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Mi van a képen? Ki van a képen? Írd alá! Az olvasókönyv segít!1.

Színezd azonos színűre, ami összetartozik!2.

Merre mutat a nyíl? Színezd különböző színnel!3.

Kedves Gyerekek!

Ez a feladatlap segíthet abban, hogy ügyesebben, szebben írjatok, meg-
értsétek mindazt amit olvastok. Ha szépen, alaposan dolgoztok, sok 
szó, kifejezés jelentését is megtanulhatjátok. Mire a végére értek, ké-
pesek lesztek arra, hogy gondolataitokat önállóan megfogalmazzátok 
és leírjátok. Reméljük, a játékos feladatok tetszeni fognak, és örömmel 
oldjátok majd meg a feladatok mindegyikét!

A szerzők

ragadozó madár gú-nya

lusta bá-nya

csú-nyaszegényes ruha

kányatűlevelű fa

banyaföldalatti kőfejtő

tunyaronda

tanyamagányos ház földdel

boszorkány fenyő
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kö vény re kány

bö peny csá pény

kö nyog nye dőny

sö tény le gány

szú lény vá reg

szabó,    széna,    kasza,    szoba,    gyűszű,    szike,    szőke,    pösze

elefánt,        zsiráf,        nyúl,        gólya

A 
 
mértéket vesz a ruhához. A 

 
már 

a sebész kezében van. A  a varródobozban volt. 

A  életlen, nem vágja a füvet. Az új otthonunkban 

három 
 
lesz. Az öcsém még nem beszél 

tisztán, kicsit . Az etetőben friss 
 
 

van. A nővérem haja hosszú és  . 

Hosszú orr:   

Hosszú nyak: 

Hosszú fül:  

Hosszú csőr:  

Az összetartozó szótagokat egyformára színezd! Írd le!1.

Pótold a mondatokból hiányzó szavakat!2.

Melyik állatra igaz? Írd a képen látható állatok nevét a megfe-
lelő helyre!   

3.
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Busz, szusz   

Húsz, hisz 

Szűk, szék   

Szűr, szór  

Szög 
   

szab

Szűcs 
   

szúr

Konnektor kacsa
Hosszúnyak macska
Hápisápi kismalac
Aranytaréj kakas
Miau zsiráf

ván-dor-út-ra vándorútra
szal-ma-szál-ból szalmaszálból
ta-na-kod-tak tanakodtak
pró-bál-ha-tom próbálhatom
be-le-e-sem beleesem

Csíkoska béka
Breki tigris
Brumi hangya
Fürge maci
Ormi elefánt

meg-gyul-ladt meggyulladt
be-le-poty-tyant belepottyant
ket-té-re-pedt kettérepedt
ösz-sze-varr-ta összevarrta
biz-ta-tás biztatás

Kinek mi lehet a neve? Kösd össze!1.

Milyen állatnak van még hosszú nyaka? Gyűjtsd össze, és írd le!2.

Írd le a füzetedbe a kétjegyű mássalhangzós szavakat!4.

*Mindig csak egy betű változik! Melyik lehet a hiányzó szó?3.

SZÉL

SZAG

SZÁR

SZŰR
VISZ

SZÓSZ
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Kösd össze, ami összetartozik! Számozással rakd sorba! 1.

Milyen lehetett a bab, mielőtt megrepedt? Milyen lett, miután 
a varga megfoltozta? Rajzold le! 

2.

Írd a szavakat a megfelelő helyre: méhész, szigony, kalász, huszár, 
bűvész, kókusz, vászon, szirom, szöveg! 

3.

A szikra

A szalmaszál

A varga

A bab

A varga, a szikra és a bab

A folyó

útra keltek.

nagyon kacagott. 

a vízbe esett.

megfoltozta a babot. 

útjukat állta.

elégett.

Bálnavadász fegyvere:

Trükkös varázsló:

Szorgos rovarokkal foglalkozik:

A gabona része, itt vannak a magok:

Ebből készül a lepedő:

Magyar lovas katona:

Összefüggő mondatokból áll:

A virág része:

Nagy, kemény déligyümölcs:
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Húzd alá azonos színnel, ami összetartozik! Írd le a füzetedbe!1.

Keresd az ellentéteket! Kösd össze!2.

Ki milyen ajándékot kapott? Nyíllal jelöld! Színezd ki a képeket!4.

Pótold a hiányzó szavakat a mondatokból! Mit?3.

szegény

jószívű

egyszerű

óriási

alázatos

szép

különleges

csúf

gazdag

gőgös

apró

zsugori

pompás  szegény ember
bölcs   erszény
jószívű  káposzta

zsugori  király
óriási   paripa
teli   gazdag ember

A szegény ember termesztett egy óriási . Elvitte, hogy 

megajándékozza vele a . A király adott neki 

. A gazdag ember meglátta a teli .

Ő a királynak egy szép  vitt. Gondolta, így több 

zsebelhet be. A király jutalmul odaadta neki a . 

aranyat,      pénzt,      erszényt,      káposztát,      királyt,      paripát
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Mi van a képen? Ki van a képen?  Írd alá!1.

Válaszolj a kérdésekre!2.

Kik dolgoztak a fonóban?

Miből készült a fonál?

Mit csináltak munka közben?

Mikor kezdődött a fonóban a munka?

Kik jártak még a fonóba?

Miért jártak oda?
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Húzd alá a helyes választ!1.

Mindenhol két szó bújik meg. Írd le, melyik kettő!2.

Válassz ki három szót! Írj velük egy-egy mondatot!3.

Kösd össze, ami összetartozik! Írd le!4.

Mi kering a Nap körül?
boglya bolygó szablya

Mi van a pásztor kezében?
furulya lefolyó folyosó

Mi melegíti a szobát?
fáklya mályva kályha

Ki a fák doktora?
tartály harkály tarsoly

HARKÁLYHA       FOLYOSÓLYOM       BOLYGÓLYA      PERSELYPÍT

hetyke

lyukas

rozoga

pöffeszkedő

cafrangos

szekrény

minta

szegély

zokni

lyuk
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Színezd kékre, amit a zokni, pirosra, amit a lyuk mondott! 1.

*Kösd össze, ami összetartozik!2.

Mi történt a zoknival? Rajzold le három képben!3.

Azért én szebb vagyok nálad.
Még hogy szebb?! Mitől vagy szebb?
Mert átlátni rajtam.
Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó.
És piszkos is vagy. Én bezzeg sohasem piszkolódom be.
Nem is igazságos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy.
Teljesen tönkreteszel!
Jaj, megölsz!

fi ttyet hány rá     ügyetlen

nem akárki      eltűnik

lyukas a keze     nem törődik vele

köddé válik     kudarcot vall, nem sikerül neki

lyukat beszél a hasába    fontos személy

pórul jár      nincs pénze

lyukas a zsebe     rábeszéli valamire
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Miben láthatod meg a tükörképed? Sorold fel!1.

Húzd alá a jó válaszokat!2.

Párosítsd! Színezd egyformára az összetartozókat! 3.

Rajzold le a tükörképét! Mit kellett volna a kutyának tennie?4.

velős csirkecsont
ravasz csont
szerencsés állkapocs
hitvány róka
tiszta döntés
nyitott víz
lefetyelő fi ckó
hibás nyelv

Mit látott a kutya a vízben?
holdat felhőket tükörképét halakat egy másik kutyát

Milyen volt a kutya?
okos     buta     telhetetlen     irigy     jószívű     éhes     szomjas     fösvény

Mi történt a csonttal?
megette a kutya   vízbe esett   elvitte a másik kutya   a szakács hazavitte
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Mit látsz a képeken? Nevezd meg! Írd le!1.

Írd a keresztnevet a becenevek mellé!2.

Tomi 
Laci 

Pisti 

Ági 

Ili 

Petya 

Jani 

Mari 

Andi 

Piri 

Melyik szólásnak melyik a jelentése? Színezd egyformára!3.

Melyik tartozik össze? Színezd egyformára!4.

Éhes disznó makkal álmodik. Csúnyán, gusztustalanul eszik.
Sok lúd disznót győz. Szerencséje van.
Malaca van. A gyengébbek is győzhetnek, ha sokan vannak.
Úgy eszik, mint a disznó. Megsértődik.
Felhúzza a disznóbőrt. Mindenki azzal álmodik, amire vágyik.

A disznó

A méh

A juh

a nyájba.

a falkába.

a csürhébe.

A kutya

A tehén

A hangya

a gulyába.

a rajba.

a bolyba.
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