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A kiadvány 2017. február 2-tól tankönyvi engedélyt kapott a TKV/28-10/2017. számú határozattal.
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A könyvben felhasználásra került a Szavakon innen, szavakon túl – Olvasás  munkafüzet 2. osztályosoknak 1. kötet 
című mű, Műszaki Kiadó, 2008. Szerzők: Jegesi Krisztina, N. Császi Ildikó. Grafikus: Bódi Katalin. 
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Az újgenerációs tankönyv az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Program 3.1.2-B/13-2013-0001 számú, „A Nemzeti alaptan-
tervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és Nemzeti Köznevelési 
Portál fejlesztése” című projektje keretében készült. A projekt 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

Nyomta és kötötte:
Felelős vezető: 
A nyomdai megrendelés törzsszáma: 

Európai Szociális
Alap

           2.
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Táska, iskola

3

Európai Szociális
Alap

            1. Rajzold át a formákat! Közülük melyikről hallottál a Táska, iskola című 
versben? Karikázd be!

           2. Melyik tárgyat használjuk az iskolában? Színezd ki!

            3. Figyeld meg a színes ceruzák sorrendjét! 
Karikázd be azokat, amelyek ilyen sorrendben következnek:        !Karikázd be azokat, amelyek ilyen sorrendben következnek:        !

            4. Olvasd el a mondatokat! Rajzold le!

A piros labda 
nagyobb, 

mint a sárga.

Nem a sárga vonalzó 
a hosszabb, 

hanem a kék.

A piros nadrágnak 
van zsebe, 

de a sárgának nincs.
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            5.

4
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            5.

            6.

            7.

            8.

Nézd meg a nagy képet! Válaszolj a kérdésekre írásban!

Merre néz? Húzd alá!

Igaz vagy hamis? Karikázd be!

Rajzolj a térképen…

Hol van a pék-ség? 

Hol le-het ci-pőt ven-ni?   

Hol van a könyv-tár?  

jobb-ra          bal-ra

jobb-ra          bal-ra

jobb-ra          bal-ra

jobb-ra          bal-ra

A könyv-tár mö-gött áll egy szo-bor.  I H
A pék-ség mel-lett van az ó-vo-da.  I H
A kór-ház e-lőtt áll egy men-tő-a-u-tó. I H
Az is-ko-la ut-cá-já-ban van az ó-vo-da. I H
A kór-ház és a könyv-tár egy-más mel-lett van. I H

az is-ko-la e-lé egy gye-re-ket!
a pos-ta fö-lé egy ma-da-rat!
a busz mö-gé egy a-u-tót!
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          10.

          11.

            9.
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Válassz két tárgyat! Mondd el a párod-
nak, hol van! 

a)  Melyik kép van a gomb és a sál kö-
zött?  Karikázd be piros ceruzával!

b)  Melyik kép van a fonal jobb oldalán? 
Karikázd be kék ceruzával!

Mi mindent látsz a képeken? Mondd ki! Melyik tárgy vagy állat nem illik 
a többi közé? Miért? Színezd ki! 

Melyik tündér megy jobbra? Színezd ki!
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7

          12. Mit látsz a képeken? Keresd meg a szavak kezdőbetűjét! Kösd  össze a 
képeket a kezdőbetűkkel!
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            1.            1.

            2.

            3.

            4.

            

            

Szeptemberi töprengés

8

Mit tesz az, aki töpreng? Húzd alá!

Melyik madárról van szó a versben? Karikázd be!

Milyen irányba szállna a költő? Pipáld ki! (É = észak, D = dél, K = kelet, 
NY = nyugat)

Húzd alá az összecsengő szavakat!

            2.

  a-gyal            á-gyaz          tör             tö-ri a fe-jét

gon-dol-ko-dik               fon-tol-gat             söp-rö-get

É

D

KNY

 

É

D

KNY

 

É

D

KNY

 

É

D

KNY

 

Le is te-szek vég-leg ró-la,
csak a-zért se le-szek gó-lya.
In-kább já-rok ó-vo-dá-ba,
az-u-tán majd is-ko-lá-ba.

S mi-re min-det mind ki-jár-tam,
s még-se nő-ne ki a szár-nyam,
tu-dom már, hogy mit csi-nál-jak:
el-sze-gő-döm pi-ló-tá-nak.
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            1.

Ezt már tudom 1.

9

Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyik hangot, hangokat hallod a szó-
ban? Kösd össze a képeket a szájtartással!

A szavak hangjait jelölő karikák helyére beírtunk pár betűt. Figyeld 
meg őket! Melyik képhez melyik sor tartozik? Kösd össze!

o a e í é a á a o o óe e ő

            2.

Felismered a betűket? Írd át színes ceruzával! Melyik hang helyét szí-
neztük ki a képek alatt? Kösd össze a képeket a betűkkel!

            3.
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            1.

            2.

            3.

            4.
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A kirakón értelmes szavak szótagjait látod. Színezd egyformára az ösz-
szetartozó darabokat! Mondj mondatokat a szavakkal!

rá-

-di-

-ó

pe- -rec

-bály

sza-

lab- -da

Olvasd el a szavakat! Hol dolgoznak, milyen munkát végeznek ezek az 
emberek? Mondd el! Milyen munkaeszközöket használnak? Kösd össze 
a képeket a szavakkal!

Olvasd el a szavakat! Keress az egymás mellett lévő szavakban egy új 
szót! Karikázd be! Rajzold le!

Olvasd el a szókártyákra írt szavakat! Kösd össze az összetartozókat!

va-dász

ker-tész

fod-rász

so-főr

bo-hóc

sza-kács

pin-cér

mér-nök

 ma-dár  da-rázs      ka-csa  lán-gos    kony-ha  jó-szág       for-ma  ci-pő

PA-TAK

GA-RÁZS

KÖ-TÉNY

HÓ-NAP

KI-RÁLY
DO-BOZ

ZSÁ-MOLY

ki-rály
pa-tak

hó-nap

kö-tény

do-boz
ga-rázs

zsá-moly

            5.Ezt már tudom 2.
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Keress értelmes szavakat a betűsorban! Karikázd be! Olvasd el a sza-
vakból összeálló mondatot! Mikor és kinek mondanád ezt a mondatot? 
Mondd el!

Olvasd el! Hol találkoztál már ezekkel a feliratokkal? Meséld el! Kösd 
össze a képekkel a szavakat!

Olvasd el a mondatokat! Fejezd be a rajzokat!

Melyik mondat nem igaz? Húzd át piros ceruzával! 

s k o k o s h t e n g e d m ő s z a m á r d e s b s z e n v e d v a l

nyitva rajt étlap földszint

Színezd
sárgára a középső sapkát, 
kékre a jobb oldalit,
pirosra a bal oldalit!

Rajzolj
sálat a kék sapka mellé,
sárga bojtot a piros sapkára,
csíkokat a sárga sapkára!

A sárga bojtos sapka középen van.
A kék sapkához sál is tartozik. 
A piros sapkának van bojtja. 
A kék csíkos sapka a sárga sapka mellett van.

            5.

            6.

            7.

            8.
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            2.

            3.

            4.

            5.
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A vadgalamb és a szarka

            2.

            1.Karikázd be a történetben szereplő állatokat!

Melyik állítás igaz a vadgalambra? Húzd alá!

A varjúfélék családjába tartozik.

Egész életében ugyanaz a társa.

Fekete-fehér a tollazata.

A nőstény építi a fészket.

Jellegzetes a hangja: ku-kuú-kuh.

Miért haragudott meg a szarka galambra?
Pipáld ki a helyes megoldást!

Mert nem volt igyekvő tanítvány.  

Mert búgó hangját: „Túdom, túdom!” sértőnek találta a szarka.  

Mert nem követte az utasításait.  

Igaz (I) vagy hamis (H)!

A szarka erős, biztonságos fészket tud építeni.  

A vadgalamb ezért őt kérte arra, hogy tanítsa meg fészket rakni.  

Olyan fészket szeretett volna építeni, amihez a héja hozzáférhet.  

A vadgalamb folyamatosan búgó hangot adott ki.  

Ezt a szarka úgy értette, hogy "nem tudom"!  

Milyen a vadgalamb fészke? Írd le!
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Almaszüret

Olvasd el az almákra írt betűket! Melyiket melyik ládába tennéd? Szí-
nezd a ládák színeivel egyforma színűre az almákat!

A E IÁ É Í

í i áe a é

            2.

            1.

b) Gyűjts a és á hangot tartalmazó szavakat a képről! Írd le őket!

a) Mit látsz a képen? Miben hasonlít a valósághoz, miben különbözik 
tőle? Indokold meg! 
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            4.

            5.

            6.
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Mit látsz a képeken? Mondd ki! Keress olyan képet, amelyik az alma szó 
utolsó hangjával kezdődik! Kösd össze! Folytasd a sort!

Rajzolj…
a) a fára öt almát!
b) a fa alá egy kutyát!
c) a kutya mellé egy labdát!

utolsó hangjával kezdődik! Kösd össze! Folytasd a sort!

Mit látsz a képen? Keresd meg a szócsoportban! Húzd alá!

Mit látsz a képeken? Írd le!

 kar var
 kár kér
 vár vér

 már szín
 mar szén
 hat mér

 bal szel
 haj szél
 héj bál

            1.
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Erre csörög…

Színezd ki pirossal azokat a négyzeteket, amelyekben ö betű van. Szí-
nezd ki a formát az üres négyzetrácsban is!

Rakd sorrendbe az összekeveredett betűket! Írd le a szavakat!

Melyik szótag hiányzik a szóból? Írd be a hiányzó szótagot! Segítenek 
a képek.

ü ő ű ü ő ű ü

ű ü ö ü ö ü ó

ü ö ü ö ü ö o

ü ü ö ü ö ü ü

ű ű ü ö ü ő ű

ó ü ó ü ű ü ő

ü ő ő ü ű ó ü

lo  ló fü  lődo  nó po  ló

            1.

            2.

            3.
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            1.

            2.

            3.

            4.

Gesztenyéző
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fabrikálok potty bele

néhányan barna bábot

gesztenye bábszínházam

Adj nevet a gesztenyefiguráknak!

Mely szavak rímelnek Kösd össze őket!

Hogyan készítsünk gesztenyepürét? Számozd a sorrendnek megfelelő-
en az eseményeket! 

A gesztenyelovag című történet (Ok. 23. o.) elolvasása után döntsd el, 
igazak (I) vagy hamisak (H) az állítások!

Ez a történet télen játszódik.   

A főszereplőt Tominak hívják.  

A kisfiú várat épít.  

Királyt keres a várhoz.  

Öt gesztenyéből épít figurát.  

Ez a vitéz lesz a gesztenyelovag.  

A masszát reszeljük le vagy 
nyomjuk át krumplinyomón!  

Olvasszuk ki a fagyasztott gesz-
tenyemasszát!  

Verjük fel habbá a tejszínt!  

A masszát és a tejszínt rétegezve 
helyezzük kehelybe!  

Adj nevet a gesztenyefiguráknak!
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