„...Szavakból mese szövődik lassan.”
Károlyi Amy

Kedves Második Osztályos Barátunk!
Nagyon örülünk, hogy már ismered a betűk titkait. Reméljük, szívesen és szeretettel forgatod
a Hétszínvarázs olvasókönyvedet is. Sok örömet találsz történeteiben, írásaiban.
Az olvasás munkafüzeted feladatainak megoldásával könnyebben és jobban megérted a könyvedben található olvasmányokat. A feladatok egy részét önállóan, másik részét párokban, csoportokban vagy közösen is megoldhatjátok.
Törekedj a pontos, igényes munkára! Ha van kedved, az olvasmányokhoz, versekhez te is
készíthetsz rajzot az olvasásfüzetedbe.
Az olvasókönyved mellett érdekes olvasmányokat találsz még az Aranyablak című gyakorló
olvasókönyvben és a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című munkafüzetben is. Ezek a szövegek kiegészítik tudásodat. Olvass minél többet!
Élménydús olvasásórákat kívánunk!
A munkafüzet szerzői
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SZÓL A CSENGŐ, KEZDŐDIK AZ ISKOLA
1.

a) Beszélgessetek csoportokban!
Merre jártál a nyáron? Mit láttál?
Mit csináltál a szünidőben otthon?
Milyen könyveket olvastál?
Mely mesék, történetek tetszettek? Miért?
b) Rajzolj kedvenc olvasmányodról!

2.

Nézegesd meg az új olvasókönyvedet! Mi tetszik benne?
a) Lapozz a könyv végére a tartalomjegyzékhez! Hány fejezetet találtál?
Pótold a fejezetcímekben a hiányzó szavakat!
Szól a csengő, kezdődik az
Barátunk, a
A

birodalma

Otthon,

, szeretet
, környezetünk

Jeles napok,
váró
b) Miről szólhatnak az egyes fejezetek olvasmányai?
Melyik fejezet olvasmányai érdekelnek leginkább?
Miért?
3.

a) Beszéld meg a társaddal!
Mire emlékeztet a fejezet címe és nyitóképe az 5. oldalon?
Te miért vártad a találkozást a társaiddal, a tanítóddal?
Olvasd el az Iskolába hívogató című verset!
Milyen a te iskolád? Mikor jársz ide szívesen, mikor nem?
b) Milyen kincset szerezhetsz meg az iskolában? Fejtsd meg a rejtvényt!
1.

1. Ebbe írsz az órákon.
2.

2. Rajta lépsz be az iskolába.

3.

3. Iskolás más szóval.

4.

4. Az egyik fontos tantárgy neve.
5.
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5. Ezt írja a költő.

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok (részlet)

Ok. 6. o.

1. Gyakoroljátok csoportonként a szavak olvasását többféleképpen is:
• a nagybetűs, majd a kisbetűs szavakat,
• soronként, azután oszloponként,
• a szótagolt szavakat, utána a folyamatosan írottakat!
FEL-NŐT-TE-KET
amióta
U-ZSON-NÁM-BÓL

megkérdezi
VÉ-GIG-ME-GYEK
árulkodó

VÁLASZOLTAM
is-ko-la-tás-ká-val
ISKOLÁBA

2. Válogass a képek közül! Azokat színezd ki, ami miatt szeretsz iskolába járni!

3.

Karikázd be a két rajz közötti öt különbséget a második képen!

4.

Olvasd fel a szövegből azokat a mondatokat, amelyek a fenti képről szólnak!

5.

Képzeld magad a kisfiú helyébe! Rád vonatkozó indokokkal mondd el a történetet!
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Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör
1.

Ok. 7. o.

Olvasd el a szavakat többször is! Mi a hasonlóság közöttük?
Húzd alá a foglalkozások nevét!
ács
szakács
Mohács
Lukács
bodobács
kalapács
takács
tanács

kovács
barkács

2.

Beszélgessetek!
Kiknek kell nálunk iskolába járni? Tudod-e, hogy meddig kötelező az iskolába járás?
Miért fontos a tanulás? Te mi szeretnél lenni? Miért?

3.

a) Rajzold le Dömötört egy lapra,
ahogyan a vers alapján
elképzeled!
b) Színezd ki a betűhálóban a fiú
tulajdonságait! (5)
(Jobbra, balra, le, fel irányokban
keresgélj!)
c) Kire mondanád még, hogy „se hall, se lát”?
Most jó tulajdonságra gondolj!

4.

I S K O L A K E R Ü L Ő
X C V B N B NMŰ L K É
F H A N G O S K O D Ó K
A H N E L T E D N E R L
V G U A T S U L P O I Z
O D R Z Ő OMN B V E A

a) Mondd el a rajzok alapján, melyik mesterember mit dolgozik!
Nevezd meg őket! Ha tudsz, keress még mesterségeket! Rajzold is le!

b) Beszéld meg a társaddal, mit gondolt Dömötör ezekről a mesterekről!
5.

Olvasd fel egymás után az első versszak sorvégi szavait! Mit veszel észre?
Sorolj fel még ilyen szópárokat a versből! Mit mutatnak az összecsengő szópárok?

6.

Gyakorold a vers olvasását! Figyelj arra, hogy két-két sor egybetartozik!
Tanuld is meg a verset!
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Szepes Mária: Kezdődik az iskola
1.

Gyakorold a szavak pontos olvasását! Ügyelj a mássalhangzók időtartamára!
hancúrozott
görgették
felvirradt

2.

Ok. 10. o.

ébresztették
megmosakodott
felöltözött

mosolygott
nevettek
köszöntötte

a) Sorold fel a történet szereplőit!

b) Rajzold le a hiányzó helyszíneket!

c) Következtess, mikor történhetett az esemény!

3.

Hagyd meg a bekeretezett szavak közül azt, amelyik igazzá teszi a mondatot!
Húzd át a többit!
Pannit

az anyukája – az apukája – a nagymamája ébresztette fel.

Éppen a kakaóját itta, amikor becsöngetett a barátnője, Jutka. – Kata. – Sára.
Nyugodtan – Izgatottan – Fáradtan indultak az iskolába.
Az osztályban örömmel fogadta őket a
4.

Beszéld meg a társaddal!
Miért voltak izgatottak a kislányok?
Miért érezték jól magukat az iskolában?

5.

szigorú – komoly – mosolygós tanító néni.

Te miért vártad az első napot?
Miért szeretsz/nem szeretsz iskolába járni?

Mutassátok be arcjátékkal: az ijedt Jutkát,
a nyugodt nagymamát,
a mosolygós tanító nénit!
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Ok. 12. o.

Sebők Zsigmond: Cicaiskola
1.

Figyeld meg az olvasókönyv képeit és az olvasmány címét!
Jósolj! Kiről, miről szólhat a mese?

2.

Gyakorold az egyre bővülő mondatok olvasását!
A tantermekben gyülekeztek.
A tantermekben gyülekeztek a gyerekek.
A tantermekben gyülekeztek a kisebb és nagyobb gyerekek.
A nyitott ajtajú tantermekben gyülekeztek a kisebb és nagyobb gyerekek.

3.

Melyik szereplőre ismersz a mondatokból? Írd a nevét a vonalra!
Gyakorold a mondatok kifejező olvasását!
– De szeretnék még lustálkodni!
– Szaladj gyorsan mosakodni, öltözködni!
– De szépen megtanultad a leckét, Cirmos!

4.

Számozással állítsd időrendben a mesében történteket!

5.

a) Színezd ki, mely tulajdonságok illenek a cicára!
szófogadó

feledékeny

pontos

rendetlen

szorgalmas

önálló

akaratos

szófogadatlan

elégedett

figyelmes

b) Rád mely tulajdonságok vonatkoznak? Melyiken szeretnél változtatni?
6.

Írd le más szóval, kifejezéssel az olvasásfüzetedbe!
keltegette
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elbámészkodott

úgy felelt, mint a vízfolyás

Gyakorlás
1.

Olvasd fel Weöres Sándor Sehallselát Dömötör című versét!
Ügyelj a pontos olvasásra, a hangok tiszta kiejtésére!

2.

a) Válogasd ki, és kösd Sehallselát Dömötörhöz a rá jellemző tulajdonságokat!
szorgalmas

buta

mihaszna

rendszerető

lusta

nemtörődöm

figyelmes

iskolakerülő

b) Olvasd fel azokat a verssorokat, amelyek Dömötör tulajdonságait igazolják!
c) Adj jó tanácsokat a fiúnak, hogy megokosodjon! Egyet írj le a füzetedbe!
3.

Hasonlítsd össze a Kezdődik az iskola és a Cicaiskola című olvasmányt!

Miről szól?
Mikor történik?
Hol történik?
Kik a szereplők?
Mesés vagy valóságos?
Mit jegyeztél meg az olvasmányokból?
4.

Alkossatok csoportokat!
Játsszátok el a ti első napi
iskolába készülődéseteket!

5.

Kísérd az olvasmányok
szereplőit a megfelelő iskolához!
Két színnel dolgozz!

az első
gyerekek,

az iskolások dolga a
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Ok. 14. o.

Szutyejev: A kisegér meg a ceruza
1.

Kösd össze a megkezdett mondatokat a befejezésükkel!
A kisegér meglátta a ceruzát,
A ceruza arra kérte,
Mivel az egér éhes volt,
Amikor meglátta az utolsó rajzot,

2.

hogy előbb még rajzolhasson valamit.
ijedtében elszaladt.
és meg akarta rágni.
ezért a rajzokat csemegéknek képzelte.

a) Mi volt az elkészült rajzon? Írd be a rejtvénybe a tárgyak nevét a nyilak irányában!
b) V
Vezesd át az egeret a labirintuson, hogy el tudjon bújni a macska elől!

Ok. 15. o.

A ceruza története
1.

Mi jut eszedbe a ceruza szóról? Gyűjts szavakat! Írj le ötöt a füzetedbe!

2.

Egészítsd ki a hiányos mondatot!
A kisegér meg a ceruza mese volt. A ceruza történeté
történetéből
szereztem.

3.

Hány írószer van a tolltartódban? Színezz ki annyi kis téglalapot az oszlopokban!

grafitceruza
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et

piros-kék

színes ceruza

golyóstoll

filctoll

Fehér Klára: A csodálatos radírgumi
1.

Olvass fel egy bizonyító mondatot arról, ki meséli el a történetet!

2.

Fejezd be minél rövidebben a megkezdett mondatokat!

Ok. 16. o.

A radírgumival el tudom tüntetni, amit

.

De nem szabad túl sokat radírozni vele, mert
. A csodálatos radírral azt is ki tudom törölni, amit
. De ezzel is óvatosan kell bánni, nehogy
.
3.

Beszéljétek meg! Miért akarta a fiú kiradírozni, amiket a barátjának mondott?
Mit jelent az, hogy a sok radírozástól kilyukad a barátság?
Veled előfordult-e már, hogy a kimondott szót szeretted volna visszavonni?

4.

Készülj a következő órára! Gyakorold egy olvasmány részletének olvasását!
Játszd el a barátoddal egy összeveszéseteket, majd a kibékülést!

Összefoglalás
1.

A tartalomjegyzék segítségével csoportosítsd a megadott szempontok szerint az olvasott
szövegeket!
• Az iskoláról, a tanulásról szól.
• Helyes vagy helytelen viselkedést mutat be.
• Új ismeretet nyújt.

2.

Fejtsd meg a rejtvényt!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Ezt itta Dömötör.
2. Eltünteti a ceruzás írást.
3. A Kék meg a Sárga című olvasmány
írójának keresztneve.
4. Írószer, lehet grafit és színes is.
5. Ide járnak tanulni a gyerekek.
6. Házak tetőszerkezetét készíti.
7. Ebben hordja az iskolás a felszerelését.

Megfejtés: A gyerekek feladata az iskolában:
11

3.

Csoportokban gyűjtsétek össze, miért fontos számotokra a tanulás!
Tegyétek ki a táblára a véleményeket! Hasonlítsátok össze a gondolatokat!

4.

Olvasd fel a mondatokat a megadott módon!
Kösd össze őket a megfelelő képpel!
– Siessünk, mert még elkésünk
az iskolából!
(izgatottan)
– Milyen jó, hogy tudok olvasni!
(büszkén)
– Hurrá, megdicsért a tanító bácsi!
(örömmel)
– Majd megmutatom én
ennek a falánk egérnek!
(bosszúsan)

5.

Rendezzetek olvasóversenyt!
Mutassátok be azokat a szövegrészleteket, amelyekből felkészültetek!

6.

Párokban dolgozzatok! Tegyetek fel kérdéseket a szövegekből megismert szereplőknek:
Daninak, Dömötörnek, Pöszkének, Panninak, Cirmosnak, a kisegérnek!

7.

Alkossatok párokat vagy csoportokat! Játsszátok el az udvarias viselkedés szabályai
szerint a következő jeleneteket!
• Panni és Jutka köszön és bemutatkozik a tanító néninek.
• Gyermekújságot szeretnél venni a sarki hírlapboltban.
• Megsérted a barátodat, majd kibékültök.

8.

Olvasd el háromszor a macskákról szóló érdekességeket! Mit jegyeztél meg belőle?
Mondd el a társadnak!

9.

Írd be a számítógép keresőprogramjába A Kék meg a Sárga mesecímet! Nézd meg videón a mesét! Így képzelted el, amikor olvastad?
Miben különbözött a látott-hallott mese attól, amit a könyvedben olvastál?
Melyik változatban mi tetszett?

10. Sorolj fel mesét, verset, elbeszélést ebből a fejezetből!
11. Mondd el emlékezetből a kézi ceruzakészítés lépéseit!
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BARÁTUNK, A TERMÉSZET
Móra Ferenc: A cinege cipője

Ok. 23. o.

1.

Képzeld el, és mutasd be mozdulatokkal!
Egy őszi napon kinn sétálsz a kertben. Enyhe szél támad, majd egyre erősebben fúj. Fázol, összefogod magadon a kabátot. Az erős hátszél miatt szinte szaladnod kell. Madárhangokat hallasz. Felnézel az égre, és látod a magasban V alakban repülő darucsapatot.

2.

Válaszolj a kérdésekre röviden, a saját szavaiddal!
Miért szomorú a cinegemadár?
Miért nem tud útra kelni?
Kivel szeretne cipőt csináltatni?
Miért nem ér rá a varga?

3.

Beszéljétek meg szóforgóban!
Hova készülődnek a madarak? Miért?
Miért nem maradnak nálunk télre?
Mit érezhetett a cinege, amikor itt kellett maradnia?
Te hogyan készülődsz egy hosszabb utazásra?
Miért „beszélő” név a Varjú Varga Pál?

4.

a) Figyeld meg az első versszakban az 1–2. és a 4. sor utolsó szavának hangzását!
Mit vettél észre? Hány sort kapcsolnak össze a rímelő szavak?
b) Számold meg, hány magánhangzó van egy verssorban!
Mit okoz ez?
c) Mondd el a verset ritmizálva, tapskísérettel!
Mit figyeltél meg?

5.

Játsszátok el a cinege és
a varjú párbeszédét!
Utánozd a cinege mozgását,
nyugtalanságát!

6.

Számold meg, hány madár
készülődik a nagy útra!
Színezd ki a tollruhájukat!
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Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra…

Ok. 24. o.

1.

Képzeld magad az erdőbe, és mutasd be!
Az erdei ösvényen sétálsz. Gyönyörködsz a színes levelekben. Talpad alatt ropog az
avar. Kiérsz egy tisztásra, leülsz. Behunyod a szemedet, és arcodat a simogató napsugár
felé fordítod.

2.

Mutasd be a vers és a fotó alapján a költő által leírt tájat!

3.

Olvasd fel a pároddal felváltva a kérdésekre válaszoló verssorokat!
Melyik évszak szépségeiről szól a vers?
Miért érdemes felmenni a dombtetőre?

4.

Mi történik ősszel a természetben?
Meddig alussza álmát?

a) Pótold a cselekvéseket a versrészletekben!
„És valóban, ősszel a föld
Csak
„

„Majd
…”

„

, ha virrad…”
hát, szép természet…”

szép ruháit…” „S

b) Hogyan ír a költő a természetről?

Mintha

5.

Olvasd fel, mihez hasonlítja a költő a természet és a nap kapcsolatát!
Mit gondolsz, miért? Mutasd be a harmadik versszakot arcjátékkal!

6.

a) Keresd meg a sorok végén az alábbi szavak összecsendülő párját!
énnekem –

szerteszét –

nem hal meg –

levetkezett –

b) Hány sor tartozik össze a versben? Hogyan jelzik ezt a rímek?
14

olyakat…”

lenne.

Gyakorlás
1.

Keresd meg és húzd alá a szóoszlopokban a helyesen írt szóalakot!
hosszabbodtak
hoszabbodtak
hosszabbodtak
hosszabbotdak
hósszabbodtak

madárfészkek
madárfeszkek
madárfékszek
mabárfészkek
madárfészkek

fölkerekedtek
felkerekedtek
félkerekedtek
fölkerekedtek
felverekedtek

2.

A Cinegenaptár című szöveg és a képek alapján soroljátok fel az ősz jellemzőit!

3.

Gyakorold az Itt van az ősz, itt van újra… című vers kifejező olvasását!
Előadásod tükrözze a lágy, elmélázó hangulatot!
Tanuld meg a verset!

4.

a) A cinege cipője (1) című versre vagy a Cinegenaptár (2) című szövegre vonatkoznak
a mondatok? Írd a megfelelő számot a mondatok után!
Ősszel a vándormadarak csapatokban hosszú útra készülődnek.
Varjú Varga Pál nem vállalja a cipővarrást a cinegének.
Folyamatos, hosszabb sorokat olvasunk benne.
Versszakokból és rövid sorokból áll.
b) Egészítsd ki a következő mondatokat!
A versek (költemények) alkotóját

nevezzük.
(kinek?)

A szövegek szerzőjét

hívjuk.
(kinek?)

5.

Írj a fejezetből 2-2 példát!
költő:
író:
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Schmidt Egon: Mesél az őszi erdő

Ok. 28–29. o.

(differenciált szövegfeldolgozás)

1.

Gyakorold a szöveg kékkel írt szavainak pontos olvasását! Ha szükséges, előbb szótagolj!

2.

a) Figyeld meg az őszi idő jellemzőit az október végi időjárás-jelentésben!
Reggel és délelőtt párás, ködös időre számíthatunk. A déli órákban a köd felszáll,
előbukkan a nap, mérsékelt felmelegedés várható. A hőmérséklet reggel 4-6 fok,
délben általában 12-14 fok. A szél többnyire gyenge. A délutáni órákban kissé megnövekszik a felhőzet, eső lehetséges.
b) Töltsd ki a táblázatot a jelek segítségével!

Nap

Szél

Hőmérséklet

Reggel és délelőtt
Délben
Délután
A rövidített változatot olvasók oldják meg a következő feladatokat!
3.

Gyakorold a szavak olvasását soronként, majd oszloponként!
Húzd alá azokat, amelyek az őszt juttatják eszedbe!
körtefa
vándorút
rénszarvas
tölgyfa
tűzvész

4.

falevél
úttest
szarvasbika
falomb
vészmadár

Melyik állatra jellemző a megállapítás?
Kösd a képéhez!
• Messzi útra készülődik.
• Makk után kutat az avarban.
• Apró élőlényeket keresgél
a levélszőnyeg alatt.
• Csodálatos erdei „hangversenyt” ad.
• Vastag, téli bundát növeszt.
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levélszőnyeg
testvér
bikaborjú
lombhullás
madárvonulás

Csapadék

5.

Keress a szövegben egy tízszavas és egy tizennégy szavas mondatot!
Hallgassátok meg a pároddal egymás felolvasását!

6.

Mondd el röviden a párodnak, miről szól a szöveg! Segít a 4. feladat.

Az eredeti szöveget olvasók végezzék el az alábbi feladatokat!
7.

Rajzold át az egyes képrészleteket a jobb oldali hálóba!
Színezd ki az olvasottaknak megfelelően!

8.

Keresd meg és karikázd be a képen elbújt állatokat!

9.

a) Mondd el! Te mi mindent gyűjtesz ősszel a természetben?
b) Beszéljétek meg, mire kell ügyelni gyűjtés közben!

10. Alkossatok négyfős csoportokat! Szóforgóban mondjátok el a részcímek alapján a bekezdések lényegét!
1. Színpompás lombhullás
2. Madárvonulás

3. Készülődés a télre
4. Az őszi erdő kincsei és titkai
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Összefoglalás
Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1.

1. Egyik költöző madarunk.

1.

2. Ősszel érik fekete bogyója.

2.
3.

3. Ezt varrja a varga az uraknak.
4.

4. A gólya kedvenc eledele.

5.

5. Ilyen az őszi szél.

6.

6. A varga neki varrja az egyik csizmát.

7.

7. Madarak testét fedi.
8. Ősszel ez hull a fákról.

8.

9. Az ősz egyik színe.

9.
10.

10. Makkot keres az avarban.
Megfejtés: Ebben gyönyörködhetünk ősszel:

2.

a) Képzeld magad elé az őszi lombhullást! Milyen színeket látsz?
Milyen zörejeket, neszeket hallasz?
b) Olvass fel olyan részleteket az olvasmányokból, versekből, amelyek a levelek hullásáról szólnak!

3.

4.

Folytasd a szógyűjtést!
Ősszel a levél: dércsípte,

,

a napsütés: bágyadt,

,

az eső: hideg,

,

a szél: sziszegő,

.

a) Ha helyesen párosítod a faleveleket, őszi tevékenységek nevét kapod.

dió-

-szedés

-főzés

-verés

szőlő-

-törés

lekvár-

krumpli-

-szüret

kukorica-

b) Írd le a munkák nevét a füzetedbe! Mesélj arról, amelyikben részt vettél!
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