
Betûrôl betûre

Fonálbetû
a) Formáld meg a tanult betûket színes, vastag fonálból! Ragaszd fel ôket egy
papírlapra!
b) Hangoztasd azokat a betûket, amelyeket kiraktál!

Betûkbôl rajzok
Egészítsd ki a betûket rajzokká!

A L T
Mit rejt a kép?
Készíts rajzokat a tanult betûkbôl! Társaid feladata felismerni, hogy milyen be tû -
ket rejtenek a rajzok.

A hangok száma
a) Mondd ki, mit látsz a képeken! Írd a négyzetbe, hány hangból állnak a kiejtett
szavak!

b) Színezd ki azokat a képeket, ahol hosszú hangot ejtünk!

Babszembetû
Rendezzetek versenyt! Ki tud 3 perc alatt több betût kirakni babszemekbôl?
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Oda-vissza
a) Másold le a szavakat!

sós, mos, sav, sok, lát

b) Olvasd el visszafelé is a szavakat! Írd le így is ôket!

A vagy á?
a) Találd ki, melyik betû illik a szavakba!

a – á m , m m , m, p p , p , b b

b) Másolj le három kiegészített szót!

E vagy é?
a) Egészítsd ki a szavakat a megfelelô betûvel! 

e – é t , s, k, l , l, p

b) Másolj le négy kiegészített szót!

Melyik mássalhangzóval?
a) Mondd el, mit látsz a képeken! Kösd össze a képeket azokkal a betûkkel, ame-
lyek elôfordulnak a nevükben!

d t v f l r k
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b) Írd le a szavakat szótagolva!

Ejtjük, de nem írjuk
Ejtsd ki a következô szavakat! Majd másold le ôket szótagolva! 

fiú, fiók, dió, tea

Összekeveredett betûk
Találd ki, hogy mely szavak betûi keveredtek össze! Írd le a megtalált szavakat!

ôdfe, zôem, sôvé

Hol hosszú a magánhangzó?
Mondd ki, mit látsz a képeken! Jelöld színezéssel, hol ejtesz hosszú magánhangzót
a sza vak ban!

Gyurmabetûk
a) Formáld meg a következô betûket gyurmából!

i – í o – ó ö – ô u – ú ü – û
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b) Másolj ki az olvasókönyvbôl olyan szavakat, amelyek ezekkel a betûkkel
kezdôdnek!

i , í               , o               , ó ,

u              , ú                 , ü                    , û

Becenevek
Másold le a neveket csoportosítva!

Timi, Misi, Samu, Kati, Eta, Imi

Lánynév:

Fiúnév:

Névverseny
Másold le a neked legjobban tetszô három nevet!

Erika, Péter, Tibor, Tamás, Miklós, Mária, Flóra, Zita, Ottó, Nóra, Anna

Szaladgálós szókeresô
a) Írjátok fel a következô szavakat szókártyákra!

b) Alakítsatok párokat! A pár egyik tagja lesz a diktáló, a másik a jegyzetelô.
c) Tegyétek le a szókártyákat különbözô helyekre az osztályban (a padlóra, az ab -
lak párkányra, a tanári asztalra, a falra stb.)! 
d) Azután a diktálók egyszerre induljanak szókeresésre! Minél rövidebb idô alatt
dik tálják le a megtalált és elolvasott szavakat társuknak!

Játékszabály:
A szókártyákat nem szabad felemelni. A diktálók olvassák el, jegyezzék meg, majd
a helyükön emlékezetbôl diktálják le az elolvasott szavakat! A diktálók feladata az
is, hogy pontosan mondják meg a társuknak, hogyan kell írni a szót. Az a páros
nyer, amelyik jegyzetelô tagja legelôször hibátlanul leírja mind a 8 szót. A ver seny
után minden pár ellenôrizze, hogy helyesen írták-e le a szavakat!

Legóbetûk
a) Játsszatok párban! Rakjatok ki minél több betût legóból!
b) Forduljatok egy másik párhoz! Csoportban rakjatok ki szavakat a legóbetûkbôl!
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Állatnevek
Mondd ki, mit látsz a képeken! Kösd össze a képeket azokkal a mássalhangzókkal,
amelyeket hallod az állatok nevében!

cs gy ny sz ty zs

Csak gy-vel
Írj olyan magánhangzókat a gy elé, amelyekkel értelmes szót alkot!

gy, gy, gy, gy, gy

Kettôzve
a) Egészítsd ki a szavakat hosszú mássalhangzóval!

ma , sa , á , ha

b) Másold le a kiegészített szavakat!

Szavak emlékezetbôl
a) Tanulj meg a következô szavakból minél többet! Jegyezd meg a helyesírásukat!

vesszô, hosszú, asszony, loccsan, pöttyös, gally

b) Takard le a szavakat! Majd írj le három szót emlékezetbôl!

c) Ellenôrizd a szavak helyesírását!

Diktálás párban
a) Olvasgassátok a következô szavakat soronként 3-3 percig! Jegyezzétek meg a
sza vak helyesírását!

A) zaj, tolvaj, újság, játék, tojás, sajt
B) pólya, súly, lyuk, király, kastély, osztály

b) Diktáljatok egymásnak páros munkában 2-2 szót mindkét szósorból! Azután
ellenôrizzétek a szavak helyesírását közösen!
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Betûpótlás
Másold le a szavakat j-vel kiegészítve!

va , ha , fe , te , ég, ut, má , se t

Emlékezetbôl
a) Próbálj megjegyezni minél több szót az elôzô gyakorlat szavaiból!
b) Takard le a szavakat! Írj le emlékezetbôl minél több szót!

Párkeresô
a) Olvassátok fel a következô neveket! Figyeljétek meg, milyen hangot ejtünk ben-
nük!

b) Másoljátok le a neveket szókártyákra! Húzzatok egy-egy kártyát! Sétáljatok
addig az osztályban, ameddig mindenki meg nem találja a párját!
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József

Hajnalka

Gergely

Ibolya

Dániel

Noémi

Mária

Orsolya

Jenô

Jolán

Mihály

Flórián
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Mondatról mondatra
a) Másold le a mondatokat!

Gömbölyû a golyó. A kölyök furulyázik.

Zajos a játék. Új a kajak.

b) Próbáld meg a mondatokat emlékezetbôl leírni!

Hol a fészkük?
Másold le az állatok nevét a megfelelô fészekbe!

varjú, bagoly, papagáj, pulyka, gólya, héja

Összeillô szavak
a) Kösd össze a jelentésben összetartozó szavakat!

kölyök veszélyes
csermely mély
folyó mosolyog
pisztoly sekély

b) Írj a szavakból egyszerû mondatokat!
Pl.: A kölyök mosolyog.
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Tetszik, nem tetszik
a) Másolj le a következô szavak közül három rokonszenves tulajdonságot!

szilaj, kevély, komoly, szívélyes, dölyfös, helyes, bájos, jó, mulya

b) Másolj le három olyan tulajdonságot, amilyen nem szeretnél lenni!

Mondatpótlás
a) Egészítsd ki a mondatokat a mondatba illô ly-os vagy j-s szó megfelelô alakjával!

megijed, mosolyog

A komoly Mihály nem                                           .

Józsi                                                        a zajtól.

b) Tanuld meg a mondatokat emlékezetbôl leírni!

Szaladgálós szókeresô
Játsszatok szaladgálós szókeresôt! Olvassátok el a játékszabályt a 8. oldalon a 16.
gya  korlatban!

Növesztô másolás
a) Írd a szavak fölé, hogy hány betûbôl állnak!

bodza, madzag, edzô

b) Másold le úgy a szavakat, hogy a legkevesebb betûbôl álló szóval kezdd, és a leg -
több betûbôl álló szóval fejezd be a másolást!
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Csökkentô másolás
a) Írd a szavak fölé, hogy hány betûbôl állnak!

dzseki, lándzsa, dzsem

b) Másold le a szavakat úgy, hogy a legtöbb betûbôl álló szóval kezdd, és a leg ke -
ve  sebb betûbôl álló szóval fejezd be a másolást!

Szótagolva
Másold le a szavakat szótagolva!

edzés, fogódzik, maharadzsa, mandzsetta

Közös betû
a) Olvasd fel a szavakat! Karikázd be bennük azt a betût, amelyik mindegyikben
elô for dul!

taxi, lexikon, foxi, textil

b) Másold le a szavakat szótagolva!

Hogyan ejtjük?
a) Olvasd fel a következô idegen eredetû szavakat!

cowboy, Aquincum, Wartburg

b) Másold le a szavakat figyelmesen!

Magyar y
a) Olvasd fel a következô neveket! Figyeld meg, hogyan ejtjük ôket!
b) Karikázd be azt a betût, amelyik minden névben elôfordul!

Áprily Lajos Kölcsey Ferenc Vörösmarty Mihály
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Az ábécé

Ki a testvérük?
a) Egészítsd ki a magyar betûcsaládokat a hiányzó családtagokkal! Nevezd is el a
csa   lá   dokat a minta alapján!

Rövid család

b) Írd le azt a betût, amelyiknek nincs családja! Nevezd is el a csonka családot!

Folyóírással
Másold le az ábécét kis írott betûkkel!

a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ô,
p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, û, v, w, x, y, z, zs
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