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Olvasd el a szavakat, majd mondj velük mondatokat! Ötöt írj is le!

stadionban, válogatottat, sporttörténeti, futballgyôzelmek, csapatkapitánya, 
nyilvánította, becenevén, labdarúgó, Aranycsapat, kapitánya, sportolója, 
aranyérmet, verhetetlenek, megzörgette, végeredmény, futballválogatott, 
Spanyolországban, pályafutásával, futballedzôként, évszázad, gólkirályának, 
eredményesen, elsôsorban, stratéga, legnépszerûbb, csatár, sikertörténet

  

  

  

  

 

Készíts rajzot egy 
futballmérkôzésrôl!

Gyûjtômunka!

Keresd meg az Ablak–zsiráf gyermeklexikonban a sport címszót! Olvasd el, írd le!
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Beszélgessetek!

Ki, mit sportol a családotokban vagy az osztályban?

Te sportolsz? Mit? Miért egészséges a sport?

Melyik sportág tetszik még, miért?

Színezd ki!

Olvasd el a szavakat, és végezd el a feladatokat!

gond borz hang társ gömb perc
bors domb háncs kard zsold bank
korty nedv puncs telt zord birs
koszt most kulcs könyv sejt pont
torz szerv szomj dönt füst szent

Írj mondatot a harmadik sor elsô szavával!  

 

Írd le az ellentétét a harmadik sor negyedik szavának!  

 

Írd le a harmadik sor ötödik szavának rokon értelmû párjait!  

 

Rajzold le a negyedik sor harmadik szavát!

Húzd alá azokat a szavakat, melyek az íz-
leléssel kapcsolatban vannak!

Karikázd be azt a szót, melynek jelentése: 
ebben a pillanatban!
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Válassz a megadott címek közül egyet! Írd Le! Ké-
szíts rajzot, és írj legalább három mondatot róla!

Focimeccs a barátokkal Az edzésen

Gyôzelem Új labdát kaptam Gól

  

  

  

  

  

  

 

Végezd el a feladatokat!

Írd le az Aranycsapat tagjait!  

  

  

 

Írd le, mikor, hol és milyen eredménnyel gyôzött az Aranycsapat!  

  

 

Kik voltak a góllövôk? Írd le!  
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Válaszolj a kérdésekre írásban!

Hány fôbôl áll egy futballcsapat?  

Milyen hosszú lehet a pálya?  

Mekkora lehet a pálya szélessége?  

Mi a futballmérkôzés célja?  

Milyen technikai tudással kell rendelkezniük a játékosoknak?  

 

A képek alapján meséld el a történetet!

Rajzold le a kedvenc csapatod 
vagy kedvenc játékosod mezét!

Gyûjtômunka!

Érdeklôdj, milyen futballcsapatok vannak Magyarországon! Írd le a nevüket!
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Olvasd el!

Amikor egy történetben az események egy bizonyos sorrendet követve kap-
csolódnak egymáshoz, ezt hasonlíthatjuk egy lánchoz is. Az ilyen felépítésû 
meséket láncmesének hívjuk.

Készíts rajzot az egyik szereplôrôl!

Olvasd el az olvasókönyv 80. oldalán a láncmesét! Válaszolj a kérdésekre írásban!

Mit kapott a nyuszi?  

Kik a mese szereplôi sorrendben?  

 

Kinek büszkélkedett elôször a nyúl?  

Mit tett a bokor?  

Hogyan jellemeznéd a bokrot?  

Hová futott a bokortól a nyuszi?  

Kinek a segítségével akarta a tüzet megleckéztetni?  

Mit mondott a nyuszinak a tûz, a víz, az ökrök, a puska és az egerek?  

 

Ki volt az egyetlen, aki teljesítette a nyúl kérését?  

Miért volt hajlandó segíteni a macska?  
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Rajzolj, színezz!

A nyúl fülében karika lóg, büszkén mutatja.
A mellette lévô fáról két varjú nézi.
A sün egy almát rágcsál, a másik alma a tüs-
kéjén van.
Az ôszi lombok közül egy mókus figyel.
A barnamedve a bokor aljában üldögél.
Egy pettyes ôz is bámulja a nyulat.
Egyikük sem látott még fülbevalós nyulat.

Milyen tanácsot adnál a nyúlnak? Írd le!

  

 

Húzd alá a nyúlra jellemzô tulajdonságokat!

ügyetlen, dicsekvô, büszke, hízelgô, hiszékeny, hazug, bosszúálló, dühös, kitartó

Válasszatok szereplôket, játsszátok el a láncmesét!

Írd le, milyen ékszereket ismersz!

  

  

 

Tervezz ékszereket! Rajzold le!
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Nézd meg a képet, írj róla mondatokat!

Válaszolj a kérdésekre!

Milyen ajándékokat hoz a Mikulás?  

 

Honnan jött?  

Milyen a Mikulás palotája?  

 

Hogyan fejezi ki a költô, hogy nagyon sietett a Mikulás? Írd le a füzetedbe!

Olvasd el a verset!
Télapó érkezése

Megérkeztem Télországból,
kisgyerekek: – Jó napot!
Tudom, nagyon vártátok már,
hogy múljanak a napok.
Siettem is tihozzátok
csengôs szánon, szaporán.
Szikrát szórt a szarvas talpa,
úgy suhant át az út porán…
…Túl az ezer jéghegy erdôn,
hová sosem ér a nyár.
Ott van az én széllel-bélelt,
hóból épült palotám…

…Hol, mit láttam, nagy könyvembe
minden este beírom.
Megtelt könyvem sok-sok lapja,
elfogyott a papírom…
…Feneketlen zsákom mélyin
citrom-narancs is akad,
osszátok szét gerezdenként,
veszekedni nem szabad!
Kedvetekért jövôre is
telitömöm zsákomat,
ezer évig megtartom még
ezt a jószokásomat…

Donászi Magda, részletek
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Válaszolj a kérdésekre!

Kiknek a patrónusa Szent Miklós? Kik fohászkodtak hozzá? 

 

Milyen ajándékokat kaptak a Mikulástól régen a gyerekek? 

 

Kinek és mit ajándékoztak a gyerekek?  

 

Hová tették?  

Hogy hívták Myra püspökét?  

Olvasd el a mondatokat, és ismételd meg ôket! A leghosszabb mondatokhoz készíts rajzot!

A gyerekek várják a Mikulást.
A gyerekek kíváncsian várják a Mikulást.
A gyerekek kíváncsian várják a Mikulást december hatodikán.
A gyerekek lelkesen és kíváncsian várják a Mikulást december hatodikán.

A Mikulás puttonyában meglepetés van.
A Mikulás puttonyában finomság és meglepetés van.
A Mikulás puttonyában sok finomság és meglepetés van.
A Mikulás piros puttonyában sok finomság és meglepetés van.
A Mikulás piros puttonyában sok finomság és meglepetés van elrejtve.
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