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A bálna

A bálna, a bálna
tenger tehene,
hasa csupasz,
feje kopasz,
a füle fekete.

A bálna, a bálna
hét tenger csodája!
Pléhtábla a víz alatt,
ez van rápingálva:
‚‚Vigyázz, ha jön a bálna!”

Orbán Ottó

Mondogató (7.)

Mondjátok el hango-
san a verset!

Karikázzátok be a
versben a magán-
hangzókat! Hangoz-
tassátok helyesen
ôket!

Ejtsétek ki nagy ajak-
mozgással a szavakat!

Ejtsétek ki a magán-
hangzókat külön-kü-
lön! Melyik magán-
hangzót ejtjük kerek
szájjal, melyiket szét-
húzott szájjal?

Kössétek össze a raj-
zokat a magánhang-
zókkal!

Másoljátok le írott
betûkkel a magán-
hangzókat!

Írjátok át színessel a
hosszú magánhangzó-
kat!

A magánhangzók
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K_l_nc   k_v_ncs_   k_cs_   k_gy_.
M_   m_m_ m_k_t   v_t_tt.
_t   t_r_k   _t   g_r_g_t   d_g_ny_z_tt.

Mit visz a kishajó
e-vel? Írd le!

Mit visz a kishajó
a-val? Írd le!

Milyen nyelvtörôk
bújtak el? Egészítsé-
tek ki ôket magán-
hangzókkal! Próbáljá-
tok a nyelvtörôket
hibátlanul elmondani!

10.

11.
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a
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S-sz, beh
sok súly!
Meg se mozdul!
Friss sze-
net, ha
bekapok:
messze,
messze
szaladok,
szaladok.

b, c, cs, d, dz, dzs, f, g, gy, h, j, k, l, m, n,
ny, p, r, s, sz, t, ty, v, z, zs

la__ú, a___ony, o__ó, golyósto__,
di___e, szô_ô, va__ótû, po___an,
fri__, me___e

Mondogató (13.)

Olvassátok el némán,
majd hangosan Illyés
Gyula versét!

Mi lehet a vers címe?

Milyen hangok for-
dulnak elô gyakran a
versben?

Karikázzátok be az
elsô három sorban a
mássalhangzókat!

Hangoztassátok  a
mássalhangzókat! Fi-
gyeljétek meg a kiej-
tésüket!

Írjátok le csoporto-
sítva a mássalhangzó-
kat jelölô betûket!

Egészítsétek ki a sza-
vakat hosszú vagy
rövid mássalhangzó-
val! Másold le ôket!

Másold le a füzetedbe
a verset!

A mássalhangzók

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Egyjegyû
mássalhangzók

Kétjegyû mássalhangzók Háromjegyû
mássalhangzó
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_ózsef, Orso__a, Ibo__a, _ános, Káro__,
La_os, Mihá__, _enô, _úlia, Gerge__

moso__og, bú_ócskázik, gyû_töget,
elre_tôzik, za_ong, hógo__ózik,
korcso__ázik...

Milyen helyes ez a kölyök!
Milyen rejtélyes ez a táj!
Milyen szilaj ez a folyó!

Egy hang két betû:

J vagy ly?

1. Mondogató (13.)

Olvassátok fel cso-
dálkozva!

Hangoztassátok a
mondatokban külön-
külön is a szavakat!
Mit figyeltetek meg?

Színezd ki azokat a
tárgyakat, amelyek
nevében ly-t írunk!

Egészítsétek ki a hiá-
nyos keresztneveket!

Egészítsd ki, majd írd
le a szavakat! Foly-
tasd a szógyûjtést!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sok jó ember kis helyen is elfér.
Jó kölyökbôl válik a jó eb.
Amilyen a munka, olyan a jutalma.

moso__gós, kevé__, pa_kos, komo__,
forté__os, szívé__es, ka_la, szeszé__es,
nyá_as, eré__es, rigo__ás, szila_

Olvassátok fel hango-
san a közmondáso-
kat! Mikor mondjuk
ôket? Keretezzétek
be az ly és a j betûket
más-más színnel!

Melyik közmondás-
hoz illik a rajz? Húzd
alá!

Másoljátok le a köz-
mondásokból az ly-os
és a j-s szavakat!

Mit jelentenek a sza-
vak?

Milyen gyerek vagy?
Másold le kiegészítve
azokat a szavakat,
amelyek jellemzôek
rád!

Mit árulnak el az ar-
cok? Jellemezd a gye-
rekeket!

7.

8.

9.

j ly

10.

11.

12.
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Három szótagból állnak: fod-rá-szat,

Két szótagból állnak: mo-zi,

mo-zi, könyv, pos-ta, koz-me-ti-ka, fod-
rá-szat, di-vat, bü-fé, cuk-rász-da, pék-ség,
sport, fo-gá-szat, mo-tor
Hány magánhangzó van egy szótagban?
Alkothat-e egyedül is szótagot
a magánhangzó?
Hány mássalhangzót viszünk át
elválasztáskor?

Mondogató (14.)

Olvassátok fel a fel-
iratokat! Mondjatok
még egyszavas felira-
tokat!

Olvassátok fel a sza-
vakat szótagolva!

Válaszoljatok a kér-
désekre a szótagolás
alapján!

Írj példákat a felira-
tokból a megadott
szavakra!

Miért választjuk el a
szavakat? Mondj vé-
leményt Rendetlen
Rozi füzetérôl!

Így választjuk el a szavakat

1.

2.

3.

4.

6.

5.

Egy szótagból állnak: könyv,
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Fûszál derekán

Fûszál
derekán
félve mászik a bogár.

Földre pottyan –
ott marad,
észrevétlen, mint a mag.

Buda Ferenc

Figyeljétek meg, ho-
gyan választjuk el a
szavakat!

Szótagoljatok önál-
lóan a példák alapján!

Olvasd el a verset!
Próbáld meg szóta-
golva lemásolni a fü-
zetedbe!

7.

8. di-ó, fi-ú, le-ány,

Á-dám, E-lôd, é-kes,

tin-ta, egy-szer, csár-dás,

bé-ke, me-se, ra-gyog,

pöt-töm, ál-lat, ol-ló,

poty-tyan, recs-csen, haty-tyú,

hang-ja, szánt-hat, mond-ta,

arany

fiók

bögre

nekem

koppan

loccsan

kertje

9.

Csí- kos
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Ezt a szoknyát készítettem.
Látod? Szépen kihímeztem.
Cérna végét megcsomóztam,
s itt a szélén körbehúztam.
Tûbe új cérnát befûztem,
szoknya alját jól feltûztem.
Szívem mégis marja a bú,
mert a szoknya így is hosszú.
Ezt, azt meg amazt,
Vágj le róla egy araszt!

Varga Katalin Ezt, azt meg amazt (Részlet)

cér- hosz- a- vé- szok-
-mazt -na -szú -gét -nya

Szívem mégis marja a bú... = bánatos
vagyok, jókedvem van, bánkódom,
szomorú vagyok, örülök, el vagyok
keseredve

Mondogató (14.)

Olvasd el a verset!

Másold le a füzetedbe
a vers kérdô monda-
tát!

Írd le a két szóból
álló mondatot!

Mit jelent? Húzd alá a
rokon értelmû kifeje-
zéseket!

Nézzetek utána a Ma-
gyar értelmezô kézi-
szótárban, mit jelent
az arasz szó! Húzz ak-
kora vonalat, amek-
kora a te araszod!

Összekeveredtek a
vers szavainak szó-
tagjai. Kösd össze a
párokat! Másold le a
hosszú mássalhang-
zós szavakat!

Mit jelent az új és az
ujj szó? Alkoss mind-
két szóval mondatot!

Mit tanultunk?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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