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Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001. számú, „A köznevelés 
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Hárs Ernő
Vége a vakációnak

Kopog már a barna dió, 
véget ért a vakáció. 
Vidám ruhák, fénylő szemek, 
gyülekező gyereksereg. 
Mint a fecskék messze délre, 
készülnek az új tanévre. 
Villanydrótjuk iskolapad, 
kedvük alatt majd leszakad. 
Fiú, leány cseveg, csipog, 
csupa emlék, csupa titok. 
Patak vize, erdő zöldje 
zsong szavukkal körbe-körbe. 
Hozzá annyi napfény vakít, 
elég lesz az új tavaszig, 
hogy se szél, se fagyos utak 
ne lopják el mosolyukat, 
s mindegyikük bátran szálljon 
át a betű-óceánon.

 
Mondd ki! Karikázd be! Színezd ki! Párban vagy 

csoportban dolgozz!

Kösd össze! Jelöld! Írd le! Tapsold le! Írd át!

Hallgasd 
meg! Játsszunk! Rajzold le!

Balról jobbra haladj! Balról jobbra kezdd az olvasást!

Jelmagyarázat
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Melyik fecske repül más irányba, mint a többi? Színezd ki!

Merre mennek a járművek? Színezd ki a jobbra haladókat! 
Karikázd be a felső sorban az első, az alsó sorban az utolsó járművet!

Folytasd a rajzolást a minta szerint! Színezd ki!

Színezd a körtéket felváltva sárgára és barnára!

Mit látsz a képen? Mondd ki! Melyik nem illik a sorba? Miért? Karikázd be!

Betűtanulás előtt
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Mit lehet játszani a játszótéren? Mesélj róla!
Figyeld meg a középen álló kislányt! 
a) Mit látsz tőle jobbra? Karikázd be kékkel!
b) Mit látsz tőle balra? Karikázd be pirossal! 
c) Mi van előtte? Keretezd be sárgával!
d) Mi van mögötte? Keretezd be zölddel!

Rajzold tovább a játszóteret! 
a) A bal felső sarokban süssön a nap! 
b) A középen álló kislány bal kezében legyen vödör! 
c) A jobb alsó sarokba rajzold le, amivel te szeretnél játszani!

Minek a részeit látod? Hova tartoznak ezek a részletek a játszótéren? 
Mondd el! Színezd ki a nagy képen!
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Egészítsd ki a rajzokat! Színezd a két oldalt eltérő színűre!

Mit látsz a képen? Mondd ki! Számold meg, hány van belőlük! Rajzold át 
a halvány vonalakat! Színezd ki a képet! 
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Színezd ki a balra haladó járműveket!

Figyeld meg a virágokat a két vázában! Kösd össze a megegyezőket! 
Színezd ki a balra hajló virágokat!

Mondd ki a képek nevét sorban, balról jobbra! Színezd ki az állatokat!
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Milyen útvonalon mehetnek a gyerekek az iskolába? Te merre mennél? 
Mondd el az irányok megnevezésével!

Melyik útvonalon mentek a gyerekek az iskolába? Jelöld a nyilak irányá-
nak megfelelően! 
Kék vonallal: 

A nagyított részletek elárulják, melyik útvonalon mennek haza a gyere-
kek az iskolából. Jelöld zöld vonallal a fenti képen!
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Mi van a képeken? Mondd ki! Figyeld meg a szájak formáját! Utánozd tü-
kör segítségével! Mondd ki a hangot! Kösd a képeket a megfelelő szájhoz!

Figyeld meg a képpárokat! Mi történt? Fogalmazd meg!

Folytasd a láncokat a megkezdett minta szerint!



S-sz, beh 
sok súly!
Meg se 
mozdul!
Friss sze-
net, ha 
bekapok:
messze, 
messze
szaladok, 
szaladok...
(Illyés Gyula: 
Mozdony)

10

Nyárbúcsúztató: Utazás

Sorold fel a nagy képen látható közlekedési eszközöket! 
Utánozd a hangjukat!

Hol jártál a nyáron? Mesélj róla!

Merre haladnak a mozdonyok? 
Sorold fel! Karikázd be a balra haladókat!

Mondd ki a képek nevét egymás után! Mely szavak kezdőhangja 
emlékeztet a vonat hangjára? 
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Kösd a járműveket a megfelelő csoportba! Melyikben hallasz r hangot? 
Karikázd be!

Színezd ki a jobbra haladó járműveket! Karikázd be a középsőt!

Mondd ki a képek nevét! Mely szavak végén hallasz s hangot? Csak azo-
kat színezd ki!

Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyik szó belsejében hallasz s hangot? 
Csak azokat színezd ki!
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Nézd meg a képeket! Mondd ki a nevüket! Tapsolj annyit, ahány szótag-
ból állnak! Színezz ki a képek alatt ugyanannyi üres keretet!

Válogasd szét a jeleket! Karikázd be kékkel a mozdulatokkal kifejezett 
üzeneteket! Karikázd be pirossal a képi üzeneteket! 

Melyik rész nem látszik? Rajzold le!

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 
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Színezd ki pirossal a jobbra, kékkel a balra hajló virágokat!

Mondd ki az egy keretben lévő képek nevét! Tapsold le! Rajzold le a má-
sodik képrejtvény megfejtését!

Melyik hang kiejtésekor tartod így a szádat? Kösd a rajzokat a megfelelő 
szájformához!

Nevezd meg a képeket! Melyik két szó hangzása hasonlít egymásra? 
Kösd össze a párokat!
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Tekerd fel a két összekeveredett fonalat! 
Húzd át őket különböző színnel!

Rajzold meg, hogyan jut el a sün az almához! Figyelj, hogy a vonal ne 
érjen a labirintus falához!

Rajzold át a halvány vonalakat grafittal! Színezd ki a képet! A felhőket 
kékre, a fákat zöldre színezd!
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Mit látsz a képen? Sorold fel! Számold meg mindegyiket! Tegyél annyi 
pöttyöt a keretbe! 

Rajzold meg, hogyan jut el a csiga a levélhez! 
Figyelj, hogy a vonal ne érjen a labirintus falához!
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A nagyszülőknél

Mesélj a képről! Mi mindent látnak és hal-
lanak a gyerekek maguk körül?

Milyen állatok szólalnak meg a versben?
Jegyezzétek meg a vers egy-egy sorát! 
Rendezzétek meg az állatok hangversenyét!

Egészítsd ki a rajzokat a minta alapján!

Mondd ki a képek nevét! Mely szavakban hallasz b hangot? Tegyél pipát 
a négyzetbe!

Kot-kot-kot, nagy titkot mondhatok!
Csip-csip-csip, ugyan mit?
Háp-háp-háp, mondjad hát!
Gá-gá-gá, esküdj rá!
Kár-kár-kár, halljuk már!
Mek-mek-mek, ne ijessz meg!
Be-be-be, ki vele!
Vak-vak-vak, nékem csak!
Mú-mú-mú, szomorú!
Kot-kot-kot, leltem egy kukacot!
 (Szilágyi Domokos: 
 Kot-kot-kot)
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Kösd össze a pontozott vonalakat, és fejezd be a gyümölcsök színezését!

Mit látsz a képen? Mondd ki! Melyik kezdődik k hanggal? Karikázd be!

Húzd át pirossal kakaskának a tyúkocskához vezető legrövidebb útját! 

Hallgasd meg a Répamesét! Ki kit hívott segíteni? Jelöld nyíllal a sorrendet!
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Pótold a hiányzó részeket! Színezd ki a képet!



19

Színezd ki a lovakat szürkére, a kakasokat pirosra, a kutyákat barnára, 
a macskákat feketére! Karikázd be a kecskéket! Tegyél háromszöget az 
összes nyúl alá! Hányféle állat van a rajzokon? Nevezd meg mindegyiket!

Folytasd a láncokat a megkezdett minta szerint!
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Az állatkertben

Mesélj a képről! Melyik állatnak mi a jellegze-
tessége?

Hallgasd meg a versrészletet! 
Mitől lesz telefánt az elefánt? Magyarázd meg!

Tapsolj annyit, ahány szótagból áll az állatok neve! Színezd azt a szótag-
keretet, amelyikben az e hangot hallod!

Hogy látod a nagy képen? Egészítsd ki a rajzokat!

Ez itten az elefánt.
Szénát eszik reggelente,
sok gyümölcsöt estelente;
és mikor már mind lenyelte,
úgy hívják, hogy telefánt.
(Devecseri Gábor: Állatkerti 
 útmutató, részlet)

 -  -  -  -  -  -   - 
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Egészítsd ki a két táblázatot a hiányzó elemekkel! Egy-egy elem minden 
sorban és oszlopban csak egyszer szerepelhet!

Hogyan tartod a szádat? Figyeld meg a tükörben a képek nevének kiej-
tése közben? Kösd a képeket a megfelelő szájtartáshoz!

Melyik nem illik a többi közé? Kösd a kakukktojást a megfelelő halmaz-
hoz! Színezd ki a háziállatokat!
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Vezesd az állatokat a táplálékukhoz! A ceruzád mindig a két vonal között 
maradjon!
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Az első táblázatban csak az egyenes, a másodikban csak a görbe vona-
lak utcáin haladj a ceruzáddal!
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Reggeli készülődés: Ébredéskor 

Figyeld meg a képet! Mit látsz rajta? Meséld el, 
te hogyan készülsz az iskolába!

Nézd meg a nagy képet! Mi változott meg a kiemelt részleteken? Hasz-
náld az alatta, felette, mellette, jobbra, balra szavakat!

Nevezd meg a rajzokat! Hol hallod az a hangot? Színezd a megfelelő szó-
tagkereteket!

 -  -  -  -  -  -  - 

a) b)

Felkel a nap jókor reggel,
útnak indul fényes kedvvel.

Szalai Borbála: Indul a nap 
jókor reggel (részlet)
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Másold át az üres négyzetrácsba a házikót!

Rajzold meg a másik felét!

Folytasd a sort!

Másold át kisebb négyzetrácsokba is!
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Mely gyerekek vannak fent? Színezd ki őket!

Színezd ki a fa lombját, törzsét és gyökerét más-más színnel! Utána írd 
át színessel többször az álló egyeneseket! Írd végig a sort!

Helyezd el az álló egyeneseket a vonalrendszerben! Ügyelj a megfelelő 
távolságra! 
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Melyik papírforgó nyele áll jobbra? Csak azokat színezd pirosra!

Írd át sokszor a horogvonalat színessel! Folytasd tovább!

Helyezd el a vonalrendszerben a horogvonalat! Folytasd a megkezdett 
sorokat! 
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Figyeld meg a képet! Mesélj róla! Miért fontos a reggeli étkezés? Mondd 
el a véleményedet!

Mit reggeliznél szívesen? Tegyél csillagot a megfelelő keretbe!

Figyeld meg a két szájtartás rajzát! Hangoztasd! Melyik kép nevében hal-
lod? Kösd a képeket a megfelelő szájtartáshoz! 

Családi reggeli
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Mit csinálnak a szülők? Alkoss mondatokat! Kezdd így: Anya... Apa... 
a) Melyik képen sportolnak a szülők? Karikázd be kékkel!
b) Melyiken dolgoznak? Karikázd be pirossal!

Melyik ruhadarabot hol viseljük? A lábtól a fejig haladj! Kösd össze a ké-
peket nyilakkal a jó sorrendnek megfelelően!

Folytasd a sorokat a minta szerint!

Másold át a nyilat a másik négyzetrácsba!
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Írd át színessel többször a ferde egyeneseket!

Helyezd el a vonalrendszerben a sátorvonalakat! Gyakorolj! Írd végig a 
sorokat!
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Írd át színessel többször a kapuvonalat!

Helyezd el a vonalrendszerben a kapuvonalat! Írd végig  a sorokat! 
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Nevezd meg a rajzokat! Tapsold le! Melyik szótagban hallod az i hangot? 
Színezd! 

Indulás! Útban az iskolába

Figyeld meg a képet! Beszélgessetek róla!

Hol találod a részleteket a nagy képen? 
Karikázd be!

Kora reggel rohanás,
rontom-bontom,
nem könnyű a tanulás,
csak aszondom.
(Weöres Sándor: 
Kezdődik az iskola, részlet)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Kösd a képeket a megfelelő szótagkártyához!

A kislány az iskolába szeretne eljutni. Rajzold át az útvonalát kék színnel!

Melyik hang különbözik a két szóban? Jelöld más színnel az eltérő han-
gokat!

                           

 -  - 

 - 
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Milyen csésze van a sor elején? Keress ugyanolyanokat! Színezd ki!

Írd át színessel többször a csészevonalat!

Helyezd el a vonalrendszerben a csészevonalat! Írd végig  a sorokat!
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Mit látsz a képeken? Mondd ki! Melyik hogyan halad? Rajzold át hibátla-
nul a halvány vonalakat!

Pótold a hiányzó betűelemeket! Minden sorban és oszlopban egy jel 
csak egyszer szerepeljen!

Gyakorolj!
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Közlekedés a településen

Megszólal a rendőrlámpa,
Ide figyelj csöpp kis Márta!
Amikor a fényem piros, 
Akkor elindulni tilos!
Ha sárga a lámpám fénye, 
A járdáról ne lépj le!
De ha lámpám zöldet mutat,
Szabaddá tettem az utat. 
Tamkó Sirató Károly: 
Csöpp kis Márta – részlet

Nevezd meg az iskolatáskákon lévő rajzokat! Me-
lyik szóban ejted az í hangot? 

Mondd ki a rajzok nevét! Tapsold le! 
Színezd ki az i-í hang karikáját! Pirossal a rövid, kékkel a hosszú hangokat.

íj

   –  

   –     –    –   –    –   –  
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Melyik jármű melyik úton mehet? Mondd 
el! Kösd össze a járműveket a képpel!

Hányféleképpen halad-
hat keresztül a kerékpá-
ros a városon? A legrövi-
debb utat jelöld pirossal! 
Keress még útvonalakat, 
és különböző színnel je-
löld!

Rajzold le a letakart gyöngyöket!
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Folytasd a megkezdett sorokat!

Gyakorold, hogy jobban sikerüljön!
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Színezd ki a bal kapufát pirossal, a jobbat kékkel! Rajzold körbe a gólok 
helyét!

Írd át színessel többször a köröket!

Helyezd el a vonalrendszerben a köröket! Írd végig a sorokat!



Kezdődik az utazás,
a csengő már csenget
Kívánunk hát jó utat
s hozzá vidám kedvet!
(Osvát Erzsébet: 
Első osztályosok, részlet)
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Az iskolában

Mesélj a képről! Mi volt eddig a legjobb élményed 
az iskolában? Számolj be róla!

Figyeld meg a két szájtartás rajzát! Hangoztasd! 
Melyik kép nevében hallod? Kösd a képeket a meg-
felelő szájtartáshoz!

Keress a tantermedben olyan tárgyakat, amelyekben á hangot hallasz, 
vagy ó hangra végződik! Keress ő hangra végződő szavakat!
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Színezd ki a keretben levővel azonos makkvitézt! A többi képen karikázd 
be amiben eltér az elsőtől!

Mondd ki a képek nevét? Színezz ki annyi keretet, ahány szótagból állnak!

Színezd a háromszögek számát a vár építésének sorrendjében!

                    

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 



42

Nevezd meg a képeket! Hány hangból áll a szó? Színezz ki annyi karikát!

Rajzolj napot a felhőhöz!

alá fölé mellé mögé közé

Melyik kép neve kezdődik a kiemelt kép kezdőhangjával? Színezd!
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Kösd össze az azonos szótaggal kezdődő szópárokat!

Nevezd meg a képeket! Hány hangból áll a szó? Rajzolj annyi karikát a 
képek alá!

Mely képek nevében hallod? Színezd ki!
Az a hangot:

Az i hangot:

Az o hangot:
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Mi történt a kiskutya kalandja előtt és után? Válogasd 
szét a képeket! Különböző színnel jelöld! Meséld el!

Amíg te tanulsz…

Figyeld meg a képeket! Adj nevet a kutyusnak! Alkoss 
sorban haladva minden képhez egy-egy mondatot!

Ha hiszitek, 
ha nem is, 
volt egy kutyám 
nekem is, 
piros volt az orra, 
lapulevél nagy füle 
lelógott a porba.
(Csoóri Sándor: 
Csodakutya, részlet)
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Rajzold a képek alá azt a jelet, amit a mintán látsz!

Mely képek nevében hallod? Színezd ki! 

Az ú hangot:

Az e hangot:

Az á hangot: 
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Figyeld meg jól a képrészleteket! Keresd meg őket 
a nagy képen! Mondd el, pontosan hol látod őket!

Szünetben

Figyeld meg a képet! Mennyiben különbözik az is-
kolátok udvarától? Számolj be róla!

 Pipáld ki a képek közül azokat, amelyek ugyanazzal a hanggal kezdőd-
nek, mint az előző feladat szavai!

Mondd ki a képek nevét! 
Mi a közös bennük? 

Tízpercben nagy futkosás,
rontom-bontom,
torkod fájdul, ne kiálts,
csak aszondom.
(Weöres Sándor: 
Kezdődik az iskola, részlet)
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Pótold a sorozat hiányzó elemeit! 

Színezd a háromszögek számát az események időrendjében!

Színezd ki azokat a rajzokat, amelyek nevében hallod!

                    

Az t hangot:

A l hangot:

Az m hangot:
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Elfogyott a telihold körvonala. Írd át színessel többször a nyitott kört! 
Folytasd a sort!

Mely madarak milyen irányba tátognak a bal oldali rajzon? Mondd ki bal-
ról jobbra! Színezd ki a balra tátogót! Rajzolj kukacot a jobbra néző ma-
dárkák csőrébe a jobb oldali képen!

Helyezd el a vonalrendszerben a nyitott köröket! Írd végig a sorokat!
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Lendületesen rajzold át a tenger hullámait!

Helyezd el a vonalrendszerben a kapcsolt nyitott köröket! Írj lendületesen!

Írd át színessel a kapcsolt nyitott köröket!
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Adj nevet a cicának! Tedd a jobb mutatóujjadat a felső sor elejére! Húzd 
végig a felső soron! Mutasd meg a bal oldali oszlopot a bal kisujjaddal, fe-
lülről lefelé! Mondd el, melyik sorból, hányadik helyről hiányoznak a képek!

Ezek a képek maradtak ki. 
Melyiknek hol a helye?

Hogyan került a cica az iskolába?

Válaszd le az első kép nevének kezdőhangját! Nevezd meg a többi képet 
is! Hol hallod ugyanezt a hangot? Jelöld a szótagkeretekben!

  –     –     –     –     –     –   
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Melyik kép nevét rejtik a színes négyzetek? Kösd a rajzokat a megfelelő 
számú négyzetsorhoz!

Színezd ki a sorban azokat a rajzokat, amelyek illenek a megadott szín-
hez! Tapsolj annyit, ahány szótagból állnak!

Bontsd hangokra a képek nevét! Mondd ki egymás után a színes pöttyel 
jelölt hangokat! Rajzold le! 

                

             



A sámsoni piacon,
Almát árul egy asszony.
Gyere pajtás, vegyük meg,
Ketten vagyunk, együk meg!
 (mondóka)
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Mit árulnak a piacon? Mesélj róla! 

Mondd ki a gyümölcsök nevét! Tapsold le! 

Az iskola után: Családi bevásárlás

Bontsd hangokra a zöldségek nevét! Rajzolj annyi karikát a szótagkere-
tekbe, ahány hangból állnak!

 -  -  -  - 
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Színezd a háromszögek számát az események időrendjében! 

Mondd ki a képek nevét! Mely szavak kezdődnek ugyanazzal a hanggal? 
Kösd össze az összetartozókat!

Melyik nem illik a többi közé? Színezd ki a kakukktojást!
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Írd át a betűelemeket többször színes ceruzával! 

Helyezd el a vonalrendszerben a betűelemet! Folytasd a mintát! Írd vé-
gig a sorokat!

Színezd a felfelé szálló fecskéket pirosra, a lefelé szállókat kékre! 
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Színezd ki a balra haladó gyerekeket! Rajzold körbe a jobbra haladókat!

Gyakorold a tanult betűelemeket! Folytasd a sorokat!

Írj egy csészevonalat, utána egy kapcsolt kapuvonalat és egy egyvonalas 
horogvonalat! Folytasd ebben a sorrendben a sort!
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Figyeld meg a képet! Hogyan tölti a család a sza-
badidejét? Fogalmazz róla mondatokat!

Szabadidő a családdal

Messze innen utcalárma,
messze dong a kisvasút,
így bújik a –
pszt, pszt!
így lapul a –
titkos
út!
 Nemes Nagy Ágnes  
 – A titkos út

Vezesd végig a ceruzádat a gyalogúton! Téged milyen helyre visz? 
Rajzold le!

Hol találod a részleteket a nagy képen? 
Karikázd be!
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Mondd ki egymás után a rajzok nevének első hangját! Minek a nevét ka-
pod? Rajzold le!

Bontsd hangokra a képek nevét? Rajzolj alájuk annyi karikát, ahány 
hangból állnak! Színezd pirosra a magánhangzókat jelölő karikákat!
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Rajzold meg a kígyókat! Mindig balról jobbra haladj! Utána színezd ki a 
balra nézőket zöldre, a jobbra tekintőket pirosra!

Írd át színessel többször a hullámvonalakat! 

Helyezd el a vonalrendszerben a hullámvonalat! Írd végig a sorokat!
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Írd át a betűelemeket színessel többször! Folytasd a mintát!

Helyezd el a vonalrendszerben a betűelemet! Folytasd a mintát! Írd vé-
gig a sorokat! 
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Aludj, baba, aludjál,
nyuszika is alszik.
Este van már a faluban,
minden kislány alszik.
Aludj, baba, aludjál,
nyuszika is alszik,
este van a faluban,
esti harang hangzik.
Majd ha újra felragyog
Isten tányérkája,
mosolyog a baba is,
nyuszika is rája.
 Népi mondóka

Este a családdal

Színezd a háromszögek számát az események sorrendjében! Miért ezt a 
sorrendet választottad? Indokold meg!

Nevezd meg a képeket! Hány hangból áll a szó? 
Rajzolj alá annyi karikát! Színezd kékre azt, ahol 
a sz hangot hallod!

Mesélj a képről! Nálatok hogy zajlik egy este? 
Mondd el!
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Nevezd meg a képeket! Rajzolj alá annyi karikát, ahány hangból áll!
Színezd azt a karikát, ahol a kiemelt hangot hallod! 

Kösd a képeket a megfelelő szótagkártyához!

 -  -  - 

 -  - 

 - 

Z

n

k
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Pótold a hiányzó betűelemeket!

Gyakorolj! Folytasd a megkezdett sorokat!

Segíts az egérnek sértetlenül átjutni az alagúton! Ne érj a falhoz rajzolás 
közben!
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Rajzold át a kígyókat többször úgy, hogy nem emeled fel a ceruzádat!

Melyik dominó olyan, mint az első? Keresd meg! Írd át színessel a rajta 
lévő betűelemeket!

Gyakorolj! Folytasd a megkezdett sorokat!



64

Lefekvéshez készülődve

Állítsd sorrendbe a képeket a mondóka segítségével! Színezd a három-
szögek számát az események sorrendjében!

Adj tanácsot társaidnak a Fogkefe-vers 
meghallgatása után! Mondd el!

Mi történik a képen? Meséld el! Te hogyan 
készülődsz a lefekvéshez? Számolj be róla!

A fogkefe, csiszi-csusz,
seper, mint egy bölcs bajusz,
lesepri a köves járdát,
hol a szilvásgombóc járt át,
Hol a vajas kenyér sétál, –
ne maradjon semmi étel! 

Lászlóffy Aladár: Fogkefe-vers 
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Mi hiányzik a képekről? Rajzold oda! Mondd el a képek alapján a kisfiú 
egy napját! Nyilakkal jelezd a sorrendet!

Tegyél fel kérdéseket a képekről! 

Miben különbözik a két kép egymástól? Keresd meg az öt különbséget! 
Karikázd be!
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Melyik nem illik a többi közé? Kösd a kakukktojást a megfelelő halmazhoz! 

Egészítsd ki a két táblázatot a hiányzó elemekkel! Egy-egy elem minden 
sorban és oszlopban csak egyszer szerepelhet! Mondd ki a képek nevét! 
Tapsold le!
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Kösd össze az összetartozókat!

Színezd a sorban azokat a rajzokat, amelyek illenek a megadott színhez! 
Tapsolj annyit, ahány szótagból állnak a kimondott szavak!

Színezd a két bögre darabjait a színüknek megfelelően!
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Mondd ki a képek nevét balról jobbra! Színezd ki a növényeket!

Folytasd a sormintát!

Írd át a betűelemeket! Mondd ki a nevüket!

Gyakorold a betűelemeket!

Mondj tollba a társadnak négy betűelemet! Utána cseréljetek! 
Folytassátok a sort!
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Írd át a képen a kiemelt vonalelemeket! Vastag színessel dolgozz! Ha 
mindet megtaláltad, színezd ki a képet.
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Mesélj a képről! Nálatok ki szokott esti me-
sét olvasni? Mondd el!

Amikor anya mesél…

Vackor is első osztályos. Hallgasd meg a 
mesét!

Szerinted miért haragszik Vackor a sötétre, 
Kormos István versében? Beszélj róla!

- Aludjál már,
kicsi Vackor!
S felelt Vackor:
- én már alszok,
alszok az ágyamban végre,
csak mielőtt álmodnék is,
erre a sötét sötétre
hadd haragszok!
És csakugyan akkor
el is aludt Vackor.
Kormos István: Vackor elalszik

Egészítsd ki a mese hiányzó részleteit!
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Hány osztálytársa van Vackornak? Számold meg! (A felolvasott nevek  
után a gyerekek mondják a számot, közben az ujjukon mutatják.)

Mit jelentenek a mesében hallott különleges szavak? Koppints, ha a je-
lentését hallod!

Ki érkezett meg tizenegyediknek az osztályba? Hallgasd meg a mese  
részletét! Fejezd be a mondatot!

Nagy Balázs – egy,
Kormos Luca – kettő,
Keszthelyi Dani – három,
Hidegkuti Márti – négy,
Zelnik Bálint – öt,

Parancs Panni – hat,
Domokos Matyi – hét,
Maros Donka – nyolc,
Csukás Pista – kilenc,
Zachár Zsófi – tíz.

katedra

vízben élő emlős állat a tanítót kiemelő dobogó repülő szerkezet

besétikál

lassan haladva bemegy sántikálva bemegy suttogva beszél

rápingálva

játékosan tanulva kiszámolót énekelve kiszínezve

zajogás

takarítás hullámzás repülő hangzavar

kolontos

lassú figyelmetlen unalmas

megenyhül

lehiggad lepihen letelepszik
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Válaszolj Vackor tanító nénijének a kérdéseire! 
A tanító néni Vackortól  
ezeket kérdezte:
„– Mi a papád neve? Mondd el te is, mi a papád neve!
Vackor zavartan dünnyögi: Hallgasd meg az osztálytársaid válaszát is!
– Mackor az ő neve…”

„– Mi a foglalkozása, mondd! Mondd el te is, mi a papád foglalkozása!
– Az biza medveség… Hallgasd meg az osztálytársaid válaszát is!
(Erre kitör a nevetés,
hogy belezeng az ég!)
– Milyen medveség, kis piszém?
– Hát… izé… erdei…
– Vackor! Az nem foglalkozás!
– De hiszen medve a papám,
barna bundája van neki…”

Hallgasd meg az állításokat! Az igaz állításoknál koppints egyet a ce-
ruzáddal a padon!

Vackor egy piszén pisze kölyökmackó.
Az iskola a Tulipán utcában van.
Vackor belépett az 1. c osztály ajtaján.
A tanító nénit Demény Eszternek hívják.
Vackor egy kisfiú mellett kapott helyett.
Vackor papájának medveség a foglalkozása. 
A gyerekek együtt indultak haza az óvodából.
Hazafelé fényesen világított a hold.

Vackor már szépen megtanulta a betűelemek írását. Másold le!
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Kösd össze az azonos szótaggal kezdődő szópárokat!

Mondd ki egymás után a rajzok nevének utolsó hangját! Minek a nevét 
kapod? Rajzold le!

Miben különbözik a két kép egymástól? Keresd meg az öt különbséget! 
Karikázd be!
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Nevezd meg az évszakokat! Pótold a táblázat hiányzó elemeit!

Hol látod az élőlényeket, tárgyakat? Egész mondattal válaszolj! Hasz-
náld a rajta, benne, alatta, fölötte, mellette, előtte, mögötte szavakat!

Mondd ki a képek nevét! Kösd össze a párokat a minta alapján: pálca – 
tálca, tál – Pál!
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A lábnyom alapján keresd meg azt a medvét, amelyik málnát vitt el a 
tálból! Vezesd végig a ceruzádat a vonalakon! 

Pótold a hiányzó betűelemeket! Minden sorban és oszlopban egy jel 
csak egyszer szerepeljen!
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Mondd ki az úton talált tárgyak nevét! Találj 
ki róla rövid történetet! Minden szereplővel 
mondj egy-egy mondatot!

       

Fekete az ablakpárkány,
rákönyököl a kis sárkány;
hat feje néz az utcára,
egy a leckét bent biflázza.
(Devecseri Gábor: 
Állatkerti útmutató, részlet)

 –   

Hosszú nap vége: Szép álom

Mondd ki a tárgyak nevét! Tapsold le! Vond össze a kezdohangokat! 
Rajzold le a megfejtést!

Milyen úton juthat a lovag a várhoz? Vezesd 
végig az ujjadat a tárgyak érintésével! 
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  –    –  

Mivel nyílik a kincsesládán a lakat? Segíts megtalálni! Mondd ki a rajzok 
nevét! Válaszd le a kezdőhangokat! Mondd ki azt a szót, amely nem cs 
hanggal kezdődik!

Keresd meg a keretben lévő kulccsal teljesen megegyezőt! Ezzel tudod 
kinyitni a kincsesládán a lakatot.

  –   

Miféle kincset rejt a kincsesláda? Kukucskálj bele! Vond össze a kezdő-
hangokat! Mondd ki a szót!

      

  –   –    –     –    –   

Nevezd meg a képeket! Hány hangból áll a szó? Rajzolj alá annyi karikát! 
Színezd kékre azt, ahol a cs hangot hallod!
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Játsszunk társasjátékot a beszédhangokkal!

Társasjáték 2-4 fő részére

Játékszabály
Indulj indián zsákmányt szerezni! Dobj és lépj! Mondd ki, mire léptél! 
Hallasz a nevében rövid i hangot? Akkor a zsákmányod egy korong! Ha 
hosszú í hangot hallasz, akkor egy rúd! Ha egyiket sem, a következő 
körből kimaradsz. Egy rúd két korongot ér. A játék végén beválthatod 
a rudakat korongra. Az nyer, akinek több korongja lesz, mire visszaér a 
sátorba. (A játék variálható az o, ö, u, ü rövid és hosszú beszédhangok-
kal is.)
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