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Kedves Kollégák! Tisztelt Szülők! Kérjük, olvassák fel ezt a bevezetőt!
Kedves kis Elsős!
Szeretettel köszöntünk az Elsô olvasókönyvem kis olvasójaként. Ez a Te
első olvasókönyved. Legyél rá büszke!
Az én ábécém című tankönyvünkből már megismerted a betűk titkát.
Megtanultad az olvasás alapjait.
Most nézd meg az Elsô olvasókönyvemet! Ugye milyen szép?
A gyönyörű képek szinte megszólítanak: Nyissál ki! Lapozzál fel, olvassál belőlem! Majd meglátod, mennyi csodára lelsz bennem: kedves,
tanulságos mesékre a virághintő tavaszról és a nyárról. Érdekes történeteket, verseket olvashatsz az állatokról, növényekről, a szerető
családról, ünnepeinkről.
Nos, átlapoztad? Ugye, hogy máris beleszerettél, mert olyan csodálatos!
A tankönyv elején még szótagolva írtuk le az olvasmányokat, meséket. Később már csak a hosszabb, nehezebb szavakat szótagoltuk.
Így könnyebben megtanulhatsz év végére folyékonyan olvasni. Ebben
nagyon sokat segít majd a kedves Tanítód az iskolában és szerető
Szüleid odahaza.
Nagyon szeretünk Téged, ezért nagyon drukkolunk, hogy sikerüljön!
Majd írd meg, hogy mi tetszett a legjobban a könyvedben!
Ismerkedj meg azokkal a jelekkel, amelyek a tanulásodat megkönnyítik!
Mondd el!

Énekeljétek el!

Olvasd el!

Nézz utána a lexikonban!

Írd le, rajzold le a füzetedbe!

Nézd meg figyelmesen!

Nézd meg az interneten!

Húzd alá a szövegben!

Páros vagy csoportmunka

A könyvben dolgozz!
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Búcsú a téltôl
„Olvad a hóvár,
enyhül a szél.
Gyöngül a fagy már,
iszkol a tél.”
Balogh József

AP_010122_1_elso_olv_jav_2019.indd 4

2019. 02. 12. 13:42

Té-li reg-gel

Hi-deg lett. Éj-jel a föld csont-tá fa-gyott.1 A nap is di-de-reg,2 nem
bújt e-lő fel-hő-ru-há-já-ból.
Az ab-lak e-lőtt egy fe-hér toll-pi-hécs-ke re-pül el. Az-u-tán egy
má-so-dik meg egy har-ma-dik. E-sik a hó! Itt a tél!
Men-nek a gye-re-kek az is-ko-lá-ba. Ví-gan mon-do-gat-ják egymás-nak:
E-sik a hó!
Ez ám a jó!
A kis Bo-ris-ka ki-tart-ja a ke-zét, és el-kap egy hó-pi-hét. Be a-kar-ja
vin-ni az is-ko-lá-ba, de bi-zony az el-ol-vad. A na-gyob-bak már szánká-zás-ról, hó-em-ber-ről be-szél-get-nek.
Gárdonyi Géza

1
2

csont-tá fa-gyott = na-gyon ke-mény lett
di-de-reg = na-gyon fá-zik

1. Mondd el, mit látsz a ké-pen!
2. Húzd alá a szö-veg-ben! Vá-la-szolj a kér-dé-sek-re!
a) Mit mon-do-gat-tak a gye-re-kek?
b) Mi-ért nem tud-ta be-vin-ni Bo-ris-ka a hó-pi-hét az is-ko-lá-ba?
3. Ta-láld ki, mi az! (Meg-fej-tés a 110. ol-da-lon.)
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Száncsengô
Éj-mélyből fölzengő
– csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő – csing-ling-ling –
tél csendjén halkan ring.

Földobban két nagy ló
– kop-kop-kop – nyolc patkó.
Nyolc patkó – kop-kop-kop –
csönd-zsákból hangot lop.

Szétmálló hangerdő
– csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő – csing-ling-ling –
tél öblén távol ring.
Weöres Sándor

1. Ol-vasd fel a-zo-kat a sza-va-kat, a-me-lyek meg-i-dé-zik a te-let!
2. Ko-pogd le a vers rit-mu-sát! Ta-nuld meg a ver-set!

Kis versek a szélrôl
III.
Széles világba
fut a szél magába,
nyakában a lába,
sosem érsz nyomába.
Weöres Sándor
1. Írd le a fü-ze-ted-be, ho-gyan köz-le-ke-dik a szél!
2. Ké-szíts raj-zot a vers-ről!
I.
Tekereg a szél,
kanyarog a szél,
didereg az eper-ág:
mit üzen a tél?

1

II.
Fuj1 a szél, fuj a szél,
de morog a szél.
Apró ez a szoba,
mégis belefér.

fuj = a ma-i he-lyes-í-rás sze-rint: fúj
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Gon-dos-kodj a ma-da-rak-ról!
Zi-man-kós hi-deg tél van.
Va-jon ki gon-dos-ko-dik most
a ma-da-rak-ról?
Ga-bi és Ka-ti nem fe-led-kezett meg ró-luk. Ga-bi é-desap-já-val e-gyütt ma-dár-e-tetőt ké-szí-tett. Ka-ti o-la-jos
mag-va-kat gyűj-tött: nap-rafor-gót, tök-ma-got és kender-ma-got. Ösz-sze-tör-ték és
ki-szór-ták a ma-dár-e-te-tőbe. Cér-ná-ra kö-tött di-ót és
sza-lon-na-bőrt a-kasz-tot-tak
a fák á-ga-i-ra.
Ka-ti-ék kert-jé-ben nem
é-hez-nek a ma-da-rak. Tavasz-szal majd meg-há-lál-ják
a gon-dos-ko-dást.
Tu-dod-e, ho-gyan?
1. Ol-vasd fel, mit ad-tak en-ni
a ma-da-rak-nak!
2. Húzd a-lá és ol-vasd fel a kér-dő mon-da-to-kat!
3. Fe-lelj az ol-vas-mány-ban fel-tett kér-dés-re!
4. Nézz u-tá-na az in-ter-ne-ten, ho-gyan kell ma-dár-ka-lá-csot ké-szíte-ni!
5. Nézd meg jól a ké-pet! Te ho-gyan e-te-ted té-len a ma-da-ra-kat?
6. Húzd a-lá az 5 szó-tag-ból ál-ló sza-va-kat, és írd le ő-ket a fü-ze-tedbe szó-ta-go-lás nél-kül!
NÉZZ U-TÁ-NA!

Mi-vel le-het és mi-vel nem sza-bad e-tet-ni a té-li hi-degben a ma-da-ra-kat?
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Csak egy ö-reg né-ni

Egy kis-fi-ú és egy kis-lány bal-la-gott az ut-cán. Cso-szog-va ment
e-lőt-tük egy ö-reg né-ni. Csú-szós volt az út na-gyon. A né-ni el-e-sett.
– Ci-li, fogd csak a tás-ká-mat! – mond-ta Csa-ba.
O-da-fu-tott a né-ni-hez és fel-se-gí-tet-te.
Ci-li meg-kér-dez-te Csa-bát:
– A nagy-ma-mád volt ez az ö-reg né-ni?
– Nem – fe-lel-te a fi-ú.
– Ta-lán ro-ko-nod vagy is-me-rő-söd?
– E-gyik sem – mo-soly-gott a kis-fi-ú. – Csak egy ö-reg né-ni.
1. Mi a vé-le-mé-nyed a kis-fi-ú vi-sel-ke-dé-sé-ről?
2. Te ki-nek se-gí-tet-tél már?
3. a) Húzd a-lá és ol-vasd fel han-go-san az a-láb-bi sza-va-kat az
ol-vas-mány-ban!
el-e-sett
fel-se-gí-tet-te
bal-la-gott
b) Írd le a sza-va-kat a tör-té-né-sek sor-rend-jé-ben!
4. Ol-vas-sá-tok el sze-re-pek sze-rint az ol-vas-mányt!
5. Adj új cí-met az ol-vas-mány-nak a kép a-lap-ján! Írd le a fü-ze-ted-be!
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A far-sang

A far-sang ne-ve-ze-tes i-dő-szak az em-be-rek é-le-té-ben. A tél teme-té-sé-nek, a ta-vasz el-jöt-té-nek a kez-de-te.
A far-sang-ra jel-lem-ző a jel-me-zes, ál-ar-cos a-la-kos-ko-dás.1
A far-san-gi mu-lat-sá-go-kat min-de-nütt tré-fa, jó-kedv és za-jon-gás
kí-sé-ri.
A far-sang ja-nu-ár 6-á-tól, víz-ke-reszt-től2 e-gé-szen feb-ru-ár vé-géig tart. A far-sang vé-gén, a „far-sang far-kán” van a leg-több mu-lat-ság.
1
2

a-la-kos-ko-dás = jel-mez-be, ál-arc-ba, mas-ka-rá-ba öl-tö-zés
víz-ke-reszt = a há-rom-ki-rá-lyok ün-ne-pe (a far-sang kez-de-te)

1. Mi-nek az ün-ne-pe a far-sang?
2. Ol-vasd el új-ra, met-től med-dig
tart a far-sang!
3. Írd le a fü-ze-ted-be, mi-kor
van a leg-több mu-lat-ság!
4. Va-jon mit je-lent a „farsang far-ka” ki-fe-je-zés?
5. Mi-lyen jel-me-zek-be öl-töz-tek
a ké-pe-ken lát-ha-tó gye-re-kek?
6. Me-séld el, mi-lyen jel-mez-be bújsz, de ne mondd ki a ne-vét!
9
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Feb-ru-ár
Is-mét e-lő-bújt a na-pocs-ka. Fé-nye-sen és vi-dá-man
sü-tött a ha-vas táj-ra, még me-le-gí-tett is egy
ki-csit. Jég-csa-pok lóg-tak az e-resz-ről. Vízcsep-pek gör-dül-tek vé-gig raj-tuk.
„Ta-lán már vé-ge a tél-nek, és kez-dő-dik a
ta-vasz” – gon-dol-ta a cin-ke. Ör-ven-de-zett
és har-sá-nyan é-ne-kel-te:
Kis ci-pő, kis ci-pő,
Itt van a jó i-dő.
– Ko-rán é-ne-kelsz, ma-dár-ka – szólt az ö-reg ve-réb –, csa-ló-ka
ez az i-dő! Fá-zunk mi még ta-va-szig e-le-get!
Vitalij Bianki
1. Rakd ki be-tű-sín-be a meg-szó-la-ló ma-da-rak ne-vét!

Hóvirág
– Hóvirágom, virágom,
mi újság a világon?
– Véget ér a hosszú tél,
simogat az enyhe szél,
melegebben süt a nap,
újra szalad a patak.
Hallottam a cinegék
kikeleti énekét,
tavasz jár a határon.
– Ó, be szép ez, virágom.
Donászy Magda
1. Mi-kor nyí-lik a hó-vi-rág?
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Mesérôl mesére
Ugye, te is nagyon sze-re-ted a me-sé-ket? Mondd el, melyik kedves
me-se-a-la-kot ismered fel az alábbi raj-zo-kon! Me-lyi-kü-ket sze-re-ted a
leg-job-ban?

Mese, mese,
mess kenyeret!
Ha nincs késed,
fogj egeret!
Népköltés
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Nevezd meg a mesét!
Az a-láb-bi ké-pe-ken mesék fő-sze-rep-lő-it lát-ha-tod. Írd le a fü-ze-ted-be
a mesék sze-rep-lő-i-nek nevét! Írd be a mesék be-tű-je-le után a meg-fele-lő mese számát!
1. Pi-ros-ka és a farkas
5. A kis-ka-kas gyémánt fél-kraj-cár-ja
2. Az o-rosz-lán és a kis-ku-tya 6. A kecs-ke-gi-dák meg a farkas
3. A tücsök és a hangya
7. A kis-ma-lac és a far-ka-sok
4. A rút kis-ka-csa
A

B

C

D

E

F

G

TUDOD-E?
A világ leg-na-gyobb me-se-í-ró-i közé tar-toz-nak: An-der-sen
(an-der-zen), a Grimm test-vé-rek, La Fon-taine (la fonten) és
Tolsz-toj. Magyar me-se-mon-dó-ink: A-rany Lász-ló, Mó-ra
Fe-renc, Mó-ricz Zsig-mond.
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