Kedves kis elsô osztályos!
Megismerkedtél az összes betûvel. Megtanultál egy kicsit olvasni, ami
nagy örömet jelent szüleidnek, tanítódnak.
Most a BETÛFALÓ gyakorló olvasókönyvet tartod a kezedben. Ha belelapozol, sok-sok érdekes mondókát, verset, találós kérdést, ismerettartalmú
szöveget és mesét találsz benne.
Keresgélj, olvass! Kedvedre „fald” a betûket!
Ha a végére érsz, biztosan jól fog menni az olvasás, és meg is érted az
olvasottakat.
Kívánok Neked sok sikert, örömet:
Kati nni

JELMAGYARÁZAT
Húzd alá! (Írd a kérdés számát
az aláhúzott szó fölé!)

Számozd meg!
Olvasd el!

Mesélj! Válaszolj!
Kösd össze!
Karikázd be!
Keretezd be!
Játsszátok el!
Jelöld csillaggal!
Írd le! Rajzold le!
Keresd ki!
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NÉGY VÁNDOR – ÉVSZAKOK
Bárdos Lajos

2. A tél fehér takarója,
Vetéseink fagytól óvja,
Megbirkózik a hideggel,
Szánkózik a sok kis ember.

4. Nyáron kenyér, gyümölcs érik,
Ének szárnyal a kék égig.
Tüzel a nap egyre jobban,
Lubickolunk hûs habokban.

3. Tavasszal a világ éled,
Kizöldülnek mezôk, rétek.
Bimbó serken, rügy kipattan,
Hancúroznak a szabadban.

5. Ôsszel a táj piros, sárga,
Százféle színt ölt magára.
Zörgô levél hull a fákról –
S újra itt az elsô vándor.
G. Szabó László

Idôfa
részlet

Ki lakik, lakik-e
valaki a fában?
Négy tündér lakik a hársfában,
négy tündér, illanó,
ôsszel szomorkodó,
tavasszal a széllel,
nyáron nevetéssel,
télen takarózik
ezüsthárslevéllel...
Horgas Béla
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Hónapkitaláló
1. Az elsô hó én vagyok,
hócipôben ballagok.

7. Fürödhetünk eleget,
mászhatjuk a hegyeket.

2. Esik a hó, hó szitál,
a hóvirág bújik már.

8. Gyümölcs érik, szedheted,
eheted, s elteheted.

3. Hideg van, még fázhattok,
de már barkát láthattok.

9. Szôlô érik, nap süt még,
megkezdôdik a tanév.

4. Szelet, vihart kergetek,
felseprem a kerteket.

10. Must csorog, és forr a bor,
lepereg a sárga lomb.

5. Virágzik a gyöngyvirág,
vadvirágos a világ.

11. Az ágak már kopaszok,
rövidek a nappalok.

6. Az iskola kaput zár,
a táborba megyünk már.

12. Hóbundát hajít a tél,
a télapó útra kél.
Az esztendô elszaladt,
nagyot nôttél ezalatt!
Murayné Szy Éva
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Négy vándor
A világ végétôl kilenc lépésnyire, de
az is lehet, hogy tízre, volt egy hegy.
A hegy mögött egy icipici patakocska
folydogált. Nem lehetett nagyobb,
mint egy jókora kavics. De igazi hegy
volt, s igazi volt az a cérnaszálnyi
ösvény is, ami a hegytôl az erdôig
vezetett.
Ez az erdô már nem volt olyan
kicsi, akkora lehetett, mint mifelénk
az erdôk.
Vidám élet volt az erdôben, de legvidámabban négy testvér élt, akiknek az erdô közepén volt a házuk.
A négy testvér neve: Tavasz, Nyár,
Ôsz, Tél.
Mindez a világ elején volt. Tíz esztendô és három nap múltán a négy
testvér összeveszett. Azt hiszem,
azon vesztek össze, hogy melyik
madár tud nagyobbat ugrani: a veréb
vagy a rigó? A Tavasz és a Nyár azt
mondotta, hogy a veréb, az Ôsz és a
Tél azt mondta, hogy a rigó.
A Tavasz így szólt testvéreihez:
– Ezen mi elveszekednénk a világ
végéig. Én inkább elmegyek közületek.

Beletelhetett vagy három hónap,
amíg visszajött az erdôbe. Akkor
aztán eldicsekedett testvéreinek,
mennyire örültek neki az emberek.

Mindenki azt mondta, hogy a Tavasz
a legszebb a világon. Ezt bizony nem
hagyta a Nyár. Ô is útrakelt, s dicsekedve tért vissza:
– Énhozzám bizony így szóltak az
emberek: te vagy a legjobb! Te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet
ôrölhessünk belôle, hogy kenyeret
süthessünk belôle.
„Hát ha így van, én is útra kelek.” –
gondolta az Ôsz.
Mikor visszatért, így szólt:
– Láttátok volna, hogy örültek
nekem az emberek! Nem is csoda,
mert teli tarisznyával mentem közéjük. Vittem nekik szôlôt, diót, almát,
körtét.
A Tél sem hagyta magát, ô is útnak indult. Szaladtak elôtte a szelek,
hogy hírül vigyék érkezését.
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Visszafelé is pajtásaival, a szelek- Ôsz, mert a Tavasz közben újra útra
kel jött, s arról mesélt, mennyire örül- kelt.
tek a gyerekek a hónak és a jégnek.
Azóta is így vándorolnak, mióta
Álló napig ezt mesélte, de már világ a világ.
Zelk Zoltán nyomán
csak ketten hallgatták, a Nyár és az

1. Hogy hívták a négy testvért, akiknek a háza az erdô közepén
volt?
2. Mit mondtak a Tavaszról és a Nyárról?
3. Mit vitt az Ôsz az embereknek?
4. Mit vitt a Tél az embereknek?
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Január
Betakartam hóval, köddel,
mégis fázik a világ,
nincs lomb, nincs levél a fákon,
nincsen a réten virág.

A fákra is zúzmarából
kötök ezüst levelet,
nem tud ilyet sem a nyár, sem
az a híres kikelet!

Hátha nincsen, jégvirágot
rajzolok az ablakon,
nem láttatok ilyen szépet
egyetlenegy tavaszon!

Így morog hószakállába
Január és így beszél...
s a didergô téli tájon
lassan továbbmendegél.
Zelk Zoltán

1. Melyik évszakról szól a vers? Mibôl tudod?
2. Hányadik hónapja a télnek a január?
3. A vers

versszakból áll. Minden versszak

4. Januárban a fákon nincsenek
nincs

soros.
. A réten

.

Kerek életfája
Kerek életfája,
Szép tizenkét ága,
szép tizenkét ágán
ötvenkét virága,
ötvenkét virágán
hét gyöngylevelecske,
gyöngylevelecskéin
huszonnégy erecske.
(év, hónapok, hetek, napok, órák)
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Találós kérdések
Kiszakad egy nagy-nagy zsák,
szórja, szórja tartalmát.
Szeretik a gyerekek,
találd ki, hogy mi lehet!
(hópihe)

Nincs keze, nincs foga neki,
mégis megmar, ha teheti.
(fagy)

Tiszta fehér születése,
lucskos, sáros temetése.
(hó)

Virág – télen virágzik,
meleg napon elázik.
(jégvirág)

Ismerek egy furcsa kis fát,
te is láthattad a párját,
föld felé növekszik hegye,
ég fele mered a töve.
(jégcsap)

Szakálla nôtt az eresznek,
mert a hólé jéggé dermedt.
Furcsa jószág, fél a naptól,
vízzé olvad vissza attól.
(jégcsap)

9
betufalo.indd 9

7/15/13 6:25 PM

Tél derekán
Összenôtt a föld az éggel,
csupa fehér, csupa szürke.
Ég és föld közt oszlopokként
Feszül a kémények füstje.

Lám, a varjú milyen bátor,
se csizmája, se bundája,
mégis kiült károgni a
fehér lombú diófára.
Kányádi Sándor

Farkasordító hideg van.
Csattog a fagy, mint a fejsze.
Kibújni a jó melegbôl
kinek volna kedve, mersze?
Szégyen volna mégis-mégis
egész nap bent rostokolni:
mire való a csizma
meg az a sok meleg holmi?
1. Melyek a tél színei? piros, fehér, szürke, kék, ezüst
2. A hidegben a fagy

pattan

A varjú nem fázik, fekszik

csattog
ugrál

kattog.
kiül a diófára.

Mi sem fázunk, mert van rajtunk könnyû vastag vékony
meleg holmi.

Találós kérdések
Ismerek két péket –
de furcsák, nézzétek!
Az egyik nappal süt,
a másik éjjel süt –,
még sincsen kenyerük.

Kösd össze a találós
kérdést a megfejtéssel!

Ôsszel, télen késôn kelek,
és korán nyugodni megyek.
Tavasszal és egész nyáron
már felkelek hajnaltájon.
Úton megyen, nem poroz,
vízen megyen, nem csobog,
nádon megyen, nem suhog,
sáson megyen, nem susog,
esô éri, nem ázik,
ha fagy éri, nem fázik.
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A kéregetô kisveréb
Csip! Csip! – Ugra-bugra,
kisveréb szállt ablakunkba.

Csipp! Csipp! – Tipeg-topog,
csôre üti az ablakot.

Miért csipogsz, kis bohó?
– Zúg a szél, és hull a hó.

Mit kívánsz, kis vacak?
– Morzsát, magot, bogarat.

Csip! Csipp! – Ejnye-bejnye,
milyen bátor most ôkelme.

Ejnye-bejnye, ugra-bugra,
ezért szálltál ablakunkba?

Miért csipogsz, kisveréb?
– Elfogyott az eleség.

Gyere hát közelébb,
tiéd ez a kiflivég.
Ténagy Sándor

1. Mit kívánt a kis veréb?
2. ugra
tipeg
ejnye

bejnye
topog
bugra

4. Mit kérdezett a költô a kis
verébtôl?
5. Mit kapott a kis veréb?

3. Ki beszélget a kis verébbel?

Pihe-hó
Pihe-hó
gomolyog,
kis cinege,
mi bajod?

zsinegen
lóg-e
cinegei
háj?

Cini-cini
cidri,
didergi
fáj,

Pihe-hó,
pihe-hó,
cifra táncod
mire jó?

Mi az?
Csillag fent a fellegekben,
s vízzé válik tenyeredben.

Ténagy Sándor

(hó)
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Hóember
Csillog a fákon a zúzmara,
ragyog, mint az ezüst,
s repül a sivalkodó szélben,
akár a por, a füst.
Serényen dolgozik három gyerek:
fagyos kezeikkel
gyúrják a havat, mint agyagot,
készül a hóember.
Szénbôl, kavicsból kap szemeket,
hadd nézze: a világ,
milyen fehér! S milyen szépek
az ezüst téli fák.
Zelk Zoltán

1. Mit készítenek a gyerekek?
2. Mibôl kap szemeket a hóember?

4. csillogó
fagyos
sivalkodó

3. Serényen

5. A vers

három gyerek.

kezek
zúzmara
szél
versszakból

áll. Minden versszak
soros.

Találós kérdések
A szekerem igen derék,
nem kell bele tengely, kerék,
nem húzza ló, mégis halad,
havas dombon, gyorsan szalad.

Mit jelent? Fejtsd meg a
találós kérdést!

Fárad, bágyad? Felkapom,
hazaviszem vállamon,
törölgetem, szárítom,
langyos zugba állítom,
s megitatom olajjal.
Szomorkodik tavasszal,
csak ha tél jô, lesz vidám!
Hogy hívják a paripám?
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A tél
A tél a leghidegebb évszak. Rövidek
a nappalok, és nagyon korán sötétedik.
Sok országban hull a hó, és a hômérséklet fagypont alatt van.
A fák csupaszok, s a növények nem
növekednek. Némelyik állat sûrû bundát
növeszt, amely a testét egész télen
melegen tartja.
Más állatok téli álmot alszanak.
Az emberek meleg ruhákat hordanak,
és idejük nagy részét otthon töltik.
Usborne enciklopédia gyermekeknek

1. A tél a legmelegebb leghidegebb legvidámabb évszakunk.
A nappalok hosszúak rövidek.
A sötétedés ideje korán van késôn van.
2. A fák

.

A növények nem

.

Némelyik állat
a testét

bundát növeszt, amely
tartja.

Más állatok téli álmot
Az emberek

.
ruhákat hordanak.

Több idôt töltenek

.

3. Rajzold le magad téli öltözetben!
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Viszontlátásra, hóember!
Valaki kopogtatott az üvegen. Ági az ablakhoz futott.
– Én kopogtam! – kiáltott be Sanyi. – Gyere, meg kell menteni a hóembert!
Ági kirohant az udvarra.
– Mi történt? – kérdezte izgatottan.
Ági körülnézett. A hóember valóban nem állt már a régi helyen. A folyó
közepén jégtáblák úsztak.
Az egyiken ott állt ócska kalapjával a hóember:
– Hóember! Hová akarsz menni?
Hiszen elsüllyedsz! – kiáltották ijedten a gyerekek.
A hóember csak mosolygott meszszirôl a barátaira. Azután a hasadó
jégtáblák zúgásán keresztül kiáltotta:
– A viszontlátásra! El kell válnunk!
Közeleg a tavasz!
Czeslaw Janczarski, Sebõk Éva fordítása

1. Kik a történet szereplôi?
2. Hol látták viszont a hóembert?
3. Miért kellett a hóembernek elbúcsúzni?

Találós kérdés
Van két hosszú, gyors, sovány,
megvasalt fa-paripám.
Nincsen nyerge, kantárja,
két térdem a zablája.
Havat eszik, havon jár,
sebesebb, mint a madár,

egyszer kezes, másszor vad,
lejtôn új erôre kap.
Ha vadrózsa, sombokor
megállít az ormokon,
toporzékol két lovam,
s hegyen-völgyön átrohan.
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Ébresztô
Ébresztôt fújnak
fürge rigók;
ledobja kertem a
hótakarót.

Parányi harangja
messzire cseng:
– Tôzike, ibolya,
ne szenderegj!

Ébred a hóvirág,
körültekint,
meglesi alvó
testvéreit.

Salamonpecsétje,
téltemetô,
sáfrány és kankalin,
bujj csak elô!

Bôrlevél, jácint,
ébredjetek!
Itt az ÉV reggele:
a kikelet.
Gyárfás Endre

Mely növényeket ébresztik a rigók?

Hóvirág
Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág –
zúzmarás a fán az ág.

Ám télutón, egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.

Öröm rezzen ágról ágra:
itt a tavasz nemsokára,
kizöldülnek mind a fák –
Isten hozott, hóvirág!
Zelk Zoltán

1. Milyen csoda történt a hegyen?
2. Melyik évszak közeledik?
3. Hány versszakból áll a vers?
4. Karikázd be a sorvégi összecsengô magánhangzókat! (Használj
kétféle színt! Jelöld ugyanolyan színnel az azonosakat!)
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Ibolya
Ibolya, ibolya,
virítsz már a réten,
gyönyörködsz este a
víg tücsökzenében.
Tücsökzene ringat
este elalvásra,
hajnalban megfürdesz
az ég harmatába’.
Napfény az ebéded,
szellôk simogatnak:
így élsz szép vidáman,
hírnöke tavasznak!
Zelk Zoltán

A tavasz virágai:

Párbeszéd
–
–
–
–
–
–
–
–

Honnét, szomszéd?
Ahol voltam, onnét!
Mit evett?
Eleget!
Mi jót?
Hernyót!
Hány volt?
Egy volt!

–
–
–
–
–
–
–
–

És még?
Kukacot!
Mennyit?
Hatot!
Hát még?
Legyet!
Hányat?
Hetet!

–
–
–
–
–
–

Mást még?
Pondrót!
Sok volt?
Nyolc volt!
Jó volt?
Jó volt!
Zelk Zoltán

A versben két szereplô beszélget. Ezt nevezzük párbeszédnek.

1. Kik beszélgetnek?
2. Játsszátok el a két madár beszélgetését!
16
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Biztató
Kikeleti csengô halkan csendül,
kikeleti bárány búsan béget,
kikeleti szellô lágyan lendül,
pihepuha hátán tündér lépked.
Kikeleti csengô vígan csengjen,
kikeleti bárány szépen szóljon,
kikeleti szellô frissen lengjen,
Kitikati tündér csókot szórjon.
Elek István

Labda
részlet

Jó a nyár, jó a tél,
jó az út, jó a szél,
jó a labda – nézd, szalad; –
jó a hold és jó a nap.

Jó a fán a labdarózsa,
mintha fényes labda volna,
jaj! még egyszer elszalad,
elgurul a fák alatt.
Nemes Nagy Ágnes

Gyöngyszegfû
Gyöngyszegfû illatos,
hajnalban harmatos,
pártája, minden szirma
tûzlángos.
Érted, ha elmegyek,
nem hagylak senkinek,
akkor se, ha királyok
kérnének.
Weöres Sándor
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A tavasz
A nappalok hosszabbak és melegebbek. A fák rügyeznek, a növények virágozni és nôni kezdenek.
Azok a madarak, amelyek a telet
melegebb országokban töltötték,

visszatérnek, fészket építenek, lerakják tojásaikat.
Az emberek újra több idôt töltenek a szabadban.
Usborne enciklopédia gyermekeknek

Fecskét látok, szeplôt hányok,
Selymet gombolyítok.
(népköltés)

A nappalok
A fák,

és

.

a növények

és

kezdenek.
A madarak

, fészket

,

lerakják.
Az emberek több idôt töltenek a

.
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