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Kedves kis Első Osztályos!Kedves kis Első Osztályos!

Sok szeretettel köszöntünk! Sok szeretettel köszöntünk! AZ ÉNAZ ÉN ÁBÉCÉM olvasókönyv legyen a Tiéd! Vezessen el ÁBÉCÉM olvasókönyv legyen a Tiéd! Vezessen el
„Betűországba”! Nagyon örülnénk, ha sikerülne barátoddá tenni minden betűt!„Betűországba”! Nagyon örülnénk, ha sikerülne barátoddá tenni minden betűt!
VVVelük megfejtheted azt a sok-sok csodát, amelyek a könyvek titkai.VVelük megfejtheted azt a sok-sok csodát, amelyek a könyvek titkaiVelük megfejtheted azt a sok-sok csodát, amelyek a könyvek titkai.VVelük megfejtheted azt a sok-sok csodát, amelyek a könyvek titkai
Olvass sokat, s Tiéd lesz a tudás, mely mindig a Tiéd is marad!Olvass sokat, s Tiéd lesz a tudás, mely mindig a Tiéd is marad!

SSzerettetttell: KKKaattii  néééniiSSzeretettell: KKKaattii nééénii

(köszönés, köszöntés, elköszönés)(köszönés, köszöntés, elköszönés)

Hívogat az iskola,Hívogat az iskola,
Kapuját kitárja.Kapuját kitárja.
Kispajtásom, gyere hát, Kispajtásom, gyere hát,
Menjünk iskolába!Menjünk iskolába!

Iványi MáriaIványi Mária
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ÓvodaÓvoda
11.  Beszélj a képről!.  Beszélj a képről!

2.  Hol találod meg ezeket a tárgyakat a fenti képen?2.  Hol találod meg ezeket a tárgyakat a fenti képen?
Hol van a helyük? (alatt, fölött, mögött, előtt, mellett)Hol van a helyük? (alatt, fölött, mögött, előtt, mellett)

3.  Merre mutat a nyíl? (jobbra, balra, felfelé, lefelé) Te is mutass3.  Merre mutat a nyíl? (jobbra, balra, felfelé, lefelé) Te is mutass
arra!arra!
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IskolaIskola
11.  Beszélj a képről! (jelentkezés, megszólítás, bemutatkozás).  Beszélj a képről! (jelentkezés, megszólítás, bemutatkozás)

 3.  Mi való az iskolatáskába? Színezd ki!3.  Mi való az iskolatáskába? Színezd ki!

 2.  Hol találod meg az osztályban a kis képeken látható2.  Hol találod meg az osztályban a kis képeken látható
dolgokat? (elöl, hátul, előtte, mellette, mögötte)dolgokat? (elöl, hátul, előtte, mellette, mögötte)
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CsaládCsalád
11.  Beszélj a családodról!.  Beszélj a családodról!

3.  Mi van a képen a jobb oldalon?3.  Mi van a képen a jobb oldalon?

2.  Ki mit csinál? Mi a dolga?2.  Ki mit csinál? Mi a dolga?
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11.  Meséld el, hogyan töltöd el egy napodat!.  Meséld el, hogyan töltöd el egy napodat!

Egy napom történeteEgy napom története
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11.  Meséld el a kismalac történetét!.  Meséld el a kismalac történetét!
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 3.  Merre néz a kiskakas a mese képein?3.  Merre néz a kiskakas a mese képein?
(jobbra, balra, föl, le, előre, hátra)(jobbra, balra, föl, le, előre, hátra)

 2.  Mondd ki a szavakat! Hányszor „nyitod ki” a szádat?2.  Mondd ki a szavakat! Hányszor „nyitod ki” a szádat?
 Gyűjts hasonló, egy-, két- és többtagú szavakat!Gyűjts hasonló, egy-, két- és többtagú szavakat! 

11.  Mondd el a mesét a kiskakasról!.  Mondd el a mesét a kiskakasról!
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2.  Mondd ki a képek nevét! Melyik kép nevének kimondásakor 2.  Mondd ki a képek nevét! Melyik kép nevének kimondásakor 
hallod a kijelölt hangot? Hol hallod? (szó elején, végén, a szó hallod a kijelölt hangot? Hol hallod? (szó elején, végén, a szó
belsejében) Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép belsejében) Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép
nevében!nevében!

3

11.  Melyik hang jut eszedbe a képekről? Hangoztasd!.  Melyik hang jut eszedbe a képekről? Hangoztasd!

((M) (C) (R)(R)
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 2.  Mondd ki a képek nevét! Melyik kép nevének kimondásakor 2.  Mondd ki a képek nevét! Melyik kép nevének kimondásakor 
hallod a kijelölt hangot? Hol hallod? (szó elején, végén, a szó hallod a kijelölt hangot? Hol hallod? (szó elején, végén, a szó
belsejében) Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép belsejében) Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép
nevében!nevében!

11.  Melyik hang jut eszedbe a képekről? Hangoztasd!.  Melyik hang jut eszedbe a képekről? Hangoztasd!

(P)(P) (Cs)(Cs)(D)(D)
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11.  Hangoztasd a képek hangjait!.  Hangoztasd a képek hangjait!

2.  2. Mondd ki az első kép hangját! Melyik kép nevének kimondásakor Mondd ki az első kép hangját! Melyik kép nevének kimondásakor 
hallod a kijelölt hangot? Hol hallod? (szó elején, végén, a szó hallod a kijelölt hangot? Hol hallod? (szó elején, végén, a szó
belsejében) belsejében) Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép
nevében!nevében!

(F)(F) (Sz)(Sz)

(Z)(Z) (S)(S)

ap010121_az en abecem_2018.indd   12ap010121_az en abecem_2018.indd   12 2018. 03. 05.   8:022018. 03. 05.   8:02



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /HUN <FFFE5B0018206B006900660075007400F3001920200061006C00610070006A00E1006E005D0020005B0018206B006900660075007400F3001920200061006C00610070006A00E1006E005D0020005B0018205B005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031005D001920200061006C00610070006A00E1006E005D00200045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A007A00610020006C00E900740072006500200061007A006F006B0061007400200061007A002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002C00200061006D0065006C00790065006B0065007400200065006C006C0065006E00510172007A00E900730072006500200073007A00E1006E002C0020007600610067007900200061006D0065006C00790065006B006E0065006B0020006D006500670020006B0065006C006C002000660065006C0065006C006E0069006500200061002000670072006100660069006B00750073002000740061007200740061006C006F006D0020006300730065007200650066006F007200670061006C006F006D007200610020006B006900660065006A006C00650073007A0074006500740074002000490053004F00200073007A00610062007600E1006E00790020005000440046002F0058002D00310061003A003200300030003100200066006F0072006D00E100740075006D006E0061006B002E0020002000410020005000440046002F0058002D0031006100200066006F0072006D00E100740075006D006E0061006B0020006D0065006700660065006C0065006C0051012000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B0020006C00E90074007200650068006F007A00E1007300E10072006100200076006F006E00610074006B006F007A00F300200074006F007600E10062006200690020007400750064006E006900760061006C00F3006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000660065006C006800610073007A006E00E1006C00F300690020006B00E9007A0069006B00F6006E0079007600E900620065006E0020006F006C00760061007300680061007400F3006B002E0020002000410020006C00E90074007200650068006F007A006F00740074002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002C00200061007A002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E003000200061007A002000610074007400F3006C0020006B00E9007300510162006200690020007600650072007A006900F3006B006B0061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 17.007870
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


