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Európai Szociális
Alap

Jelmagyarázat

 Írd le!

 Mondd ki! Olvasd fel!

 Hallgasd meg!

 Húzd alá!

 Színezd ki!

 Olvasd el!

 
Párban vagy csoportban dolgozz!

 Karikázd be!

 Húzd át!

 Ügyelj, nehezebb feladat!

 Játsszunk!

 Rajzold le!

 Számolj! Számozd be!

 Tapsold el!

 Kösd össze!

Összegezzétek! Beszéljétek meg!



Hogyan köszönnek a nagy képen látott gyerekek? Hogyan köszönnek a fel-
nőttek? 
a) Néhányan a képen szereplők közül többféleképpen is köszönnek. Miért?

2. 

Melyik napszakban használjuk a felsorolt köszönési formákat? Kösd össze a 
képeket és a szókártyákat!

3. 

Olvasd el újra a fenti szókártyákat! Hogyan köszönünk találkozáskor? Kari-
kázd be kékkel! Hogyan köszönünk el búcsúzáskor? Karikázd be pirossal!
Van több olyan köszönés is, 
amelyiket kékkel és pirossal 
is bekarikázhatsz.
Miért? Beszéljétek meg!

4. 

ÍGY SZÓLUNK EGYMÁSHOZ
Köszönés, megszólítás, bemutatkozás

Mit látsz a képen? Mondd el! Hány felnőtt és hány gyerek szerepel a képen? Számold meg! Vá-
laszd ki a kép egyik szereplőjét! Mutasd be az általad választott szereplő kézmozdulatát! A párod 
találja ki, hogy melyik szereplő mozdulatát utánoztad! Mikor, milyen helyzetekben használjuk a 
bemutatott mozdulatokat? Beszéljétek meg!

Milyen mozdulatokat használnak a felnőttek, és milyeneket a gyerekek köszö-
néskor? Kösd össze az összeillő képeket!

1. 

a) Játssz el néhány köszönéskor használt mozdulatot!

I. A SZÓBELI KÖZLÉS
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Hogyan köszönnek a nagy képen látott gyerekek? Hogyan köszönnek a fel-
nőttek? 
a) Néhányan a képen szereplők közül többféleképpen is köszönnek. Miért?

2. 

Melyik napszakban használjuk a felsorolt köszönési formákat? Kösd össze a 
képeket és a szókártyákat!

3. 

Olvasd el újra a fenti szókártyákat! Hogyan köszönünk találkozáskor? Kari-
kázd be kékkel! Hogyan köszönünk el búcsúzáskor? Karikázd be pirossal!
Van több olyan köszönés is, 
amelyiket kékkel és pirossal 
is bekarikázhatsz.
Miért? Beszéljétek meg!

4. 

Jó reg-gelt!

Jó na-pot kí-vá-nok!A-ludj jól!Szi-asz-tok!

Ke-zét csó-ko-lom!

Is-ten áld-ja!

Vi-szont-lá-tás-ra! 

Csó-ko-lom!

Hel-ló!

Pá-pá!

Szép ál-mo-kat!

Jó éj-sza-kát kí-vá-nok!

Szer-vusz!

Visz-lát! Csa-ó! Szi-a!Jó es-tét!

a)  Van több olyan köszönés is, amelyiket mindegyik napszakkal összekötheted. 
Miért? Beszéljétek meg!
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Játsszunk! Olvasd el a mondókát hangosan!
a)  A gazda és a ludak elfelejtettek köszönni egymásnak. Köszönj helyettük írás-

ban! A mondóka végén köszönj is el helyettük!

7. 

Milyen sorrendben szerepeltek a mondókában a következő mondatok és ké-
pek? Jelöld nyilakkal a sorrendjüket!

8. 

Osszátok ki egymás közt a szerepeket! Játsszátok el a történetet!
Váltogassátok a szereplőket! Figyeljétek meg, ki hogyan játssza a szerepét!

9. 

Olvasd el a következő bemutatkozó mondatokat! Kinek a bemutatkozását ol-
vastad? Segít a nagy kép.

5. 

Nézd meg az arcképeket! Karikázd be azoknak az arcképét, akik a nagy képen 
is szerepeltek!

6. 

a)  Egészítsd ki a képeken látható emberek nevét! Szólítsd meg őket életkoruknak 
megfelelően! Írd le a kép alá!

b) Utána köss össze kettőt-kettőt! A párod köszönjön helyettük a nevükben!

a) Kösd össze a képeket és a buborékokban lévő mondatokat!

Szi-asz-tok! 
Fe-ke-te Már-ton va-gyok. 

Szó-lít-hat-tok Mar-ci-nak. Sze-re-tek
fo-ciz-ni és ol-vas-ni.

Mol-nár Fe-renc 
a ne-vem.

Egy kis-lá-nyom van, 
a-ki má-so-dik

osz-tá-lyos.

Üd-vö-zöl-lek!
Sza-bó Zol-tán-nak

hív-nak. 
Gye-re-kek ta-ní-tá-sá-val 

fog-lal-ko-zom.

is szerepeltek!

Lász- Zol-

Zsu- Gá- Már-
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Játsszunk! Olvasd el a mondókát hangosan!
a)  A gazda és a ludak elfelejtettek köszönni egymásnak. Köszönj helyettük írás-

ban! A mondóka végén köszönj is el helyettük!

7. 

b) Hány mondatból áll a szöveg? 
c) Hányadik mondatból derül ki, hogy mitől félnek a ludak? 

Milyen sorrendben szerepeltek a mondókában a következő mondatok és ké-
pek? Jelöld nyilakkal a sorrendjüket!

8. 

Osszátok ki egymás közt a szerepeket! Játsszátok el a történetet!
Váltogassátok a szereplőket! Figyeljétek meg, ki hogyan játssza a szerepét!

9. 

– Gyertek haza, ludaim!
– Nem merünk!
– Miért?
– Félünk!
– Mitől?
– Farkastól!
– Hol a farkas?

– Bokorban!
– Mit csinál?
– Mosdik!
– Miben mosdik?
– Aranymedencében!
– Mibe törülközik?
– Kis cica farkába!

Mitől?

Mibe törülközik?

Hol a farkas?

Miben mosdik?

Amikor összetalálkozunk valakivel, mindig köszönünk. Mindenkit 
udvariasan és kedvesen, az életkorának és a napszaknak megfe-
lelően köszöntünk. A felnőtteket a keresztnevükön vagy a foglal-
kozásuk nevén, utána a bácsi vagy a néni szóval szólítjuk meg.
Bemutatkozáskor a teljes nevünket használjuk.
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ÁLLATVÁSÁR
Érzéseink kifejezése 

Mi mindent látsz a képen? Mi történik az egyes szereplők között?
Sorold fel a képen látható állatokat! Milyen érzéseket fejeznek ki a jelenetek szereplői?
Válasszatok ki páronként egy-egy jelenetet a képről! Játsszátok el az osztály előtt!

Figyeld meg a következő képeket! Milyen érzést fejeznek ki? Beszéljétek meg!
a) Kösd össze a szókártyákat az arckifejezésekkel!

1. 

  Olvasd fel más-más érzésekkel az alábbi mondatot a fenti kis képek alapján!
A sza-ma-rat vesz-szük meg.

2. 

a) Mi segített a különböző érzelmek kifejezésében? Beszéljétek meg!
b)  Mikor mondanád szomorúan, és mikor vidáman ugyanezt a mondatot? Beszéld 

meg a pároddal!

meg-le-pő-dött vi-dám szo-mo-rú dü-hös csa-ló-dott iz-ga-tott

Milyen érzéseket keltenek benned a képeken látott tárgyak? Húzd alá!3. 

Olvasd el a következő mondatokat! Mutogass el egyet a csoportodnak! A tár-
said találják ki, melyik mondatot mutogattad el!

4. 
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Nem vesz-szük meg a kecs-két!

Tes-sék he-lyet fog-lal-ni! Vi-gyázz, meg ne húzd a te-hén far-kát!

Egy ki-csit csen-de-seb-ben! Ar-ra van az ál-lat-vá-sár!

Milyen érzéseket keltenek benned a képeken látott tárgyak? Húzd alá!3. 

Olvasd el a következő mondatokat! Mutogass el egyet a csoportodnak! A tár-
said találják ki, melyik mondatot mutogattad el!

4. 

a) Találj ki rövid történetet a nyilakat követve! Fejezd be többféleképpen!

ö-röm
fé-le-lem
düh

iz-ga-lom
bá-nat
cso-dál-ko-zás

csa-ló-dás
ö-röm
i-rigy-ség

sér-tő-dött-ség
bol-dog-ság
kí-ván-csi-ság

Érzéseidet, gondolataidat sokféleképpen közölheted. Beszéddel, 
mozdulatokkal, arckifejezésekkel vagy akár rajzzal, jelekkel.
Beszéd közben nem csupán a szavak megválasztására kell 
ügyelned.
Figyelj arra is, hogyan mondod ki őket!
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Mi történik a képen? Meséld el részletesen!
Sorold fel az élőlényeket a képen! Gyűjts az állatok és a 
növények csoportjába is szavakat!
Sorold fel a képről az élettelen dolgok neveit!
Hány ember szerepel a képen? Mit csinálnak? Alkossatok 
mondatokat felváltva, mondatláncban!

KIRÁNDUL A CSALÁD

Kinek, minek az árnyékát látod? Mondd el! Kösd össze a hozzá illő kérdéssel!1. 

Olvasd el a szókártyákat! Egészítsd ki a hiányos mondatokat az itt felsorolt
szavakkal a következő oldalon!

2. 

a) Mely árnyékképek nem szerepeltek a nagy képen? Karikázd be!
b) Figyeld meg az írásjelet a kérdések végén!
c) Mondd el, milyen írásjelet tennél a válaszaid végére!

kutyáját láttunk húgommal csomagjainkat

Ki? Mi?

Melyik szóval fejezzük ki a következő mondatokat? Húzd alá a szósorban! 
Az utolsó mondatot te fejezd ki egy szóval! Írd le!

4. 

Tagold szavakra a mondatokat álló egyenes vonalakkal!
a)  Írd át kék ceruzával a mondatkezdő nagybetűket és a mondatok végén talál-

ható írásjeleket!
b)  Kinek a mondatait idézhettük a nagy kép szereplői közül? Írd be a nagy képbe 

a mondat számát a szereplő fölé! 
c)  Másold le a mondatokat a füzetedbe!

3. 

A mondat fogalma és helyesírása
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A hosszú útra Bobit, a család  is magunkkal vittük.

Mit?

A kiránduláson sokféle állatot       . A kirándulás

Mit csináltunk?

A a hollókői vár romjai mellett raktuk le.

Miket?

1. Majólmegyajáték.   2. Látodaztaszépmókust?   3. Holnaptalálkozunkamozielőtt!

Vízbe merülve megmosakszik.

tusol        fürdik        úszik

Nem mond igazat.

beszél        fecseg        hazudik

A reggeltől délig tartó napszak.

délután        délelőtt        este

A hétfő utáni, szerda előtti nap.

végére nagyon elfáradtunk.

A hétvégén Hollókőre kirándultam a szüleimmel és a                                                         .

a) Számold meg, hány szóból áll az utolsó mondat! Írd a négyzetbe!

Kivel?

Melyik szóval fejezzük ki a következő mondatokat? Húzd alá a szósorban! 
Az utolsó mondatot te fejezd ki egy szóval! Írd le!

4. 

Tagold szavakra a mondatokat álló egyenes vonalakkal!
a)  Írd át kék ceruzával a mondatkezdő nagybetűket és a mondatok végén talál-

ható írásjeleket!
b)  Kinek a mondatait idézhettük a nagy kép szereplői közül? Írd be a nagy képbe 

a mondat számát a szereplő fölé! 
c)  Másold le a mondatokat a füzetedbe!

3. 

Beszédünkkel, írásunkkal üzenetet fejezünk ki. A mondat az üzenet 
legkisebb egysége. Az üzenet egy vagy több mondatból áll. A mondat 
egy vagy több szóból áll. A mondatot mindig nagybetűvel kezdjük.
A mondat végére pontot (.), felkiáltójelet (!) vagy kérdőjelet (?) teszünk.
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HALLÓ! ... VISZONTHALLÁSRA!
Telefonálás, beszélgetés

Mi történik a képen? Meséld el!
Hány szereplőt látsz a képen?
Mi lehet az utcán bámészkodó emberek foglalkozása?
Vajon kinek telefonálnak a kép szereplői? Találd ki! Mondd el!
Olvasd fel a képen látott számokat! Minek a telefonszámát olvastad?

Olvasd el, mit mondanak a telefonban a történetben szereplő emberek!
a)  Kösd össze az alsó és a felső sor szereplői közül az egymással beszélőket! In-

dokold meg!

1. 

dokold meg!

Mindjárt kész 
az ebéd, 

siess haza!
Segítsenek, kérem, 

tűz ütött ki a szomszéd
házban!

Halló! Mentők? 
Kovács Tamás vagyok.

Á, látom, közben 
megérkeztek!

Olvasd el a versrészletet!
a) Osszátok ki egymás közt a szerepeket! Játsszátok el a történetet! 
b) Váltogassátok a szereplőket! Figyeljétek meg, ki hogyan játssza a szerepét!

2. 

Olvasd el a következő mondatokat! Kinek kell telefonálnod? Húzd alá!
Utána játszd el a pároddal a jeleneteket!

3. 

4. 
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Olvasd el a versrészletet!
a) Osszátok ki egymás közt a szerepeket! Játsszátok el a történetet! 
b) Váltogassátok a szereplőket! Figyeljétek meg, ki hogyan játssza a szerepét!

2. 

Olvasd el a következő mondatokat! Kinek kell telefonálnod? Húzd alá!
Utána játszd el a pároddal a jeleneteket!

3. 

1)  Hívd föl az iskolából hiányzó osztálytársadat! A társad mobiltelefonját az apu-
kája veszi föl. Érdeklődj a betegségéről és a hogyléte felől!

2)  Hívd föl az anyukádat! Mondd el neki, hogy később fejeződik be az úszásedzés!
3) Elfelejtetted felírni a házi feladatot. Érdeklődj telefonon a barátodtól!

Csing-csöng 
a telefon.
− Édesapa
nincs itthon!
− Mikor jön meg?
− Nem tudom.

Majtényi Erik: A telefon

Történt talán
valami?
Tessék csak
megmondani!
Majd én átadom
neki.

− Igen.
Itt a kisfia …
A nagyobbik: Palika.
Hol is van 
a ceruza meg a papír…
Már diktálhat!

(részlet)

Alkoss mondatokat az összekeveredett szavakból!
a) Számozással jelöld a szavak sorrendjét! 
b) Írd le a mondatokat! Ügyelj a helyesírásra!
c) Foglald össze a tanultakat a saját szavaiddal!

telefonbeszélgetés    illik    köszönni    és    A    elején    bemutatkozni.

fogalmazz    röviden!    Telefonáláskor

el!    köszönj    A    végén 

4. 
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JÁTÉK A BETŰKKEL
A hangok és a betűk megkülönböztetése

Mi történik a képen? Meséld el!
Sorold fel a képen látható állatokat! Mondd el, mit sportolnak!
Melyik téli sportot próbáltad már ki a képen látott sportok közül?
Meséld el a társaidnak!
Milyen hangja van a síelő állatoknak és a repülőnek? Olvasd el a 
képről! Utánozd a hangjukat!

Olvasd el a verset! Vizsgáld meg a verssorokat és a sorokat alkotó szavakat!
a) Melyik verssor áll négy szóból és négy szótagból? Keresd meg! Húzd alá!
b) Egészítsd ki a vers alatt lévő mondatokat!

1. 

Hó, hohó, hó!
Megjött, hull már
dombra, fára
a hófehér hó!

Szánkázik a füles medve,
Korcsolyázik, így van kedve.
Fóka száguld szánkón, bobon,
hógolyózik a friss havon.

Hó, hohó, hó!
Itt van, hull már,
esik, szakad
a hófehér hó!

Kóródi Bence

Hó, hohó, hó!

1) A vers  sorból áll. 

2) A második sort  szó alkotja.

3) A harmadik sor első szava  hangból és  betűből áll.

4) A hatodik sor első szava  hangból és  betűből áll.

5) A tizedik sor első szava  hangból és  betűből áll.

Olvasd el a hópelyhekre írt betűket!
a)  Milyen formájú hópehelybe kerültek az egy jegyből álló betűk? Milyenbe a két 

jegyből álló betűk? Rajzold a keretbe!
b)  Írd le a betűket írott betűkkel a rajzok mellé!

2. 

Sporteszközök betűit kevertük össze. Melyek ezek? Írd le!
a) Mely sportágakban használjuk az eszközöket? Mondd el!
b) Hány betűből állnak a szavak? Írd le melléjük!

3. 

Olvasd fel a szó- és mondatpárokat! Hogyan ejtetted a kettőzött betűt?
a) A kétjegyű betűnek melyik jegyét kettőztük? Mondd el!
b) Pótold a hiányzó szavakat!

4. 

Hogyan lesz a télből nyár? Hogy jutsz el a lábtól fejig?
Alkoss szóláncot! Mindig csak egy betűt változtathatsz!

5. 

II. A HANGOK, A BETŰK, A SZÓTAGOK ÉS A SZÓTAGOLÁS
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Olvasd el a hópelyhekre írt betűket!
a)  Milyen formájú hópehelybe kerültek az egy jegyből álló betűk? Milyenbe a két 

jegyből álló betűk? Rajzold a keretbe!
b)  Írd le a betűket írott betűkkel a rajzok mellé!

2. 

Sporteszközök betűit kevertük össze. Melyek ezek? Írd le!
a) Mely sportágakban használjuk az eszközöket? Mondd el!
b) Hány betűből állnak a szavak? Írd le melléjük!

3. 

Olvasd fel a szó- és mondatpárokat! Hogyan ejtetted a kettőzött betűt?
a) A kétjegyű betűnek melyik jegyét kettőztük? Mondd el!
b) Pótold a hiányzó szavakat!

4. 

Hogyan lesz a télből nyár? Hogy jutsz el a lábtól fejig?
Alkoss szóláncot! Mindig csak egy betűt változtathatsz!

5. 

fejel – fejjel hasal – hassal fülel – 

Horgász. – Horgássz! Játszunk. – Játsszunk! Mászunk. – 

Egyjegyű betűk: 

Kétjegyű betűk: 

tél,

láb,

nyár

fej

m

k
ny

sz

zs

ly

ty

cs gy
z

d b

l

A szavakat szótagokra és beszédhangokra bonthatjuk.
A beszédhangokat írásban betűkkel jelöljük. A betűk állhatnak egy 
vagy két jegyből. Egyetlen háromjegyű betűnk a dzs. A kétjegyű 
betűknek csak az első jegyét kettőzzük (cs, ccs; ty, tty; sz, ssz).
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AKADÁLLYAL VAGY ANÉLKÜL?
A mássalhangzók és a magánhangzók

Mit látsz a képen? Meséld el!
Milyen bábokat látsz a képen? Milyen bábok szerepelnek az 
előadáson?
Mely betűk tavalyi hívóképeit ismered fel a képen? Mondd ki 
hangosan a nevüket!
Nevezd meg a hívóképek első betűjét! Utána hangoztasd 
magát a hangot!
Hogyan mozog a nyelved, és hogyan tartod a szádat, ami-
kor a beszédhangokat kimondod? Figyeld meg tükörben!

Olvassátok fel közösen a mondókát! A nagy kép melyik szereplőjéről szólhat? 1. 

Olvasd fel a kártyákba írt betűket! Figyeld meg közben a szádat a tükörben!
a) Mely hangok ejtésekor kerek a szád? Melyeknél széles, mosolygós?
b) A mondóka mely szavaiból vannak a betűk? Karikázd be a kártya színével!

2. 

Mondd ki az állatok nevét lassan! Mely hangokat tudtad akadály nélkül kimon-
dani? Írd le a betűjét az állat mellé!

3. 

Lóg a lába, lóga,
Nincsen semmi dolga,

Mert ha dolga volna,
a lába nem lógna.

Mely hangok hiányoznak a szavakból? Szóban pótold! Ezek a hangok a ma-
gánhangzók.
a) Írd le a szavakat a füzetedbe! Több megoldás is lehetséges.

4. 

Mely bábok szerepelnek a nagy képen? Karikázd be! Mondd ki a nevüket!
a)  Mondd ki azt a hangot, amelyikkel a nevük kezdődik! Írd a bábok alá a betű-

jüket!

5. 

Mondd ki az állatok nevét lassan! Segítenek a magánhangzókat jelölő betűk. 6. 

Olvasd el a betűket! Mondd ki a mássalhangzókat! 
a) Hol ütközik akadályba a kiáramló levegő? Figyeld meg a tükör előtt!
b) Melyik hang a kivétel? Miért? Karikázd be a betűjét!

7. 
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