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Itt van az ősz,
itt van újra.
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 Beszélj!  Mutasd meg!

Ezek füzetek. Ezek táskák.

Ezek ollók. Ezek ragasztók.

Újra az osztályban

Vége a nyári szünetnek. A gyerekek iskolába mennek.
Panni érkezett először az osztályba.
– Nézzétek új tolltartóm van! – mutatja barátainak.
Ádám és Kati most érkeztek.
Ádám a kezében fogja a táskáját.
Katinak hátizsákja van.

1.
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 Húzd alá a helyeset! Segít a szöveg.

 nyári
Vége a   szünetnek.
 téli

 óvodába
A gyerekek   mennek.
 iskolába

táskája
Panninak új  van.

tolltartója

hátán
Ádámnak a   van a táskája. 
 kezében

 Olvass!  Rajzolj!  Írj!

2.

3.
Mi ez?

Ez olló.

Ez .

Mik ezek? 

Ezek ollók.

Ezek ceruzák.
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 Nézd meg a képet!  Egészítsd ki a mondatokat!
 Hol van? Hol vannak?

A tolltartó a van.

A füzetek a vannak.

A ragasztók a  vannak.

A vonalzó a van.

A ceruza a van.

4.

polcon

tolltartóban

táskában

Ezek .

Ez .

Ez ecset.

Ezek székek.

Mi ez? Mik ezek? 
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 Ügyeskedj!
Kösd be az írásfüzetedet és beszélj!

 Elvágom a csomagolópapírt.

Ráteszem a füzetet.

Ráhajtom a papír szélét.

Címkét ragasztok rá, és ráírom a nevemet.

Írd a címkére a nevedet!

5.
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Tanszer – nem tanszer

 Kösd össze!

olló füzet

ceruza radír

ragasztó könyv

 Beszélj!

tanszer nem tanszer

A(z)  tanszer.

A(z)  nem tanszer.

1.

2.

olló füzet

ceruza radír

ragasztó könyv
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Napirend
Reggel

 Olvass!  Számozd meg a képeket!

1.  Panni felébred.

2. A fürdőszobában megmosakodik.

3. Utána felöltözik.

4. Végül reggelizik.

 Másold le a mondatokat!2.

1.
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Délelőtt

 Kösd össze!

Panni iskolában van.

Az osztályban tanul.

A második (2.) óra után tízóraizik.

Délben

Panni az ebédlőben ebédel osztálytársaival.
Levest, főzeléket, sült húst esznek.

3.
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Délután

 Számozd meg a képeket!

1. Ebéd után Panni kicsit játszik az udvaron.

2. Elkészíti a házi feladatot.

3. Uzsonnázik.

Este

 Számozd meg a képeket!

1. Panni vacsorázik.

2. Vacsora után zuhanyozik.

3. Azután lefekszik.

4.

5.
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Éjjel

Panni alszik.

 Írd le helyes sorrendbe a napszakokat!
este, reggel, délután, dél, éjjel, délelőtt

 Jelöld a képek alapján! igaz  i  hamis h

Panni reggel vacsorázik. 

Este játszik az udvaron. 

Délelőtt tanul az iskolában. 

Éjjel ebédel. 

Este vacsorázik. 

Délután elkészíti a házi feladatot. 

6.

7.
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 Írj!
Te mit reggelizel?

Mit ebédelsz?

Mit vacsorázol?

 Törd a fejed!  Írj!

 a _ ma ki _ li _ ea le _ es

8.

9.

salátát

húslevest

kiflit

kakaót

főzeléket

vajas kenyeret

sült húst

teát

virslit

bablevest

tejeskávét

mákos tésztát

almát

süteményt

paradicsomot
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Egy vidám reggel

– De szépen süt a nap! – kiáltotta
vidáman Panni, amikor felébredt.

Mosolyogva mosakodott.
Közben már azon gondolkodott, mit 
vegyen fel.

Először egy hosszú ujjú blúzt vett ma-
gára.
– Ebben melegem lesz. Inkább mást 
veszek fel – határozta el.

Reggelizni már pólóban ment.
– Megiszom a finom tejet, és meg-
eszem a kiflit. Az almát elviszem tízó-
raira.
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 Húzd alá azt a szót, ami a mondatba illik!

szomorúan
Panni ébredt.

vidáman

hosszú ujjú blúzt
Először  vett fel.

pulóvert

tejet és kiflit
Panni  reggelizett.

almát és kiflit

pólóban
Panni  ment iskolába.

hosszú ujjú blúzban

 Kösd össze!
Mit csinál? Mit csinálnak?

 hógolyóznak szaladgál bújócskáznak biciklizik

 Húzd át, amit ilyen szép időben nem csinálhattak a 
gyerekek!

1.

3.

2.
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Ez itt Panni családja 
Panni egyik 

nagymamája
Panni egyik 
nagypapája

Panni 
anyukája

Panni 
apukája

Panni
Panni öccse, 

Tomi

Panni másik 
nagymamája

Panni másik 
nagypapája
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Ez az én családom

2.

1.

Egyik 
nagymamám

Egyik 
nagypapám

Anyukám

Húgom Öcsém Én Bátyám Nővérem

Apukám

Másik 
nagymamám

Másik 
nagypapám

 Ragassz fényképeket!

 Beszélj!

Nekem van .

Nekem nincs .
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 Írd be!

Mi a neved?

Hány éves vagy?

Milyen színű a hajad?

Milyen színű a szemed?

Hogy hívják édesapádat?

Hogy hívják édesanyádat?

3.
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 Ragaszd be a kivágólapból!
 felnőtt gyerek

 Beszélj!

felnőtt. gyerek.

Felnőtt és gyerek

1.

2.

Kati néni felnőtt. Ők gyerekek.
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Tominak születésnapja van.
4 éves.

Panni megköszönti.
– Boldog születésnapot! – mondja.
Ajándékot is ad öccsének.

Tomi elfújja a gyertyákat.

Tomi kibontotta Panni ajándékát.
Vidáman játszik az új kisautóval.

Tomi születésnapja
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 Olvass! Jegyezd meg!

 torta egy szelet torta ajándék

 Írj!
Te hány éves vagy?

Mikor van a születésnapod?

 Rajzolj!  Színezz!

1.

2.

3.
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Panni anyukája munkába indul.
– Szeles, ködös idő van. Felveszem a kabátomat is – mondja.

 Beszélj még a képről!

Készülődés az előszobában

1.

fogas

esernyőtartóvállfa
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 Egészítsd ki a mondatokat!

Hol van?

A kabát a van.

Az esőkabát a lóg.

A cipő a van.

Az esernyő az van.

 Jelöld a kép alapján! igaz  i  hamis h

A táska a fogas alatt van. 

Az előszobában van ágy. 

A tükör fölött van lámpa. 

Anyu a szekrény előtt áll. 

Az udvaron szépen süt a nap. 

2.

3.

fogason

esernyőtartóban

vállfán

polcon
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 Beszélj!
A nadrág ruha. A ceruza nem ruha.

A ruha. A  nem ruha.

A . A .

 Rajzolj!
ruha nem ruha

 Írd le, amit rajzoltál!

A  ruha.

A  nem ruha.

ruha nem ruha

4.

5.

6.
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 Számozd meg a ruhákat!

zokni

nadrág

pulóver

alsónadrág

sál

szoknya

bugyi

dzseki

tornacipő

ing

póló

harisnyanadrág12.6.

11.5.

10.4.

9.3.

8.2.

7.1.

Pakoljuk el a ruhákat!

1.
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 Beszélj!  Írj!

Hová teszed a ruhákat?

polcra szekrénybe fiókba fogasra

A pulóvert a szekrénybe teszem.

2.
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 Beszélj!  Húzd alá zöld színessel a háziállato-
kat, kék színessel az erdei állatokat!

ló,  liba,  őz,  mókus,  kacsa,  tyúk,  csiga,  tehén,

disznó,  sün,  kutya,  madár

 Írd a megfelelő helyre az állatok nevét!

 háziállatok erdei állatok

Hol élnek az állatok?

háziállatok erdei állatok

1.

2.
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 Hol lakik? Vezesd haza az állatokat!

 Mondd el, hol laknak az állatok!

 Ügyeskedj!
Hozz képet a kedvenc állatodról!
Készítsetek tablót!

4.

3.

5.

tyúk

ló

mókus

madár

fészek

ól

istálló

odú
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Panni és Tomi az állatkertben sétál, csodálkozva nézik az állatokat.
– Nézd, milyen hatalmas az elefánt! – mutatja Tomi.
– A majmok meg felmásztak a rácsra! – nevet Panni.

Kösd össze!1.

elefánt

zsiráf

víziló

majom

Állatkerti séta
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 Beszélj!
Itt a zsiráf.

 Kösd össze!

Ez a lába.

Ez a nyaka.

Ez a farka.

Ez a törzse.

Ez a feje.

2.

3.

Ez a farka.

Ez a feje.

Ez a nyaka.

Ez a törzse.

Ez a lába.
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 Húzd alá az állatokat!

zsiráf,  vonat,  kifli,  elefánt,  kenyér,  autó,  macska, 

asztal,  majom,  víziló,  ceruza

 Írd le az állatok nevét a füzetedbe!

 Verseljünk, játsszunk!

Zsiráf vagyok, mint a nagyok,
Csak még mini-zsiráf vagyok.

(Orbán Ottó: 
 Állatok innen-onnan – részlet)

4.

5.

6.
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Gyakorolj!

 Vágj!  Ragaszd be a kivágólapból!

Állatok a(z)...

...ház körül ...erdőben

...állatkertben
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 Húzd alá zöld színessel, ami a jobb oldali, kék szí-
nessel, ami a bal oldali ládában van!

krumpli,  saláta,  alma,  hagyma,  körte,  szőlő,  retek,

cseresznye,  káposzta,  sárgarépa,  szilva,  barack

 Írj!
 zöldségek gyümölcsök

Zöldségek, gyümölcsök

1.

2.

zöldség  gyümölcs
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 Ügyeskedjetek! Készítsétek el ti is!1.

Panni megmossa a gyümölcsöket.

Feldarabolja.

Tálba teszi, és cukrot szór rá.

Összekeveri.

Elkészült a finom gyümölcssaláta.

Panni gyümölcssalátát készít
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 Vágj!  Ragaszd be a kivágólapból!

Gyakorolj!

ruha zöldség

gyümölcs
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 Ügyeskedj! Vágj, ragassz csizmát!

Mi kell hozzá?

Várjuk a Mikulást

1.

Itt van már
a nagyszakállú 
Télapó! Csupa hó!
Puttonyában dió, mogyoró!
…

Mit hozott a
nagyszakállú
Télapó! Csupa jó!
Puttonyában dió, mogyoró!
(Donászy Magda – részlet)
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 Rajzolj!
Mi volt a puttonyban?

 Törd a fejed!  Írd le a szavakat!

2.

3.

két narancs egy alma

három szaloncukor

három dió

csoki cukor

két mogyoró virgács csokimikulás

cs
o

k i
m

o gy
o

r
ó

n
a

r
an

cs



38

A kis fenyő egyedül állt az erdőben. Szomorkodott, sírva fakadt.
Arra jött a Mikulás.
– Mi a baj, kis fenyő? – kérdezte.
– Egyedül vagyok, félek – válaszolta a kis fa.
A Mikulás felkapta, elvitte a városba. Az emberek feldíszítették.
Karácsonyfa lett belőle. A gyerekek nagyon örültek neki.

Emlékszel?  Rajzolj!

A kis fenyő

1.

Ez dísz. Ez gyertya. Ez szaloncukor. Ez pedig 
csillagszóró.
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 Ügyeskedj! Díszítsd fel a kis fenyőt!
Rajzolj a fára: három sárga díszt,

négy gyertyát,
öt szaloncukrot,
két csillagszórót!

A fa alatt egy piros labda is van.

 Verseljünk, játsszunk!

Ég a gyertya, ég,
el ne aludjék!

2.

3.
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A kis fenyő sírt az erdőben.
Jött a Mikulás.
– Mi a baj? – kérdezte.
– Félek – mondta a kis fenyő.
A Mikulás elvitte a gyerekekhez. A gyerekek örültek. Tettek rá 
szaloncukrot, díszeket, gyertyát, csillagszórót.
Szép karácsonyfa lett a kis fenyő.

 Olvass!

A kis fenyő

1.

szaloncukor dísz gyertya csillagszóró



41

 Ügyeskedj!  Rajzolj a fára díszt, gyertyát, sza-
loncukrot!

 Törd a fejed!  Írd le a szavakat!

d
í sz

e
a

gy
r ty

n
o

c
al

sz
u

k

o

r

2.

3.
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A gyerekek bohócnak öltöztek.

 Kösd össze a képpel a mondatokat!

Panni ruhája pöttyös. 

Tomi ruhája csíkos. 

Anna ruhája virágos. 

Ádám ruhája kockás. 

Farsangolunk

1.
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 Rajzolj!

 Az első póló kockás. A harmadik virágos.
 A második póló pöttyös. Az utolsó csíkos.

 Verseljünk, játsszunk!

Jancsi bohóc 
a nevem.
Cintányér a 
tenyerem.
Orrom krumpli,
szemem szén.
Szeretném, ha 
szeretnél!
 (Gazdag Erzsi)

2.

3.
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 Beszélj!  Mutasd meg!1.

A konyhában

hűtőszekrény

konyhaszekrény

tűzhely

csempe

mikrosütő

vízcsap

mosogató

kávéfőző

elszívó

fagyasztó5. 10.

4. 9.

3. 8.

2. 7.

1. 6.

1.

10. 3.

9.

4.

7.

2.

8. 5.
6.
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 Beszélj!
Ezek edények.

 Rajzolj!  Kösd össze!  Beszélj!

 szalvéta kés tányér villa kanál

2.

3.

fazék lábas tál tányér
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 Figyeld meg a rajzot!  Írj!

Középen van a .

Balra van a  és a .

Jobbra van a  és a .

 Verseljünk, játsszunk!

Borsót főztem,
jól megsóztam,
meg is paprikáztam.
Ábele-bábele, bumm!

(Kiolvasó)

4.

5.



47

étel ital

 Számozd meg a rajzokat!

kifli

kenyér

leves

körte

alma

torta

tea

limonádé

víz

kávé

tej

üdítő

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

 Írj!

A(z) étel.

A(z)  ital.

6.

7.
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 Beszélj!  Mutasd meg!

Panni a mosdónál szappannal mosakodik.

Törülközővel megtörülközik.

1.

Panni a fürdőszobában

törülközőtartó törülköző

szappan mosdó fürdőkád zuhany vízcsap
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Panni fogkefével megmossa a fogát.

Fésűvel megfésülködik.

tükör fésű hajkefe

fogmosó pohár fogkefe fogkrém
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 Húzd alá!
 vajjal

Ági  ollóval  megmossa a kezét.

 szappannal

 ruhával

Péter  törülközővel  megtörülközik.

 cipővel

 ceruzával

Ani  hajkefével  megfésülködik.

 fésűvel

 A helyes mondatokat másold le a füzetedbe!

 Törd a fejed!  Írd le a szavakat!

2.

3.

4.

f
é s

ű
m

o
s d

ó

tü k
ör

f
o

g
k

ef
e
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Tavasszal a kertben

1.

egy csokor 
virág

ásó vödör egy szál virág

Szépen süt a nap, az egész család kiment a kertbe.
– Nézd, már kinyílt a százszorszép! – mondja Panni.
– Gyere, szedjünk egy csokorral! – hívja a barátnője, Zsófi.
Apa már ásott, anya elgereblyézi a földet.

Beszélj!  Mutasd meg a képen!  Jelöld, amit 
nem találtál!
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 Írd be a hiányzó szavakat!

A kiment a kertbe.

Már kinyíltak a .

A lányok szedtek is egy .

A ásni indulnak.

 Verseljünk, játsszunk!

Én kis kertet kerteltem,
bazsarózsát ültettem,
szél, szél fújdogálja,
eső, eső veregeti. Hú!

 Írd le a mondókát a füzetedbe!  Rajzolj hozzá 
virágokat!

2.

3.

4.

virágok

szülők

család

fiúk

lányok

lepkék

csokrot
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Tavasszal a kertben

1.

gereblyeásó vödör virág

Jó idő van. Panni anyukájával, apukájával és a barátnőjével ki-
ment a kertbe.
– De szép virágok! – mondja Panni.
Apa felásta a földet, anya elgereblyézi.
A lányok virágot szednek.

Beszélj!  Mutasd meg a képen!
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 Olvass! Jegyezd meg! 

egy csokor virágegy szál virág

anya, apa
gyerekek

család

 Húzd alá a helyeset!

kertbe.
A család kiment a

konyhába.

 almát
A gyerekek  szedtek.
 virágot

 ásott.
Anya
 gereblyézett.

 Másold le a szavakat!
ásó vödör gereblye

2.

3.

4.
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Panni kimegy a kertbe.
– De gyönyörű tulipánok! – kiáltja.

– Szedek sárgát is, pirosat is.

A tarka csokrot beviszi a házba.

A virágokat ügyesen vázába teszi.

Panni virágot szed
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Panni anyukájával boltba megy. Az utcán nagy a forgalom. Sok 
autó megy az úttesten. A járdán emberek sietnek.
Panni és anyukája a zebra előtt várja, hogy zöldre váltson a jel-
zőlámpa.

 Beszélj!  Mutasd meg a képen!

úttest jelzőlámpa zebra járda

Sétálunk az utcán

1.
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 Jelöld a szöveg alapján! igaz  i  hamis h

Panni és anyukája iskolába megy.

A járdán sok autó megy.

Az emberek a járdán közlekednek.

 Beszélj!

A(z)  jármű.

A(z)  nem jármű.

 Húzd alá a járművek nevét!

sárgarépa,  autó,  gyurma,  vonat,  virág,  hajó,

motor,  nadrág,  teherautó,  repülőgép,  pulóver

 Írd le a járművek nevét!

2.

3.

4.

5.

jármű nem jármű
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 Színezd ki a jelzőlámpát!6.

Állj, ha piros,

várj, ha sárga,

indulhatsz, ha zöld a lámpa!
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 Beszélj!  Mutasd meg!

Itt a(z) .

1.

Berendeztük a szobát

szekrény

könyvespolc

kép

állólámpa

fotel

tévé

magnó

kisasztal

váza

szőnyeg

függöny

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6.

1.
2.

9.

10.
5.

8.

9.

7.
6.

3.

4.

5.

11.
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 Beszélj! 
Hol van a váza?

 Írd be a szavakat! Segít a kép.

Az ablak előtt van az .

A tévé alatt van a .

A kisasztal alatt van a .

A kép a tévé  van.

A fotel az állólámpa  van.

3.

2.

A … a szék       
mögött van.                  

A … a szék       
fölött van.                  

A váza a szék 
alatt van.

A váza a szék 
mellett van.

A … a szék       
előtt van.                  
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 Beszélj!

A(z)  bútor.

A(z)  nem bútor.

 Húzd alá a bútorok nevét!

sapka,  néni,  kisasztal,  Zoli,  fotel,  könyvespolc,

kifli,  tea,  szekrény,  szék,  csoki,  táska,  ágy

 Írd is le a bútorok nevét!

4.

5.

6.

bútor nem bútor
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 Ragaszd be a kivágólapból!
Hol van?

7.

A mosdó 
a fürdőszobában van.
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 Beszélj!  Mutasd meg!

Itt van a(z) .

A hálószobában

ágy

éjjeliszekrény

kislámpa

függöny

szőnyeg

párna

kispárna

lepedő

takaró

szőnyeg

kép

ébresztőóra

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

1.

4.

12.

9.
1. 10.

5.

1.

9.

6.

7.

7.

8.

8.

11.

2.

3.
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 Húzd át, ami nincs az ágyban!

fotel,    repülőgép,    lepedő,    szappan,    párna,

takaró,    függöny,    kispárna,    szőnyeg

 Írd a rajzok mellé a nevüket!

2.

3.
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 Törd a fejed!  Írd be!

Ez mind .

 Rajzolj!  Színezz!

A kicsi párna zöld kockás.
A nagyobb piros pöttyös.
A legnagyobb kék csíkos.

jármű

bútor

ágynemű

gyümölcs

állat

4.

5.
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 Beszélj!

 Rajzold le, te miben szoktál aludni!

Én  alszom.

6.

7.

Ez hálóing. Ez pizsama.
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 Vágj!  Ragaszd be a kivágólapból!

Gyakorolj!

bútor jármű

állat
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Egy enyhe tavaszi napon Panni és iskolatársai kirándulni men-
tek. Autóbusszal utaztak a közeli erdőbe.
– Nézd, mennyi hóvirág! – mutatja Panni.
– Van már néhány szál ibolya is – mondja Kati.

 Beszélj!  Mutasd meg a képen!

Utazunk, kirándulunk

1.

hóvirág ibolya bokor fa rügy
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A rügyből  vagy  lesz.

 Gyűjts képeket virágokról! Ragaszd be!

 Beszélj!

A(z) is virág.

2.

3.
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 Kösd össze!

Ez a bokor alacsonyabb.
Az a bokor magasabb.

Ez a fa magasabb.
Az a fa alacsonyabb.

 Verseljünk!

Mély erdőn ibolya-virág,
elrejt jól a boróka-ág.
 (Weöres Sándor – részlet)

4.

5.
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Tavasz van. Szép az idő. Az elsősök kirándulnak az erdőbe.
– Milyen sok hóvirág! – mutatja Panni.
– Van már ibolya is – mondja Kati.

 Beszélj!  Mutasd meg a képen!

Utazunk, kirándulunk

1.

hóvirág ibolya bokor fa
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 Olvass! Jegyezd meg!

A rügyből virág vagy levél lesz.

Gyűjts képeket virágokról!  Ragaszd be!  Írj!

2.

3.

rügy

virág

levél
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 Beszélj!

A(z) is virág.

 Kösd össze!

 Írd le a képek alatti mondatokat!

Ez a bokor alacsonyabb.
Az a bokor magasabb.

Ez a fa alacsonyabb.
Az a fa magasabb.

4.

5.

6.
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Panni szaladgált az udvaron.
Elesett.

– Fáj a térdem! Vérzik – sír Panni.
– Ne sírj! Bekötöm – mondja anyukája.

– Már nem is fáj! – mondja Panni.
– Jó, de most maradj a szobában! – 
kéri anyukája.

Panni elesett
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Március 15.

Panniék papírból zászlót készítettek.
Március 15-én elvitték a szoborhoz.
Mindenkinek kokárda volt a ruháján.

Ilyen a kokárda:

Piros, fehér, zöld, mint a magyar zászló.

Tavaszi ünnepek
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 Keresd meg, mi bújt el a képen! Színezz!

 Ügyeskedjetek! Fessetek kokárdát!

1.

2.

sablon ceruza rajzlap festék ecset
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Locsolóvers
Zöld erdőben jártam,

kék ibolyát láttam,
el akart hervadni,
szabad-e locsolni?

 Mondd el!
Téged ki locsolt meg húsvétkor?
Te kit locsoltál meg húsvétkor?

 Rajzolj!
Neked mit hozott a nyuszi?

Húsvét

1.

2.
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Május első vasárnapján van anyák napja.

Köszöntsd meg édesanyádat és nagymamádat!
Készíts nekik ajándékot!

 Verseljünk!

Amennyi a zöld fűszál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág,
Annyi áldás szálljon rád!

Anyák napja

1.
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Május utolsó vasárnapja gyermeknap.

A gyerekek egész nap játszanak, fagyiznak,
kirándulnak szüleikkel, testvéreikkel.

Gyermeknap
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 Húzd alá a kép alapján!

Mit csinálnak a gyerekek?

fürdenek,  fagyiznak,  alszanak,  ebédelnek,

hintáznak,  mosolyognak,  fekszenek,  állnak

 Másold le az aláhúzott szavakat!

 Rajzold le, te mit csináltál gyereknapon!

1.

2.

3.
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 Írd be a számokat a képbe!

Nyáron

1.

1.  A fiú olvas.

2. A kislányok labdáznak.

3. A kisfiú homokozik.

4. A lány áll.

5. A fiú fut.

6. A fiú focizik.

7. A gyerekek fürdenek.

8. A lány napernyőt tart.
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 Jelöld! igaz  i  hamis h

Nyáron esik a hó.

Melegen süt a nap.

Hideg van.

Lehet szánkózni a domboldalon.

Fürödhetünk a Balatonban.

 Húzd alá, amit nyáron felvehetsz!

csizma,  télikabát,  szandál,  sál,  póló,  fürdőruha,

rövidnadrág,  úszónadrág,  kesztyű,  napszemüveg

 Írj!
Másold le a nyári ruhák nevét!

2.

3.

4.
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 Verseljünk!

Mint szélben a tarka forgó,
körbejár a napraforgó…

Ha leszáll az esti sötét,
ő is becsukja a szemét…

(Székely Dezső – részlet)

 Ügyeskedj! Készíts papírforgót!

5.

6.
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 Pótold a hiányzó betűt!

 Mi ez? Rajzold le!

 Pótold a hiányzó betűt!

1.

2.

Játék a betűkkel

_ aláta _ só _ iba

_ aprika _ lló _ óember _ gy _ óka
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 Mi ez? Rajzold le! 

 Pótold a hiányzó betűt!

 Mi ez? Rajzold le!

3.

_ onat _ bolya _ ó _ apát _ lma
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 Írd le a szavakat!

 Törd a fejed!  Rajzold le!

 Írd le a szót! 

4.

5.

á, l, s

s, k, é

ü, s, n

ó, d, i

é, k, z
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 Írj!

kutya  ez szó

A lány sír.  ez mondat

szó:

mondat:

1.

hintázik

A fiú fut.

tűzhely

A lány olvas.

Süt a nap.

cica

A ló állat.

A madár repül.

radír

eszik

Panni

Finom a csoki.

uzsonnázik

kifli

sétál

Szó, mondat 
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 Írd le helyesen!

Atehénáll.

Repülamadár.

Asüteményfinom.

Afiúül.

2.
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