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Tanítási hét/óra: 1/1. Dátum:

1. a) Ismerkedés az olvasókönyvvel. Mi az, ami már ismerôs? 
Miben tér el az elsôs könyvtôl? Kinek mi tetszik a könyvben? Ki 
melyik mesét várja?
b) Az elsôs könyvhöz hasonlóan a képkeretbe lerajzolhatják 
magukat a gyerekek, vagy aki fényképet szeretne beragasztani, 
azt otthon szülôi segítséggel beragaszthatja.

2. Köszöntô és a Vidám ôszi dal címû vers olvasása.
a) Egy jelentkezô gyerek felolvassa a köszöntô megszólítását, 
majd az elsô mondatot. A többiek némán olvasnak vele. A 
következô gyerek a második mondatot olvassa fel hangosan, és 
így tovább. A pedagógus rákérdez, hogy mi minden található a 
másodikos olvasókönyvben, és mit kívánnak a gyerekeknek a 
tankönyv készítôi.
b) Egy jelentkezô gyerek elolvassa a vers címét. A következô 
gyerek olvas két sort a versbôl, majd az ôt követô gyerek is olvas 
hangosan két sort, és így tovább a második versszak végéig. A 
többi gyerek a könyvébôl némán olvassa ugyanazt a szöveget.
c) Beszélgetés. A gyerekek közül megkér a pedagógus valakit, 
hogy mondja el mitôl vidám ez az ôszi dal. A többi jelentkezô 
gyereket is meghallgatja. A  pedagógus  kérdésekkel segítheti a 
gyerekeket, hogy ráismerjenek az ôszi évszak gazdagságára.
Milyen gyümölcsök teremnek ôsszel? Kinek melyik a kedvence? 
Miért szép az ôszi kirándulás? Milyen játékokat játszhatunk az 
ôszi  természetben,  illetve az ôszi termésekkel?
d) Beszélgetés a képrôl, ami az iskolaudvart ábrázolja. Mit 
csinálnak a gyerekek? Miben hasonlít a kép a mi iskolánk 
udvarára? stb.  A pedagógus lehetôség szerint minden jelentkezô 
gyereket meghallgat. A bátortalanabb gyerekeket egy-egy 
kér déssel segítheti a pedagógus, hogy ôk is elmondhassák 
gondolataikat.

3. Köszöntô olvasása. A jelentkezô gyerekek mondatonként 
hangosan felolvassák a köszöntôt, a többi gyerek némán olvassa 
ugyanazt a szöveget a Színes feladatok címû könyvbôl.

4. Gesztenyebábu rajzolása. A 
gyerekek önállóan dolgoznak, 
ha szükség van rá kérhetnek 
segítséget, például, hogy milyen 
gesztenyebábukat lehet készíteni 
és rajzolni (baba, ló, zsiráf, kutya 
stb.). (Feladatok 3. oldal, 1. feladat)

5. Ôszi gyümölcsök színezése, gyümölcsök nevének írása.
A jelentkezô gyerekek meg ne vezik a gyümölcsöket, majd 
mindenki önállóan színez és ír. A pedagógus folyamatosan 
ellenôrzi a gyerekek által leírtakat, a hibákat radírozza, és ô 
vagy a gyerek leírja javítva. 

Tanítási hét/óra: 1/2. Dátum:

1.  Ismerkedés az anyanyelvkönyvvel. A könyv átlapozása, 
nézegetése.

2. Köszöntô olvasása. A jelentkezô gyerekek mondatonként ol-
vasnak hangosan, a többiek némán olvassák ugyanazt a szöveget. 
A pedagógus a végén kérdést tesz fel. Mi a mi anyanyelvünk?

3. Szavak keresése a csiga-
vo nalban. Aki talál egy szót 
jelentkezik, elmondja, a többiek 
megkeresik a saját könyvükben, 
majd minden gyerek leírja a 
szót. A pedagógus folyamatosan 
segíti, ellenôrzi a gyerekek írását, 
szükség esetén azonnal javít a 
már ismert módon. (Anyanyelv 3. 
oldal)

4. Mese olvasása. (Az alma 1. rész)
Minden gyerek elôtt nyitva van az olvasókönyv a 4. oldalon. A 
jelentkezô gyerekek közül a pedagógus választ, és a gyerekek 
mondatonként olvasnak. A lényegkiemelést segítô mondatot is 
egy gyerek olvassa egyénileg, hangosan, majd megismétli a jó 
mondatot. (A nyúl megkívánta az almát.) A helytelen mondatot 
mindenki áthúzza a saját könyvében.

5. Szótagok olvasása. (Olvasókönyv 5. oldal 2. feladat)

6. Mondatok olvasása. Válasz a kérdésekre szóban.
A pedagógus felszólít egy gyereket. A gyerek elolvas egy 
mondatot, és a mondat végén lévô kérdésre válaszol. A következô 
mondatokat más-más gyerekek olvassák és válaszolnak rá. 
A többiek néma olvasással olvasnak. (Olvasókönyv 5. oldal
3. feladat)

7. Diktálás.
(Diktálandó anyag például: tej, tûz, cím, som, gól, mez, sós, 
kér, tíz, mos, hit, sír, szem, lom, hív.)

Lásd: Olvasókönyv elsô lapja

Lásd: Olvasókönyv 3. oldal

Lásd: Olvasókönyv 4. oldal
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Tanítási hét/óra: 1/3. Dátum:

1. Mese folytatása. (Az alma 2. rész)
a) A pedagógus egy-két kérdés segítségével összefoglalja a mese 
elsô részének tartalmát. (Ki látta meg az almát? Ki tépte le a 
fáról?)
b) Minden gyerek elôtt nyitva van az olvasókönyv a 6. oldalon. 
A jelentkezô gyerekek közül a pedagógus választ, és a gyerekek 
mondatonként olvasnak. A lényegkiemelést segítô mondatot is 
egy gyerek olvassa egyénileg, hangosan, majd megismétli a jó 
mondatot. (A medvét választották bírónak.)
A rossz mondatot mindenki áthúzza a saját könyvében.

2. Rajz kiegészítése.

3. Mondatbefejezés megadott sza-
vak felhasználásával.
A pedagógus felszólít egy je lent-
kezô gyereket, aki elmondja az 
elsô mondatot. (Például: Leesett 
az alma a fáról.) Ha valaki más is szeretné az elsô mondatot 
kiegészíteni másképpen, ôt is meghallgatjuk. A pedagógus 
megdicséri a gyereket. Ha valaki nem értette meg a feladatot és 
amit mond az helytelen, akkor a pedagógus segít a mondatot jól 
kiegészíteni. A következô mondatot is kiegészíti egy jelentkezô 
gyerek és így tovább. Amikor szóban elhangzottak a mondatok, 
akkor minden gyerek grafitceruzát vesz a kezébe és leírja a 
kiegészített mondatokat.
(Anyanyelv 4. oldal 1. feladat)

4. Beszélgetés.
Ki emlékszik az ábécére? Hol használják az ábécét?
Egy jelentkezô gyerek felolvassa az ábécét.

5. Megadott  szavak betûrendbe 
illesztése.
Elôször szóban oldják meg 
a fe  l adatot a gyerekek a pe-
da   gógus irányításával, majd 
min denki önállóan dolgozik a 
munkafüzetében. Miközben a gyerekek írnak, a pedagógus 
folyamatosan ellenôrzi a munkájukat közöttük sétálva. Ahol 
hibás megoldást lát ott radíroz és segít a gyereket rávezetni a 
helyes megoldásra.
(A könyv belsô borítóján található ábécét nézhetik a gyerekek, 
erre a pedagógus felhívja a figyelmüket.)
(Anyanyelv 4. oldal 3. feladat)

6. Diktálás.
Diktálandó szavak például: dal, dér, dôl, nád, rúd, dac, lúd,  
dóm, düh, vad, dísz, kád, hód, szid, véd.

7. Javasolható házi feladatnak 
a nyelvtan–írás munkafüzet
4. oldalán a 2. feladat (ábécé 
hiányzó betûinek pótlása).

Tanítási hét/óra: 1/4. Dátum:

1. Ismeretterjesztô szöveg ol va-
sása az almáról.
A pedagógus a jelentkezô gye-
rekeket felszólítja, akik egy-egy 
mondatot olvasnak a szövegbôl. 
A szöveghez kapcsolódó feladatot 
elôször szóban, közösen, majd írásban, önállóan oldják meg. 
A pedagógus ellenôrzi a gyerekek munkáját mialatt ôk írnak, s 
közben a hibákat a már megszokott módon javítja.
(Feladatok 4. oldal 2. feladat)

2. Színezés, állatok nevének írása.
A gyerekek önállóan színeznek és írnak. Akinek szüksége 
van segítségre, annak a pedagógus segít mialatt a többiek 
dolgoznak.

3. Rajz kiegészítése.

4. Tagmondatok összekötése.

5. Szóolvasás. Mondatalkotás szóban. Szavak karikázása.
Egy jelentkezô gyerek elolvassa hangosan az elsô szót. (A többiek 
a könyvükbôl némán olvassák ugyanazt a szót.) Mondatot mond 
róla. Ugyanez a többi szóval is. (Két-három gyerek is mondhat 
mondatot egy-egy szóról.) A feladat végén minden gyerek kék 
ceruzát vesz a kezébe. Önállóan megkeresik a fiúneveket, és 
bekarikázzák. A pedagógus segíti azt, akinek szüksége van rá.
(Olvasókönyv 7. oldal 2. feladat)

6. Diktálás.
Diktálandó szavak például: rózsa, zsalu, zsálya, mázsa, rôzse, 
zsûri, teve, rigó, cipô, megye, kacsa, hajó, láda, rugó, bánya.
A diktálás után mondjanak mondatot mindegyik szóval. Minden 
gyerek írjon le három mondatot az elhangzottak közül. 
A pedagógus folyamatosan ellenôrzi a gyerekek munkáját. Ha 
hibát észlel, kiradírozza, a gyerek pedig leírja a jó megoldást. 

Lásd: Olvasókönyv 6. oldal

Lásd: Színes feladatok 4. oldal 1. feladat

Fejezd be a mondatokat a megadott szavak felhasználásával!
alma, néni, bíró, odafut, zaj

Megjegyzés. A gyerekek rajzolását, színezését segítjük. Nem minôsítjük.

Lásd: Színes feladatok 4. oldal 3. feladat

Lásd: Színes feladatok 5. oldal 1. feladat

Lásd: Színes feladatok 5. oldal 2. feladat

Írd be a hiányzó betűket! 
(Segíthet a könyv belső borítóján ta lálható ábécé.)

a á b c ___ d dz dzs e ___ f

___ gy h ___ í j k ___ ly m ___

ny o ó ö ő ___ q r ___ ___ t

ty u ___ ü ___ v w x y ___ zs

4

Rakd betűrendbe a következő szavakat! 
(Segíthet a könyv belső borítóján található ábécé.)
baba, zab, maci, sál, hajó, kés, ló, fenyő, tű, pók
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Tanítási hét/óra: 1/5. Dátum:

1. Ismeretterjesztô szöveg ol va-
sása a barna medvérôl, a válasz 
aláhúzása.
(Olvasókönyv 8. oldal)
A gyerekek felváltva mondaton-
ként olvasnak hangosan, a többiek 
néma olvasással követik.

2. Népköltés meghallgatása, olva-
sása. (Édes-keserû)
a) A pedagógus elolvassa a gye-
rekeknek a népköltést.
b) Beszélgetés a népköltésrôl, 
rajz ról.
c) A jelentkezô gyerekek közül választ a pedagógus egy gye-
reket aki hangosan olvassa a népköltést, a többiek pedig né-
mán olvasnak a saját könyvükbôl. Több gyerek is olvasson han-
gosan.
d) Többszöri hallás után a pedagógus megkérdezi, hogy sze-
retné-e valaki elmondani a népköltést anélkül, hogy olvasná. 
A jelentkezô gyerekeket meghallgatjuk és megdicsérjük. 
(Olvasókönyv 9. oldal 1. feladat)

3. Rövid-hosszú hangok jelölése.
Olvasd el a betût! Ha hosszú han-
got jelöl, húzz egy vonalat a betû 
alá, ha rövid hangot jelöl, tegyél 
egy pontot! (Olvasókönyv 9. oldal 2. feladat)

4. Népköltés olvasása.
(Feladatok 6. oldal 1. feladat)

5. Mondatok kiegészítése.
A  népköltés alapján a gyerekek 
ki e gészítik a hiányos mon da tokat. 
(Ha lehet, önálló feladat legyen. 
Természetesen bármikor kérhetik a pedagógus segítségét.)
(Feladatok 6. oldal 2. feladat)

6. Szótagolás, szótagszám jelö lése. (Feladatok 6. oldal 3. feladat)

7. Hiányzó betûk pótlása.
(Feladatok 6. oldal 4. feladat)

Tanítási hét/óra: 1/6. Dátum:

1. Hiányzó szótagok pótlása.
A megadott szótagokból kiválasztva a helyeset, a gyerek beírja 
a hiányos szavakba. A pedagógus folyamatosan ellenôrzi, ha 
kell azonnal javítja a gyerek munkáját. (Anyanyelv 5. oldal
1. feladat)

2. Mondatátalakítás.
A pedagógus kijelöl egy gyereket, 
aki elolvassa hangosan az elsô 
mondatot. (Az asztalon hagytam 
a füzetet.) A többiek a saját köny-
vükbôl olvassák ugyanazt.
A mondathoz minden gyerek el-
készíti a rajzot.
A pedagógus újabb gyereket szólít fel, aki elolvassa a mondatból 
kiírt szavakat. (asztal, füzet, hagy) Az új mondatot egy következô 
gyerek olvassa fel, majd ehhez a mondathoz is mindenki 
elkészíti a rajzot. (Anyanyelv 5. oldal 2–3. feladat)

3. Mondatátalakítás.
Az elôzô feladattól annyiban tér 
el, hogy itt már a gyereknek kell 
az új mondatot összeraknia a mondatból kiírt szavak alapján. 
A pedagógus a jelentkezô gyerekek közül szólít valakit, aki meg-
mondja az átalakított mondatot. Ha a mondat helyes,  minden 
gyerek leírja a saját munkafüzetébe. (Anyanyelv 5. oldal 
4. feladat)

4. Mássalhangzók olvasása, 
je lö lése. (Anyanyelv 6. oldal 
1. feladat)

5. Egyjegyû mássalhangzók ki-
 í rása, szavak írása. Javasoljuk a 
gyerekeknek, hogy rö vid szavakat 
válasszanak! A lassabban haladó 
gyerekek be fejezhetik a feladatot 
otthon házi feladatként. (Anyanyelv 6. oldal 2. feladat)

6. Mondatok olvasása, ismétlése.
Egy-egy jelentkezô gyerek olvas egy mondatot hangosan, majd 
megismétli emlékezetbôl. (Olvasókönyv 9. oldal 3. feladat)

7. Mondatok olvasása, beszél-
getés.
(Olvasókönyv 9. oldal 4. feladat)

Pótold a hiányzó szótagokat! 
le, to, ta,  ka, ro, tő, ko, kö, me, bo, lő, mi

te___fon, ki___tő, vetí___, ___szorú, ka___na, palo___,

___szelő, ___rika, ko___na, szalá___, ro___gó, tüze___

Olvasd el a mondatot, és készíts hozzá rajzot!

Olvasd el az új mondatot, és készíts hozzá rajzot!

Olvasd el a mondatból kiírt a szavakat!

asztal, füzet, hagy

Az asztalon hagytam a füzetet.

A füzeten hagytam az asztalt. 

Olvasd el a mondatot, és készíts hozzá rajzot!

A fogas alatt van a táska.

Olvasd el a mondatból kiírt szavakat!

 fogas, alatt, táska,  van

Nézd meg a rajzot, és írd le az új mondatot!

Karikázd be sárgával az egyjegyű, kékkel a kétjegyű mással hangzókat!

b c cs d dz f g gy h j k l ly

m n ny p r s sz t ty v z zs

Írd ki az egyjegyű mássalhangzókat! Írj mindegyikkel két szót!
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Tanítási hét/óra: 1/7. Dátum:

1. Mese olvasása. (Az okos leány)
A gyerekek a már szokott mó don olvassák a mesét, a lé nyeg-
kiemelést segítô mondatot olvasó gyerek  a jó mondatot ismétli 
meg. (A leány takaros és okos volt.)

2. Rajzolás és színezés a meséhez kapcsolódóan.

3. Olvasás szótagolva, majd egyben, rajz készítése a szavak-
hoz.
A gyerekeket a pedagógus szólítja fel. Egy-egy szót olvasnak 
elôször szótagolva, majd egyben. A többi gyerek ugyanazt ol-
vassa némán a saját könyvébôl. A rajzot és színezést mindenki 
elkészíti a könyvében.

4. Háromjegyû mássalhangzó (dzs) jelölése szavakban.
(Anyanyelv 6. oldal 3. feladat)

5. Kétjegyû mássalhangzók válogatása, írása.
(Anyanyelv 6. oldal 4. feladat)

Tanítási hét/óra: 1/8. Dátum:

1. Mondatok kiegészítése meg-
adott szavakkal. (Anyanyelv 
7. oldal 1. feladat)

2. Mondatkezdô nagybetûk és 
mo ndatvégi írásjelek jelölése.
(Anyanyelv 7. oldal 1. fe ladat)

3. Mondatok írása megadott 
sza  vakkal (Anyanyelv 7. oldal
2. feladat)

4. Táblázat kitöltése.
Egy jelentkezô gyerek elolvassa az elsô oszlop szavait (költ, 
költô), egy másik gyerek a következô oszlop szavait és így tovább. 
Közben a többiek a könyvükbôl olvassák némán ugyanezt. 
Olvasás közben megfigyeltetjük a gyerekekkel a szavakat, és a 
táblázat hiányzó részét önállóan töltik ki. A pedagógus ellenôrzi 
a gyerekek írását,  és segítheti is azt a gyereket, aki igényli.
(Anyanyelv 8. oldal 1. feladat)

5. Mondatok befejezése.
Elôször szóban oldják meg a gye rekek a feladatot, több gyereket 
is meghallgathat a pedagógus, egy mondatot többféleképpen 
is be lehet fejezni. Az ötletek meg hallgatása után mindenki 
önállóan írja meg a feladatot a neki tetszô befejezéssel. 
A pedagógus folyamatosan ellenôrzi és ha kell javítja a gyerekek 
munkáját. (Anyanyelv 8. oldal, 2. feladat)

6. Mondatkezdô nagybetûk és mondatvégi írásjelek jelölése az 
elôzô feladatban. 

7. Mese dramatizálása
Az okos leány címû mese rövid felelevenítése után a jelentkezô 
gyerekek közül a pedagógus kiválasztja a szereplôket, akik a 
mese történetét szerepek szerint, apró jelképes kellékekkel 
játszhatják el.

Lásd: Olvasókönyv 10. oldal és 11. oldal

Lásd: Feladatok 7. oldal 1. feladat

Lásd: Feladatok 7. oldal 2. feladat

A következő szavakban karikázd be a háromjegyű mássalhangzót, a dzs-t!

lándzsa, dzsem, dzsúdó, dzseki, dzsungel, maharadzsa, bandzsa 

Írd ki az 1. feladatból a kétjegyű mássalhangzókat!

Megjegyzés. A gyerekek rajzolását, színezését segítjük. Csak dicsérünk, negatívan nem minôsítjük a munkájukat. Nagyon fontos a 
kedvvel végzett munka kialakítása, illetve megôrzése.

Egészítsd ki a mondatokat a következő szavakkal!
orsóval, úszik, csont, delfin, láza, ország

Az                fonalat készítenek.

A beteg embernek magas          szokott lenni.

A világon sok           van, az egyik Magyarország.

Az ember testének egyik alkotórésze a       .

A    vízben él, és gyorsan       .

Írd át barnával a mondatkezdő nagybetűket, pirossal a mondatvégi írásjelet, 
a pontot!

Írj mondatokat a következő szavakkal! Ügyelj a nagy kezdőbetűre és a 
mondatvégi írásjelre!
korsó, szita, kutya, víz, vonat, kard

Írd be a hiányzó szavakat a táblázatba!

köt olvas rajzol terít

költő olvasó sétáló sütő

Fejezd be a mondatokat!

Írd át lilával a mondatkezdő nagybetűket, zölddel a mondatvégi írásjelet, 
a pontot!




