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Kedves kis Első Osztályos!

Meleg szeretettel köszöntelek! AZ ÉN ÁBÉCÉM munkafüzetet tartod a kezedben. 
Meglásd, sok segítséget fog adni Az éN ÁBéCéM olvasókönyv feladatainak megoldásához. 
Ebben a munkafüzetben színezhetsz, bekarikázhatsz, összeköthetsz, rajzolhatsz! Jó 
munkálkodást kívánok!

Szeretettel: Kati néni

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

 1.  Keresd meg a két kép közötti különbséget! rajzold meg pirossal 
a második képről hiányzó részleteket! 

 2.  Színezd ki a jobbra néző állathoz tartozó karikát pirosra, a balra 
nézőét kékre!

 3.  Színezd ki a felfelé mutató nyilat zöldre, a lefelé mutatót sárgára!
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 1.  Mi való az iskolatáskába? Színezd ki! 

Iskola

Család

 2.  rajzold le a családodat!

 3.  Ki mit csinál?
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 2.  Mondd ki az első kép hangját!
 Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép nevében!

 1.  Melyik hang jut eszedbe a képekről? Hangoztasd!

(M) (C) (R)

3
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 2.  Mondd ki az első kép hangját!
 Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép nevében!

 1.  Melyik hang jut eszedbe a képekről? Hangoztasd!

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

(F) (Sz)

(Z) (S)

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

 2.  rajzolj madarat a fa elé, a fa mellé, a fa fölé!
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 2.  rajzolj labdát az asztal alá, a szék elé, a ház mellé!
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 1.  Mondd ki az első kép hangját! 
 Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép nevében! 

Hol hallod? (szó elején, végén, a szó belsejében)
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 1.  Mondd ki a rajzok nevét! „Törd el” a szót! Tapsolj, koppants 
annyit, ahány szótagból áll a szó! Figyeld meg, hány részből 
állnak az egyes képek alatt lévő szócsíkok!

 2.  Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat! Oszd fel a 
szócsíkokat annyi részre, ahány szótagból állnak a szavak!

 3.  Mondd el, merre mutat a kéz! Színezd ki a jobbra mutató kezet 
pirosra, a balra mutatót kékre, a felfelé mutatót zöldre, a lefelé 
mutatót sárgára!
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 1.  Mondd ki a képek nevét! Szótagold el a szavakat!
Tapsolj, koppants annyit, ahány szótagból áll a szó!

 Oszd fel a szócsíkot ennyi részre!

 2.  Mondd ki a képek nevét! Bontsd szótagokra a szavakat!
 Színezd ki szürkére azt a képet, amely a legtöbb szótagra 

bontható! Kékre, amely a legkevesebb szótagból áll!
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 2.  Színezd ki azt az állatot, amelynek a neve két szótagból áll!

 1.  Mondd ki a képek nevét! Szótagold el a szavakat!
Tapsolj, koppants annyit, ahány szótagból áll a szó!

 Oszd fel a szócsíkot ennyi részre!
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 1.  Mondd ki a képek nevét! Bontsd hangokra! 
 rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány hangból áll a szó!

10

 2.  Mi van a képen a bal oldalon?

ap010127.indd   14 23/04/2014   19:49:45



15

 1.  Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat!
 rajzolj annyi korongot a szócsíkra, ahány hangból áll a szó!

 2.  Merre repülnek a gólyák? Mutass arra te is!
 Színezd ki pirosra annak a gólyának a csőrét, amelyik balról 

jobbra repül!
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 1.  Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat! Bontsd hangokra! 
rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány hangból áll a szó!

 2.  rajzolj sünit a fa alá, az alma mellé és a tányér elé!
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 1.  Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat! Bontsd hangokra! 
rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány hangból áll a szó!

 2.  Figyeld meg ezt a kisfiút! Nevezd meg a testrészeit! A kisebb 
képeken mely testrészei nincsenek kiszínezve? Színezd ki! 
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1. Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Bontsd hangokra!

7

2. Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat!
rajzolj annyi korongot a szócsíkra, ahány hangból áll a szó!
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