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bika bog bol-ha bor-só béka

bár-ka hab szabó bics-ka bokor

meder moha marék komp címer

gomb al-bum bim-bó rom gém

Szó és kép egyeztetése: 1., 2."  
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falu bura búza lapu kórus

kupa piszt-ráng csiz-ma sí-léc kas

malom föveny rétes lábos kas-tély

sas bélés kötés suba vas

Szó és kép egyeztetése: 3., 4."  
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láp móló lopó hol-ló malom

hin-tó aj-tón-ál-ló cápa páva vitéz

fo fa bo mó pá

bú mo ku la ke

pa ha lu va pu

za ka ci ló fe

Szó és kép egyeztetése: 5. Szótagokból szavak: 6. (A második szótag fekete.)"  
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fö re ko pe se

te ke fe ho ro

rom reg pül per kon

veny rít lel mok res

pa la ko ré ke

ló kó pá ka pa

pu fe pa ró pa

pó ta ca pa la

Szótagokból szavak: 7., 8. (A második szótag fekete.)  "
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ke lá rá fá ká

fi fá ká ki si

gós ros zik rály bos

zet cán roly ret rály

ka bá ha tá bá

bo kö nya sá pa

peny láb rány rány tár

bát gár bor tor nat

Szótagokból szavak: 9., 10. (A második szótag fekete.)  "



6

A kutya al-szik. A kály-ha füs-töl.
A kémény füs-töl. A bácsi kaszál.

A csuka sül. A csuka úszik.
A baba al-szik. A fiú úszik.

A kacsa iszik. A fa-rönk úszik.
A cica iszik. Az ö-reg-a-pó eszik.

A tek-nős eszik. A vevő vá-sá-rol.
A piszt-ráng úszik. A szakács főz.

Mondat és kép egyeztetése: 11., 12.  "
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A hajó kiköt. A baba ját-szik.
A majom ug-rál. A veréb ug-rál.
A csapat ját-szik. A víz forr.

A tej forr. A csónak kiköt.

A pin-cér fel-szol-gál. A kőműves falaz.
Az asz-ta-los gyalul. Az or-vos gyógyít.

A szabó varr. A tanár tanít.
A pos-tás kéz-be-sít. Az é-ne-kes é-ne-kel.

Mondat és kép egyeztetése: 13., 14.  "
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A cuk-rász tor-tát süt. A var-ró-nő ka-bá-tot varr.
A pék kif-lit süt. A nagy-ma-ma gom-bot varr.

A szakács húst süt. Éva ba-ba-ru-hát varr.
A tanár dol-go-za-tot javít.

A csíp. süt.
A szúr. vi-lá-gít.
A il-la-to-zik. fúj.
Az folyik. esik.
A csalán tüs-ke
A virág patak
A eső szél
A hold nap

A sze-re-lő gépet javít.

Mondat és kép egyeztetése: 15. Szavakból mondat: 16.  "
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A züm-mög. sziszeg.
A brekeg. visít.
A brum-mog. ke-le-pel.
A huhog. gágog.
A liba bagoly
A szúnyog kígyó
A béka malac
A med-ve gólya

A fel-sze-dik. le-ve-rik.
A le-a-rat-ják. le-sze-dik.
A ki-per-ge-tik. le-ka-szál-ják.
A le-vág-ják. ki-vág-ják.
A bor-sót mézet
A füvet nádat
A fát répát
A di-ót búzát

Szavakból mondat: 17., 18.  "
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A sós. édes.
A sa-va-nyú. hideg.
A for-ró. hegyes.
A puha. kemény.
A ten-ger cukor
A cit-rom fagyi
A ce-ru-za beton
A banán tűz

A ér-des. sima.
A zsebes. roj-tos.
A gyors. las-sú.
A kes-keny. széles.
A sál re-pü-lő-gép
A csiga ös-vény
Az út re-sze-lő
Az tükör kabát

Szavakból mondat: 19., 20.  "
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Betűkből szavak: 21., 22., 23., 24.  "  
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bútor virág szer-szám szék szek-rény

fotel rózsa mus-kát-li ágy szeg-fű

ásó fogó or-go-na ge-reb-lye fűrész

gyü-mölcs É-pü-let ál-lAt al-ma a-na-nász

szőlő eper vis-kó la-kó-ház pa-lo-ta

gyík macs-ka ló majom fóka

mAdár zöld-sÉg jár-mű pap-ri-ka zel-ler

tök veréb var-jú sas hol-ló

galamb a-u-tó vil-la-mos busz vonat
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Betűkből szavak: 25. Főfogalom alá rendelés: 26., 27., 28.  "
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Főfogalom alá rendelés: 29., 30. Szó és kép egyeztetése: 31.  "

fog-lAl-ko-zás növÉny edÉny ápoló tanár

tit-kár-nő sás hínár fe-nyő-fa pohár

tányér lábas tep-si tál el-a-dó

ru-hA-ne-mű pÉk-sü-te-mÉny Al-kAt-rÉsz kabát nad-rág

sap-ka zok-ni mel-lény rugó csavar

zsem-lye kif-li perec va-jas-kif-li sós-rúd

rezsó zsilip kalász szamóca pizsama

zsineg mozsár szőlő szamár szög
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nyak nyíl kunyhó nyél kanyar

menyét hernyó bánya nyárfa torony

zsabó sas sás zokni zsebkés

rizs rőzse szőrme szirom zár

Szó és kép egyeztetése: 32., 33.  "



15

tanya denevér tarisznya korona aranylánc

tinta dunyha ananász dohány ernyő

kígyó kenyér konyha

harisnyalábnyombegygyopár

gyárnyúl

gyapot

Szó és kép egyeztetése: 34., 35.  "
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csá csi csi cso csó

csu ka csi cse cso

mó da ka ga kó

re kó csa ka be

csa lu só si so

sá cso si cse lo

csol mít tor rály pat

kor rép vány der kács

Szótagokból szavak: 36., 37. (A második szótag fekete.)  "
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cse csa cse cu ci

cí ka pa ku csu

por léd lez lád kor

pac cal cag mer rok

csap mor rozs vizs csen

csip csor zsen csán zsur

da zsa da la gő

ló gó ge da ke

Szótagokból szavak: 38., 39. (A második szótag fekete.)  "
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gó go fo pu pó

pá gu mu hü gá

lya lya lyó lyó lya

lya lye lya lya lya
A gólya békát eszik. A nagypapa fát vág.
A gyík legyet eszik. gyula folyót színez.
gyuri krumplit süt. györgyi pályát színez.

A nagymama pulykát süt. ibolya szalámit vág.

Szótagokból szavak: 40. (A második szótag fekete.) Mondat és kép egyeztetése: 41."
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ibolya a nyarat várja. gergely kéményt tisztít.
sanyi a buszt várja. manyi szőnyeget tisztít.

Apa gulyáslevest főz. Az író regényt ír.
Anya borsófőzeléket főz. A diák leckét ír.

A gálya fából készült. Az ajtó fából készült.
A kastély kőből készült. A golyó üvegből készült.

A járda betonból készült. A bélyeg papírból készült.
A vaj tejből készült. A tégla vályogból készült.

Mondat és kép egyeztetése: 42., 43.  "
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A batyu nehéz. Sáros lett erzsi cipője.
A szilva megérett. pityu éhes.

kata vidám. A kakaó meleg.
A kesztyű koszos. óvatosan totyog.
A járda latyakos. gabika járni tanul.

A mama melegíti a levest. Éva lassan kortyolja.
szilvi leteszi. lepotyogott a fáról.

A mama kimossa. most is fütyül.

Mondat és kép egyeztetése: 44. "
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matyi a buszt várja. A kutya szomjas.

A golyó elgurult. Az óra elromlott.

A zokni lyukas. diána elesett.

A hattyú éhes. rémülten bolyong a fák között.

A vadmalac eltévedt. kicsit pityereg.

nem ketyeg. iszik a pocsolyából.

A mama megvarrja. piri zsemlyét ad neki.

már tíz percet késett. pityu nem találja.

Mondat és kép egyeztetése: 45. "
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A postás orvos színész

Az diák

A juhász

A beteget

Az deszkát

A házat

A nyír.

Az alakít

asztalos

építész

szerepet

hajat

gyalul.

vág.

gyógyít.

fodrász

levelet

leckét

birkát

tervez.

tanul.

kézbesít.

Az énekel. őriz. darabol.

A vezet.

A szállít.

Az lovakat

A fészket

A homokvárat

A hentes

A sofőr

épít.

épít.

húst

autót

énekes

igazgató

mentő

vezet.

népdalt

intézményt

beteget

csikós

gólya

kisfiú

Szavakból mondat: 46., 47. " 
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A van. van. van.

A van.

A van.

Az zsákban

A kosárban

A zárban

A csibe

A víz

van.

van.

ólban

lavórban

cérna

rétes

bor

van.

tűben

sütőben

demizsonban

búza

fű

kulcs

A út előadás

Az aranylánc versenyző

A zsák párna

A tanár kifli

Az hosszú. érdekes.

A drága. egészséges.

A nehéz. könnyű

Az kedves. vajas.

Szavakból mondat: 48., 49. " 



24

Szavakból mondat: 50. Betűkből szavak: 51., 52. " 

A van. van. van.

Az van.

A ólban

A zsebben

A teremben

A batyuban

A hattyú

A víz

van.

van.

vízben

pohárban

tyúk

trón

toll

van.

van.

palotában

fiókban

kesztyű

pad

pogácsa
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Betűkből szavak: 53., 54., 55. Főfogalom alá rendelés: 56."   

gyógynövÉny sportszer állAt bazsalikom homoktövis

kamilla izsóp borsmenta síléc kézilabda

korcsolya teniszütő gyűrű nyúl menyét

puma kacsa giliszta zsiráf szitakötő
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Főfogalom alá rendelés: 57., 58., 59., 60."   

itAl FűSZer Égtáj tej tea

narancslé víz almalé kávé só

bors paprika fahéj gyömbér

Észak kelet dél nyugat Északkelet

gAbonA Épület hAl búza zab

kukorica rizs árpa színház iskola

víztorony vasútállomás templom ponty keszeg

lazac harcsa csuka angolna pisztráng

sAjt bAromfi lábbeli trappista ementáli

mozzarella edami tyúk csirke liba

kacsa pulyka cipő csizma szandál

saru papucs kappan bakancs camembert

sertÉshús víZi jármű fA comb lapocka

karaj oldalas csülök csónak hajó

tutaj uszály ladik kenu olajfa

tölgyfa mamutfenyő eukaliptusz meggyfa nyírfa

majoranna
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bojt bors borona bükkfa boglya

rab bodza barka bolt szobor

mérleg puma kamera láma muskátli

makk mák málna mozsár komód

Szó és kép egyeztetése: 61., 62. " 
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búcsú hús csúcs kapu saru

blúz lapulevél kút rúzs nyújtófa

súly sonka kosár sátor sétabot

sámli postaláda vasaló virsli sárgarépa

Szó és kép egyeztetése: 63., 64. " 
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ladik lemez láma vadászkalap lazac

palota templom olajfa lakat liliom

fa fé fa fo fa

fi fa fő fi fa

héj hős cam rog rag

laz zet zék kad reg

Szó és kép egyeztetése: 65. Szótagokból szavak: 66. (A második szótag fekete.) " 
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por pár pol kor kap

pus paj pos per pen

ta ge gő ka ta

ta ka pa zsi ta

sep per pen pin zer

zsen men ken bel gyen

sze gő ge ső dő

rű ce tő ge ge

Szótagokból szavak: 67., 68. (A második szótag fekete.) " 
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pár por bar bán kár

bár lám sár sap bir

ga ka ka pa ka

ta ta ka tó tya

pos sáf sár kál pár

kol kár kor gyöm szín

ház pit lát bér bász

tás rány kány kány mán

Szótagokból szavak: 69., 70. (A második szótag fekete.) " 
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A rúdon kolbász lóg. A lépcsőn korlát van.

A tálcán kártya van. Az erkélyen muskátli van.

A széken párna van. A konyhaszekrényen mozsár van.

A süteményen mandula van. A parton bárka van.

A zsebből kiesett a pénz. A vödörből kiömlött a víz.

A bőröndből kicsúszott a könyv. A ketrecből kimászott a majom.

A cipőből kilóg a nyelve. A földből kibújt a tulipán.

A cserépből kiborult a virág. A süteményből kifolyt a krém.

Mondat és kép egyeztetése: 71., 72. " 
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judit vajjal kente meg a kenyeret. jenő tojással eszi a főzeléket.

A mama hajóval utazott tihanyba. lali tejjel kérte a kávét.

lilla tollal írta a leckét. joli sajttal készítette a szendvicset.

hajni samponnal mosta meg a haját. laci majonézzel eszi a halat.

A kocka is, a kártya is játék. A túró is, a vaj is tejtermék.

A hajó is, a csónak is vízi jármű. Az ásó is, a kapa is kerti szerszám.

A karaj is, a comb is sertéshús. Az este is, az éjszaka is napszak.

A puma is, a tigris is ragadozó. A fahéj is, a majoranna is fűszer.

Mondat és kép egyeztetése: 73., 74. " 
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A kék busz budapesten, a sárga a városok között közlekedik.

A fehér autó Éváé, a kék lacié.

A kék szalag hosszú, a piros rövid.

A fürjtojás kicsi, a kacsatojás nagy.

A barna cipő Katáé, a fehér marié.

A majom fürge állat, a lajhár lomha.

A kút vize mély, a pocsolyáé sekély.

Az autópálya széles, egyenes, az ösvény keskeny, kanyargós.

Mondat és kép egyeztetése: 75. "
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fűtünk. gyertyával világítunk.

közlekedünk.

Autóval,

sóval,

kanállal,

játszunk.

szénnel

babával

kefével

Égővel,

labdával,

fával,

díszítünk.

busszal

szalaggal

fésülködünk.

fésűvel,

díszekkel,

ízesítünk.

eszünk.

paprikával

villával

A tálcán tolltartón padon

A fogason

A hegyen

A van.

A úszik.

A van.

A sajt

A hajó

vízen

lángoson

van. 

van.

pohár

kilátó

kabát

padlón

van.

lóg.

van.

radír

szőnyeg

táska

Szavakból mondat: 76., 77. " 
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Szavakból mondat: 78., 79."  

A tó erdő
A kő
A jég
A pohár
A átlátszó.
A hideg.
A kemény.
Az mély.

tűz
méz
villa

hegyes.
édes.
forró.
sűrű.

A karika golyó

A kocka

A zebra

A párduc

A gömbölyű.

A szögletes.

A pikkelyes.

A tüskés.

hal

sün

szűrő

kerek.

csíkos.

foltos.

lyukacsos.



37

A töltünk. töltünk. teszünk.

A teszünk.

A teszünk.

A ládába

A táskába

A vázába

A vizet

A ruhákat

teszünk.

teszünk.

kancsóba 

bőröndbe

levest

süteményt

kolbászt

teszünk.

tálba

tepsibe

szendvicsbe

körtét

tanszert

virágot
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Szavakból mondat: 80. Betűkből szavak: 81., 82. " 
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Betűkből szavak: 83., 84., 85. Főfogalom alá rendelés: 86. "

háztArtási
gÉp

sportszer nyelv kenyérpirító vízmelegítő

turmixgép dagasztógép szendvicssütő tollaslabda rúd

vízilabda zsámoly gerenda olasz német

angol szlovák görög szerb latin    
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Főfogalom alá rendelés: 87., 88., 89., 90."   

Étel
tisztálkodási 

szer
virág szappan tusfürdő

fogkrém sampon hajbalzsam töltött paprika sült csirke

borsófőzelék sóskamártás tojásleves gyöngyvirág ibolya

hóvirág pipacs búzavirág sajtmártás nárcisz

FűSZer FővároS
tengeri  

állAt
oregano kapor

babérlevél bors vanília kömény budapest

róma bécs párizs london kagyló

rája vízicsikó tengeri sün tengeri szivacs tonhal

sport órA
növÉnyevő 

állAt
kosárlabda kajakozás

talajtorna úszás kerékpározás hegymászás karóra

toronyóra falióra zsebóra őz nyúl

szarvasmarha egér mókus kacsa kecske

foglAlkozás bogár sütemÉny szarvasbogár katicabogár

krumplibogár szentjánosbogár villanyszerelő autószerelő cipész

kőműves építész ügyvéd zserbó piskóta

krémes keksz fánk pite gesztenyekocka
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Memóriajáték: 1. Szó és szómagyarázat egyeztetése." 

Akác oson üget

iszAp

ikon

üst

istálló.  
juhok laknak  

benne.

A tavak, folyók  
alján van. tapadós, 

pépes talaj.

üres tér, mélyedés. 
barlang.

kicsi párnaféle.  
A tűket tűzik bele.

ügyes

ApAd

üzlet

csökken,  
mérséklődik.

jól és gyorsan  
csinál valamit.

szentkép.  
fára festették.

csendben,  
zaj nélkül megy. 

lopakodik.

Akol

üreg

tűpárnA

fa.  
tövises ága van.  
A virága illatos.

gyorsan megy.  
A ló tud így sietni.

edény. Főztek, 
mostak benne. 

nagy. vasból van.

bolt.  
kereskedelmi  

vállalkozás.
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Memóriajáték: 2. Hasonló jelentésű szavak." 

ének rövid redő

rövidnadrág

eszik

kelme

ékesség

kedv

hölgy

kurta

fekhely

szál

létezik

él

fonal

dívány

ránc

dáma

hangulat

dísz

szövet

fal

dal

sort
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Dominójáték: 1. Szavak" 

 postás festék boltos bérlet farkas

szandál pisztoly mártás bajnok bogrács szandál

vészfék bérlet postás kertész pisztoly vendég

karcol sodrás farkas festék boltos tegnap

vendég mártás sodrás bogrács harcos fürdik

kertész harcos bajnok vészfék rántás mérges

kórház matróz fürdik fodrász hímzés kantár

sertés naptár mérges mérleg kolbász kórház

tegnap kolbász váltás sertés matróz rántás

fodrász kérdés névnap hímzés naptár karcol

mérleg névnap kantár  kérdés váltás
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Dominójáték: 2. Szótagok" 

pos tás la kat tak sa

tan szer ló bál na pos

pa tak tás ka kat tan

szik la sa rok ka pa

sa ját ros ta tár sa

szer tár ját szik rok ka

ta pad ró zsa pad ló

ka ró bál na zsa lu

csok ros lu csok pos tás
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Lottójáték: 1." 

krém prém trágya bróm drazsé kréta

gróf drága próba dráva trón trója

skála plazma drót drégely trófea trikó

dressz kristóf kriszta plafon pláne trópus

plakát blúz trafik dráma plüss klub

traktor pléh króm kreol brekeg brit

plakát skála kreol bróm dressz traktor

trófea gróf plazma drága trón kréta

trója króm krém drót trágya kristóf

prém próba trikó dráva drazsé drégely

kriszta blúz brit brekeg pláne klub

trópus plüss plafon trafik dráma pléh
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Lottójáték: 2." 

fent lent bent mert part terv

pánt ránt pont bors zárt társ

ront rejt bolt folt vers költ

bank tank komp láng pest gomb

hárs sors borz hold kard kezd

füst kürt fánk térd zord must

ránt tank terv rejt pest part

fent zárt hold bent vers sors

borz pánt hárs társ bors gomb

költ komp lent pont mert ront

bolt kürt folt láng bank fánk

kezd térd must kard zord füst



46

Formamásolás" 
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Történet kirakása. Kép és mondat egyeztetése. 1. " 

A tűzoltók később  
meglátogatták az óvodát, 

és vittek ajándékot  
a kislánynak.

jöttek is hamar,  
és sikerült gyorsan  
eloltaniuk a tüzet.

Az óvodával szemben  
lévő ház egyik ablakából 

füst jött ki. 

egy óvodás kislány  
észrevette.

szólt az óvó néninek. Az óvónő azonnal hívta  
a tűzoltókat.

6.

4.

3.

1.

5.

2.



48

Történet kirakása. Kép és mondat egyeztetése. 2. " 

kibélelte vele a fészkét.
A süni megtalálta,  

és ügyesen behúzta  
a rejtekhelyére.

A kisfiú sietett az iskolába. tavasszal visszahúzta  
a járdára.

A meleg, puha sálban 
aludta át a telet.

nem vette észre, hogy  
a sál leesett a földre.

2.

4.

5.

1.

6.

3.



49

Társasjáték
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Kártyák a társasjátékhoz." 

milyen állatok vannak  
a parkban?  
egyet rajzolj le!

szerinted milyen tantár-
gyat tanulnak a királyfiak?  
miért?

nem gyakoroltál eleget, 
ezért a tanulószobában  
kell maradnod!  
Két körből kimaradsz!

menj be a könyvtárba!  
ha mondasz legalább két 
re gény címet, továbbme-
hetsz! ha nem jut eszed be, 
nézz szét a könyvek kö zött! 
egy körből kimaradsz!

ott kell maradnod a torna-
szobában, gyakorlod a 
vívást! csak hatos dobással 
mehetsz tovább!

szépen zenéltél! hármat 
előre léphetsz, ha fel  so rolsz 
négy hangszert!

kíváncsi voltál, sokáig néze-
lődtél a pincében!  
Kettőt lépj vissza!  
ha lerajzolod, hogy mit 
láttál a pincében, négyet 
előre léphetsz!

egy körből kimaradsz!

meséld el, milyen a bálte-
rem! te is a vendégek 
között vagy.  
milyen a báli ruhád?

sokat segítettél a kony-
hában!  
Kettőt előre léphetsz!

lassan pucoltad a krumplit, 
egy körből kimaradsz!

mérges rád a király sza  ká-
csa. 
menj a tornaszobába  
gyorsan!

milyen tornaeszközöket 
ismersz?  
ha mondasz ötöt, három 
lépést előre léphetsz!

torkoskodtál a konyhában, 
egy lépést menj hátra!

rajzold le, milyen edények-
ben fő a király ebédje!  
ha készen vagy, kettőt lépj 
előre!

hogyan másolják a köny-
veket a királyi udvarban?  
ha ügyesen elmeséled, 
átszaladhatsz a báltermen!

Későn értél vissza  
a vadászatról!  
egy körből kimaradsz!

csak akkor mehetsz 
tovább, ha hármast dobsz!

kár, hogy hallgatóztál!  
Két körből kimaradsz,  
és a konyhától folytathatod!

kik dolgoznak a királyi 
udvarban? sorolj fel leg-
alább három foglalkozást!  
ha készen vagy, lépj be  
a bálterembe, és innen foly-
tasd!

nagyon hideg van  
a parkban!
lépj hátra hármat!

mindent nagyon jól tudtál!  
A mester kiengedett  
a parkba pihenni!

segítettél a társadnak. 
meséld el, hogy mit!  
Kettőt előreléphetsz!

most érkezik a külföldi 
követ. milyen üzenetet 
hozott?  
sietned kell a fogadás ra, 
hármat lépj előre!






