttek a madarak.
– Éhesek vagyunk – mondták.
A hóember odaadta a madaraknak a szemeit.
Már nem volt szép a hóember. Nem volt orra, nem volt kalapja, nem 
voltak szemei. Az állatok így is nagyon szerették a hóembert.
Tavasszal elolvadt a hóember. Hóvirágok nyíltak ott, ahol állt.
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Olvass! Rajzolj!

 répa bogyók  kosár

Melyik állat van a mesében? Húzd alá!

kecske,   madár,   medve,   kutya,   őz,   róka,   nyuszi

Egészítsd ki a mondatokat!

fekete bogyó

répa

kosár

A hóembernek  volt az orra.

A hóembernek  volt a fején.

A hóembernek  volt a szeme.

1.

2.

3.
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Kösd a képekhez a mondatokat!4.

Az őzike kapta a hóember kalapját.

Elolvadt a hóember.

A szép hóembernek répa az orra, bo-
gyó a szeme, kosár a kalapja.

A madarak kapták a hóember szemeit.

A nyuszi kapta a hóember orrát.
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Az állatok vitája

Az udvaron lakott a cica, a kakas, a kutya meg a kecske.
Esténként arról beszélgettek, hogy mi a legfinomabb étel a világon.
– A tej a legfinomabb! – nyávogta a cica.
– Nem. A kukorica sokkal finomabb! – kukorékolta a kakas.
– Dehogy! A csont a legjobb falat! – ugatott a kutya.
– Én legjobban a friss szénát szeretem! – mekegte a kecske.
Nem tudták eldönteni, hogy mi a legfinomabb étel.
Mindenkinek az, amit a legjobban szeret.

 esténként  =  minden este
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Olvass! Rajzolj!

 tej kukorica széna csont

Egészítsd ki a mondatokat!

Mit eszik?

A kutya  eszik.

A kakas  eszik.

A cica  iszik.

A kecske  eszik.

Kösd össze! Hogyan beszélnek az állatok?

1.

2.

3.

a cica ugat

a kecske kukorékol

a kutya nyávog

a kakas mekeg
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Írd le a mondatokat!

Jelöld a mese alapján!  igaz  i  hamis h

A cica a kukoricát szereti. 

A kecske nem szereti a szénát. 

A kakas legjobban a kukoricát szereti. 

A kutya nem szereti a szénát. 

A kecske a szénát szereti. 

Neked mi a kedvenc ételed? Írd le!

1.

2.

3.
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Az állatok vitája

Egy udvarban lakott a cica, a kakas, a kutya és a kecske.
Egyszer arról beszélgettek, mi a legfinomabb ennivaló.
– A tej a legfinomabb! – nyávogott a cica.
– A kukorica a legfinomabb! – kukorékolt a kakas.
– Nem. A csont a legjobb! – ugatott a kutya.
– A legjobb a széna! – mekegett a kecske.
Sokáig vitatkoztak, de nem tudtak választani.
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Olvass! Rajzolj!

 tej kukorica széna csont

Húzd alá, ami helyes!

       szénát.
A cica szereti a

       
tejet.

         csontot.
A kutya szereti a                                                      

         
kukoricát.

          kukoricát.
A kakas szereti a

          
tejet.

           csontot.
A kecske szereti a

           
szénát.

Te mit szeretsz enni? Írd le!

Én szeretem a(z) 

.

1.

2.

3.
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Egészítsd ki a mondatokat!

A cica  . ugat

A kakas  . mekeg

A kutya  . kukorékol

A kecske . nyávog

Írd le a mondatokat a füzetedbe!

Kösd össze! Írd le!

   Mi?      Mit csinál?

kecs kas nyá keg

ci tya me gat

ku ke u rékol

ka ca kuko vog

      

   

   

4.

5.

6.
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Kösd össze!

hallom

szagolom

látom

tapintom

ízlelem

Hallom, látom, ízlelem,
szagolom, tapintom

1.
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Milyen íze van?

 A csoki édes. A perec sós. A citrom Az orvosság
   savanyú. keserű.

Kóstolj! Milyen ízű?
Egészítsd ki a mondatokat!

A kockacukor  .              

Az ecetes uborka .   

A kávé  .

A ropi  .

Milyen szaga van?

 A virágcsokor illatos. A kuka büdös. A virágcsokor illatos. A kuka büdös.

 A csoki édes. A perec sós. A citrom Az orvosság A csoki édes. A perec sós. A citrom Az orvosság

2.

3.

4.
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Húzd alá, ami helyes!

      illatos.
A szappan

      
büdös.

          illatos.
A szemetesvödör

          
büdös.

Játsszatok! Tapintsatok!

     A dió érdes.         A gesztenye sima.

Hallgatózzatok!

Próbálgassátok! Szóljon halkan, hangosan!

Nézd meg jól és színezz! 

     A dió érdes.         A gesztenye sima.

Hallgatózzatok!

     A dió érdes.         A gesztenye sima.

5.

6.

7.

8.
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Élő – élettelen

Csoportosíts! Írd a számokat a megfelelő helyre!

ember

növény

állat

1.

1.
2. 3. 4.

8.

6.

7.5.

9.

11.

12.

10.
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Figyeld meg! Olvass!

 Az élőlények: Az élettelen dolgok:
 szaporodnak nem szaporodnak
 táplálkoznak nem táplálkoznak
 növekednek nem növekednek
 mozognak nem mozognak

Tanuld meg!
táplálkozik =   eszik, iszik
szaporodik =   kicsinye születik
növekedik =   kicsiből egyre nagyobb lesz

Melyik a kakukktojás? Húzd alá!

macska, bokor, telefon, almafa, gyerek

cipő, ló, táska, nadrág, ceruza, tányér

tehén, fenyőfa, pohár, egér, bácsi, kislány

élőlények élettelen dolgok

2.

3.

4.
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Írd a megfelelő helyre az aláhúzott szavakat!

élőlény: 

élettelen dolog: 

Melyik a kakukktojás? Húzd át!

Írd be az áthúzott képek nevét!

élőlény: 

élettelen dolog: 

5.

6.

7.
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Húzd alá, ami helyes! Írd le a mondatot!

    ceruza     élőlény.
A               táplálkozik, tehát
     tehén     élettelen dolog.

         őz        élettelen dolog.
Az                szaporodik, tehát                                                                 
     íróasztal       élőlény.

     vasaló     élettelen dolog.
A                növekedik, tehát
      diófa     élőlény.

    csecsemő    élettelen dolog.
A                     mozog, tehát
     szekrény    élőlény.

    ceruza     élőlény.    ceruza     élőlény.
A               táplálkozik, tehát
    ceruza     élőlény.

8.
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Keresd meg, mi bújt el a képen! Színezz!

Egészítsd ki a mondatokat a kép alapján!

A  szaporodik, táplálkozik, növekedik,

tehát .

A  nem szaporodik, nem táplálkozik, nem

növekedik, nem mozog, tehát .

9.

10.
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Lombhullató és örökzöld fák

Figyeld meg! Beszélgessetek!

 tavasz nyár

 tél ősz

Kösd össze! Mondd el!

 Ennek a fának Ennek a fának

nyáron hatalmas lombja van.

ősszel lehullanak a levelei.

minden évszakban zöldek a tűlevelei.

télen nincsenek levelei.

tavasszal újra leveleket hajt.

Ez a fa lombhullató. Ez a fa örökzöld.

1.

2.

 tavasz nyár

 tél ősz
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Tanuld meg!

lombkorona

ág

törzs

gyökér

 tűlevél        levél

Rajzolj! Színezz!
Középen áll egy magas örökzöld fa.
Balra egy alacsonyabb lombhullató fa, jobbra egy bokor látható.

3.

4.
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Kösd ahhoz, amelyikre igaz!

törzse van

levele van

szára van

gyökere van

virága van

lombkoronája van

ága van

Mondd is el!

A virágnak...

A fának...

Jelöld! igaz  i   hamis h

Az örökzöld fának ősszel minden levele lehullik. 

A virágnak van törzse. 

A fának van gyökere. 

A lombhullató fának télen nincsenek levelei. 

A virágnak szára van. 

A fenyőfának tűlevelei vannak. 

A virágnak nincs levele. 

Az igaz mondatokat másold le a füzetedbe!

5.

6.

7.

8.
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Kísérletezzetek!

Mi történik a jéggel?

A jég a melegben felolvad.   lesz belőle.

Mi történik a vízzel?

A vizet sokáig melegítjük.   Felforr.   Gőz lesz belőle.

1.

2.
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Mi történik a vízzel?

Egészítsd ki a mondatokat! Tanuld meg!

       Mi történik?

A jég , víz lesz belőle.

A víz , gőz lesz belőle.

A víz , jég lesz belőle.

Törd a fejed!

Miért lehet télen korcsolyázni a Balatonon?

Vizet engedünk
 az edénybe.

Fagyasztóba tesszük, 
és várunk.

A víz megfagy. 
Jég lesz belőle.

3.

4.

5.
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Váltakoznak az évszakok
Beszélgessetek!

 tavasz nyár

 tél ősz

Tanuld meg az évszakok és a hónapok nevét!
hónapok:      évszakok:      

december
TÉLjanuár

február
március

TAVASZáprilis
május
június

NYÁRjúlius
augusztus

szeptember
ŐSZoktóber

november

1.

2.
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Egészítsd ki a mondatokat!

Ősz után a  következik.

Tavasz után  lesz.

Nyár előtt  volt.

A legmelegebb évszak a .

Húzd alá a helyeset!

      tavasz
Ősz után a               következik.
        tél

         tél
Tavasz után           lesz.
        nyár

        ősz
Nyár előtt                volt.
     tavasz

       nyár.
A legmelegebb évszak a
       tél.

3.

4.
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Kösd össze!

Ünnepelünk március 15-én.

Farsang van.

Gyermeknap lesz.

Jön a Mikulás.

Anyák napja van.

Karácsonyt ünnepelünk.

Játszunk, sportolunk a szabadban.

 A kislány korcsolyázik. Panni szánkózik. A fiú síel.

ősszel tavasszal

télen

nyáron

5.

6.
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 A fiú úszik a tóban. A fiú kirándul. A lányok labdáznak.

 A lány biciklizik. A kislány hintázik. Hógolyóznak a gyerekek.

Jelöld! igaz i  hamis h

A gyerekek nyáron szánkóznak. 

Peti és Zsófi télen korcsolyázik. 

A fiú tavasszal kirándul. 

Tomi télen úszik a tóban. 

Egy enyhe őszi napon hintáznak a lányok. 

7.
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Megérkezett a Mikulás

Megérkezett a Mikulás
 (részlet)

Ni-ni a jó Mikulás,

Bizony ő az senki más.

Ősz szakálla földig ér,

Haját belepte a dér.

Havas bunda a vállán,

Nehéz puttony a hátán.

Puttonyában sok-sok jó,

Füge, dió, mogyoró.
 (Méhes Mária Viktória)

 puttony  füge  bunda

 szakáll mogyoró csizma
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Karácsony fája
    

Karácsony fája
 (részlet)

A karácsony akkor szép,

hogy ha fehér hóba lép – 

nem is sárba, latyakba...

ropog a hó alatta.

     .

     .

     .

Ahány csengő: csendüljön,

ahány gyerek: örüljön,

ahány gyertya: mind égjen,

karácsonyi szépségben.

(Csanádi Imre)
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Decemberi köszöntő

Decemberi köszöntő
 (részlet)

Telnek múlnak a napok,

álmodik az erdő,

Szilveszterrel búcsúzik

a régi esztendő.

(Tordon Ákos)

Újévi köszöntő

Újévi köszöntő

Kicsi vagyok, székre állok

Onnan egy nagyot kiáltok:

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

(mondóka)
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A farsang

A farsang a tél temetésének, a tavasz érkezésének ünnepe.

Maskarások, bolondok,

Rázzátok a kolompot:

Takarodjon el a tél – 

Örvendezzen aki él.

(Sarkadi Sándor)

    maskara = álarc       kolomp

    örvendezik = örül valaminek
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Nemzeti ünnepünk

Ezen a napon ünnepelünk.

A házakat, utcákat, tereket

nemzetiszínű zászlók díszítik.

Az emberek kokárdát tűznek

a ruhájukra.

      Nemzeti dal

Talpra magyar, hí a haza!

Itt az idő, most vagy soha!

          Petőfi Sándor

Gyűjtsetek képeket! Készítsetek tablót!
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Húsvéti készülődés

Egyik reggel nyúlapó ijedten nézett a naptárra.
– Ajaj! Öt nap múlva itt a húsvét! – kiáltotta.
– És nekünk még tojásunk sincs! – tette hozzá nyúlanyó.
Fogták a nagy vesszőkosarat és elfutottak tyúkanyóhoz. Sok tojást 
vettek tőle.
Este már hozzá is kezdtek a tojásfestéshez.

Ügyeskedj!
Légy te a kis nyuszi, és fesd ki a tojást!

Húsvéti készülődés

– És nekünk még tojásunk sincs! – tette hozzá nyúlanyó.
Fogták a nagy vesszőkosarat és elfutottak tyúkanyóhoz. Sok tojást 
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Anyák napja

Május 1. (első) vasárnapján Panniék autóba ültek és elutaztak a 
nagyszülőkhöz. A gyerekek titokban már elkészítették ajándékai-
kat a nagymamáknak és édesanyjuknak.
– És ti mivel köszöntitek meg anyukátokat? – kérdezték a gyere-
kek szüleiktől.
– Már vettünk egy-egy szép csokor virágot – válaszolták.
Édesanya és a nagymamák a gyerekek ajándékainak örültek a 
legjobban.
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A jószívű hóember

(kivágólap)

Jött egy nyuszi.
A hóember odaadta neki az orrát.

Tavasz lett.
Elolvadt a hóember.
Hóvirágok nyíltak a helyén.

Volt egyszer egy csinos hóember.

Jött az őzike.
A hóember odaadta neki a kalapját.

Jöttek a madarak.
A hóember odaadta nekik bogyósze-
meit.






