Olvasókönyv
3. osztályosoknak
I. kötet

Eszterházy Károly Egyetem
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Olvasokonyv_3_1.indd 1

2017. 02. 22. 14:30

Ismét együtt! Ismételjünk!

Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zuzmarásak.
Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.
Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,
a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek,
tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,
ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.
Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell
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Nyári élmények
Mesélj, hogy telt a nyár! Milyen izgalmas kalandokban volt részed? Mondd el az egyik nagyon jó élményedet! Mesélj el egy
kevésbé jó eseményt is!
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1.

Figyeld meg a képeket! Alkossatok párban történeteket az eseményekhez! Adjatok új címeket a képeknek!

2.

Válassz egy képet! Kinek és milyen sms-t küldenél onnan?

5
Olvasokonyv_3_1.indd 5

2017. 02. 22. 14:31

Ezt már tudom
Elmúlt a nyár, elkezdődött az iskola. Mennyi mindent tudsz már?
Mi mindenre emlékszel még az előző években tanultakból? Nézzük meg együtt!

1.

Kiről, miről olvastatok a tavalyi tanévben? Csoportban gyűjtsetek minél több mesecímet!

2.

Némán mutogasd el egy általad kiválasztott mese címét! A többiek találják ki, mire gondoltál! Utána cseréljetek szerepet!

3.

Válassz ki egyet az olvasmányok közül! Meséld el a tartalmát a
társadnak!

4.

Tavalyi olvasmányaid közül válaszd ki a kedvenc népmeséidet!
Írd le a címüket a füzetedbe!
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5.

Találj ki egy mesét az alábbi kártyákból a társaddal! A kártyák
sorrendjéről ti dönthettek.

6.

Olvasd fel az alábbi szavakat, szókapcsolatokat oszloponként!
Alkoss mondatokat a szókapcsolatokkal!
magas vár

félelem

szedte a lábát

teli tál

élelem

nézte a ládát

festett kép

béremet

adott egy fonalat

táltos paripa

fáradt pék

képemet

rajzolt egy vonalat

trükkös bandita

7.

illatos sáfrány
tűzokádó sárkány

Alkoss a két szóoszlop szavaival szókapcsolatokat!
a) Használj fel az oszlopokból minden szót! Írd le a füzetedbe!
kacsalábon forgó

innen

hetedhét

királyfi

üveghegyen

királyom

hétfejű

királylány

világszép

sárkány

felséges

vár

legkisebb

országon

b) Mondj mondatot minden leírt szókapcsolattal!

8.

Mesélj egy történetet a kirakott kártyák segítségével! Ne változtass a kártyák sorrendjén!
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9.

Mondd el, milyen szövegből származnak a mondatok! Indokold
meg! Segítenek a szókártyák.
Találós
kérdés?

Vers?

Mese?

Akármilyen büdös-sáros,
mégiscsak jó hely
a város!

Volt egyszer egy
darázs-garázs.
Élt benne négy
fürkészdarázs.

Holnap megnézzük
a Balatont.

Egy kis házban öt kis szoba
sorakozik szépen,
öt kis ember bújik oda
melegedni télen.
Mi az?
Még ma is élnek, ha
meg nem haltak.

Volt egyszer egy
szegény ember,
annak volt
három fia.

10.

Levél?

Remélem, nemsokára
láthatlak!

Mit jelentenek az alábbi közmondások, szólások?
Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
Nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
Túljár az eszén.

11.

Lóvá tesz.

Játssz el egy közmondást vagy szólást! A többiek találják ki,
melyikre gondoltál!
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12.

Keressétek meg az összecsengő végű szópárokat!
szóval
mit akarok
Eszterke
túró
Vácott

13.

14.

jóval

tettesse

gyúró

már hat

várhat

tesztelte

mehet

tehet

kettese

cicafarok

játszott

lehet

író

szeress

bíró
keress

Keressetek olyan szavakat, amelyek összecsengenek az itt olvashatóakkal!
király

város

táska

piros

képek

kalap

Olvassátok el a verset! Figyeljétek meg a sorok végét! Mit vesztek észre?

Paripám csodaszép pejkó
Amikor paripám ballag,
Odanéz valahány csillag.
Amikor paripám táncol,
Odanéz a nap is százszor.

Paripám csodaszép pejkó,
Ide lép, oda lép, hejhó!
Hegyen át, vizen át vágtat,
Nem adom, ha igérsz százat.

Weöres Sándor
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MAGAZIN

SZEPTEM

R
E
B

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

Rigó Béla

Az angyalok vezére
Szent Mihály hatalmas kardjával minden gonoszt legyőz.
Angyalszárnyakkal és a legyőzött sárkánnyal szokták
ábrázolni. A sárkány a gonosz
jelképe. Szent Mihályt neve
napján, szeptember 29-én ünneplik. Innen származik a hónap egyik régi neve is: Szent
Mihály hava.

Tisztelt Szülő!
Gyermeke nem egy tündér!
Jobb, ha tudja,
gyűröttek a szárnyai,
kiöntötte a hajnali harmatot,
verekszik a varázspálcával,
itt csak egy csoda segíthet.
Így a vasorrúbába-képzőbe
se veszik fel.
Tündérelje meg magát!
Nahát!…
Tündértanító néni!
Csak tessék szigorúan
hátrakötni a sarkát!
Minket is így neveltek.
Azért jár iskolába,
legyen tündér a talpán.
További tisztelettel…
Tündériskola – részlet
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SZEPTEMBERI
SZÜLETÉSNAPOSOK

IDŐJÁRÁS-JELENTÉS

SZEPTEMBER

Szent-Györgyi Albert
orvos, kutató,
a C-vitamin felfedezője
Puskás Tivadar
mérnök, a telefonhírmondó feltalálója
Tamási Áron
erdélyi magyar író
Széchenyi István gróf
politikus,
„a legnagyobb magyar”
Benedek Elek
író, újságíró,
„a nagy mesemondó”

NYELVELŐ

Nemcsak az időre vagy egy időszakra,
hanem élőlényekre is mondhatjuk azt a
szót, hogy szeles. Ilyenkor a szeles szavunk gyors, de meggondolatlan, kapkodó,
szeleburdi értelmet nyer. Szél úrfi is ilyen:
nemcsak fújni, de rosszalkodni is tud ám!
Összevissza képes száguldozni, lesodorja
a kalapunkat és a faleveleket, szemünkbe
fújja a port, és becsap ajtót, ablakot.

Felelj, ha tudsz!
Miért szeptember táján hajtják be az ólakba, istállókba a szabadon tartott
állatokat?
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SZEPTEMBER
SZEPTEMBER 8.

FONTOS NAPOK

Az írástudatlanság elleni
küzdelem nemzetközi napja

Európában szinte mindenki tud olvasni és írni.
Vannak azonban a világban olyan országok,
ahol a lakosok fele írástudatlan. Ezen a napon
arra szólítanak fel mindenkit, hogy tegyen
azért, hogy a világon mindenki megtanulhasson olvasni és írni.

A lakosság fele
nem tud írni-olvasni

Mindenki tud
írni-olvasni

SZEPTEMBER 30.

A népmese napja

Benedek Elek, „a nagy mesemondó” születésnapját választotta a Magyar Olvasástársaság
a népmese napjának megünneplésére. Ezen
a napon felolvasásokat, országos rendezvényeket szerveznek, hogy a népmesék a most
felnövekvő gyermekekhez is eljussanak.

Könyvajánló

Gondoltad volna?
A hét latinul: septem [ejtsd: szeptem]. Innen
kapta kilencedik hónapunk a nevét. Kilencedik? Hogyan lett a hétből kilenc? A szeptember a régi római naptárban valóban
a hetedik hónap volt. A rómaiak tíz hónapra osztották fel az évet. Ennek emlékét őrzi
mostani, tizenkét hónapos naptárunk utolsó négy hónapjának neve: szeptember (VII.),
október (VIII.), november (IX.) és december
(X.). A januárt és a februárt később toldották
be a naptárba.

Berg Judit Rumini című könyvét 2007ben az Év Gyermekkönyve Díjjal tüntették
ki. Rumini és barátai számos kalandban
vesznek részt. Izgalmas a könyv, ahogy a
felnőttek mondják: letehetetlen. Neked is
ajánljuk, kezdd el olvasni!
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Mit és hogyan olvass?

Felírva minden a világon,
nyilván ezen nem múlik már,
hanem csupán az olvasáson…
Ki mit talál, mit nem talál.
Lászlóff y Aladár: Jelképek – részlet
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Nyelvtörők minden napra
Játsszunk! Az alábbi gyakorlatokkal fejlesztheted az emlékezőtehetségedet, a figyelmedet. Érthetőbb lesz a beszéded, ha figyelsz
arra, hogyan ejted a szavakat. Kipróbálhatod magad: milyen gyorsan tudod hiba nélkül elmondani a nyelvtörőket. Próbálgasd gyakran! Hidd el, egyre nagyobb sikerélményed lesz!

1.

Vegyél egy nagy levegőt! Próbáld ki, meddig bírod egy levegővétellel elmondani az alábbiakat! Azután próbáld meg soronként
felváltva mondani a társaddal!
Hétfőn szőlőt eszem,
kedden cseresznyét,
szerdán szőlőt eszem,
csütörtökön cseresznyét...

2.

Januárban itthon vagyok,
februárban vidéken,
márciusban itthon vagyok,
áprilisban vidéken...

Olvasd fel Weöres Sándor Robogó szekerek című
versének részletét! Figyeld a vers lüktetését!
Koppints, dobbants a vers ütemére!
„Súlyos muraközi ló dobog, a kövön a pata kopog, a paripa fölnyihog – a falon a ló feje, hó-szinen a fekete, tovasuhan – ablakon
és puha keszekusza mennyei álmokon átfut az árnyék.”

3.

Olvasd fel a mondatokat, vagy játszd el a tartalmukat a megadott hangulatnak megfelelően!
Szerinted ez így helyes?

szomorúan, kétkedve,
bizonytalanul, haragosan

Ezt nem kellett volna!

pironkodva, haragosan,
elgondolkodva, félve

Ezt nem engedhetem.

becsületesen, lemondón,
tiltakozva, haraggal
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4.

Mondd egyre gyorsabban az alábbi nyelvtörőket egy levegővétellel!
Nem minden fajta szarka farka
tarkabarka, csak a tarkabarka farkú
szarkafajta farka tarkabarka,
mert ha minden fajta szarka farka
tarkabarka volna, akkor minden
szarkafajta tarkabarka farkú
szarkafajta volna.

Itat a csetneki csikós a Tiszán.
Sárga cserépből csinált
csengő cseng a csetneki
csikós csikaja nyakán.
Nincs olyan szépen szóló
szép sípszó, mint a szászsebesi
szépen szóló szép sípszó.

Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.

Egy tucat kopasz kukac, meg
még egy tucat kopasz kukac,
az hány tucat kopasz kukac?

Egy icike-picike pocakos pocok pocakon pöckölte az icike-picike pocakos
pockot.
Erre az icike-picike pocakon pöckölt
pocakos pocok pocakon pöckölte
az icike-picike pocakot pöckölő
pocakos pockot.

Az ipafai papnak fapipája van,
ezért az ipafai fapipa
papi fapipa.
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Értem, amit olvasok
Miképpen tudod könnyebben megérteni, amit olvasol, és jobban
megjegyezni belőle azt, ami fontos neked? Hogyan lehet a szövegek
között egyszerűbben eligazodni? A következőkben ennek sajátíthatod el a fortélyait.

1.

Olvasd el az alábbi tanácsokat! Szerinted melyekkel tudsz jobban felkészülni az olvasásra? Melyek azok, amelyek a szöveg
megértését, megjegyzését segítik? Vitasd meg a társaddal!

Ha egy új szöveggel találkozol, először
fusd át a szemeddel! Állapítsd meg, mit
fogsz olvasni: verset, mesét, plakátot
vagy másféle szöveget!

Figyeld meg a címét!
Szerinted miről fog
szólni ez az olvasmány?

Olvasd el a szerző nevét!
Hallottál már róla?

Nézd meg a képeket!
A képek alapján mit
gondolsz a szöveg tartalmáról?

Becsüld meg, mennyi idő
alatt olvasod el ezt a szöveget!

Olvass bele itt-ott a szövegbe!
Határozd meg néhány szóval
a témáját! Mit tudsz már ezzel
kapcsolatban?
Mi az, ami érdekelne még?

Amikor egy új szöveggel találkozol egy
újságban vagy a munkafüzetedben, használhatod ezeket a jeleket:
már tudtam,
új információ,
többre vagyok kíváncsi,

Nyiss egy szókincsgyarapító
füzetet, és abba írd azokat
az ismeretlen szavakat,
kifejezéseket a jelentésükkel
együtt, amelyekkel olvasás
közben
találkozol!

ennél én többet tudok a témáról!
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