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Kösd össze a szót a hozzá tartozó képpel!
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ól ró-ka al-ma nap-kö-zi
áll ka-ró kan-na nap-er-nyô
le zász-ló lab-da nap-kel-te
ló szán-kó pen-ge nap-ra-for-gó

át néz or-só he-ge-dû
út réz bor-dó ze-ne-kar
ág kéz hor-dó zon-go-ra
tó méz bor-só trom-bi-ta

kép al-ma há-za esz-ten-dô
kap ka-bát vá-za fej-ken-dõ
dob ka-lap lár-ma nyak-ken-dõ
bot kör-te lám-pa zseb-ken-dõ

Húzd alá, mit látsz a képen!
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láz e-rény a-szal
néz e-dzô asz-tal
ház é-rem ta-lál
máz e-gér tá-lal

e-resz vi-dám mó-ká-zó
e-per ki-rág hó-kot-ró
e-mel vi-rág mo-gyo-ró
e-lem rág-csál mon-dó-ka

tol ce-ru-za ta-ka-ró
tál me-dú-za ha-las-tó
tél cim-bo-ra há-ti-zsák
toll man-du-la toll-tar-tó

Húzd alá, mit látsz a képen!
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Rajzolj! Színezz!

öt al-ma há-rom ó-ra

hat ba-nán pi-ros ce-ru-za

kék csá-kó négy di-ó

két es-er-nyõ két fej-sze

tíz go-lyó zöld há-zi-kó

hét ol-ló pety-tyes 
lab-da
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Rajzold le!

sár-ga vi-rág kék a-u-tó pi-ros tu-li-pán

é-rett na-rancs bar-na di-ó li-la ce-ru-za

sár-ga ba-nán csí-kos sál fe-hér sza-lag

zöld táb-la ma-gyar zász-ló zöld fa-le-vél

Összesen: 9

Rajzold le!

sár-ga na-pocs-ka bar-na toll-tar-tó kék es-er-nyõ

A vá-zá-ban há-rom
szál vi-rág il-la-to-zik.

A tá-nyé-ron 
két kif-li lát-ha-tó.

Az á-gon 
öt le-vél li-beg.

Az asz-ta-lon 
sár-ga bög-re van.

A ké-mény füs-töl.

Egy pi-ros és há-rom
sár-ga a-u-tó ha-lad 

az ú-ton.

A tál-ban két al-ma,
egy kör-te és há-rom

szil-va van.

A tá-nyér bal ol-da-lá-ra
vil- lát, a jobb-ra egy kést
és egy ka-na-lat tet-tek.

Ka-ti ke-zé-ben 
lab-dát tart.
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A szán-kó
sza-lad.   sik-lik.   ú-szik.

A ba-goly
é-ne-kel.   hu-hog.   be-szél.

A ró-ka 
o-kos.   bu-ta.   ra-vasz.

A med-ve
brum-mog.   cam-mog.   düny-nyög.

A var-jú
ug-rál.   ká-rog.   nyá-vog.

A gyík
má-szik.   kú-szik.   csú-szik.

A ku-tya
é-ne-kel.   u-gat.   do-rom-bol.

A ci-põ
sá-ros.   csi-nos.   pi-ros.

A mó-kus
mér-ges.   ké-nyes.   ü-gyes.

Melyik befejezés illik a megkezdett
mondathoz? Húzd alá!

11

A ci-ca
é-ne-kel.   nye-rít.   nyá-vog.

A fecs-ke
csi-pog.   fe-cseg.   csi-cse-reg.

A kecs-ke
re-meg.   me-keg.   bé-get.

A ka-csa
nyá-vog.   tá-tog.   há-pog.

Az e-gér
kun-cog.   cin-cog.   é-ne-kel.

A na-rancs
sa-va-nyú.   ke-se-rû.   é-des.

A tej
é-des.   mé-zes.   fe-hér.

A kör-te
é-des.   ke-se-rû.   za-ma-tos.

A pu-ló-ver
csí-kos.   hi-deg.   me-leg.

Húzd alá azt a szót (szavakat), 
amelyik befejezi(k) a mondatot!
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A hol-ló saj-tot tart a csõ-ré-ben.

Jut-ka ke-zé-ben lab-da van.

Öt al-ma van a tál-ban.

A fa-á-gon sok sár-ga le-vél van.

Egészítsd ki a rajzot a mondat szerint!

13

A ház mel-lett fa áll.

A polc a-latt asz-tal van.

A hegy fö-lött süt a nap.

A fa a-lá ült Jan-kó.

Az a-u-tó e-lõtt áll É-vi.

Egészítsd ki a rajzot a mondatnak megfelelõen!
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Gyu-ri sír,

Gyön-gyi kif-lit kér,

Kar-csi lám-pát gyújt,

A nagy-ma-ma ö-rül,

mert sö-tét van.

mert el-e-sett az ud-va-ron.

mert szü-net van.

mert é-hes.

Ját-sza-nak a gye-re-kek, mert Csil-la ü-gyes volt.

É-vi tész-tát gyúr, mert be-lak-koz-ták.

Csú-szós a par-ket-ta, mert fáj a lá-ba.

Gyu-szi ha-ja vi-zes, mert u-szo-dá-ban volt.

Mó-ni las-san megy, mert tú-rós csu-szát fõz.

Keresd a megkezdett mondat folytatását! Kösd hozzá!

15

Se-gí-tek a ma-má-nak,

Fel-tö-röm a to-jást,

Á-gi be-fon-ja a ha-ját,

An-di meg-gyújt-ja 
a gázt,

hogy rán-tot-tát süs-sek.

hogy fo-ciz-zunk.

hogy ki-csit 
pi-hen-hes-sen.

hogy ne le-gyen kó-cos.

Ki-ho-zom a lab-dát, hogy te-át fõz-zön.

Le-sze-dem a tu-li-pánt, hogy ne le-gyen hu-zat.

A fecs-ke le-gyet fog, hogy egy fát raj-zol-jak.

Be-csu-kom az ab-la-kot, hogy fel-kö-szönt-sem 
ve-le na-gyit.

Ke-re-sek egy 
pa-pír-la-pot,

hogy meg-e-tes-se 
a fi-ó-ká-it.

Keresd a megkezdett mondat folytatását! Kösd hozzá!
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An-na vá-sá-rol.
Ki vá-sá-rol?

Pe-ti szán-kó-zik.
Mit csi-nál Pe-ti?

Ka-ti vi-rá-got ön-töz.
Mit ön-töz Ka-ti?

Jut-ka vá-rat é-pít.
Mit é-pít Jut-ka?

Zsa-nett és Kris-tóf a hin-tán ül.
Kik ül-nek a hin-tán?

A gye-re-kek bol-do-gan ne-vet-nek.
Mit csi-nál-nak a gye-re-kek?

A szo-bá-ban jó me-leg van.
Hol van me-leg?

Húzd alá a kérdésre felelõ szót!

17

A gye-re-kek pi-ros lab-dá-val 
ját-sza-nak.
Mi-lyen szí-nû lab-dá-val 
ját-sza-nak?

A mû-sor jól si-ke-rült.
Ho-gyan si-ke-rült a mû-sor?

Pe-ti-ék va-sár-nap ki-rán-dul-ni men-nek
az er-dõ-be.
Mi-kor men-nek Pe-ti-ék ki-rán-dul-ni?

Jut-ká-nak kék nad-rá-got vá-sá-rol-tak 
a szü-le-i.
Ki-nek vá-sá-rol-tak kék nad-rá-got?

Pan-ni a szek-rény al-já-ba rej-tet-te 
az a-ján-dé-kot.
Ho-vá rej-tet-te Pan-ni az a-ján-dé-kot?

A vo-nat a Dé-li pá-lya-ud-var-ról in-dul.
Hon-nan in-dul a vo-nat?

Jut-ka vi-rá-got és tor-tát 
ka-pott szü-le-tés-nap-já-ra.
Mit ka-pott Jut-ka 
a szü-le-tés-nap-já-ra?

Húzd alá a kérdésre felelõ szót!
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Egészítsd ki a rajzot a mondatoknak megfelelôen!

A bo-hóc egy e-le-fánt há-tán áll.
A ru-há-ja pi-ros, a ci-pô-je zöld, 
a sap-ká-ja kék.

A bohóc egy elefánt hátán áll. 
A ruhája piros, a cipôje zöld, 
a sap kája kék.

A kis pa-tak mel-lett sá-tor áll. E-lôt-te két fi-ú fo-ci-zik. 
A-pa a bog-rács-ban e-bé-det fôz. 
An-na az é-des-any-já-val vi-rá-got szed a tá-vo-li ré-ten.

A kis patak mellett sátor áll. Elôtte két fiú focizik. 
Apa a bográcsban ebédet fôz. 
Anna az édesanyjával virágot szed a távoli réten.

A ka-kas a ke-rí-tés te-te-jén 
ku-ko-ré-kol. Egy ró-ka 
ép-pen fe-lé-je o-son.

A kakas a kerítés tetején
kukorékol. Egy róka éppen
feléje oson.

19

A várak

Valamikor a városokat vá rak
óvták. Ezeket néha vizek
mellé építették. Falaikat ne -
héz volt lerombolni. 

Ha lehet, sétálj egy várrom
kö rül! Sokat mesél a múlt ban
élt emberekrõl.

Jane Elliott — Colin King: Enciklopédia gyermekeknek

Mik óvták a városokat?
A vulkánok. A verebek. A várak.

Hova épült néhány vár?
A mezõre. A vizek mellé. A vízbe.

Mirõl mesélnek a várromok?
A jelenrõl. A jövõrõl. A múltról.

Húzd alá a jó választ!

Olvasd el a szöveget!




