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Az elsõ nap az iskolában
Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk
egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a
jelünk az óvodában. A tanító néni megnézte a színes ceruzáinkat, és kiosztotta a tankönyveket. Olyan sok könyvet
kaptam, hogy alig fértek el a táskámban.
Szünetben kimentünk az udvarra játszani.
Az elsõ nap gyorsan eltelt.
1.

Olvasd el a szöveget! Gyakorold az aláhúzott szavak olvasását!

2.

Húzd alá a helyes választ! Mit csináltak a gyerekek az elsõ napon?
tanultak, rajzoltak, kirándultak, ismerkedtek egymással, meséltek

3.

Egészítsd ki a megfelelõ szóval a mondatot!
A tanító néni megnézte a

, és

kiosztotta a

4.

Hova mentek játszani a gyerekek a szünetben? Válaszolj írásban!

5.

Mi volt a jeled az óvodában? Rajzold le!
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Ki ül mellettem?
A padtársamat Zsuzsinak hívják. Hosszú, barna haja és zöld
szeme van. Nagyon szereti a csokoládét. Ha otthon felejtem
a ceruzámat, kölcsönadja az övét. Néha az órákon is beszélgetünk, ilyenkor a tanító néni megszid bennünket.
Zsuzsinak három testvére és két cicája van. Sokat mesél
róluk. Egyszer az egyik cica elveszett, de Zsuzsi testvére
megtalálta. A cica egy farakás mögé bújt el.
1.

Olvasd el a szöveget!

2.

Milyen haja van Zsuzsinak? Színezd ki a megfelelõ színûre a kislány
haját! Írd is le a szót!

3.

Milyen színû szeme van Zsuzsinak? Húzd alá a szövegben!

4.

Mit szeret Zsuzsi? Karikázd be!
csalamádét
csokifagyit

5.

csokoládét

Válaszd ki a helyes szókapcsolatot! Húzd alá!
Zsuzsinak két testvére és három cicája
Zsuzsinak három testvére és egy cicája van.
Zsuzsinak három testvére és két cicája

6.
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Ki ül mögöttem?
Mögöttem Dani és Balázs ül. Nagyon jó barátok, és soha
nem verekszenek. Szünetekben mindig autós kártyával játszanak, vagy autósújságokat nézegetnek. Sokat vitatkoznak
azon, hogy melyik autó a leggyorsabb, és melyiknek erõsebb
a motorja. Gyakran cserélnek kártyákat és matricákat.
Dani sokszor odaadja az uzsonnája felét Balázsnak. Balázs
pedig segít Daninak a tanulásban. A két fiú mindig együtt
megy haza. Még otthon is együtt játszanak.
1.

Olvasd el a szöveget! Válaszolj a kérdésekre!

2.

Milyen kártyával játszik a szünetekben Dani és Balázs? Húzd alá a
helyes választ!
bohócos

3.

állatos

autós

hajós

Mit cserél egymással gyakran a két fiú? Írd le!
és

4.

Egészítsd ki a mondatokat!
Dani sokszor odaadja az

felét Balázsnak.

Balázs pedig segít Daninak a
5.

Mit csinál a két fiú a tanítás végén? Írd le!

6.

Ki ül mögötted? Írd le a nevét!
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Ki ül elõttem?
Elõttem két kislány ül: Éva és Anna. Õk ikrek, és még a tanító néni sem tudja õket megkülönböztetni egymástól. Ha
egyforma ruhában jönnek az iskolába, én sem tudom, hogy
vajon Évával vagy Annával beszélgetek-e. Szerencsére nem
mindig öltözködnek egyformán. Ha Anna kék ruhában van,
Éva pedig pirosban, senki sem cseréli õket össze.
Éva elárulta nekem, hogy mirõl lehet õket felismerni. Anna
a spenótot szereti, Éva a mákos tésztát. Annának kutyája
van, Évának cicája. Annának a rózsa a kedvenc virága, Évának
az orgona.
1.

Olvasd el a szöveget!

2.

Adj új címet a történetnek! Írd le!

3.

Kik a történet szereplõi? Húzd alá a szövegben!

4.

a) Írd le a kislányok nevét!

b) Miért hasonlítanak egymásra a kislányok? Írd le!

5.

Mirõl lehet felismerni a kislányokat? Egészítsd ki a mondatokat!
Anna a

szereti, Éva a

.

van, Évának

.

Annának
Annának a
az
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Játék az udvaron
Az iskola udvara nem túl nagy, de nem is kicsi. A kerítés
mellett van tíz fa és néhány bokor. A fiúk a focipályán játszanak a legtöbbet. A lányok az egyik fa mögött találtak búvóhelyet maguknak. Amikor kicsöngetnek, mindenki szalad a
játszóhelyére. A fiúk fociznak vagy versenyt futnak. A lányok
labdáznak, ugróköteleznek vagy beszélgetnek.
Ha nincs hely a focipályán, a fiúk a lányokkal fogócskáznak.
Néha úgy belemerülünk a játékba, hogy nem halljuk meg a
csöngetést. Ilyenkor a tanító néni jön értünk.
1.

Olvasd el a szöveget! Gyakorold az aláhúzott szavak olvasását!

2.

Jelöld álló egyenessel az aláhúzott szavakban a szótaghatárokat!

3.

Húzd alá a kérdésekre a szövegben a választ!
Milyen az iskola udvara?
Hol játszanak a fiúk?
Mi van a kerítés mellett?
Hol találtak búvóhelyet a lányok?

4.

Kösd össze az összetartozókat!
beszélgetnek
fociznak
labdáznak
versenyt futnak
ugróköteleznek
fogócskáznak

5.

Válaszolj írásban! Mi a fiúk és a lányok közös játéka?

Ki figyelmezteti õket, ha nem hallják a csöngetést?
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Ági beteg lett
Ági ma nem jött iskolába. Édesanyja telefonált a tanító néninek, hogy Ági beteg lett. Kitaláltuk, hogy mindenki rajzol
neki valamit. Dani autót, Zsolti repülõt rajzolt, Anna virágot,
Éva pedig bohócot. Én lerajzoltam az egész osztályt, de Ági
padját üresen hagytam. A tanító néni leírta a leckét, és a rajzokkal együtt beletette egy borítékba. Tomi jelentkezett,
hogy elviszi Áginak az ajándékot. Õk egy házban laknak, Ági
az elsõ,Tomi a harmadik emeleten.
Amikor Ági meggyógyult, berajzolta magát abba a padba,
amelyet én üresen hagytam neki a rajzon.
1.

Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szövegben a válaszokat!
a) Miért nem jött Ági iskolába?
b) Mit találtak ki a gyerekek?

2.

Kösd a gyerekek nevét a rajzukhoz!
Anna
Dani
Éva
Zsolti

3.

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelõ szóval!
Én lerajzoltam az egész

. Ági
leírta a leckét.

üresen hagytam. A
4.

Húzd alá a mondatba illõ helyes szót!
Az ajándékot Áginak
Dani
Tomi
a tanító néni
Tomi és Ági
egy emeleten
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Ki a legügyesebb?
Az egyik tornaórán kipróbáltuk, hogy ki a legügyesebb az
osztályban. Addig kellett fél lábon ugrálnunk, ameddig bírtuk.
Sokat nevettünk közben. Azt gondoltuk, hogy könnyû dolgunk lesz, de nem így történt. Nagyon nehéz fél lábon állni.
Dani bírta legtovább. Mi már régen két lábon álltunk, amikor
õ még mindig ugrált. Hangosan biztattuk: Hajrá, Dani! Végül
õ is letette a lábát a földre. A tanító néni kihirdette az eredményt: Fél lábon ugrálásban Dani a legügyesebb az osztályban!
Én is szeretnék egyszer valamiben a legügyesebb lenni!
1.

Olvasd el a szöveget!

2.

Olvasd el egy levegõvétellel a szóoszlopokat!
ügyes
könnyû
ügyesebb
könnyebb
legügyesebb
legkönnyebb

hangos
hangosabb
leghangosabb

3.

Milyen órán játszódik a történet? Húzd alá a szövegben!

4.

Ki volt a legügyesebb? Írd le a nevét!

5.

Hogyan biztatták a gyerekek Danit? Másold le a mondatot!

6.

Te miben vagy a legügyesebb? Írd le!
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Indulás az iskolába
Kati meséli.
Mi messze lakunk az iskolától, ezért már hét órakor el kell
indulnom otthonról. Mindig a régi óvodám mellett jövök el, és
arra gondolok, hogy az óvodába sosem kellett pontosan érkezni. Aludhattam, ameddig akartam. De most már nem szeretnék óvodás lenni. Az iskolában több barátom van, mint
amennyi az oviban volt. A legjobb az, hogy az iskolában nem
kell ebéd után aludni, hanem ki lehet menni az udvarra játszani.
Nem szeretek korán kelni. Ha elalszom, nagyon kell sietnem, hogy el ne késsek az iskolából.
Ilyenkor futva jövök el az óvoda elõtt. Ha nem kell sietni,
még integetni is szoktam az óvó néniknek. Hadd lássa mindenki, hogy én már iskolás vagyok!
1.

Olvasd el a szöveget! Keresd ki a mesébõl a válaszokat! Írd le!
Ki meséli a történetet?
Mikor indul iskolába Kati?

2.

Egészítsd ki a mondatokat az olvasottak alapján!
Kati mindig a régi

mellett megy az

Az iskolába
Az iskolában ebéd után az
Az óvodában ilyenkor
3.
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Karikázd be a helyes válasz betûjelét!
Kati az iskolába
a) busszal
b) biciklivel
Az iskolában sok
a) cipõje
b) barátja

kell érkezni.
lehet játszani.
kellett.

c) gyalog megy.
c) könyve van.

