S|z»i¯aò!
M»iò ¶i©s ¶m«á©s™o´d»i©kò o~s¸zÀ«á¯l¯y¯o~s´o~kò ¶v¤aòg¯y¯u¯n¯kò.
Aò ¶n`e¯v£ü¯n¯kò L¯i¯l¯iò é©s VØi¯l¯iò.
S|zªe¯rÎÀ¯nªé¯n©kò ¶m«aòg¯u¯n¯k¯k«a¯lò ¶v¤i¯n¯n¯iò Tì¯‘«dò
eòg¯§ ¶v¤a¯r°á÷©s›l¯aÀ¯o}s ¶v¤i¯l«áòg¢b™aò a÷ª o}l¢v™a©s™ó™äk«ö™n¯y¯vØ äl«a¯p¯j¯a¯i¯nò.
TÙa¯rØt©s ¶vè¯l¯ü¯n¯kò, é©s ¶s™o™kò é¯r´dªe¯kªe©s d¯o~l¯g¯o~tò
t¯u«d¯h¯aÀ©s¸zò ¶mªe¯¥.Eµl¯l«áÀ«o™g¯aÀ¯h«aÀ©s¸zò aò
¶mªe©”¯kò ïs´o´d«á¯l«aÀ«o}s äbØi¯r°o´d«a¯l¯m«á¢b°aò, ¶s¸zªé¯pò
¶vè¯r}“¯kªeÀò äh«a¯l¯l«g¯aÀ¯h«aÀ©s¸zò, äbè¯p¯i¯l¯l«a¯nÀ¯h«aÀ©s¸zò
aò tªe¯r~mªé©s¸zªeÀò t¯iÀ¯k«a¯i¢bÙaò.œ©l«a«d«a¯t«o}k³k«a©lò
¶i©s t«a©l«á³l³k«oäz³h«aÀ©s¸zò aò äk«ö™n¯y¯vØbè«nò.E÷ªe«kò aò
g¯§a«k«or£l«aÀ«o}kò ¶“¯g¯íÀÝ¯nªe«kò a¢bØbÙa«nò, äh«o™g¯§
eòg¯yˆ±ò ¶üòg¯’©“¢bØbè¯nò o}l¢v™a©s›s.
I™d«õr¤õ~lò ¶i«d«õr±ò e¯l¯mªe©”¯l¢j©ü¯kò Nê¯kªe«dò
äk«a¯l¯a¯n¯d¯o}s t«ör¤tªé¯nªeÀªe¯i¯n¯kªeÀò! Rªe¯mªé¯l¢j©ü¯kò,
äh«o™g¯§ T±ò ¶i©s ¶s™o™k«aÀò ¶mªe©”¯l©s¸zò ¶m«a¯j«dò
¶nªe¯k¯ü¯n¯kò!
G¯’¯r±ò ¶vè¯l¯ü¯n¯kò, ¶n`e¯mò äb™á¯n¯o¤dò ¶mªe¯¥!
Ü«d¢v™öäz³lªeò†Ý¯lò:
L¯i¯l¯iò é©s VØi¯l¯iò
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Lili és Vili újra az iskolában

Panka Betűországba megy
Panka magához ölelte kiscicáját, behunyta a szemét, és hipphopp, már álmodott is. Álmában repültek, suhantak, és hopp,
egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt,
egy szigorú felkiáltójel és egy mosolygós kérdőjel őrizte.
– Állj! – mondta a szigorú felkiáltójel.
– Kik vagytok? – kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka
megállt és bemutatkozott.
– Panka vagyok, és ő Cillancs, a kiscicám.
– Már úgy is túl sok P és C van – morgott a felkiáltójel.
– Menjetek be! – nyitotta ki a kaput a kérdőjel. – Ez itt
Betűország.
Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak!
Részlet1 Csukás István Kalandozás Betűországban című művéből
1

részlet: egy hosszabb műből kiválasztott rész vagy részek
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Szep-tem-ber
Szil-va-sze-dés… Sző-lő-szü-ret!
Ki-gyúl-tak a pász-tor-tü-zek.
Nyit a Tu-dás Ka-pu-ja:
Kez-dő-dik az is-ko-la!
Tamkó Sirató Károly

Válaszolj!
Melyik évszakról szól a vers?
Miből tudtad meg?
Miért kell iskolába járni?

1. a) Állítsd sorba számozással az évszakokat!

tél

nyár

tavasz

ősz

1.
b) Jelöld meg, hogy milyen évszak van most!
2. Jelöld a helyes választ!

Me-lyik hó-nap-ban kez-dő-dik az is-ko-la?
szep-tem-ber

ok-tó-ber

no-vem-ber

Ketten jártunk iskolába,
térdig érő ibolyába’.
Hipp-hopp, csavarodj,
Te kis kutya takarodj!
Mondóka

5

ap020120.indd 5

2013.10.20. 8:26:48

El-ső nap az is-ko-lá-ban
Ma ko-rán éb-red-tem. Na-gyon iz-ga-tott vol-tam. A reg-geli ké-szü-lő-dés u-tán vi-dá-man in-dul-tam az is-ko-lá-ba. A-lig
vár-tam, hogy új-ra lás-sam. A-nyu kí-sért el a ka-pu-ig.
Ö-rül-tem, hogy ta-lál-koz-ha-tok a ba-rá-tom-mal, Li-li-vel.
E-gyütt ü-lünk az ab-lak mel-let-ti má-so-dik pad-ban.

Válaszolj!
Kiről szól a történet?
Kivel indult Vili az iskolába?
Hogy hívják a barátját?
Hol ül Vili az osztályban?
Mit gondolsz, miért volt izgatott?

Új is-ko-lánk
Részlet

Mint egy pom-pás pa-lo-ta,
o-lyan ez az is-ko-la.
Fo-lyo-só-ján ven-dég jár,
se-te-su-ta nap-su-gár.
Még egy lep-ke is be-té-vedt.
Ta-lán vi-rág-mé-zet ér-zett.
A tan-ter-mek mi-lyen szé-pek!
Osvát Erzsébet

Válaszolj!
Mihez hasonlít az iskola?
Mit gondolsz, miért?
Mutasd be az iskoládat!

6
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1. Gyakorold a betűsor olvasását! Jelöld a magánhangzók időtartamát! (rövid: ·, hosszú: –)
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2. Jelöld az elsővel megegyezőket!
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3. Gyakorold a szavak olvasását! Figyelj a hosszú mássalhangzók ejtésére!

lás-sam

iz-ga-tott

e-gyütt

reg-ge-li

mel-let-ti

ba-rá-tom-mal

4. Pótold a hiányzó betűket a rajzok segítségével!

_a_
_ö__
_á__a
i__o_a
i__o_a_á__a
5. Vezesd a betűket a helyükre!
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I

A¯k»i` t$a$n$u$l`, ¶h$a$l$a$d`, a$k»i` ¶l$u©s¸t$a`, |m$a$r™a$d`.
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Nyá-ri rajz
Hogy mit lát-tam? El-mond-ha-tom.
De jobb lesz, ha le-raj-zo-lom.
Meg-lát-ha-tod te is ve-lem,
csak nézd, csak nézd a jobb ke-zem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, fe-lénk fu-tó,
ez itt a-kác, ez itt le-vél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez bor-jú itt, ló-gó fü-lű,
ha-sát ve-ri a nyá-ri fű,
ez itt vi-rág, e-zer, e-zer,
ez a sö-tét gya-log-sze-der,
ez itt a szél, a re-pü-lés,
az ál-mo-dás, az éb-re-dés,
ez itt gyü-mölcs, ez itt ma-dár,
ez itt az ég,
ez itt a nyár.
Majd té-len e-lő-ve-szem,
ha hull a hó, né-ze-ge-tem.
Né-ze-ge-tem, ha hull a hó:
ez volt a ház, ez volt a tó.
Nemes Nagy Ágnes

Válaszolj!
Merre jártál a nyáron? Mit láttál?
Jelöld a versben, mit látott a költő!
Mit gondolsz, hol járhatott?

8
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1. Gyakorold a betűsor olvasását! Jelöld a zöngéseket!
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2. a) Jelöld az elsővel megegyező szavakat!

nyár

nyál lány nyal nyár nyár nyál lány nyal nyál nyár

b) Gyakorold a szavak olvasását!
c) Alkoss a szavakkal mondatokat!
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3. Mit rejtenek az egymásra írt betűk? Kösd össze a képpel a megfejtett szót!

D

4. a) Olvasd össze a betûket a nyilakat követve! Indulj a színes keretbôl!
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b) Alkoss mondatot a szóval!

J^ö}n` a÷` õäs¸z`, ¶m¼«g¯§ a` ¶n¯y$á¯rØ.
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Az ó-ra-rend
Ma el-mond-ta Ka-ti né-ni az ó-ra-ren-det. Ma-tek-ó-ránk minden-nap lesz. Az é-nek-köny-vet ked-den kell vin-ni. Ol-vas-ni
csak pén-te-ken nem fo-gunk. Í-rás-ó-ránk pe-dig ked-den és
csü-tör-tö-kön nem lesz. A tor-na-te-rem-be hét-főn, szer-dán
és pén-te-ken me-gyünk tor-náz-ni. Csü-tör-tö-kön két ó-rán keresz-tül fo-gunk raj-zol-ni. A tech-ni-ka-ó-rát ked-den tart-juk.

Válaszolj!
Milyen tantárgyakat tanul Lili?
Melyik tantárgy maradt ki a felsorolásból?
Melyik tantárgyat szereted a legjobban? Miért?
Jelöld meg, melyik órából van a legtöbb!

E-vő-ke
Hét-fő – hét fő
tát-ja el a szá-ját é-he-sen.
Kedd – a köly-kök
ma-ra-kod-nak a ré-te-sen.
Szer-da – szeld a
friss, ro-po-gós ke-nye-ret.
Csü-tör-tök – a sü-tő-tö-köt,
ku-tya-há-zi, meg-e-gyed.
Pén-tek – a pon-tyot
for-gasd las-sú lán-gon.
Szom-bat – a com-bot
meg-et-te az án-gyom1.
Va-sár-nap?
Ha-sald vé-gig az á-gyat!
Kulcsár Ferenc
1

án-gyom: i-dő-sebb asz-szony-ro-kon
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1. Gyakorold a betűsor olvasását! Jelöld a zöngéseket!
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2. Jelöld az elsővel megegyezőket!

BR

RB RR BB RB BB PB RB BR BR PB PR PP BB

3. Gyakorold a szóoszlopok olvasását!

ó-ra

é-nek

tor-na

ó-ra-rend

é-nek-könyv

tor-na-te-rem

ó-ra-ren-det

é-nek-köny-vet

tor-na-te-rem-be

4. Pótold a hiányzó betűket! Kösd a szavakat a megfelelő képhez!

í_á_
é_e_
o__a_á_
_a_e_a_i_a
_a_ _

5. Olvasd el a hasonló hangzású szavakat!

hét-fő

– hét fő

csü-tör-tök – sü-tő-tök

é-he-sen

– ré-te-sen

pon-tyot

– com-bot

lán-gon

– án-gyom

ke-nye-ret – meg-e-gyed
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Fog-lal-ko-zá-sok
Részlet

Ha meg-nö-vök, hét-főn kő-mű-ves le-szek, és é-pí-tek egy nagy
há-zat.
Ked-den asz-ta-los le-szek, és gya-lu-lok a szo-bák-ba sok szép
bú-tort.
Szer-dán lisz-tes-mol-nár le-szek, és ő-rö-lök sok-sok lisz-tet.
Csü-tör-tö-kön ker-tész le-szek, és ül-te-tek ren-ge-teg szil-va-fát.
Pén-te-ken sza-kács le-szek, és a liszt-ből és a szil-vá-ból a gáz-tűz-he-lyen
meg-fő-zöm a szil-vás gom-bó-cot.
Szom-ba-ton dok-tor bá-csi le-szek, mert a sok szil-vás gom-bóc-tól biz-tosan el-ron-tot-tam a gyom-ro-mat.
És ha már úgy-is dok-tor bá-csi le-szek, ak-kor va-sár-nap meg-gyó-gyí-tom
a te lá-ba-dat is.
Fehér Klára

Válaszolj!
Mi szeretnél lenni felnőtt korodban?
Mi a szüleid foglalkozása?
Milyen foglalkozásokról hallottál már?
Jelöld meg a szövegben a foglalkozásokat!
Melyik foglalkozás rajzát látod?
12
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1. Gyakorold a betűsor olvasását! Jelöld a magánhangzók időtartamát! (rövid: ·, hosszú: –)
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2. a) Jelöld az elsővel megegyező szavakat!
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b) Alkoss a szóval mondatokat!
3. a) Állítsd sorba számozással a hét napjait!

kedd

csütörtök

vasárnap

hétfő

péntek

szerda

szombat

b) Karikázd be a munkanapokat!
4. Pótold a hiányzó betűket! Kösd a szavakat a megfelelő képhez!

h _ tf _
k _ dd
sz _ rd _
cs _ t _ rt _ k
p _ nt _ k
sz _ mb _ t
v _ s _ rn _ p

5. Olvasd el a viccet!

– Fe-ri-ke, te mi sze-ret-nél len-ni, ha fel-nősz?
– Té-len med-ve, nyá-ron ta-ní-tó.
13

ap020120.indd 13

2013.10.20. 8:26:59

Pi-cur és Pom Pom is-ko-lá-ba megy
Részlet

Pi-cur jó-ked-vű-en éb-redt, vi-dá-man né-zett ki az ab-la-kon a gyö-nyö-rű
nap-sü-tés-be. Vi-dá-man öl-töz-kö-dött, jó-ked-vű-en reg-ge-li-zett. A nap
to-vább-ra is gyö-nyö-rű-en sü-tött. Pi-cur ug-rál-va, tán-cos lép-tek-kel ment
az is-ko-lá-ba.
A ki-haj-ló á-gon Pom Pom ült, les-te az ug-rán-do-zó Pi-curt. Meg-néz-te fentről, lent-ről meg kö-zép-ről, ahogy az ág len-ge-de-zett a köny-nyű szél-ben.
– Szi-a, Pi-cur! Ho-va ro-hansz?
Pi-cur meg-állt a fa a-latt, egy hely-ben ug-rált meg tán-colt, s vi-dá-man vála-szolt.
– Az is-ko-lá-ba! De e-gyál-ta-lán nem ro-ha-nok.
Csukás István – Sajdik Ferenc: Pom Pom újabb meséi; Vastalpú Cölöpverő

Válaszolj!
Kinek kell iskolába járnia?
Miért kell iskolába járni?
Miért fontos a tanulás?
Nevezd meg a mese szereplőit!
Mit gondolsz, miért nem siet Picur az iskolába?
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1. Olvasd el a szótagláncot! Jelöld a hibát!
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2. Jelöld az elsővel megegyezőket!
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3. Gyakorold a szavak olvasását!

né-zett

gyö-nyö-rű

öl-töz-kö-dött

sü-tött

ug-rál-va

reg-ge-li-zett

meg-állt

kö-zép-ről

len-ge-de-zett

4. A nyilakat követve a szereplők neveit kapod. Olvasd össze!
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5. Számozással állítsd sorba a képeket a mese szerint!
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Vili és a színesedő falevelek

Az erdő tündérei
– Ó, de gyönyörű az erdő! – tárta szélesre az ajtót Zefír.
– Miért hullanak le ezek a színpompás levelek? Milyen szép
volna egész évben arany- és bíborerdőben sétálgatni!
– Tudod, ez azért van, mert a fák fáznak – mondta fontoskodva Fényecske.
– Fáááznak? – hüledezett Zefír. – Én, amikor fázom, nem
vetkőzöm le, hanem jó melegen felöltözöm.
– Elmagyarázom – készségeskedett Fényecske. – Tudod,
a leveleken rengeteg apró nyílás, úgynevezett légrés van,
amelyeken át állandóan párolog a víz.
Ez hűti a növényt.
– Ezt eddig értem – mondta Zefír –‚ én is vacogok, amikor
nyáron az erdei tóban megfürdöm, és a nedves testemet
megfújja a szél.
Részlet Kiss Bitay Éva Az erdő lakói című művéből
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Az ősz
Hű-vös ő-szi szél-ben
sár-ga pil-le tán-col,
nem is pil-le, ha-nem
fa-le-vél az ág-ról!

Mé-lyebb-re hú-zó-dott
a va-kond a föld-be,
o-du-ja nyí-lá-sát
a mó-kus be-töm-te.

Nem is egy, ha-nem száz!
Hull az er-dő lomb-ja,
o-kos kis sün-disz-nó
de-rék-alj-nak hord-ja.

Ma-dár-ka csat-tog,
el-ha-gyott fész-ken,
csak a szép ki-ke-rics1
vi-rul még a ré-ten.
De mi-re a lom-bok
tán-cu-kat el-jár-ják,
le-ve-ti majd ő is
szép szi-rom-ru-há-ját.
Fésűs Éva

1

ki-ke-rics: ró-zsa-szín vi-rá-gú, mér-ge-ző nö-vény

1. Gyakorold a szóoszlopok olvasását!

mély
mé-lyebb
mé-lyebb-re

el
el-hagy
el-ha-gyott

szi-rom
szi-rom-ru-ha
szi-rom-ru-há-ját

2. a) Karikázd be az elsővel megegyező szavakat!

ősz

sző sző ősz őz sző ősz ősz őz ősz sző sző ősz őz

b) Alkoss a szavakkal mondatokat!
3. Jelöld, melyik versszakot ábrázolják a képek! Készíts rajzot a hiányzóról!
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Me-sél az ő-szi er-dő
Részletek

Az ő-szi er-dő min-den év-ben meg-ú-ju-ló cso-dá-la-tos szín-já-té-ka a lombhul-la-tás. Szin-te a sze-me-tek e-lőtt, nap-ról nap-ra szí-ne-sed-nek a le-velek. Fo-ko-za-to-san vál-toz-nak sár-gá-ra, vör-he-nyes-re1 vagy ép-pen barná-ra. (…)
I-lyen-kor az er-dő a ma-dár-vo-nu-lás lá-zá-ban ég. Min-de-nütt tol-las u-tasok nyü-zsög-nek. (…)
Szep-tem-ber-ben min-de-nütt é-rik a fe-ke-te bo-dza. Bo-gyó-i e-zer-nyi
ma-dár-nak kí-nál-nak íz-le-tes táp-lá-lé-kot.
A nö-vé-nyek és az ál-la-tok fel-ké-szül-nek a tél-re. A sün fér-gek, bo-garak és más ap-ró é-lő-lé-nyek u-tán ku-tat az a-var-ban. A mó-kus is le-e-reszke-dik a ma-gas-ból, és mak-kok u-tán ke-res-gél. Han-go-san bőg-nek a szarvas-bi-kák. (…) Az őz-nek vas-tag té-li csu-há-ja2 nő a nyá-ri he-lyett.
Schmidt Egon
1
2

vör-he-nyes: vö-rö-ses
csu-há-ja: szer-ze-te-sek ru-há-ja, itt bun-dát je-lent

Mondd el, mi történik ősszel a falevelekkel!
Jelöld meg, hogyan nevezi Schmidt Egon a madarakat!
Sorold fel, milyen állatok élnek az erdőben!
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