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Ismét együtt! Ismételjünk!

Húzd át postairónnal a vonalat! Csak a végén emeld fel a kezed!3.

Húzd át postairónnal a vonalat! Csak a végén emeld fel a kezed!1.

Mondd el az ábécét! Írd át kék színnel a magánhangzókat, pirossal a más-
salhangzókat!

2.

Írd le pontosan alakítva a kisbetűs ábécét!4.

Folytasd a megkezdett sorokat! Használd a 2. feladat színeit! 5.
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Írd le a mai nap dátumát! Írd le a lakóhelyed helységnevét és az utcátok 
nevét is!

10.

Húzd át postairónnal a vonalat! Csak a végén emeld fel a kezed!6.

Írd át különböző színekkel az egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű betűket!7.

Írd le a nagybetűs ábécét! Ügyelj a pontos alakításra!9.

 Húzd át postairónnal a vonalat! Csak a végén emeld fel a kezed!8.
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Alsó ívelés, felső ívelés

a) Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra!  1.

Mi jut eszedbe az alábbi szavak helyesírásáról? Folytasd a felsorolást!2.

a) Keresd meg a betűrácsban a szavakat! Írd le!3.

b) Válassz ki egy szót! Írj vele egy kérdő mondatot! Olvasd is fel!

b i l l e n ty ű

e n p t b o d ú

t g d ű s ű r ű

ű v k e sz ty ű a

j ú n i u s w s

b) Írj olyan szavakat, amelyekben ezek a betűkapcsolások előfordulnak! 
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Mi mindent látsz a képen? Nevezd meg őket! Írd le! 4.

Foglaljátok mondatba a falu és a falú szavakat! Párban dolgozzatok!6.

Ellenőrizd, értékeld órai munkádat (megoldás, helyesírás, külalak)!7.

a) Olvasd el  Varga Katalin: Ó, te marabu című versének  részletét! 5.

b) Húzd alá az -u, az -ú és az -ű végű szavakat! Írd le csoportosítva!

Sihi! Siklik a gyalu
dolgozik a marabu.
Házat épít magának
no meg Samu fiának.

Összeszalad a falu
dolgozik a marabu!
Nézd a házát, kék falú!
A kapu meg domború!

Homlokzatán bábu van,
lábán aranysaru van.
S ott egy daru. Mily könnyű!
Mintha szállna! Gyönyörű!

Hát az ablak s a zsalu?
Mondd, hol maradt, marabu?
Hű, bizony az lemaradt,
ablaknyílás sem maradt.

:

: :
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Harmadikosok vagyunk!

Húzd át postairónnal a vonalat lendületesen! Közben ne emeld fel a kezed!1.

Húzd át postairónnal a vonalat lendületesen! Közben ne emeld fel a kezed!4.

Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra! Az ékezeteket csak 
a betűkapcsolás után tedd ki!

2.

a) Jól figyeld meg a szavakat! Másold le! 3.

b) Bontsd szavakra a mondatot! Írd le írott betűkkel!
Áfonyamártásospároltbárányrólábrándozom.

álom álmos kormos

ólom ólmos karmos
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Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra! 5.

a) Másold le a szavakat! Figyelj a betűalakításra! 6.

a) Olvasd el Radnóti Miklós: Éjszaka című versét! Készíts rajzot hozzá!7.

b)  Csoportban dolgozzatok! Válasszatok ki egy szót, és alkossatok vele szó-
ban mondatokat!

lohol loholás loholással

lakol kor korhol korholás

 Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,
 alszik a pókháló közelében a légy a falon; 
 csönd van a házban, az éber egér se kapargál,
 alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, 
 kasban a méh, rózsában a rózsabogár, 
 alszik a pergő búzaszemekben a nyár, 
 alszik a holdban a láng  hideg érem az égen; 
 fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

b) Csoportosítsátok az aláhúzott szavakat a kérdések segítségével!

Mit csinál? Ki? Mi?
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Írd nyomtatott betűkkel!

Beszéld meg a társaddal, hogy hol találkozunk nagybetűs írással! Hol szok-
tuk használni? Miért alkalmazzuk ezt a betűtípust?

1.

Mi a véleményed a következő meghívókról? Melyik tetszik? Miért?2.

a) Milyen alkalmakra szoktunk meghívót küldeni? Írd le!

b)  Sorold fel, melyek azok az információk, amelyek egy szülinapi meghívó-
ra szükségesek!

SZÜLINAPI BULI!

Ide várlak: 

Ekkor: 

Szeretettel: 

MEGHÍVÓ
a Nagyszüleink játékai c. kiállítás megnyitójára.

Helyszín: 

Időpont: 

A belépés a meghívóval 
     ingyenes!

A szervezők

Kedves  ! 

Gyere el a születésnapi zsúromra! 

Cím:  

Dátum: 

Az ünnepelt:   

Ugye, eljössz?   Tel.:  
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A plakátok helye és szerepe

Figyeld meg jól a következő plakátokat!1.


