Ismételjünk!
1.

Másold le a szavakat!

2.

Másold le írott betűkkel a szavakat!
őz

sí

hajó

jó

sír

batyu

3.

Tollbamondás

4.

Gyűjts a képről szavakat! Írd le őket!

tíz

óvoda

víz

zöldül
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Ismételjünk!
1.

Másold le a szavakat!

2.

Írd le a szavakat írott betűkkel! Ügyelj a helyesírásra!
MISI, SÍP, ZSIGMOND, BUDAPEST

3.

Válogasd szét a szavakat a magánhangzók időtartama szerint!
kifli, sír, gyűrű, tanul, mozdul, sző
Rövid a magánhangzó a szavakban:
Hosszú a magánhangzó a szavakban:

4.

a) Bontsd szavakra függőleges vonalakkal a mondatot! Írd le helyesen!
Ezazosztálynagyonszeretteamesét.

b) Ellenőrizd a helyesírásodat a Mini mese című olvasmány alapján! (Ok. 7. oldal)

5.

Társad segítségével mondjatok tollba egymásnak egytagú szavakat Lászlóffy Aladár
Szeptember című verséből! (Ok. 6. oldal)

6.

Végezd el a füzetedben a javítást!
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Felmérés
1.

Másold le az olvasókönyved 5. oldaláról Tamkó Sirató Károly versének részletét!

2.

Tollbamondás

3.

Gyűjts a képről szavakat! Írd le őket!

4.

Foglalj mondatba a gyűjtött szavak közül kettőt! Írd le a mondatokat!

5.

Javítsd ki a hibáidat a füzetben!
5
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Az alsó és a felső ívelés gyakorlása
1.

Másold le a szavakat!

2.

Alkoss az i, í, u, ú, ü, ű, t betűkből szavakat! Egy-egy szóban többször is felhasználhatsz egy betűt!

3.

Válogasd szét a szavakat! Úgy írd le őket!
itt, út, intett, tűnik, mű, ütött, tű, mutatott, futott, innen
Van benne hosszú magánhangzó:
Van benne hosszú mássalhangzó:

4.

Pótold a mondatkezdő betűket és a mondatvégi írásjeleket!
Először a kérdő, majd a kijelentő mondatot másold le!
___i ment ki inni ___

5.

___eti az asztalnál ül ___

Javítsd a hibáidat a füzetedben!
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A felső hurkolás gyakorlása
1.

Társad segítségével mondjátok tollba egymásnak az alábbi szavakat!

2.

Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat, majd másold le őket!
mellé, él, ellen, lét, tél, lenne, énekel, énekkel

3. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal!

4.

a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek, tetted, ken szavakkal!
Anya kenyeret ___________
Hová ______________ a kést

A hetek gyorsan __________________

b) Pótold a mondatvégi írásjeleket!

5. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket, majd nevezd meg a mondatfajtákat!
Géza siet haza az iskolából

_______________________

Mit terveztél délutánra

_______________________

b) Másold le a kérdőszóval kezdődő mondatot!

6.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!
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-s kapcsolás alsó ívelés után
1.

Másold le a szavakat!

2.

Másold le szótagolva a tudták, almákkal, utcán, akar, akadtak szavakat!

3. Mondd tollba társadnak a következő szavakat! Azután cseréljetek!
adta, utca, kapta, mondta

4.

Alakítsd át kérdő mondattá a következő mondatot!
Anna almát vásárol.

5.

Gyűjtsd ki Varró Dániel Induló az indulásról című verséből az egytagú szavakat!
(Ok. 9. oldal) Az ismétlődő szavakat csak egyszer kell leírnod! Folytasd a füzetedben!

6.

Javítsd a hibáidat a füzetben!
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A kis horogvonal kötésének gyakorlása
1.

Társad segítségével mondjátok tollba egymásnak az alábbi szavakat!

2.

Jelöld álló vonallal a szavakban a szótaghatárok helyét! Írd le szótagolva a szavakat!
örül, öntözz, gerle, olt, ablakba

3.

Írd le betűrendben a következő szavakat!
toll, vonat, madzag, terítő, fóka, traktor, forgács, nyaraló, őz

4.

Alkoss a 3. feladat egyik szavával mondatot!

5. Alakítsd át a kijelentő mondatot felkiáltó mondattá, és írd le!
Ma moziba megyünk.

6.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!
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A kis horogvonal és a
1.

-s kötés összekapcsolása

Másold le a kérdések szerint csoportosítva a következő szavakat! Ha olyan szót találsz,
ami több kérdésre is válaszol, azt több helyre is be kell írni!

Mi?
Milyen?
Mit csinál?

2.

Írd le szótagolva a következő szavakat!
vonat, várom, rigó, róka, varjú, vödör, rakott, balra, várban

3. a) Olvasd el a Hétszínvirág olvasókönyv 6. oldalán Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell
című versét!
b) Gyakorold az első versszak olvasását!
c) Írd le emlékezetből az első versszakot!

4.

Írd le a versből azokat a szavakat, amelyek négy szótagra bontható!

5.

Javítsd ki a hibáidat a füzetben!
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A kis horogvonalhoz az
1.

és

kapcsolása

Másold le a szavakat!

2. Alkoss a vet és a vett szavakkal egy-egy kérdő mondatot! Magyarázd meg a különbséget!

3.

Húzd alá a ki? mi? kérdésre válaszoló szavakat, majd másold le őket!
révész, bevesz, remek, benne, erre, tereget, verseny, mese, reggel

4.

Másold le a nyelvtörőt! Gyakorold a gyors és pontos elmondását!
Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre.

5. Alkoss a rajzok segítségével összetett szavakat!

+

6.

+

+

Ellenőrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai című könyv
szótárának segítségével!
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A kis horogvonal és a
1.

kapcsolása

Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!

2. Alkoss az írt és az irt szavakkal egy-egy mondatot! Írd le a mondatokat!

3.

a) Gyűjtsd össze a rokon értelmű szópárokat!
palota, botorkál, unalmas, kastély, egyhangú, baktat
b) Írd le a szópárokat a minta alapján!

4.

a) Pótold a szóvégi magánhangzót (ó, ő)!
túr___, rig___, lott___, holl___, tet___, Ott___, hív___, mogyor___, kar___, sajt___, es___
b) Másold le a kiegészített szavakat a füzetedbe!

5.

Írd le a füzetedbe a Hétszínvirág olvasókönyved 20. oldalán található A golyóstoll című
olvasmányból az i, í, u, ú betűvel kezdődő szavakat!

6.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!
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Az alsó hurok és a
1.

kapcsolása

a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá az egytagúakat!
Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
b) Másold le a szavakat!

2. a) Gyűjtsd össze az ellentétes jelentésű szópárokat!
jön, csúnya, álljatok, gőgös, szép, szerény, üljetek, megy
b) Folytasd a szópárok leírását!

3.

Versenyezzetek! Ki talál több rokon értelmű szót a következőkhöz?

4.

Gyakorold a nyelvtörő helyes olvasását! Másold le a mondatot!
Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.

5.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!
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Az alsó hurok összekapcsolása
a felső hurokkal és a betűvel
1.

Másold le a szavakat!

2.

a) Pótold a főnevek végén a hiányzó u, ú, ü, ű magánhangzót!
alk___, bet___, gyűr___, kap___, kopolty___, men___, fal___, od___,
bossz___, keszty___, hatty___, sat___, heged___, zsal___, vály___
b) Másold le a kiegészített szavakat!

3.

Másold le helyesírásuk szerint csopor tosítva a következő szavakat!
Ybl Miklós, ajtó, Károly, kályha, Ibolya, ibolya

4. a) A következő két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos.
Pótold a mondatvégi írásjeleket!
Enyhe lejtőn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat ___
Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj ___
b) Találj ki a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos jó tanácsot!
Írd le a füzetedbe!

5.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!
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Az alsó hurok és az
1.

kapcsolása

a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!

b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat!

2.

a) Pótold a következő szavakban a j vagy ly betűt!
pa___tás,

ha___ó,

mé___,

ma___om,

fo___ik,

go___ó,

sü___ed,

komo___,

mi___en,

pó___a,

gömbö___ű,

___égpá___a

b) Másold le a kiegészített szavakat!

3.

a) Olvasd el többször a Hétszínvirág olvasókönyv 25. oldalán, a két folyóírással írt
közmondást!
b) Írd le emlékezetből mindkettőt!

4.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!
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Az
1.

betű kapcsolása

Másold le hibátlanul a következő szavakat!

2. Alkoss a másol és a mással szavakkal egy-egy mondatot!

3.

Másold le betűrendben a következő tulajdonneveket!
Duna, Magyar Tudományos Akadémia, Élet és Tudomány,
Európa, Petőfi Sándor, Rex, Kincskereső kisködmön, Diána

4. a) Olvasd el a következő szöveget!
Az emberősök rettegtek a tűztől. Bennük is élt az az ösztönös félelem, ami az állatokban az évmilliók során kialakult.
Menekültek az állatokkal együtt, ha megérezték a füst szagát, vagy megpillantották a lángokat.
b) Tömörítsd két mondatba a szöveget! Írd le a lerövidített változatot!

5.
6.

Ha többet is szeretnél tudni a témáról, olvasd el a Hétszínvirág olvasókönyv 118.
oldalán Dala László Amiről a tűz mesél című olvasmányát!
Javítsd a hibáidat a füzetedben!
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A

írása és kapcsolásának gyakorlása

1.

Másold le helyesen a szavakat!

2.

a) Olvasd el a következő mondatokat! Nevezd meg a mondatfajtákat!
Vigyázz! Ne játssz a tűzzel!
b) Írd le a mondatokat és a mondatfajta nevét!

c) Takard le a megfigyelt és leírt mondatokat! Írd le emlékezetből őket!

3.

Írd le néhány osztálytársad nevét! Ha lehet, legyen bennük z betű!

4.

Társad segítségével írd le tollbamondással az alábbi közmondást! Beszéljétek meg a
jelentését!
Szép szó pénzbe nem kerül.

5.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!
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Az
1.

és a

betűk írásának gyakorlása

a) Olvassátok el a következő szavakat, majd alkossatok velük szóban egy-egy mondatot!

b) Másold le az előző szavakat!

2. a) Melyik lehet a kakukktojás? Húzd alá!
egér, jegenyefa, seregély, gereblye, ürge
b) Másold le a szavakat a kakukktojás kivételével! Ha tudod, írd le a közös nevüket!

3.

Alkoss a következő szavakkal egy-egy mondatot! Ha egy szónak több jelentését is ismered, akkor mindegyikkel írj mondatot!
sejt, lejt, gyár

4.

a) Egészítsd ki a hiányzó magánhangzókkal a következő közmondást!
K___ k___r___n k___l, ___r___ny___t l___l.
b) Vajon mit jelent ez a közmondás? Mondd el! Írd le emlékezetből a füzetedbe!

5.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!
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