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A kiadvány 2020. 05. 09-től 2025. 08. 31-ig tankönyvi engedélyt kapott a TKV/3115/2020. számú  
határozattal.

A tankönyv megfelel a Kormány 5/2020 (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról megnevezésű 
jogszabály alapján készült Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyama számára megnevezésű  
kerettanterv magyar nyelv és irodalom tantárgy előírásainak.
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© Oktatási Hivatal, 2020 
 
ISBN 978-615-81552-3-6 
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A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök 
Raktári szám: OH-MIR01TB/I 
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A tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.2- 
VEKOP-15-2016-00001. számú, „A köznevelés tartalmi szabályozói-
nak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális  
tartalomfejlesztés” című projektje keretében készült.  
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
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Felelős vezető: 
A nyomdai megrendelés törzsszáma:

Európai Szociális
Alap
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Kedves Első Osztályos!Kedves Első Osztályos!

Sok szeretettel köszöntelek! Sok szeretettel köszöntelek! AZ ÉNAZ ÉN ÁBÉCÉM tankönyv legyen a Tiéd! Vezessen el ÁBÉCÉM tankönyv legyen a Tiéd! Vezessen el
„Betűországba”! Nagyon örülnék, ha sikerülne barátoddá tenni minden betűt!„Betűországba”! Nagyon örülnék, ha sikerülne barátoddá tenni minden betűt!
Velük megfejtheted azt a sok-sok csodát, mit a könyvek rejtenek.Velük megfejtheted azt a sok-sok csodát, mit a könyvek rejtenek.
Olvass sokat, tudást és élményt szerezhetsz általuk.Olvass sokat, tudást és élményt szerezhetsz általuk.

Szeretettel: Kati néniSzeretettel: Kati néni

(köszönés, elköszönés)(köszönés, elköszönés)

Legyen öröm a tanulás!Legyen öröm a tanulás!
(részlet)(részlet)

Ma, amikor útnak indulMa, amikor útnak indul
a sok kicsi iskolás,a sok kicsi iskolás,
kívánjuk, hogy öröm legyenkívánjuk, hogy öröm legyen
számukra a tanulás!számukra a tanulás!

              Szalai Borbála              Szalai Borbála
Európai Szociális
Alap
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A téri tájékozódás megfigyeléseA téri tájékozódás megfigyelése
(irányok: alá – fölé – elé – mellé; ceruzafogás ellenőrzése)(irányok: alá – fölé – elé – mellé; ceruzafogás ellenőrzése)

 11.  Rajzolj a ház mellé fákat, fölé felhőket; az ablak alá virágokat!.  Rajzolj a ház mellé fákat, fölé felhőket; az ablak alá virágokat!

 2.  Hogyan jut el a cica az egérhez?  2.  Hogyan jut el a cica az egérhez? 
 Vezesd hozzá! Ügyelj, hogy a ceruzád ne érintse a vonalakat! Vezesd hozzá! Ügyelj, hogy a ceruzád ne érintse a vonalakat!
 (Először próbáld az ujjaddal!) (Először próbáld az ujjaddal!)
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 1.  Színezd ki az almákat! Az egyik piros, a másik sárga legyen! 

 2.  Folytasd a sort! 

 3.  A cica szeretne eljutni az egérhez. Hány úton mehetne?
 Rajzolj annyi pöttyöt a keretbe! 

Melyik a legrövidebb út? Jelöld pirossal! 

Fejlesztő feladatok

 4.  Másold át a vonalakat!
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 1.  Melyik az árnyéka?

 2.  Találd meg és karikázd be a különbségeket!

 3.  A sor végi két madár közül melyik illik a hiányzó helyre?
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 1.  Melyik az árnyéka?

 2.   Mindegyik pillangó csak egyszer szerepelhet a sorokban és 
az oszlopokban. Találd ki, melyik pillangó kerül az üres helyre! 
Színezd ki a karikát a megfelelő színnel!
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 1.  Melyik az árnyéka?

 2.  Melyik láb kié?

 3.   Mindegyik falevél csak egyszer szerepelhet a sorokban és az 
oszlopokban. Találd ki, hogy az üres helyekre melyik kerülhet! 
Színezd ki a karikát a megfelelő színnel!
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 1.   A méhecske szeretne eljutni a virághoz. 
Melyik út vezet hozzá? Színezd át pirossal!

 2.  Rajzolj madarat

 3.  Mit választ szerinted ebédre a kecske?

a fa elé, a fa mellé, a fa fölé!
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 11.  Merre néz a papagáj?.  Merre néz a papagáj?
 Színezd pirosra annak a papagájnak a csőrét, amelyik balra néz! Színezd pirosra annak a papagájnak a csőrét, amelyik balra néz!

 2.   Színezd pirosra azokat a bögréket, amelyeknek a füle jobbra áll,  2.   Színezd pirosra azokat a bögréket, amelyeknek a füle jobbra áll, 
kékre, amelyeknek balra áll!kékre, amelyeknek balra áll!

 3.   3.  Melyik nem illik a sorba? Indokold a választásodat! Melyik nem illik a sorba? Indokold a választásodat! 
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CsaládCsalád

 11.  Beszélj a képen látható családról!.  Beszélj a képen látható családról!

 4.  Mi van a képen a jobb oldalon? 4.  Mi van a képen a jobb oldalon?

 2.  Ki mit csinál? Mi a dolga? 2.  Ki mit csinál? Mi a dolga?  3.  Az én családom 3.  Az én családom
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ÓvodaÓvoda

 11.  Beszélj a képről!.  Beszélj a képről!

 2.  Hol találod meg ezeket a tárgyakat a fenti képen? 2.  Hol találod meg ezeket a tárgyakat a fenti képen?
 Hol van a helyük? (alatt, fölött, mögött, előtt, között, mellett) Hol van a helyük? (alatt, fölött, mögött, előtt, között, mellett)

 3.  Merre mutat a nyíl? (jobbra, balra, felfelé, lefelé) Te is mutass arra! 3.  Merre mutat a nyíl? (jobbra, balra, felfelé, lefelé) Te is mutass arra!
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 11.  Keresd meg a két kép közötti különbségeket! Rajzold meg .  Keresd meg a két kép közötti különbségeket! Rajzold meg 
pirossal a második képről hiányzó részleteket! pirossal a második képről hiányzó részleteket! 

 2.  Színezd ki a jobbra néző állathoz tartozó karikát pirosra, a balra  2.  Színezd ki a jobbra néző állathoz tartozó karikát pirosra, a balra 
nézőét kékre!nézőét kékre!

 3.   3.  Színezd ki a felfelé mutató nyilat zöldre, a lefelé mutatót sárgára!Színezd ki a felfelé mutató nyilat zöldre, a lefelé mutatót sárgára!
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összesen 7 bögre vonalas rajza (Ez készül a Gyöngybetűkhöz, majd összesen 7 bögre vonalas rajza (Ez készül a Gyöngybetűkhöz, majd 
átvesszük)átvesszük)
3 bögre füle jobbra áll, 2 balra, 1 jobbra, 1 balra3 bögre füle jobbra áll, 2 balra, 1 jobbra, 1 balra

IskolaIskola

 11.  Beszélj a képről! (jelentkezés, megszólítás, bemutatkozás).  Beszélj a képről! (jelentkezés, megszólítás, bemutatkozás)

 3.  Mi való az iskolatáskába? Nevezd meg, majd színezd ki!  3.  Mi való az iskolatáskába? Nevezd meg, majd színezd ki! 

 2.   Hol találod meg az osztályban a kis képeken látható dolgokat?  2.   Hol találod meg az osztályban a kis képeken látható dolgokat? 
(elöl, hátul, előtte, mellette, mögötte)(elöl, hátul, előtte, mellette, mögötte)
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 11.  Mesélj egy napodról! Mi változik a hétvégén?.  Mesélj egy napodról! Mi változik a hétvégén?

Egy napomEgy napom
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 1.  Melyik mese jut eszedbe a képről?

 2.  Meséld el a A kismalac és a farkasok történetét! Segít a képsor.

A kismalac és a farkasok
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 3.  Merre néz a kiskakas a mese képein? 3.  Merre néz a kiskakas a mese képein?
 (jobbra, balra, föl, le) (jobbra, balra, föl, le)

 2.   Mondd ki a képek nevét! Figyeld meg, hányszor „nyitod ki”  2.   Mondd ki a képek nevét! Figyeld meg, hányszor „nyitod ki” 
a szádat? Gyűjts hasonló, egy-, két- és több szótagú szavakat!a szádat? Gyűjts hasonló, egy-, két- és több szótagú szavakat!

 11.  Mondd el a mesét a kiskakasról!.  Mondd el a mesét a kiskakasról!

A kiskakas gyémánt félkrajcárjaA kiskakas gyémánt félkrajcárja
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 2.   Mondd ki a képek nevét! Színezd ki a karikát, ha a kijelölt han- 2.   Mondd ki a képek nevét! Színezd ki a karikát, ha a kijelölt han-
got hallod a kép nevében! Hol hallod? (szó elején, végén, a szó got hallod a kép nevében! Hol hallod? (szó elején, végén, a szó 
belsejében)belsejében)

 11.  Melyik hang jut eszedbe a képekről? Hangoztasd!.  Melyik hang jut eszedbe a képekről? Hangoztasd!

((MM)) ((CC)) (R)(R)

Hangfelismerés (mássalhangzók)Hangfelismerés (mássalhangzók)

3
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 1.   Mondd ki a képek nevét! Színezd be a karikát, ha az elsô nagy 
kép nevének kezdôhangját hallod a kép nevében!
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 2.   Mondd ki a képek nevét! Színezd ki a karikát, ha a kijelölt han- 2.   Mondd ki a képek nevét! Színezd ki a karikát, ha a kijelölt han-
got hallod a kép nevében! Hol hallod? (szó elején, végén, a szó got hallod a kép nevében! Hol hallod? (szó elején, végén, a szó 
belsejében)belsejében)

 11. Melyik hang jut eszedbe a képekről? Hangoztasd!. Melyik hang jut eszedbe a képekről? Hangoztasd!

(P)(P) (CS)(CS)(D)(D)
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 11.   Mit látsz a képen? Milyen hangot ad a cica, a kígyó, a méhecske, .   Mit látsz a képen? Milyen hangot ad a cica, a kígyó, a méhecske, 
a szél? Utánozd! a szél? Utánozd! 

 2.    2.   Melyik kép nevének kimondásakor hallod a kijelölt hangot? Melyik kép nevének kimondásakor hallod a kijelölt hangot? 
Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép nevében!Színezd ki a karikát, ha a kijelölt hangot hallod a kép nevében! 
Hol hallod? (szó elején, végén, a szó belsejében)Hol hallod? (szó elején, végén, a szó belsejében)

(F)(F) (SZ)(SZ)

(Z)(Z) (S)(S)
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 11.   Mondd ki a képek nevét! Színezd ki a karikát, ha a kijelölt.   Mondd ki a képek nevét! Színezd ki a karikát, ha a kijelölt
hangot hallod a kép nevében!hangot hallod a kép nevében!
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 11.   Mondd ki a képek nevét! Színezd ki a karikát, ha a kijelölt.   Mondd ki a képek nevét! Színezd ki a karikát, ha a kijelölt
hangot hallod a kép nevében!hangot hallod a kép nevében!
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 11.   Mondd ki a képek nevét! Színezd ki a karikát, ha a kijelölt .   Mondd ki a képek nevét! Színezd ki a karikát, ha a kijelölt 
hangot hallod a kép nevében!hangot hallod a kép nevében!
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 11.   Hol hallod a kijelölt hangot a képek nevében? .   Hol hallod a kijelölt hangot a képek nevében? 
(szó elején, végén, a szó belsejében)(szó elején, végén, a szó belsejében)

 2.  Mi van a képen a bal oldalon? 2.  Mi van a képen a bal oldalon?
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 11.   Hol hallod a kijelölt hangot a képek nevében? .   Hol hallod a kijelölt hangot a képek nevében? 
(szó elején, végén, a szó belsejében)(szó elején, végén, a szó belsejében)

 2.  Hol van a kisautó? (alatt, előtt, mellett) 2.  Hol van a kisautó? (alatt, előtt, mellett)
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 11.   Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szót! Tapsolj, koppants .   Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szót! Tapsolj, koppants 
annyit, ahány szótagból áll!annyit, ahány szótagból áll!

 22.   Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat! Oszd fel a .   Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat! Oszd fel a 
szócsíkokat annyi részre, ahány szótagból állnak a szavak!szócsíkokat annyi részre, ahány szótagból állnak a szavak!

 3.  Mondd el, merre mutat a kéz! Utánozd! 3.  Mondd el, merre mutat a kéz! Utánozd!

SzótagolásSzótagolás
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 11.   Mondd ki a képek nevét! Szótagold el a szavakat!.   Mondd ki a képek nevét! Szótagold el a szavakat!
Hány szótagból áll a szó? Tapsolj, koppants annyit! Hány szótagból áll a szó? Tapsolj, koppants annyit! 

 Oszd fel a szócsíkokat annyi részre, ahány szótagból állnak a szavak! Oszd fel a szócsíkokat annyi részre, ahány szótagból állnak a szavak!

 2.  Mit csinálnak a gyerekek? Utánozd őket! 2.  Mit csinálnak a gyerekek? Utánozd őket!
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 2.  Mit csinálnak a gyerekek? Mondd el, és utánozd is őket! 2.  Mit csinálnak a gyerekek? Mondd el, és utánozd is őket!

 11.   Mondd ki a képek nevét! Szótagold el a szavakat!.   Mondd ki a képek nevét! Szótagold el a szavakat!
Hány szótagból áll a szó? Tapsolj, koppants annyit!Hány szótagból áll a szó? Tapsolj, koppants annyit!

 Oszd fel a szócsíkokat annyi részre, ahány szótagból állnak a szavak! Oszd fel a szócsíkokat annyi részre, ahány szótagból állnak a szavak!
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 11.  Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat!.  Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat!
 Bontsd annyi részre a szócsíkot, ahány részre törted! Bontsd annyi részre a szócsíkot, ahány részre törted!

 3.  Merre repülnek a gólyák? Mutass arra te is! 3.  Merre repülnek a gólyák? Mutass arra te is!

 2.   Válaszd ki az egyik sor képeit! Alkoss minden képhez egy-egy  2.   Válaszd ki az egyik sor képeit! Alkoss minden képhez egy-egy 
mondatot!mondatot!
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 11.  Mondd ki a képek nevét! Bontsd hangokra! .  Mondd ki a képek nevét! Bontsd hangokra! 
 Rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány hangból áll szó! Rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány hangból áll szó!

10

 2.  Mi van a képen a bal oldalon? 2.  Mi van a képen a bal oldalon?

Hány hangból áll a szó?Hány hangból áll a szó?
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 11.   Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat! Bontsd hangokra! .   Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat! Bontsd hangokra! 
Rajzolj te is annyi korongot a keretbe, ahány hangból áll a szó!Rajzolj te is annyi korongot a keretbe, ahány hangból áll a szó!

 2.  Mondd el, hol van a süni! (alatt, mellett, előtt) 2.  Mondd el, hol van a süni! (alatt, mellett, előtt)
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 11.   Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat! Bontsd hangokra! .   Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat! Bontsd hangokra! 
Rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány hangból áll a szó!Rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány hangból áll a szó!

 2.    2.   Figyeld meg ezt a kisfiút! Nevezd meg a testrészeit! Mondd el, mely Figyeld meg ezt a kisfiút! Nevezd meg a testrészeit! Mondd el, mely 
testrészei nincsenek kiszínezve! testrészei nincsenek kiszínezve! 

 3.   3.  JJáték: áték: ||: A fejem, a vállam, a térdem, a bokám :||||: A fejem, a vállam, a térdem, a bokám :||
   ||: A szemem, a fülem, az orrom, a szám :||   ||: A szemem, a fülem, az orrom, a szám :||

mozgásos játékmozgásos játék
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 11.  Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! .  Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! 
 Rajzolj a keretbe annyi korongot, ahány hangból áll a szó! Rajzolj a keretbe annyi korongot, ahány hangból áll a szó!

 22.   Válaszd ki az egyik sort! Mondd ki a képek nevét egymás után! .   Válaszd ki az egyik sort! Mondd ki a képek nevét egymás után! 
Takard le a képeket, és sorold fel emlékezetből a szavakat!Takard le a képeket, és sorold fel emlékezetből a szavakat!
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 11.  Mesélj a képről!.  Mesélj a képről!

 2.  Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat! 2.  Mondd ki a képek nevét! „Törd el” a szavakat!
 Figyeld meg, melyik hangot hallod a szó elején! Figyeld meg, melyik hangot hallod a szó elején!

Hangfelismerés (magánhangzók)Hangfelismerés (magánhangzók)
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 11.  Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Bontsd hangokra!.  Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Bontsd hangokra!

7

 2.   Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Rajzolj a keretbe annyi  2.   Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Rajzolj a keretbe annyi 
korongot, ahány hangból áll a szó! Színezd ki pirosra a kiemelt korongot, ahány hangból áll a szó! Színezd ki pirosra a kiemelt 
kép hangját jelölő korongot!kép hangját jelölő korongot!
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 11.  Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Bontsd hangokra!.  Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Bontsd hangokra!

 2.   Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Rajzolj a keretbe annyi  2.   Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Rajzolj a keretbe annyi 
korongot, ahány hangból áll a szó! Színezd ki pirosra a kiemelt korongot, ahány hangból áll a szó! Színezd ki pirosra a kiemelt 
kép hangját jelölő korongot!kép hangját jelölő korongot!

6
OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   37OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   37 2021. 03. 28.   18:412021. 03. 28.   18:41



3838

 11.  Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! .  Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! 

 2.   Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Rajzolj a keretbe annyi  2.   Mondd ki a képek nevét! „Törd” is el! Rajzolj a keretbe annyi 
korongot, ahány hangból áll a szó! Színezd ki pirosra a kiemelt korongot, ahány hangból áll a szó! Színezd ki pirosra a kiemelt 
kép hangját jelölő korongot!kép hangját jelölő korongot!

1
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 11.   Mondd ki a kép nevét! Rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány .   Mondd ki a kép nevét! Rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány 
hangból áll a szó! Színezd pirosra azt a korongot, amelyik hangból áll a szó! Színezd pirosra azt a korongot, amelyik 
helyettesíti az elsô kép hangját!helyettesíti az elsô kép hangját!

EE

ee
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aa
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ÉÉ

éé

II

ii
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 11.   Mondd ki a kép nevét! Rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány .   Mondd ki a kép nevét! Rajzolj annyi korongot a keretbe, ahány 
hangból áll a szó! Színezd pirosra azt a korongot, amely helyet-hangból áll a szó! Színezd pirosra azt a korongot, amely helyet-
tesíti az elsô kép hangját!tesíti az elsô kép hangját!

OO

oo

ÍÍ

íí

ÓÓ

óó

UU

uu
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üü
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Erdei kirándulás 
 1.  Mesélj a képről!

 2.   Gyűjts szavakat, amelyekben a megismert magánhangzót 
hallod!

 3.  Mondj mindegyik képről egy-egy mondatot!
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 11.  Vond össze a képek kezdőhangjait!.  Vond össze a képek kezdőhangjait!
 Mondd ki a szót! Helyezd mondatba a szavakat! Segít a kép. Mondd ki a szót! Helyezd mondatba a szavakat! Segít a kép.

HangösszevonásHangösszevonás
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 11.  Vond össze a három kép kezdőhangját!.  Vond össze a három kép kezdőhangját!
 Mondd ki a szót! Segít a kép. Mondd ki a szót! Segít a kép.
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 11.   Olvasd össze a képek kezdôhangjait! Mondd ki a szót!.   Olvasd össze a képek kezdôhangjait! Mondd ki a szót!
Alkoss vele mondatot!Alkoss vele mondatot!
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 11.   Olvasd össze a képek kezdôhangjait! Mondd ki a szót!.   Olvasd össze a képek kezdôhangjait! Mondd ki a szót!
Alkoss vele mondatot!Alkoss vele mondatot!
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 11. Mesélj a képről!. Mesélj a képről!

 2. Mondd ki a szót! Alkoss vele mondatot! 2. Mondd ki a szót! Alkoss vele mondatot!
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a  A  i  a  L  a  u  M  Aa  A  i  a  L  a  u  M  A

11. Ejtsd ki az . Ejtsd ki az aa hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

3. Hol hallod?3. Hol hallod?

4. 4. 

AAaa

aalmalma
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aa

aa

aa

aa

aa

5.5.

aa

6. Mondd ki a kép nevét! Tegyél piros korongot arra, amelynek 6. Mondd ki a kép nevét! Tegyél piros korongot arra, amelynek 
nevében hallod, kéket arra, ahol nem hallod az nevében hallod, kéket arra, ahol nem hallod az aa hangot! hangot!

7.7.
Alma, almaAlma, alma

(részlet)(részlet)

Alma, alma,Alma, alma,
piros almapiros alma
odafönn a fán,odafönn a fán,

ha elérném,ha elérném,
nem kímélném,nem kímélném,
leszakítanám.leszakítanám.

Kányádi SándorKányádi Sándor

OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   49OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   49 2021. 03. 28.   18:412021. 03. 28.   18:41



5050

i  A  í  a  I  a  A  í  a  Íi  A  í  a  I  a  A  í  a  Í

11. . Ejtsd ki az Ejtsd ki az ii, , íí  hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

3. Hol hallod?3. Hol hallod?

4.4.

2.2.

iingng

ii II

íírr

íí ÍÍ
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5.5.

7.7.

6. Mondd ki a kép nevét! Tegyél piros korongot arra, amelynek 6. Mondd ki a kép nevét! Tegyél piros korongot arra, amelynek 
nevében hallod, kéket arra, ahol nem hallod az nevében hallod, kéket arra, ahol nem hallod az ii,, íí hangot! hangot!

íí

íí

ii

íí

íí

ii

Hét a pettyem,Hét a pettyem,
bogár vagyok.bogár vagyok.
Ugye szeretsz engem?Ugye szeretsz engem?
Ha énekelsz,Ha énekelsz,
meglebbentemmeglebbentem
pipacspiros ingem.pipacspiros ingem.

találós kérdéstalálós kérdés
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3
m  a  A  i  Í  m  a  M  Am  a  A  i  Í  m  a  M  A

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a mm hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

3. Hol hallod?3. Hol hallod?

4.4.

mm MM

mmaciaci
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5.5.

mm
aa

ii mm iiII

6.6. ímím

amam

mimi

mama

I-miI-mi

A-miA-mi

Mi-miMi-mi

ma-mama-ma

8.8.

Mi-miMi-mi ..

A ma-maA ma-ma .. I-miI-mi ..

A-miA-mi ..

i-mai-ma

a-mia-mi

7. Alkoss mondatokat!7. Alkoss mondatokat!

Jó bundám van, vastag, meleg,Jó bundám van, vastag, meleg,
jöhet hideg, nem ijeszt meg,jöhet hideg, nem ijeszt meg,
mert a telet én átalszom,mert a telet én átalszom,
de odúmat odahagyom,de odúmat odahagyom,
ha télutó másodnapjánha télutó másodnapján
odakinn hó, fagy, köd vár rám.odakinn hó, fagy, köd vár rám.

találós kérdéstalálós kérdés

OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   53OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   53 2021. 03. 28.   18:412021. 03. 28.   18:41



5454

O  i  o  a  í  M  ó  Ó  o O  i  o  a  í  M  ó  Ó  o 

11. . Ejtsd ki az Ejtsd ki az oo, , óó hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

3. 3. 

4.4.

2.2.

oollólló

oo OO

óórara

óó ÓÓ
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5.5.

óó íí

óó aa oo

ímím

mimi

i-mai-ma

I-miI-mi

Mi-miMi-mima-mama-mamómó

mama a-mia-mi

ma-mima-mi

7.7.

8.8.

omom

amam

6.6.
mimi

MAMA

mama

ÍMÍM

ímím

MIMI

omom

AMAM

amam

OMOM

mímí

MOMO

Óra, óra miért nem ketyeg?Óra, óra miért nem ketyeg?
Oly szomorú, biztos beteg.Oly szomorú, biztos beteg.
Ott áll búsan a sarokban.Ott áll búsan a sarokban.
Órás bácsi, nem lesz jobban?Órás bácsi, nem lesz jobban?

  mondóka  mondóka

mm
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E  a  I  Ó  e  A  i  M  eE  a  I  Ó  e  A  i  M  e

11. Ejtsd ki az . Ejtsd ki az ee hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

3. 3. 

4.4.

EEee

eegérgér

1
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5.5.

ee

ee ee

ímím

mimi I-miI-mi

mama

a-mia-mi

6.6.

amam

emem meme

imim

mímí

E-miE-mi

í-meí-me i-mai-ma

ma-mima-mi

A-miA-mi

Em-maEm-ma

7. Melyik kép nevében nem hallod az 7. Melyik kép nevében nem hallod az ee hangot? Húzd át! hangot? Húzd át!
 

8.8.
Esik eső, csepereg,Esik eső, csepereg,
Sárga levél lepereg. Sárga levél lepereg. 
Esik eső, csepereg,Esik eső, csepereg,
A kisegér kesereg.A kisegér kesereg.

Esik eső, csepereg,Esik eső, csepereg,
Megáznak a gyerekek. Megáznak a gyerekek. 
Esik eső, csepereg, Esik eső, csepereg, 
Táncolnak az egerek. Táncolnak az egerek. 

mondókamondóka
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I  a  M  e  L  E  i  l  m  LI  a  M  e  L  E  i  l  m  L

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a ll hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

3. 3. 

4.4.

ll LL

lléggömbéggömb

OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   58OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   58 2021. 03. 28.   18:412021. 03. 28.   18:41



5959

5.5.

ll

6.6.

7.7.

8.8.

alal lala

elel lele

Li-li e-mel.Li-li e-mel. A li-li-om li-la.A li-li-om li-la.

El-la La-li Li-li Lo-la I-mo-laEl-la La-li Li-li Lo-la I-mo-la

lolo

ólól

olol

lóló

le-lile-li

li-lali-la

ol-lóol-ló

mó-lómó-ló

al-maal-ma

a-loma-lom

ma-lomma-lom

e-mele-mel

Csengő szól: gingalló,Csengő szól: gingalló,
röppenj már, pillangó!röppenj már, pillangó!
Pillangó messze jár,Pillangó messze jár,
volt-nincs nyár, vége már.volt-nincs nyár, vége már.

Csukás IstvánCsukás István

DalocskaDalocska
(részlet)(részlet)
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20
úújságjság

uuborkaborka

uu UU

úú ÚÚ

u  a  Ú  e  A  ú  O  í  Uu  a  Ú  e  A  ú  O  í  U

11. . Ejtsd ki az Ejtsd ki az uu, , úú  hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

3. 3. 

4.4.

2.2.
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5.5.

mm mmaa mm úú mm ee oo

6.6.
UMUM

ímím

ÍMÍM

umum

ÚLÚL

alal olol

ELEL

úlúl

ALAL

elel

OLOL

7.7. amam

ímím

omom

emem

mama

mimi

momo

meme

ulul

alal

ólól

elel

lulu

lala

lóló

lele

a-mia-mi

li-lali-la

e-leme-lem

La-liLa-li

Hol van az uborka?Hol van az uborka?

8. Válaszolj egy-egy mondattal a kérdésekre a képek alapján!8. Válaszolj egy-egy mondattal a kérdésekre a képek alapján!

Hol van az újság?Hol van az újság?
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5

r á
g Í

tt TT

ttelevízióelevízió

u  t  A  m  e  T  i  Ú  tu  t  A  m  e  T  i  Ú  t

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a tt hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

3. 3. 

4.4.
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5.5. atat

itit

ítít

tata

titi

títí

otot

etet

útút

tete

toto

tótó

ittitt

ottott

tolltoll

te-lete-le

te-lite-li

e-tete-tet al-tatal-tat

i-tati-tat

u-tatu-tat

6.6.

TÓTÓ TETE ATAT TITI OTTOTT
7.7.

9.9.

Ot-tóOt-tóTi-miTi-mi

La-liLa-li Ot-tóOt-tó I-miI-mi

To-miTo-mi At-ti-laAt-ti-la

8.    Válaszolj a kérdésre!8.    Válaszolj a kérdésre!

Mit e-tet Ot-tó?Mit e-tet Ot-tó?

Hogyha most elindulok,Hogyha most elindulok,
aztán balra fordulok,aztán balra fordulok,
egy kis útig, titkos útigegy kis útig, titkos útig
lábujjhegyen eljutok.”lábujjhegyen eljutok.”

Nemes Nagy ÁgnesNemes Nagy Ágnes

A titkos útA titkos út
(részlet)(részlet)
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ÁÁáá

áásósó

o  Á  a  M  á  A  e  L  áo  Á  a  M  á  A  e  L  á

11. Ejtsd ki az . Ejtsd ki az áá hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

3.3.
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4.4.

ámám

átát

álál

ÁMÁM ÁTÁT ÁLLÁLL LÁTLÁT TÁLTÁL

mámá

tátá

lálá

lámlám

látlát

táltál lá-malá-ma

al-maal-ma

má-mamá-ma

Te-le a Te-le a 

6.6.

i-tal-lal?i-tal-lal?

A ma-ma tá-lal.A ma-ma tá-lal.

Ti-mi, itt a tál!Ti-mi, itt a tál!

5.5.

8.8.

Ádám bátyám pávátÁdám bátyám pávát
látván, száját tátvánlátván, száját tátván
pávává vált.pávává vált.

nyelvtörőnyelvtörő

7.7.
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RR

rrepülőepülő

rr

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a rr hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

róró

RARA

rara

RÓRÓ

rere

RURU RÁRÁ RERE

ráráruru

RÍRÍ

rírí
4.4.

r  M  t  r  ú  R  e  R  rr  M  t  r  ú  R  e  R  r
3.3.
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5.5.

8.8.

á-raá-ra

í-róí-ró

ó-raó-ra

u-rau-ra

írír

arar

úrúr

árár

rírí

rara

rúrú

rárá

marmar

túrtúr

tártár

mermer

tor-tator-ta

te-remte-remer-reer-re

ar-raar-ra

mer-remer-re

or-raor-ra

6.6.

ó- . aó- . a to . -tato . -ta Te- . iTe- . i . ol-le .. ol-le .

7.7.

Mit i-tat Ma-ri?Mit i-tat Ma-ri?

Mit ír Te-ri?Mit ír Te-ri?

Ma-riMa-ri

Te-riTe-ri -et ír.-et ír.

Répa, retek, mogyoró,Répa, retek, mogyoró,
korán reggel ritkánkorán reggel ritkán
rikkant a rigó.rikkant a rigó.

nyelvtörőnyelvtörő

-t i-tat.-t i-tat.
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üüvegveg

üü ÜÜ

űűrhajórhajó

űű ŰŰ

3. 3. 

2.2.

ü  r  T  Ű  u  ü  o  ű  Rü  r  T  Ű  u  ü  o  ű  R
4.4.

11. . Ejtsd ki az Ejtsd ki az üü, , űű hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!
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ülül

ütüt

űrűr

ŰRŰR ÜTÜT TŰTŰ MŰMŰ ŰLŰL LŰLŰ ÜLÜL

tűtű

műmű

rűrű

tűrtűr

tártár

túrtúr

ül-tetül-tet

me-rülme-rül

te-rülte-rül

5.5.

Kiskertemben az ürge,Kiskertemben az ürge,
rákapott a dinnyére.rákapott a dinnyére.
Megállj, ürge, megleslek,Megállj, ürge, megleslek,
Holnap délre megeszlek.Holnap délre megeszlek.
Ice-bice, cibere,Ice-bice, cibere,
Neked mondom, menj ki te!Neked mondom, menj ki te!

    kiolvasó    kiolvasó

8.8.

6.6.

7. Válaszolj a kérdésekre a kép alapján!7. Válaszolj a kérdésekre a kép alapján!

Mit e-tet Im-re?Mit e-tet Im-re?

Mi li-la?Mi li-la?

Mi ül?Mi ül?

Mit ül-tet Már-ta?Mit ül-tet Már-ta?
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éé ÉÉ

ééremrem
11. Ejtsd ki az . Ejtsd ki az éé hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

3.3.

éé
mm

t

tt

rr

rr

ll

t

é  m  E  e  ü  T  é  á  Éé  m  E  e  ü  T  é  á  É
4.4.

OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   70OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   70 2021. 03. 28.   18:422021. 03. 28.   18:42



7171

érér

élél

é-remé-rem

érér

ér-temér-tem

étét

élél

lélé

é-leé-le

réré

é-leté-let

tété

lélé

rémrém

létlét

létlét

lét-ralét-ra

rétrét

elel

mérmér

e-lée-lé

téltél

e-léme-lém

tértér

7. Válaszolj a kérdésre!7. Válaszolj a kérdésre!

Ma-ri mér.Ma-ri mér.

Mé-ter-rel mér.Mé-ter-rel mér.

Mit mér?Mit mér?

6.6.

5.5.

9.9.

Két pék két szép képet kér.Két pék két szép képet kér.
nyelvtörőnyelvtörő

é-rett almaé-rett alma

rút ál-latrút ál-lat

ta-lált é-remta-lált é-rem

8.8.
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vv VV

vvirágirág
11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a vv hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

vava

vává

vivi

víví

vovo

vóvó vévé vúvú

vuvuveve

vérvér

verver

vűvű

vüvü

várvár

varvar
4.4.

v  é  R  t  á  V  e  ó  vv  é  R  t  á  V  e  ó  v
3.3.
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5.5. ívív

vívvív

ví-vóví-vó

Va-liVa-li

Vi-liVi-li

Ve-raVe-ra

verver

vérvér

várvár

6.6.

te- . ete- . e . il-ma. il-ma . il-la. il-la . i-li. i-li

Tavaszi szél vizet áraszt.Tavaszi szél vizet áraszt.
Virágom, virágom.Virágom, virágom.
Minden madár társat választMinden madár társat választ
Virágom, virágom …Virágom, virágom …

magyar népdalmagyar népdal

7.7.
Vi-o-la varr.Vi-o-la varr.

Mi-vel varr?Mi-vel varr?

8. Válaszolj!8. Válaszolj!

9.9.

Mit vett Vi-li?Mit vett Vi-li?
Mit lá-tott Vil-ma?Mit lá-tott Vil-ma?

Vil-ma lát-ta a vá-rat.Vil-ma lát-ta a vá-rat.
Vi-li tol-lat vett.Vi-li tol-lat vett.
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4.4.
MitMit mu-tatmu-tat To-mi?To-mi?

To-mi a-u-tót mu-tat.To-mi a-u-tót mu-tat.

El-rom-lott.El-rom-lott.

11.. a – áa – á i – íi – í e – ée – é o – óo – ó ü – űü – ű

 t _ l r _ t _ l l _ _ l t _ l r _ t _ l l _ _ l

 m _ r _ r t _ r _ -ra _ t m _ r _ r t _ r _ -ra _ t

 v _ r m _ t v _ r í-r_ t _ v _ r m _ t v _ r í-r_ t _

2.2.

al-al- ma-ma- tor-tor- -ve-ve

MitMit vettvett Ti-mi?Ti-mi?

MitMit vittvitt Ve-ra?Ve-ra?

Vi-litVi-lit tol-lattol-lat vá-ratvá-rat

Ve-raVe-ra
a-u-tóta-u-tót
e-le-mete-le-met
al-mátal-mát

vitt.vitt.

3.3.
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m, l, v, tm, l, v, t5.5.

_ er ó _ _ ér _ él _ er ó _ _ ér _ él 

_ ér e _ _ er _ ér 

_ ar _ ó _ ár é _ 

_ ár _ e _ arr ú _ _ ár _ e _ arr ú _ 

6.6.
etet

e-tete-tet

et-temet-tem

et-télet-tél

vetvet

vettvett

ve-temve-tem

vet-temvet-tem

várvár

vá-ravá-ra

vá-ratvá-rat

vá-ramvá-ram

tete

tetttett

tet-tetet-te

tet-téltet-tél

7.7.
– Vi-o-la ír.– Vi-o-la ír.

– Mit ír?– Mit ír?

– Le-ve-let ír.– Le-ve-let ír.

– Mi-vel ír le-ve-let Vi-o-la?– Mi-vel ír le-ve-let Vi-o-la?

– Tol-lal.– Tol-lal.

_ ér e _ _ er _ ér 

_ ar _ ó _ ár é _ 

_ ér e _ _ er _ ér 

_ ar _ ó _ ár é _ 
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ööntntöözőkannazőkanna

öö ÖÖ

őőzz

őő ŐŐ

11. . Ejtsd ki az Ejtsd ki az öö, , őő hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2. 5
2

ö  o  T  ő  O  ó  V  ö  Őö  o  T  ő  O  ó  V  ö  Ő
3.3.
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4.4. ötöt

ölöl

övöv

tőtő

vővő

lőlő5
5.5.

8.8.

6.6.

e-vőe-vő

e-rőe-rő

e-lőe-lő

te-tőte-tő

ve-vőve-vő

ve-lőve-lő

ö-römö-röm

ő-rölő-röl

e-rőme-rőm

Kicsi őz, fuss ide,Kicsi őz, fuss ide,
a gyep itt szép üde,a gyep itt szép üde,
takaró vállamon,takaró vállamon,
a felét rád adom.a felét rád adom.

Sárga bögre, görbe bögre.Sárga bögre, görbe bögre.
nyelvtörőnyelvtörő

7. Olvasd el a mondatot! Bontsd álló egyenessel szavakra!7. Olvasd el a mondatot! Bontsd álló egyenessel szavakra!

II TT TT AA TT ÁÁ LL ÖÖ TT AA LL MM ÁÁ VV AA LL ..

Gyere már, őzike,Gyere már, őzike,
a mező szélire,a mező szélire,
velem itt elleszel,velem itt elleszel,
a vadász nincs közel.a vadász nincs közel.

Weöres SándorWeöres Sándor

Kicsi őzKicsi őz
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nn NN

nnadrágadrág

44

nana

nini

nono

nene

nunu

náná önön

nőnő

néné

nünü

anan

inin

énén

önön

unun

ánán

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a nn hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

4.4.

n  ö  M  ó  r  N  ő  Ö  nn  ö  M  ó  r  N  ő  Ö  n
3.3.
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5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

An-na né-ni vár.An-na né-ni vár.

Itt a vo-nat.Itt a vo-nat.

Er-nő int.Er-nő int.

An-na né-ni át-ö-le-li.An-na né-ni át-ö-le-li.

Er-nő ö-rül.Er-nő ö-rül.

11. Mi van itt?. Mi van itt?

2. Kit vár An-na né-ni?2. Kit vár An-na né-ni?

3. Mi-ért ö-rül Er-nő?3. Mi-ért ö-rül Er-nő?

An-na né-niAn-na né-ni

né-niné-ni

en-nien-ni

men-nimen-ni

in-niin-ni

énén

önön

onon

ínín

An-naAn-na Nó-raNó-ra Tó-niTó-ni Nel-liNel-li Á-ronÁ-ron

néné

nőnő

nono

nini

nn nnéé nnöö nníí uu
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8080

ss SS

ssálál

vasvas

mosmos

vés

sálsál

savsav

sáv

sísí

sese

sósó

is is 

ősős

ásás

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a ss hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

4.4.

vésvéssávsáv

s  Á  ó  i  S  a  Ő  s  Ss  Á  ó  i  S  a  Ő  s  S
3.3.
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6.6. Mit vá-sá-rol Sá-ri?Mit vá-sá-rol Sá-ri?

Mit mos a ma-ma?Mit mos a ma-ma?

Mit mu-tat Sa-mu?Mit mu-tat Sa-mu?

7.7.

Ta-más sá-lat vá-sá-rolt.Ta-más sá-lat vá-sá-rolt.
Mi-ért vet-te?Mi-ért vet-te?
Ta-más ö-rült, ne-ve-tett.Ta-más ö-rült, ne-ve-tett.
A ta-ní-tó né-ni lát-ta.A ta-ní-tó né-ni lát-ta.
Ő is ö-rült.Ő is ö-rült.

Vá-sár-lásVá-sár-lás

11. Mit vá-sá-rolt Ta-más?. Mit vá-sá-rolt Ta-más?
2. Mi-ért ö-rült Ta-más?2. Mi-ért ö-rült Ta-más?

SS ÁÁ RR II VV AA SS AA LL ..

TT AA MM ÁÁ SS ÁÁ SS ..

5. Olvasd el a mondatokat! Bontsd álló egyenessel szavakra!5. Olvasd el a mondatokat! Bontsd álló egyenessel szavakra!

AA MM AA MM AA MM OO SS ..
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zz ZZ

zzászlóászló

rázráz

tűztűz

vázváz

vízvíz

lázláz

tíztíz

néznéz

rézréz

mézméz

azaz

ízíz

ázáz

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a zz hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

4.4.

z  S  ü  Z  r  a  Z  v  zz  S  ü  Z  r  a  Z  v  z
3.3.

10
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5.5.
ázáz

ázáz

ázáz

ázáz

(l, n, t)(l, n, t)

(e, a, r)(e, a, r)

(m, ö, s)(m, ö, s)

(t, v, ü)(t, v, ü)

6.6.
A te-a mé-zes.A te-a mé-zes.

Az al-ma za-ma-tos, íz-le-tes.Az al-ma za-ma-tos, íz-le-tes.

Az út vi-zes.Az út vi-zes.

7.7.

8.8.

Es-te van már.Es-te van már.
Ró-za a te-le-ví-zi-ót né-zi.Ró-za a te-le-ví-zi-ót né-zi.
Ott ül Zol-tán is.Ott ül Zol-tán is.
Né-zi a me-sét.Né-zi a me-sét.

Te-le-ví-zi-óTe-le-ví-zi-ó

Most Te-réz né-ni me-sél az őz-ről.Most Te-réz né-ni me-sél az őz-ről.

Mit néz Ró-za?Mit néz Ró-za?
Mi-ről me-sél Te-réz né-ni?Mi-ről me-sél Te-réz né-ni?
Mit néz Zo-li?Mit néz Zo-li?

Nincs szebb a virágnálNincs szebb a virágnál

Nincs szebb a virágnál,Nincs szebb a virágnál,
szép szál katonánál,szép szál katonánál,
libegő, lebegőlibegő, lebegő
zászló lobogásnál.zászló lobogásnál.

Weöres SándorWeöres Sándor

(részlet)(részlet)
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11..

44..

33..

nana

zizi

önön

zetzet

vövö

zőző

22. Húzd alá a fiúneveket!. Húzd alá a fiúneveket!

An-na Tó-ni I-ván A-ni-taAn-na Tó-ni I-ván A-ni-ta

Er-nô Nó-ra An-tal Na-tá-li-aEr-nô Nó-ra An-tal Na-tá-li-a

Er-na Á-ron Er-vin An-na-má-ri-aEr-na Á-ron Er-vin An-na-má-ri-a

 sár sün más

 sál süt mos sál süt mos

 sav sín vas sav sín vas

 sáv sír vés sáv sír vés

 sár sün más sár sün más
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s      S z      Z

vá- -téz me- -tor va- -zol

vi- -za sá- -se má- -zít

ön- -téz ö- -sô má- -sal

in- -töz e- -tös tor- -sol

 á-só os-tor zú-za

 e-sô sá-tor vá-za

 al-só sö-tét lá-za

 el-sô va-sal rá-ma

Za-lán Ta-más

Te-réz A-liz

Zi-ta Or-si

Sá-ra Zol-tán

5.

6.

7.

8. Mit i-vott Ró-za tíz-ó-ra-i-ra?

Mit e-vett es-te Zol-tán?

 e-sôt ví-zi-lo-vat al-ma-le-vet

 sa-lá-tát sül-tet sát-rat
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cc CC

ccipőipő

ma-cima-ci

ci-te-raci-te-ra

ma-lacma-lac

lécléc

címcím

célcél

cici

cécé

caca

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a cc hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

4.4.

c  z  C  ö  Á  C  c  ü  cc  z  C  ö  Á  C  c  ü  c
3.3.
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5.5. lus-ta ci-calus-ta ci-ca

il-la-tos cit-romil-la-tos cit-rom

öt ce-ru-zaöt ce-ru-za

tíz cen-ti-mé-tertíz cen-ti-mé-ter

Ence-BenceEnce-Bence

kis kemence,kis kemence,

kis medencekis medence

a Velence.a Velence.

Ne búsuljunkNe búsuljunk

semmit, Vince,semmit, Vince,

tele van aztele van az

icce, pince.icce, pince.    

 mondókamondóka

Ecc-peccEcc-pecc

kimehetsz,kimehetsz,

holnaputánholnapután

bejöhetsz.bejöhetsz.

Cérnára, cinegére,Cérnára, cinegére,

ugorj cicaugorj cica

az egérre!az egérre!

Fuss!Fuss!

 kiolvasókiolvasó

6.6.

7.7.

Mit néz Ben-ce?Mit néz Ben-ce?

Mi-vel ír Ven-cel?Mi-vel ír Ven-cel?
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bb BB

bbohócohóc

ebeb

bőbő
bebe

búbú

li-bali-ba

bál-nabál-na
ba-baba-ba

táb-latáb-la

balbal

bélbél
bálbál

borbor

bérbér

bőrbőr
bélbél

bírbír

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a bb hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

4.4.

r á
g Í B

b  c  á  B  t  M  b  B  bb  c  á  B  t  M  b  B  b
3.3.
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5.5.
EB-BEEB-BE

ER-REER-RE

AB-BAAB-BA

AR-RAAR-RA

EB-BŐLEB-BŐL

ER-RŐLER-RŐL

AB-BÓLAB-BÓL

AR-RÓLAR-RÓL

6.6.

7.7.

A ba-ba ne-ve: Bo-ri.A ba-ba ne-ve: Bo-ri.

Be-a e-te-ti a ba-bát.Be-a e-te-ti a ba-bát.

A ba-ba ál-mos lett.A ba-ba ál-mos lett.

Be-a be-tet-te a      -ba.Be-a be-tet-te a      -ba.

Al-tat-ta: „Ten-te ba-ba, ten-te,Al-tat-ta: „Ten-te ba-ba, ten-te,

 itt van már az es-te.” itt van már az es-te.”

A ba-ba már      .A ba-ba már      .

Be-á-ta ö-rül.Be-á-ta ö-rül.

Be-a ba-bát al-tatBe-a ba-bát al-tat

11. Mi a ba-ba ne-ve?. Mi a ba-ba ne-ve?
2. Mi tör-tént a ba-bá-val?2. Mi tör-tént a ba-bá-val?
3. Mi-ért ö-rül Be-a?3. Mi-ért ö-rül Be-a?
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kk KK

kkönyvönyv
11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a kk hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

4.4.
őkők

okok

ékék

kőkő

koko

kéké

soksok

rakrak

rákrák

körkör

töktök

kötköt

kör-tekör-te

bé-kebé-ke

kér-tekér-te

k  B  o  t  K  r  a  k  Kk  B  o  t  K  r  a  k  K
3.3.
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Mi nem il-lik a sor-ba?Mi nem il-lik a sor-ba?
6.6.

8.8.

11. al-ma, ba-rack, kör-te, kör-be. al-ma, ba-rack, kör-te, kör-be
2. ró-ka, ka-kas, mó-ka, mó-kus2. ró-ka, ka-kas, mó-ka, mó-kus

3. la-kat, bal-ta, ká-vé, e-ke3. la-kat, bal-ta, ká-vé, e-ke

Összefűzött fehér lapon,Összefűzött fehér lapon,
betűkkel teli oldalonbetűkkel teli oldalon
víg mondókák, mesék, versek,víg mondókák, mesék, versek,
bennük sok csodára leltek,bennük sok csodára leltek,
a tudásra rátaláltok,a tudásra rátaláltok,
mi lehet ez, megmondjátok?mi lehet ez, megmondjátok?

találós kérdéstalálós kérdés

Szemétdombon Szemétdombon 
hetykén állok, hetykén állok, 
virradatkor kiabálok.virradatkor kiabálok.

találós kérdéstalálós kérdés

5.5. BÉ-KABÉ-KA

KA-KASKA-KAS

BÉ-KEBÉ-KE

KA-BÁTKA-BÁT

TÁS-KATÁS-KA

KO-SÁRKO-SÁR

KAN-NAKAN-NA

BOR-KABOR-KA

7.7.

AA11 B2 C B2 C11
A3 B3 C2A3 B3 C2
A2 BA2 B11 C3 C3

AA BB CC
11 al-maal-ma bal-tabal-ta kör-tekör-te
22 la-katla-kat ba-rackba-rack mó-kusmó-kus
33 ró-karó-ka ka-kaska-kas á-sóá-só
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mackókannarókakerékbékacicamackókannarókakerékbékacica

Ku-ku-ri-kú! Ki-ki-ri-ki!Ku-ku-ri-kú! Ki-ki-ri-ki!
Ku-ko-ré-kolt a ka-kas.Ku-ko-ré-kolt a ka-kas.

Ka-ti és Kál-mán ko-rán kel-tek.Ka-ti és Kál-mán ko-rán kel-tek.
Ka-ti ki-ált:Ka-ti ki-ált:
– Itt a ku-ko-ri-ca!– Itt a ku-ko-ri-ca!

Kál-mán vi-zet önt az i-ta-tó-ba.Kál-mán vi-zet önt az i-ta-tó-ba.

   Mi   Mi ku-ko-ré-kolt?ku-ko-ré-kolt?

   Mit   Mit ki-áltki-ált azaz ál-la-tok-nakál-la-tok-nak Ka-ti?Ka-ti?

   Mit   Mit öntönt Kál-mán?Kál-mán?

Te már e-tet-tél       -ot,         -t, li-bát?Te már e-tet-tél       -ot,         -t, li-bát?

9. Összeragadtak a szavak. Bontsd szét!9. Összeragadtak a szavak. Bontsd szét!

110. Rakd ki a nevüket!0. Rakd ki a nevüket!

1111..
Ka-ti, Kál-mán e-tetKa-ti, Kál-mán e-tet
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A ró-ka és a ka-kas

Az ól mel-lé o-son a ró-ka.

Mi kel-le-ne ne-ki?

Kis-ka-kast kí-ván en-ni.

Kér-le-li a ró-ka a ka-kast:

– Nézz ki, ka-kas-kám!

A kis-ka-kas o-kos volt, nem né-zett ki.

Mi-ért volt o-kos a kis-ka-kas?

Kiskertemben uborka,
reákapott a róka.
Várj meg, róka, megleslek,
Komáromba vitetlek.

népköltés

Kiskertemben...
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hh HH

hhóemberóember

ahah

eheh
óhóh

éhéh

haha

hehe
hóhó

héhé

hőhő

híhí
hűhű

huhu

hathat

házház
háthát

héthét

halhal

e-hete-het
hallhall

me-hetme-het

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a hh hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

4.4.

h  b  B  h  K  H  z  h  Hh  b  B  h  K  H  z  h  H
3.3.

7 6
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5.5.

6.6.
Ha-hó!Ha-hó!

Hull a hó!Hull a hó!

Ka-ti, Be-aKa-ti, Be-a

         -t húz e-lő.         -t húz e-lő.

To-mi-ka rá-ül.To-mi-ka rá-ül.

Ket-ten húz-zák.Ket-ten húz-zák.

7.7.

Aki fázikAki fázik
Aki fázik, vacogjon,Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét, topogjon,fújja körmét, topogjon,
földig érő kucsmába,földig érő kucsmába,
nyakig érő csizmába,nyakig érő csizmába,
burkolózzék bundába,burkolózzék bundába,
bújjon be a dunyhába,bújjon be a dunyhába,
üljön rá a kályhára –üljön rá a kályhára –
mindjárt megmelegszikmindjárt megmelegszik..
 Kányádi SándorKányádi Sándor
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He-ni há-ti-tás-kát ho-zott.He-ni há-ti-tás-kát ho-zott.

Hu-ba há-rom ce-ru-zát vett.Hu-ba há-rom ce-ru-zát vett.

Han-na hét me-sét hal-lott.Han-na hét me-sét hal-lott.

A ha-vas té-ren hó-em-ber áll.A ha-vas té-ren hó-em-ber áll.

1111..
re-tekre-tek sa-soksa-sok ka-rokka-rok me-rekme-rek

ré-tekré-tek sá-soksá-sok ké-rekké-rek

8.8.

9.9.

112.2.

110.0.

Betemetett a nagy hóBetemetett a nagy hó
(részlet)(részlet)

Betemetett a nagy hó Betemetett a nagy hó 
erdőt, mezőt rétet. erdőt, mezőt rétet. 
Minden, mint a nagyanyó Minden, mint a nagyanyó 
haja, hófehér lett. haja, hófehér lett. 

Kányádi SándorKányádi Sándor

ke-retke-ret

ve-remve-rem

me-zőme-ző

me-remme-rem

me-revme-rev

te-remte-rem

te-rekte-rek

ke-rékke-rék

7
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TélTél
 Itt a tél. Itt a tél.
 Hull a hó. Hó ta-kar u-tat, me-zőt,     -t. Hull a hó. Hó ta-kar u-tat, me-zőt,     -t.
        Mit ta-kar a hó?Mit ta-kar a hó?
 A cin-kék, ve-re-bek é-he-sek. A cin-kék, ve-re-bek é-he-sek.
        Mik é-he-sek?Mik é-he-sek?
 Ti-bi az e-te-tő-be en-ni-va-lót rak. Ti-bi az e-te-tő-be en-ni-va-lót rak.
        Ki rak en-ni-va-lót az e-te-tő-be?Ki rak en-ni-va-lót az e-te-tő-be?
 Az em-be-rek le-he-lik a ke-zü-ket. Az em-be-rek le-he-lik a ke-zü-ket.
 To-mi, Ro-bi, É-vi, Ma-ri húz-zák a         -t.
 Áll már a hó-em-ber is. Áll már a hó-em-ber is.
        Mi áll?Mi áll?
 Ö-rül-nek a tél-nek! Ö-rül-nek a tél-nek!
        Mi-nek ö-rül-nek?Mi-nek ö-rül-nek? 

 To-mi, Ro-bi, É-vi, Ma-ri húz-zák a         -t.
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jj JJ

jjelzőlámpaelzőlámpa

ejej

ajaj
éjéj

újúj

ujjujj

jeljel
jöjjjöjj

vajvaj

bajbaj

sajtsajt
bájbáj

rojtrojt

jójó

jajjaj
jőjő

hajhaj

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a jj hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

4.4.

j  H  o  a  h  b  S  j  H  o  a  h  b  S  JJ  j j
3.3.
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le-jönle-jön be-jönbe-jön át-jönát-jön fel-jönfel-jön ki-jönki-jön

ja-vítja-vít

raj-zolraj-zoljá-rásjá-rás

já-cintjá-cintjá-tékjá-ték

tol-vajtol-vaj

ta-lajta-laj

o-lajo-laj

Mi van a       -en? 11. sajt, 2. tej, 3. jel. sajt, 2. tej, 3. jelMi van a       -en?
Ki keni a       -t?Ki keni a       -t? 11. má-ma, 2. ma-ma, 3. mál-na. má-ma, 2. ma-ma, 3. mál-na

Mi-vel ke-ni a        -et? 11. vaj-jal, 2. tej-jel, 3. éj-jel. vaj-jal, 2. tej-jel, 3. éj-jelMi-vel ke-ni a        -et?

Bújj, bújj, zöld ág...Bújj, bújj, zöld ág...
Bújj, bújj, zöld ág,Bújj, bújj, zöld ág,
zöld levelecske,zöld levelecske,
nyitva van az aranykapu,nyitva van az aranykapu,
csak bújjatok rajta.csak bújjatok rajta.

népköltésnépköltés

6. Rakd ki az azonos szórészt!6. Rakd ki az azonos szórészt!

8.8.

9.9.

110.0.

5.5. JJut-kaut-ka

JJá-nosá-nos

JJo-láno-lán

JJós-kaós-ka

La-josLa-jos

JJe-nőe-nő

AA JJ ÁÁ RR ÓÓ KK AA KK ÉÉ KK ..

JJ UU LL II HH AA JJ AA BB AA RR NN AA ..

AA ZZ ÍÍ JJ VV ÖÖ RR ÖÖ SS ..

7. Bontsd álló egyenessel a mondatokat szavakra!7. Bontsd álló egyenessel a mondatokat szavakra!
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1111..

112.2.

114.4.

113. Alkoss mondatokat!3. Alkoss mondatokat!

Hol áll az a-u-tó?Hol áll az a-u-tó?

Mi-je új Mi-je új JJu-li-nak?u-li-nak?

Ki jött mo-tor-ral?Ki jött mo-tor-ral?

Hol áll a já-té-kos?Hol áll a já-té-kos?

Ro-bi mo-tor-ral jött.Ro-bi mo-tor-ral jött.

Az ú-ton áll az a-u-tó.Az ú-ton áll az a-u-tó.

A já-té-kos a bí-ró mel-lett áll.A já-té-kos a bí-ró mel-lett áll.

JJu-li ru-há-ja új.u-li ru-há-ja új.

n-nn r-rr t-tt l-lln-nn r-rr t-tt l-ll

ka- . ál ó- . a é- . el o . - . óka- . ál ó- . a é- . el o . - . ó

A . - . a o . - . a i . - . a vi . - . aA . - . a o . - . a i . - . a vi . - . a

ka . - . a e . - . e kör- . e i . - . atka . - . a e . - . e kör- . e i . - . at

HA-HA-

JJá-cintá-cint já-cintjá-cint le-vélle-vél le-vélle-vél

MA-MA-

-TÓ-TÓ -MÍ-LI-A-MÍ-LI-A
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JJut-ka és ut-ka és JJe-nő vá-sá-role-nő vá-sá-rol

– Mit kér-tek?– Mit kér-tek?

– Ké-rünk két li-ter te-jet, kis ke-rek saj-tot.– Ké-rünk két li-ter te-jet, kis ke-rek saj-tot.

      Mit kért Mit kért JJut-ka és ut-ka és JJe-nő?e-nő?

– Mást nem kér-tek?– Mást nem kér-tek?

– Ké-rünk tíz to-jást.– Ké-rünk tíz to-jást.

   Mi-ből kér-tek tí-zet?   Mi-ből kér-tek tí-zet?

JJe-nő lát-ja a sok á-rut. El-á-mul.e-nő lát-ja a sok á-rut. El-á-mul.

JJut-ka         -t kér ut-ka         -t kér JJe-nő-nek.e-nő-nek.

   Mit vett    Mit vett JJut-ka ut-ka JJe-nő-nek?e-nő-nek?
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pp PP

ppaappucsucs

4.4. papa
pipi

popo
pópó

pepe
pépé

pupu
pápá

püpü
pöpö

apap
ipip

opop
epep

upup
üpüp

leplep
léplép

laplap
lápláp hopphopp

hipphipp
koppkopp
kippkippépép

pékpék pókpók
porpor

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a pp hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

5.5.

p  K  h  b  P  B  P  p  ip  K  h  b  P  B  P  p  i
3.3.
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pp

pp
bb

11..

2.2.

3. Keresd a szótag párját! Színezd azonos színnel az összetartozókat!3. Keresd a szótag párját! Színezd azonos színnel az összetartozókat!

4.4. Gyerekek, gyerekek...Gyerekek, gyerekek...

Gyerekek, gyerekek,Gyerekek, gyerekek,
szeretik a perecet.szeretik a perecet.
Sósat, sósat, jó ropogósat.Sósat, sósat, jó ropogósat.
Aki vesz, annak lesz,Aki vesz, annak lesz,
aki nem vesz, éhes lesz.aki nem vesz, éhes lesz.

mondókamondóka

pár-pár-
-ni-ni

-pu-pu

-na-na

-pa-pa

pi-pi-

pó-pó-

ka-ka-
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5.5.

6. 6. 

PESTPEST

Mi van a tá-lon?Mi van a tá-lon?

PAKSPAKS PE-TIPE-TI O-PE-RAO-PE-RA

7. Alkoss szókapcsolatokat!7. Alkoss szókapcsolatokat!

AA BB
11 pi-rospi-ros pat-kópat-kó AA11  B4  B4
22 pi-cipi-ci pár-napár-na A2  B3A2  B3
33 pu-hapu-ha pókpók A3  B2A3  B2
44 kétkét pap-ri-kapap-ri-ka A4  BA4  B11

9.9.
Az ipafai papnak fapipája van,Az ipafai papnak fapipája van,
ezért az ipafai fapipa ezért az ipafai fapipa 
papi fapipa.papi fapipa.
 nyelvtörőnyelvtörő

Mi van a ké-pen?Mi van a ké-pen?
8. 8. 

OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   104OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   104 2021. 03. 28.   18:432021. 03. 28.   18:43



105105

1212..

11.11.

bb pp

balbal

bélbél

bontbont

lá-balá-ba

babbab

ba-baba-ba

bu-tabu-ta

ab-lakab-lak

párpár

perper

pontpont

e-pere-per

laplap

lápláp

la-pozla-poz

lé-péslé-pés

p bp b p bp b p bp b p bp b

110.0.

pe-recpe-rec tu-li-pántu-li-pán pap-ri-kapap-ri-ka
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1313. Párosítsd!. Párosítsd!

pe-recpe-rec

pontpont

pi-papi-pa

pap-ri-kapap-ri-ka

bántbánt

pántpánt

bontbont

pontpont

ba-baba-ba

pa-papa-pa

babbab

pappap

pu-hapu-ha

pi-hepi-he

pom-páspom-pás

pú-pospú-pos

pi-pálpi-pál

pi-papi-pa
114.4.

115.5.

116. Válaszolj a kérdésekre!6. Válaszolj a kérdésekre!

A bo-hóc ké-zen áll.A bo-hóc ké-zen áll.

Min áll a bo-hóc?Min áll a bo-hóc?

Mi-nek van két ab-la-ka?Mi-nek van két ab-la-ka?

A há-zi-kó-nak két ab-la-ka van.A há-zi-kó-nak két ab-la-ka van.
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Mit ho-zott a pos-tás?Mit ho-zott a pos-tás?

Pa-li sí-tú-rán volt.Pa-li sí-tú-rán volt.
Ké-pes-la-pot írt ha-za.Ké-pes-la-pot írt ha-za.
Pe-ti, a test-vé-re vet-te át a pos-tás-tól.Pe-ti, a test-vé-re vet-te át a pos-tás-tól.
Si-e-tett ve-le az ap-já-hoz.Si-e-tett ve-le az ap-já-hoz.
– Ki írt?– Ki írt?
– Pa-li írt a sí-tá-bor-ból.– Pa-li írt a sí-tá-bor-ból.
Ö-röm-mel ol-vas-ták.Ö-röm-mel ol-vas-ták.

11. Ki hoz-ta a ké-pes-la-pot?. Ki hoz-ta a ké-pes-la-pot?
2. Hon-nan írt Pa-li?2. Hon-nan írt Pa-li?
3. Ki vet-te át?3. Ki vet-te át?
4. Ki-vel ol-vas-ta el Pe-ti a ké-pes-la-pot?4. Ki-vel ol-vas-ta el Pe-ti a ké-pes-la-pot?
5. Mi-ről ír-ha-tott Pa-li?5. Mi-ről ír-ha-tott Pa-li?
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gg GG

ggoombamba

gaga

gigi

gogo

gege

gugu

gágá

gügü

gégé

gögö

gűgű

ágág

igig

ogog

egeg

ugug

agag

ügüg

égég

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a gg hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

3. Párosítsd!3. Párosítsd!

5.5.

e-gére-gér
ágág

bre-kegbre-keg
bög-rebög-re

g  p  T  ó  h  G  b  g  Gg  p  T  ó  h  G  b  g  G
4.4.
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6.6. vígvíg

végvég

vágvág

gázgáz

gézgéz

gőzgőz

ragrag

rágrág

régrég

e-gére-gér

í-gérí-gér

é-gőé-gő

7.7.

110.0.

8. 8. 

Gá-borGá-bor Gé-zaGé-za Gi-zel-laGi-zel-laGer-gőGer-gő

ká-rogká-rog

9. 9. 
Raj-zolj fát,Raj-zolj fát,
a fa mel-lé sár-ga vi-rá-got,a fa mel-lé sár-ga vi-rá-got,
a vi-rág fö-lé na-pot!a vi-rág fö-lé na-pot!

Kimentem az erdőszélre,Kimentem az erdőszélre,
gombát szedni ma ebédre.gombát szedni ma ebédre.
Vastag tönkje, nagy kalapja,Vastag tönkje, nagy kalapja,
jer ide a kosaramba!jer ide a kosaramba!
Megnézetem, ehető-e,Megnézetem, ehető-e,
nehogy beteg legyek tőle!nehogy beteg legyek tőle!
 mondóka mondóka

Mit csi-nál?Mit csi-nál?

109109
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1111. Milyen?. Milyen?

112. Válaszolj!2. Válaszolj!

gom-bagom-ba

114.4.

113.3.

Kin-ga ön-tö-zi a vi-rá-go-kat.Kin-ga ön-tö-zi a vi-rá-go-kat.

Mit ön-töz Kin-ga?Mit ön-töz Kin-ga?

Gá-bor ki-ön-ti a te-jet.Gá-bor ki-ön-ti a te-jet.

Mit önt ki Gá-bor?Mit önt ki Gá-bor?

Ger-gő ka-bát-ja me-leg.Ger-gő ka-bát-ja me-leg.

Ki-nek me-leg a ka-bát-ja?Ki-nek me-leg a ka-bát-ja?

vi-rágvi-rág

Indul a görög aludni.Indul a görög aludni.

ri-góri-gó

vi-rágvi-rág

í-gérí-gér

e-gére-gér

gú-nárgú-nár

ping-vinping-vin

gom-bócgom-bóc

gom-bagom-ba

göm-böcgöm-böc

bög-rebög-re

OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   110OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   110 2021. 03. 28.   18:432021. 03. 28.   18:43



111

ri-gó

Ga-bi me-sél

Ga-bi so-kat me-sél. Ba-rá-ta-i
hall-gat-ják az új, iz-gal-mas
tör-té-ne-te-ket.
Most a há-rom pil-lan-gó-ról me-sél.
Is-me-ri-tek a há-rom pil-lan-gó
tör-té-ne-tét?

1.

2.

OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   111OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   111 2021. 03. 28.   18:432021. 03. 28.   18:43



112112

ddióió

dd DD

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a dd hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

4.4.
adad dada

kádkád padpad

ádád dádá

du-dadu-da

da-ruda-ru

da-dada-da

d  t  h  D  n  d  s  z  Dd  t  h  D  n  d  s  z  D
3.3.
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5. Párosítsd!5. Párosítsd!

8.8.

6. Rakd ki a képek nevét!6. Rakd ki a képek nevét!

7. 7. 

lab-dalab-da

dobdob

lá-dalá-da

med-vemed-ve

dör-mö-gődör-mö-gő gá-go-gógá-go-gó

do-rom-bo-lódo-rom-bo-ló cin-co-gócin-co-gó

Száll a labda…Száll a labda…

Száll a labda, száll,Száll a labda, száll,
Vajon hova száll?Vajon hova száll?
Ide száll, oda száll,Ide száll, oda száll,
Kapd el hamar, hozzád száll!Kapd el hamar, hozzád száll!
 mondókamondóka

OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   113OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   113 2021. 03. 28.   18:432021. 03. 28.   18:43



114114

9. Fejezd be a mondatokat a képek segítségével!9. Fejezd be a mondatokat a képek segítségével!

A pad a-latt ....A pad a-latt ....

ma-dárma-dár
gon-dozgon-doz
e-tete-tet
e-te-tőe-te-tő
kér-dezkér-dez
ma-dár-e-te-tőma-dár-e-te-tő

Az er-dő ....Az er-dő ....

Da-ni nad-rág-ja ....Da-ni nad-rág-ja ....

110. Mesélj a képről! Használd a szavakat!0. Mesélj a képről! Használd a szavakat!

1111.. HóesésbenHóesésben
(részlet)(részlet)

Veréb! Elment az eszed? Veréb! Elment az eszed? 
A hóesés betemet. A hóesés betemet. 
Nem is ugrálsz, araszolsz, Nem is ugrálsz, araszolsz, 
Hóesésben vacakolsz, Hóesésben vacakolsz, 
Fölfújtad a tolladat, Fölfújtad a tolladat, 
Ázott pamutgombolyag. Ázott pamutgombolyag. 
Mi kell neked? Fatető? Mi kell neked? Fatető? 
Fatető! Fatető! 
Deszka-madáretetőDeszka-madáretető..

Nemes Nagy ÁgnesNemes Nagy Ágnes
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113.3.

114.4.

115.5.

112. Gyúrd össze szavakká a szótaghógolyókat!  2. Gyúrd össze szavakká a szótaghógolyókat!  

é-é- ré-ré- -ós-ós
di-di- -des-des -tes-tes

déldél

dérdér

daldal

té-li i-dő-já-rásté-li i-dő-já-rás

é-des man-da-riné-des man-da-rin

fi-nom do-bos-tor-tafi-nom do-bos-tor-ta

fe-ke-te kan-dúrfe-ke-te kan-dúr

keddkedd

hódhód

ködköd

gi-dagi-da

er-dőer-dő

du-gódu-gó

tün-dértün-dér

va-kondva-kond

va-dászva-dász

Han-na ó-vo-dásHan-na ó-vo-dás

Han-na, Da-ni hú-ga, ó-vo-dá-ba jár.Han-na, Da-ni hú-ga, ó-vo-dá-ba jár.
Dél-e-lőtt két dalt is meg-ta-nult.Dél-e-lőtt két dalt is meg-ta-nult.
E-béd u-tán a-ludt.E-béd u-tán a-ludt.
Dél-u-tán az a-pu-ká-ja jött ér-te.Dél-u-tán az a-pu-ká-ja jött ér-te.

11. . Ki jár ó-vo-dá-ba?Ki jár ó-vo-dá-ba?
2. 2. Mit ta-nult meg?Mit ta-nult meg?
3. 3. Mi-kor a-ludt?Mi-kor a-ludt?
4. 4. Ki jött ér-te dél-u-tán?Ki jött ér-te dél-u-tán?

OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   115OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   115 2021. 03. 28.   18:432021. 03. 28.   18:43



116116

ffaa

ff FF

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a ff hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

4.4.

5.5.
felfel falfal

fejfej

főzfőz

fülfül fűzfűz

fafa
fifi

fofo
fefe

fufu
fáfá

füfü
fűfű

féfé
föfö

főfő
fifi

f  b  H  f  R  F  o  f  áf  b  H  f  R  F  o  f  á
3.3.
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9.9.

8.8.

7.7.

6.6.

Ejnye, ejnye, téli fák, Ejnye, ejnye, téli fák, 
Ez aztán a furcsaság: Ez aztán a furcsaság: 
Hideg télben levetkőztök, Hideg télben levetkőztök, 
Nyáron viseltek ruhát!Nyáron viseltek ruhát!

Zelk ZoltánZelk Zoltán

AA BB CC
11 Fe-ke-teFe-ke-te Fló-raFló-ra er-dő-bener-dő-ben
22 frissfriss fafa kif-litkif-lit
33 AzAz ci-cátci-cát van.van.
44 vett.vett. soksok raj-zol-tam.raj-zol-tam.

te-le-fonte-le-fon  ci-ca ci-ca ke-feke-fe

AA11 B3 C4 B3 C4
BB11 A2 C2 A4 A2 C2 A4
A3 CA3 C11 B4 B2 C3 B4 B2 C3

Téli fákTéli fák
(részlet)(részlet)
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A fó-kaA fó-ka

A fó-ka ten-ger-ben é-lő ra-ga-do-zó em-lős-ál-lat.A fó-ka ten-ger-ben é-lő ra-ga-do-zó em-lős-ál-lat.
É-let-mód-ja in-kább a víz-hez kö-ti. A föl-dönÉ-let-mód-ja in-kább a víz-hez kö-ti. A föl-dön
e-set-le-nül mo-zog. Tes-te or-só a-la-kú.e-set-le-nül mo-zog. Tes-te or-só a-la-kú.
Or-rát tel-je-sen el-zár-ja a víz-ben.Or-rát tel-je-sen el-zár-ja a víz-ben.
Ha-lak-kal, rá-kok-kal táp-lál-ko-zik.Ha-lak-kal, rá-kok-kal táp-lál-ko-zik.

11. Hol él a fó-ka?. Hol él a fó-ka?
2. Mi-vel táp-lál-ko-zik?2. Mi-vel táp-lál-ko-zik?
3.  Lát-tál már fó-kát?3.  Lát-tál már fó-kát?

Ke-ress ró-la ké-pe-ket az in-ter-ne-ten!Ke-ress ró-la ké-pe-ket az in-ter-ne-ten!

Mi-vel á-po-lodMi-vel á-po-lod
a fo-ga-dat,a fo-ga-dat,
a ha-ja-dat,a ha-ja-dat,
a kör-mö-det?a kör-mö-det?

110.0.

1111. Válaszolj!. Válaszolj!

112.2.

fó-kafó-ka

ko-fako-fa

fa-kófa-kó

ke-feke-fe

fé-kezfé-kez

fa-zékfa-zék

fa-latfa-lat

fe-hérfe-hér

fafa

fa-latfa-lat

fa-la-to-zófa-la-to-zó

falfal
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Fer-kó-nak fájt a fo-ga. É-des-ap-ja el-vit-te Fer-kó-nak fájt a fo-ga. É-des-ap-ja el-vit-te 
a fog-or-vos-hoz, a-ki ked-ve-sen fo-gad-ta. a fog-or-vos-hoz, a-ki ked-ve-sen fo-gad-ta. 
Meg-mu-tat-ta a fi-ú-nak a kis tük-röt és a fú-rót. Meg-mu-tat-ta a fi-ú-nak a kis tük-röt és a fú-rót. 
Ne-ki is lá-tott a le-tört záp-fo-gá-nak. Ne-ki is lá-tott a le-tört záp-fo-gá-nak. 
Ki-fúr-ta, be-töm-te.Ki-fúr-ta, be-töm-te.
Fer-kó már vi-dá-man ment ha-za.Fer-kó már vi-dá-man ment ha-za.
Más-nap kér-dez-ték a ba-rá-ta-i:Más-nap kér-dez-ték a ba-rá-ta-i:
– Fájt?– Fájt?
– Fél-tél?– Fél-tél?
– Kis-sé fél-tem, de a ke-ze-lés a-lig fájt. In-kább – Kis-sé fél-tem, de a ke-ze-lés a-lig fájt. In-kább 
a fog-fá-jás-tól fél-tem! – fe-lel-te Fer-kó bol-do-gan.a fog-fá-jás-tól fél-tem! – fe-lel-te Fer-kó bol-do-gan.

11.. Ho-vaHo-va vit-tevit-te Fer-kótFer-kót azaz é-des-ap-ja?é-des-ap-ja?
2.2. MitMit mu-ta-tottmu-ta-tott megmeg aa fog-or-vosfog-or-vos Fer-kó-nak?Fer-kó-nak?
3.3. Mi-tőlMi-től féltfélt i-ga-záni-ga-zán Fer-kó?Fer-kó?
4. Mit ja-va-sol-nál Fer-kó-nak?4. Mit ja-va-sol-nál Fer-kó-nak?

Fer-kóFer-kó aa fog-or-vos-nálfog-or-vos-nál jártjárt
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szsz SzSz

szszánkóánkó
11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a szsz hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

20
a  F  sz  d  s  b  H  k  h  sz  Sz  sa  F  sz  d  s  b  H  k  h  sz  Sz  s

3.3.

4.4.
ászász

őszősz

észész

szószó

szúszú

szősző

szőrszőr

szálszál

szárszár

szűrszűr

szedszed

szűkszűk

díszdísz

rosszrossz

viszvisz
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5.5.

2020
66

7. Pótold a 7. Pótold a szsz betűket! betűket!

6.6.

__ em, em, __ eg, eg, __ ék, va-dáék, va-dá __ , E, E __ -ter,-ter,
aa __  -tal, ka--tal, ka- __  a, ke-a, ke- __  eg, eg, __ án-kóán-kó

ha-lászha-lász

2.2.

3.3.

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

4.4.

11..

ju-hászju-hász

szob-rászszob-rász

va-dászva-dász

cuk-rászcuk-rász

ci-pészci-pész

szószó

szívszív

szájszáj

szemszem

számszám

színszín

székszék

szánszán

szépszép

készkész

húszhúsz

szélszél

8.8.
Ki hasz-nál-ja?Ki hasz-nál-ja?
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9.9. elel úrúr élél árár épép űrűr
szelszel szúrszúr szőrszőr szénszén

110.0. Esz-terEsz-ter
Szi-lárdSzi-lárd
Szer-vácSzer-vác
Pong-rácPong-rác
Bo-ni-fácBo-ni-fác
Sza-bi-naSza-bi-na
Szil-vi-aSzil-vi-a
Szil-vesz-terSzil-vesz-ter

zeb-razeb-ra
szar-kaszar-ka
far-kasfar-kas
tig-ristig-ris
ping-vinping-vin
o-rosz-láno-rosz-lán
gi-lisz-tagi-lisz-ta
ken-gu-ruken-gu-ru

1111..

já-tékjá-ték
to-jásto-jás
al-maal-ma
vá-zavá-za
ka-bátka-bát
ra-dírra-dír
sza-lagsza-lag
ce-ru-zace-ru-za

Ho-va te-szed?Ho-va te-szed?

112.2.
szálszál toltol kelkel halhal sze-lemsze-lem
szállszáll tolltoll vas-salvas-sal
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Sza-lad a szán-kó!Sza-lad a szán-kó!

Szom-bat reg-gel-re hó e-sett. Fe-hér lett min-den. Szom-bat reg-gel-re hó e-sett. Fe-hér lett min-den. 
Szi-lárd ki-sza-ladt az ud-var-ra. Bol-do-gan ki-ál-toz-ta:Szi-lárd ki-sza-ladt az ud-var-ra. Bol-do-gan ki-ál-toz-ta:
– E-sik a hó! Ez ám a jó!– E-sik a hó! Ez ám a jó!
A pin-cé-ből e-lő-vet-te a szán-kót. Bol-do-gan húz-A pin-cé-ből e-lő-vet-te a szán-kót. Bol-do-gan húz-
ta fel a domb-ol-dal-ra. Sza-bi-na már vár-ta. Rá-ül-tek ta fel a domb-ol-dal-ra. Sza-bi-na már vár-ta. Rá-ül-tek 
a szán-kó-ra. Szin-te re-pül-tek! El-szállt a sap-ká-juk, a szán-kó-ra. Szin-te re-pül-tek! El-szállt a sap-ká-juk, 
ha-vas lett a ru-há-juk. ha-vas lett a ru-há-juk. JJót ne-vet-tek.ót ne-vet-tek.
Vi-dá-mak vol-tak.Vi-dá-mak vol-tak.

11. Mit ki-ál-tott Szi-lárd?. Mit ki-ál-tott Szi-lárd?
2. Mit vett e-lő?2. Mit vett e-lő?
3. Ho-va húz-ta fel a szán-kót?3. Ho-va húz-ta fel a szán-kót?
4. Mi tör-tént a ru-há-juk-kal?4. Mi tör-tént a ru-há-juk-kal?
5. Me-sélj a szán-kó-zá-sod-ról!5. Me-sélj a szán-kó-zá-sod-ról!
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gygy GyGy

gygyűrűűrű

1

1 4

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a gygy hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

i  g  Sz  gy  o  u  F  r  T  sz  R  Gyi  g  Sz  gy  o  u  F  r  T  sz  R  Gy
3.3.

4.4.
agyagy

úgyúgy
egyegy

ügyügy

gyárgyár

gyúrgyúr
gyepgyep

gyűrgyűr

hegyhegy

négynégy
begybegy

vágyvágy
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5.5.

6.6.
agyagy ágyágy egyegy e-gyee-gye
fagyfagy lágylágy hegyhegy

7.7.
Pó-told a hi-ány-zó Pó-told a hi-ány-zó gygy be-tű-ket! be-tű-ket!

__ ű-szű, ű-szű, __ ap-jú, kí-ap-jú, kí- __ ó, bo-ó, bo- __ ó,ó,
__ önön __ , ron, ron __ , ka, ka __ -ló, mo--ló, mo- __ o-róo-ró

bo-gyóbo-gyó

fa-gyifa-gyi
kí-gyókí-gyó

gye-rekgye-rek

gyű-rűgyű-rű
fagy-gyúfagy-gyú

8.8.
AA BB CC

11 Da-niDa-ni ki-vi-rág-zott.ki-vi-rág-zott. Reg-gelReg-gel
22 zöldzöld ö-regö-reg bar-na.bar-na.
33 AzAz á-gyaá-gya gye-pen.gye-pen.
44 aa fu-tot-tunkfu-tot-tunk tölgytölgy

AA11 B3 C2 B3 C2
A3 B2 C4 BA3 B2 C4 B11
CC11 B4 A4 A2 C3 B4 A4 A2 C3

9.9. Csön-csön gyűrű...Csön-csön gyűrű...

Csön-csön gyűrű, aranygyűrű,Csön-csön gyűrű, aranygyűrű,
Nálad van az ezüstgyűrű,Nálad van az ezüstgyűrű,
Itt csörög, itt pörög,Itt csörög, itt pörög,
Itt add ki!Itt add ki!

népi gyermekjátéknépi gyermekjáték
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110. Párosítsd!0. Párosítsd!

ü-gyesü-gyes
vi-dámvi-dám
gyorsgyors
gyá-vagyá-va
i-rigyi-rigy

jó-szí-vűjó-szí-vű
las-súlas-sú
bá-torbá-tor
szo-mo-rúszo-mo-rú
ü-gyet-lenü-gyet-len

1111..

. .. . űű .. űű . í. í . .. . óó . .. . űű . .. . űű . a. a . .. . . ó. ó

112.2.
Gyön-gyi gyű-rű-jeGyön-gyi gyű-rű-je

Gyön-gyi né-ze-ge-ti a gyű-rű-jét.Gyön-gyi né-ze-ge-ti a gyű-rű-jét.
– U-gye szép? – kér-de-zi a na-gyi-tól.– U-gye szép? – kér-de-zi a na-gyi-tól.
– I-gen, ra-gyo-gó vö-rös kő van ben-ne.– I-gen, ra-gyo-gó vö-rös kő van ben-ne.
– Ma-mi, a te gyű-rűd mi-ért nem kö-ves?– Ma-mi, a te gyű-rűd mi-ért nem kö-ves?
– Mert ez jegy-gyű-rű, Gyön-gyi-kém.– Mert ez jegy-gyű-rű, Gyön-gyi-kém.
– Ki-től kap-tad?– Ki-től kap-tad?
– A nagy-a-pá-tól el-jegy-zés-re.– A nagy-a-pá-tól el-jegy-zés-re.

11. Mit né-ze-get Gyön-gyi?. Mit né-ze-get Gyön-gyi?
2. Mi van a gyű-rű-ben?2. Mi van a gyű-rű-ben?
3. A ma-mi gyű-rű-je3. A ma-mi gyű-rű-je
 mi-ért nem kö-ves? mi-ért nem kö-ves?
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Gyön-gyi né-ze-ge-ti a gyű-rű-jét.Gyön-gyi né-ze-ge-ti a gyű-rű-jét.
– U-gye szép? – kér-de-zi a na-gyi-tól.– U-gye szép? – kér-de-zi a na-gyi-tól.
– I-gen, ra-gyo-gó vö-rös kő van ben-ne.– I-gen, ra-gyo-gó vö-rös kő van ben-ne.
– Ma-mi, a te gyű-rűd mi-ért nem kö-ves?– Ma-mi, a te gyű-rűd mi-ért nem kö-ves?
– Mert ez jegy-gyű-rű, Gyön-gyi-kém.– Mert ez jegy-gyű-rű, Gyön-gyi-kém.
– Ki-től kap-tad?– Ki-től kap-tad?
– A nagy-a-pá-tól el-jegy-zés-re.– A nagy-a-pá-tól el-jegy-zés-re.

11. Mit né-ze-get Gyön-gyi?. Mit né-ze-get Gyön-gyi?
2. Mi van a gyű-rű-ben?2. Mi van a gyű-rű-ben?
3. A ma-mi gyű-rű-je3. A ma-mi gyű-rű-je
 mi-ért nem kö-ves? mi-ért nem kö-ves?

11. Mek-ko-ra a gyík test-hosz-sza?. Mek-ko-ra a gyík test-hosz-sza?
2. Mi-vel táp-lál-ko-zik?2. Mi-vel táp-lál-ko-zik?
3. Mi-kor kel-nek ki a kis gyí-kok a to-já-sok-ból?3. Mi-kor kel-nek ki a kis gyí-kok a to-já-sok-ból?
4. Sze-rin-ted mi-ért vé-dett ál-lat?4. Sze-rin-ted mi-ért vé-dett ál-lat?
5. Te ho-gyan vé-de-néd?5. Te ho-gyan vé-de-néd?

A zöld gyíkA zöld gyík

A zöld gyík Ma-gyar-or-szá-gon a leg-na-gyobb gyík-A zöld gyík Ma-gyar-or-szá-gon a leg-na-gyobb gyík-
faj-ta. Test-hosz-sza negy-ven cm. Ra-ga-do-zó ál-lat. faj-ta. Test-hosz-sza negy-ven cm. Ra-ga-do-zó ál-lat. 
Fő-ként ap-ró ro-va-ro-kat, pó-ko-kat e-szik, de sás-Fő-ként ap-ró ro-va-ro-kat, pó-ko-kat e-szik, de sás-
kák-ra, szöcs-kék-re, sőt lep-kék-re is va-dá-szik. Né-ha kák-ra, szöcs-kék-re, sőt lep-kék-re is va-dá-szik. Né-ha 
ki-sebb ma-dár-fi-ó-ká-kat is el-ejt. ki-sebb ma-dár-fi-ó-ká-kat is el-ejt. JJú-ni-us-ban rak-ja ú-ni-us-ban rak-ja 
le pu-ha, fe-hér to-já-sa-it. A kis gyí-kok két hó-nap le pu-ha, fe-hér to-já-sa-it. A kis gyí-kok két hó-nap 
u-tán kel-nek ki. u-tán kel-nek ki. A-zon-nal va-dász-ni kez-de-nek. Ősz A-zon-nal va-dász-ni kez-de-nek. Ősz 
fe-lé a gyí-kok egy-re rit-káb-ban lát-ha-tók. Szik-lák a-lá, fe-lé a gyí-kok egy-re rit-káb-ban lát-ha-tók. Szik-lák a-lá, 
é-pü-le-tek re-pe-dé-se-i-be hú-zód-nak, és té-li á-lom-ba é-pü-le-tek re-pe-dé-se-i-be hú-zód-nak, és té-li á-lom-ba 
me-rül-nek. me-rül-nek. A zöld gyík vé-dett ál-lat.A zöld gyík vé-dett ál-lat.

Wikipédia alapjánWikipédia alapján

OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   127OH_MIR01TB_I_az _en_abecem_2021.indd   127 2021. 03. 28.   18:432021. 03. 28.   18:43



128128

zszs ZsZs

zszsiráfiráf
11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a zszs hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

m  O  sz  E  é  zs  K  t  zs  M  L  Zsm  O  sz  E  é  zs  K  t  zs  M  L  Zs
3.3.

4.4.
zsazsa

zsezse

zsázsá

zsézsé

zsizsi

zsozso

zsuzsu

zsüzsü

ázsázs

izsizs

ézsézs

uzsuzs
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5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

zsi-ráf, da-rázs, ga-rázs, zeb-ra, ró-zsa, légyzsi-ráf, da-rázs, ga-rázs, zeb-ra, ró-zsa, légy

Húzd alá az ál-la-to-kat je-len-tő sza-va-kat!Húzd alá az ál-la-to-kat je-len-tő sza-va-kat!

Zsófi, Zsiga, Zsuzsika...Zsófi, Zsiga, Zsuzsika...

Zsófi, Zsiga, Zsuzsika,Zsófi, Zsiga, Zsuzsika,
Zendül a víg muzsika.Zendül a víg muzsika.
Zsiga Zsófit táncoltatja,Zsiga Zsófit táncoltatja,
Zsuzsikát is megforgatja.Zsuzsikát is megforgatja.
 mondókamondóka

zsákzsák

zsebzseb

zsírzsír

rizsrizs

rozsrozs

rúzsrúzs

zsi-ráfzsi-ráf

pa-rázspa-rázs

mor-zsamor-zsa

rő-zserő-zse

má-zsamá-zsa

dé-zsadé-zsa

mo-zsármo-zsár

ga-rázsga-rázs

da-rázsda-rázs

A mo-zsár fá-ból ké-szült.A mo-zsár fá-ból ké-szült.

Víg mu-zsi-ka hal-lat-szik.Víg mu-zsi-ka hal-lat-szik.

A zsem-lé-met tej-jel ke-nem meg.A zsem-lé-met tej-jel ke-nem meg.

Mor-zsa sze-re-ti a cson-tot.Mor-zsa sze-re-ti a cson-tot.

? In-do-kold!? In-do-kold!II HH
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A kis vizs-laA kis vizs-la

A zsi-ne-gen szá-radt Zsó-ka pi-zsa-má-ja.A zsi-ne-gen szá-radt Zsó-ka pi-zsa-má-ja.
Zsu-zsi ott ját-szott a kis vizs-lá-val.Zsu-zsi ott ját-szott a kis vizs-lá-val.
A já-té-kos kis eb le-rán-tot-ta a pi-zsa-mát.A já-té-kos kis eb le-rán-tot-ta a pi-zsa-mát.
A vizs-la meg-i-jedt, és be-bújt a há-zá-ba.A vizs-la meg-i-jedt, és be-bújt a há-zá-ba.
Zsu-zsi a  zse-bé-ből ma-zso-lát vett e-lő,Zsu-zsi a  zse-bé-ből ma-zso-lát vett e-lő,
és hí-vo-gat-ni kezd-te.és hí-vo-gat-ni kezd-te.

Montágh Imre alapjánMontágh Imre alapján

11. Mi-ért bújt el a kis vizs-la?. Mi-ért bújt el a kis vizs-la?
2.2. Mit gon-dolsz, Zsu-zsi hí-vá-sá-ra mit tett a kis eb? Mit gon-dolsz, Zsu-zsi hí-vá-sá-ra mit tett a kis eb?
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11. Mi-ért bújt el a kis vizs-la?. Mi-ért bújt el a kis vizs-la?
2.2. Mit gon-dolsz, Zsu-zsi hí-vá-sá-ra mit tett a kis eb? Mit gon-dolsz, Zsu-zsi hí-vá-sá-ra mit tett a kis eb?

Hátamon a zsákom...

Zsipp-zsupp...Zsipp-zsupp...

Hátamon a zsákom,Hátamon a zsákom,
Zsákomban a mákom,
Mákomban a rákom,Mákomban a rákom,
Kirágta a zsákom,Kirágta a zsákom,
Kihullott a mákom,Kihullott a mákom,
Elveszett a rákom.Elveszett a rákom.
Aki szánja károm,Aki szánja károm,
Szedje fel a mákom!Szedje fel a mákom!
 népköltés

Zsipp-zsupp, kenderzsupp,Zsipp-zsupp, kenderzsupp,
Ha megázik, kidobjuk!Ha megázik, kidobjuk!
 Zsupsz! Zsupsz!

mondóka

Hátamon a zsákom...Hátamon a zsákom...

Zsákomban a mákom,Zsákomban a mákom,

népköltésnépköltés

mondókamondóka

11..

2.2.
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cscs CsCs

cscsigaiga
11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a cscs hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

Zs  Cs  sz  cs  zs  gy  K  C  m  B  d  Cs  csZs  Cs  sz  cs  zs  gy  K  C  m  B  d  Cs  cs
3.3.

4.4.
csacsa

csicsi

csocso

csecse

csucsu

csácsá

csücsü

csécsé

csőcső

csícsí

acsacs

ácsács

öcsöcs

öccsöccs
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5.5.

6.6.

7.7.

na-rancs, ka-lács, a-na-nász, szil-va,na-rancs, ka-lács, a-na-nász, szil-va,
meggy, pa-la-csin-ta, cit-rom, po-gá-csameggy, pa-la-csin-ta, cit-rom, po-gá-csa

Csil-la csa-csog.Csil-la csa-csog.

Csil-la cso-bog.Csil-la cso-bog.

ácsács

csalcsal

csőcső

csíkcsík

csípcsíp

csápcsáp

csapcsap

csatcsat

csippcsipp

cse-pegcse-peg

cseppcsepp

csep-pencsep-pen

tü-csöktü-csök

har-csahar-csa

csa-csicsa-csi

Mar-csaMar-csa

csör-rencsör-ren

tocs-csantocs-csan

locs-csanlocs-csan

fröcs-csenfröcs-csen

8.8.

9.9.

Húzd alá a gyü-möl-csök ne-vét!Húzd alá a gyü-möl-csök ne-vét!

? In-do-kold!? In-do-kold!II HH

Csil-la re-cseg.Csil-la re-cseg.

Csil-la fe-cseg.Csil-la fe-cseg.

A csigaA csiga
(részlet)(részlet)

Húzgáltam egy kocsikát, Húzgáltam egy kocsikát, 
úgy kerestem a csigát.úgy kerestem a csigát.
Lassú állat a csiga, Lassú állat a csiga, 
betettem a kocsiba.betettem a kocsiba.
Jól húztam a kocsikát, Jól húztam a kocsikát, 
kocsiztattam a csigát.kocsiztattam a csigát.

Nemes Nagy ÁgnesNemes Nagy Ágnes
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110.0.

1111..

csor-bacsor-ba
cson-kacson-ka
csi-szegcsi-szeg
cso-szogcso-szog

csuk-lócsuk-ló
ku-lacsku-lacs
csob-bancsob-ban
csep-pencsep-pen

cse-cse-mőcse-cse-mő
csü-tör-tökcsü-tör-tök
cso-ko-lá-décso-ko-lá-dé
pa-ra-di-csompa-ra-di-csom

böl-csőböl-cső
ki-lincski-lincs
len-cselen-cse
pi-pacspi-pacs

113.3.

112.2.

Pó-told a hi-ány-zó sza-va-kat!Pó-told a hi-ány-zó sza-va-kat!
Se-gí-te-nek a ké-pek.Se-gí-te-nek a ké-pek.

Las-sú, mint a Las-sú, mint a  ....................... .......................

Ra-vasz, mint a Ra-vasz, mint a  ..................... .....................

É-hes, mint a É-hes, mint a ..................................................

Ad-dig jár a Ad-dig jár a  ........................... ........................... a kút-ra, a kút-ra,

míg el nem tö-rik.míg el nem tö-rik.

AA11 – B2 – B2
A2 – B3A2 – B3
A3 – BA3 – B11

CC11 – D3 – D3
C2 – DC2 – D11
C3 – D2C3 – D2

AA BB CC DD
11 cso-rogcso-rog a csen-gőa csen-gő fröcs-csenfröcs-csen az ágaz ág
22 csö-rögcsö-rög a víza víz recs-csenrecs-csen az e-sőaz e-ső
33 csi-lin-gelcsi-lin-gel a te-le-fona te-le-fon cse-pe-regcse-pe-reg a sára sár
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AA BB CC DD
11 cso-rogcso-rog a csen-gőa csen-gő fröcs-csenfröcs-csen az ágaz ág
22 csö-rögcsö-rög a víza víz recs-csenrecs-csen az e-sőaz e-ső
33 csi-lin-gelcsi-lin-gel a te-le-fona te-le-fon cse-pe-regcse-pe-reg a sára sár

114.4. Csa-ba te-le-fo-nálCsa-ba te-le-fo-nál

Meg-fog-ja a te-le-font.Meg-fog-ja a te-le-font.
Be-ü-ti a ba-rát-ja szá-mát. Be-ü-ti a ba-rát-ja szá-mát. 
Meg-vár-ja, hogy fel-ve-gye.Meg-vár-ja, hogy fel-ve-gye.
Kö-szön és be-mu-tat-ko-zik.Kö-szön és be-mu-tat-ko-zik.
Rö-vi-den be-szél-get-nek.Rö-vi-den be-szél-get-nek.
El-kö-szön.El-kö-szön.
Le-te-szi a te-le-font.Le-te-szi a te-le-font.

Szá-mozd meg a te-le-fo-ná-lás sor-rend-jét! (Szá-mozd meg a te-le-fo-ná-lás sor-rend-jét! (11, 2 …), 2 …)

kö-szönkö-szön

be-ü-ti a szá-motbe-ü-ti a szá-mot be-mu-tat-ko-zikbe-mu-tat-ko-zik

el-kö-szönel-kö-szön be-szél-getbe-szél-get

115.5.

116.6.

A kecs-ke re-pül.A kecs-ke re-pül.

A macs-ka u-gat.A macs-ka u-gat.

A kí-gyó csú-szik.A kí-gyó csú-szik.
Az o-rosz-lán me-keg.Az o-rosz-lán me-keg.

? In-do-kold!? In-do-kold!II HH
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5.5.
Mi-ért nyúl a nyúl?Mi-ért nyúl a nyúl?

(A ká-posz-ta-le-vé-lért.) (A ká-posz-ta-le-vé-lért.)
nyny NyNy

nynyúlúl
11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a nyny hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

ny  T  sz  Cs  s  Zs  O  Ú  á  A  Nyny  T  sz  Cs  s  Zs  O  Ú  á  A  Ny
3.3.

4.4. anyany

inyiny

ányány

ínyíny

nyanya

nyányá

nyinyi

nyínyí

nyenye

nyényé

nyunyu

nyűnyű

nyonyo

nyönyö

8
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7.7.  íny – így íny – így
 vény – végy vény – végy
 lény – légy lény – légy
 lány – lágy lány – lágy

 zu-han – zu-hany zu-han – zu-hany
 vil-lan – vil-lany vil-lan – vil-lany
 en-ni – eny-nyi en-ni – eny-nyi
 ín – íny ín – íny

 nyom – gyom nyom – gyom
 a-nya – a-gya a-nya – a-gya
 nyo-mor – gyo-mor nyo-mor – gyo-mor
 nyúj-tás – gyúj-tás nyúj-tás – gyúj-tás

8.8.
Erdő szélén házikó…Erdő szélén házikó…

Erdő szélén házikó,Erdő szélén házikó,
Ablakában nagyanyó,Ablakában nagyanyó,
Lám egy nyuszi ott robog,Lám egy nyuszi ott robog,
Az ajtaján bekopog.Az ajtaján bekopog.

Kérlek, segíts énrajtam!Kérlek, segíts énrajtam!
A vadász a nyomomban.A vadász a nyomomban.
Gyere, nyuszi, sose félj!Gyere, nyuszi, sose félj!
Megleszünk mi kettecskén.Megleszünk mi kettecskén.

(mondóka)(mondóka)

6.6. ínyíny
nyírnyír
nyárnyár
nyalnyal
nyélnyél
nyomnyom

ta-nyata-nya
kuny-hókuny-hó
bá-nyabá-nya
kö-nyökkö-nyök
al-konyal-kony
szek-rényszek-rény

könnykönny
mennymenny
eny-nyieny-nyi
any-nyiany-nyi
diny-nyediny-nye
fony-nyadfony-nyad

nyitnyit
nyálnyál
nyelnyel
nyernyer
nyelvnyelv
lénylény

137137
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tyty TyTy

tytyúkúk

tyatya
tyityi

ütyüty
étyéty

otyoty
etyety

atyaty
átyáty

työtyö
tyítyí

tyütyü
tyétyé

tyutyu
tyátyá

tyotyo
tyetye

JJobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.obb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.
nyelvtörőnyelvtörő

4.4.

5.5.

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a tyty hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

g  G  z  Z  sz  Gy  ty  M  Ty  ny  gy  Csg  G  z  Z  sz  Gy  ty  M  Ty  ny  gy  Cs
3.3.
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6.6.

Csa-bi Csa-bi ko-tyog.ko-tyog.

Csa-bi Csa-bi po-tyog.po-tyog.

Csa-bi Csa-bi to-tyog.to-tyog.

Csa-bi Csa-bi mo-tyog.mo-tyog.

ku-tyaku-tya

Pi-tyuPi-tyu

haty-tyúhaty-tyú

ba-tyuba-tyu

pettypetty

pety-tyespety-tyes

ke-tyegke-tyeg

gyer-tyagyer-tya

pity-pangpity-pang

8.8.

7.7.

9.9.

AA BB
11 Az ó-raAz ó-ra ég.ég. AA11  B4  B4
22 A gyer-tyaA gyer-tya po-tyog.po-tyog. A2  BA2  B11
33 A di-óA di-ó fü-tyül.fü-tyül. A3  B2A3  B2
44 A ri-góA ri-gó ke-tyeg.ke-tyeg. A4  B3A4  B3

? In-do-kold!? In-do-kold!II HH

Kitrákotty meseKitrákotty mese
(részlet)(részlet)

Én elmentem a vásárba félpénzzel,Én elmentem a vásárba félpénzzel,
Tyúkot vettem a vásárba félpénzzel.Tyúkot vettem a vásárba félpénzzel.
Tyúkom mondja: kitrákotty!Tyúkom mondja: kitrákotty!
Kári-kity-tyom, édes tyúkom, Kári-kity-tyom, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem.Mégis van egy félpénzem.

gyermekdalgyermekdal
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lyly LyLy

lylyukuk

4.4.

ku-tyaku-tya
puly-kapuly-ka
gu-lyagu-lya

har-kályhar-kály
pik-kelypik-kely
fu-ru-lyafu-ru-lya

ki-rályki-rály
kály-hakály-ha
ba-golyba-goly

11. Ejtsd ki a . Ejtsd ki a lyly hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod! hangot! Gyűjts olyan szavakat, amelyekben hallod!

2.2.

ty  ly  j  ny  Ty  c  gy  Cs  Ny  Ly  kty  ly  j  ny  Ty  c  gy  Cs  Ny  Ly  k
3.3.
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Hó-pe-hely-csil-la-gokHó-pe-hely-csil-la-gok

Hó-pely-hek szál-lin-góz-tak. Ká-roly az ud-var-ra Hó-pely-hek szál-lin-góz-tak. Ká-roly az ud-var-ra 
sza-ladt. Nyom-ban fe-hér csil-la-go-kat pil-lan-tott sza-ladt. Nyom-ban fe-hér csil-la-go-kat pil-lan-tott 
meg a ka-bát-ján.meg a ka-bát-ján.
Cso-dál-koz-va né-ze-get-te.Cso-dál-koz-va né-ze-get-te.
– Hul-la-nak a csil-la-gok! Ha meg-lát-ja a-nyu-kám, – Hul-la-nak a csil-la-gok! Ha meg-lát-ja a-nyu-kám, 
ö-rül-ni fog! – gon-dol-ta. Be-sza-ladt a szo-bá-ba.ö-rül-ni fog! – gon-dol-ta. Be-sza-ladt a szo-bá-ba.
– A-nyu-kám! Gye-re, nézd! Fe-hér csil-la-gok – A-nyu-kám! Gye-re, nézd! Fe-hér csil-la-gok 
hul-lot-tak a ka-bá-tom-ra!hul-lot-tak a ka-bá-tom-ra!
De a ka-bát-kán csak víz-csep-pek De a ka-bát-kán csak víz-csep-pek 
lát-szot-tak.lát-szot-tak.
– Ho-vá tűn-tek? – – Ho-vá tűn-tek? – 
kér-dez-te.kér-dez-te.
– Hó-pely-hek – Hó-pely-hek 
vol-tak. vol-tak. 
El-ol-vad-tak El-ol-vad-tak 
a me-leg a me-leg 
szo-bá-ban – szo-bá-ban – 
vá-la-szolt vá-la-szolt 
a-nyu-ká-ja. Ká-roly saj-nál-ta a hó-pe-hely-csil-la-go-kat.a-nyu-ká-ja. Ká-roly saj-nál-ta a hó-pe-hely-csil-la-go-kat.

11. Mi száll Ká-roly ka-bát-já-ra?. Mi száll Ká-roly ka-bát-já-ra?
2. Mi-ért saj-nál-ta a hó-pe-hely-csil-la-go-kat?2. Mi-ért saj-nál-ta a hó-pe-hely-csil-la-go-kat?
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xx XX

xxilofonilofon
11..

2.2.

4.4.

ta-xita-xi
ext-raext-ra

A-nya mun-ka-he-lyén ré-gen volt fax-gép.A-nya mun-ka-he-lyén ré-gen volt fax-gép.
Sár-ga ta-xi áll a há-zunk e-lőtt.Sár-ga ta-xi áll a há-zunk e-lőtt.
Xa-vér a le-xi-kon-ban meg-néz-te a kó-dex szó Xa-vér a le-xi-kon-ban meg-néz-te a kó-dex szó 
je-len-té-sét.je-len-té-sét.

bo-xerbo-xer
Be-at-rixBe-at-rix

le-xi-konle-xi-kon
ex-pe-dí-ci-óex-pe-dí-ci-ó

xi-lo-fonxi-lo-fon
tex-til tex-til 

3.3.

b  a  Ly  i  x  G  r  X  o  e  x  kb  a  Ly  i  x  G  r  X  o  e  x  k
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yy YY

KölcseKölcseyy Ferenc Ferenc

3.3.

– Mit őrölsz vízimalom?– Mit őrölsz vízimalom?
– Őrlöm, patak, a búzát.– Őrlöm, patak, a búzát.
– Minek őrlöd a búzát?– Minek őrlöd a búzát?
– Hószínű lisztnek.– Hószínű lisztnek.
– Mi lesz majd a lisztből?– Mi lesz majd a lisztből?
–  Pirinyó,–  Pirinyó,

ropogó,ropogó,
háta-fényes kiscipó.háta-fényes kiscipó.

Tarbay EdeTarbay Ede

11..

2.2.

4.4.

Mun-ká-csy Mi-hályMun-ká-csy Mi-hály
Vö-rös-mar-ty Mi-hályVö-rös-mar-ty Mi-hály

Ja-ni-kovsz-ky ÉvaJa-ni-kovsz-ky Éva
Ybl Mik-lósYbl Mik-lós

Köl-csey Fe-renc ír-ta a Him-nuszt.Köl-csey Fe-renc ír-ta a Him-nuszt.

r  d  x  ny  Y  g  ty  X  y  c  Cs  br  d  x  ny  Y  g  ty  X  y  c  Cs  b

Mit beszél a vízimalom a patakkal?Mit beszél a vízimalom a patakkal?
(részlet)(részlet)
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dzdz DzDz

bobodzdzaa

A fe-hér bo-dza-vi-rág il-la-tos.A fe-hér bo-dza-vi-rág il-la-tos.
É-des bo-dza-ször-pöt ké-szí-tünk be-lő-le.É-des bo-dza-ször-pöt ké-szí-tünk be-lő-le.

11..

4.4.

Dz  g  x  d  y  D  m  k  dz  s  Dz  dzDz  g  x  d  y  D  m  k  dz  s  Dz  dz

edzedz
e-dzőe-dző
e-dzése-dzés
e-dző-ci-pőe-dző-ci-pő

fo-gó-dzikfo-gó-dzik
lo-pó-dziklo-pó-dzik
ké-rő-dzikké-rő-dzik
kö-ve-te-lő-dzikkö-ve-te-lő-dzik

ma-dzagma-dzag
bo-dzabo-dza
pedzpedz
pe-dzipe-dzi

3.3.

2.2.
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Dzse-ni-fer e-per-dzse-mes ke-nye-ret e-vett. Dzse-ni-fer e-per-dzse-mes ke-nye-ret e-vett. 
Reg-ge-li u-tán fo-gat mo-sott. Fel-vet-te a dzse-Reg-ge-li u-tán fo-gat mo-sott. Fel-vet-te a dzse-
ki-jét. É-des-ap-ja dzsip-pel vit-te az is-ko-lá-ig.ki-jét. É-des-ap-ja dzsip-pel vit-te az is-ko-lá-ig.

dzsdzs DzsDzs

lánlándzsdzsaa
11..

5.5.

sz  X  dzs  r  d  cs  dz  i  S  e  Dzs  nsz  X  dzs  r  d  cs  dz  i  S  e  Dzs  n

dzsadzsa
dzsidzsi

dzsödzsö
dzsődzső

dzsüdzsü
dzsédzsé

dzsudzsu
dzsádzsá

dzsodzso
dzsedzse

4.4.

fin-dzsafin-dzsa

ma-ha-ra-dzsama-ha-ra-dzsaben-dzsóben-dzsó

dzsá-midzsá-mi
2.2.

3.3.
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ww WW

WWeöres Sándoreöres Sándor

2.2.
wawa
wewe

uwuw
áwáw

owow
íwíw

awaw
ewew

wöwö
wőwő

wüwü
wéwé

wuwu
wáwá

wowo
wiwi

3.3.
Wass Al-bert        web-ka-me-ra        wes-tern-filmWass Al-bert        web-ka-me-ra        wes-tern-film
Wes-se-lé-nyi Mik-lós      Wag-ner      web-ol-dalWes-se-lé-nyi Mik-lós      Wag-ner      web-ol-dal

4.4.

Csillag süt a szeder-ágra. Csillag süt a szeder-ágra. 
Lassan jön a pásztor álma. Lassan jön a pásztor álma. 
Rezgő-fű a feje-alja. Rezgő-fű a feje-alja. 
Nyár-éj ege betakarja. Nyár-éj ege betakarja. 

Bim-bam! torony üregében Bim-bam! torony üregében 
érc-hang pihen el az éjben.érc-hang pihen el az éjben.

Weöres SándorWeöres Sándor

Nyári esteNyári este
(részlet)(részlet)

11..
v  u  w  a  V  m  W  dz  n  dzs  y  xv  u  w  a  V  m  W  dz  n  dzs  y  x
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qq QQ

qquaduad

3.3.
quad [kvad]:  Négy-ke-re-kű mo-tor-ke-rék-pár.quad [kvad]:  Négy-ke-re-kű mo-tor-ke-rék-pár.

quartett [kvquartett [kvar-tett]:  Négy ze-nész-ből vagy é-ne-ar-tett]:  Négy ze-nész-ből vagy é-ne-
kes-ből ál-ló e-gyüt-tes.kes-ből ál-ló e-gyüt-tes.

aquapark [ak-va-park]:  Él-mény-für-dő.aquapark [ak-va-park]:  Él-mény-für-dő.

– A3, B4, C– A3, B4, C11, D, D11
– A– A11, B2, C4, B4, B2, C4, B4
– A2, B3, C2, D– A2, B3, C2, D11
– A4, B– A4, B11, B4, D2, B4, D2

11..

2.2.

sz  X  dzs  q  d  cs  dz  i  S  e  Dzs  nsz  X  dzs  q  d  cs  dz  i  S  e  Dzs  n

T  O  Q  R  O  F  X  Y  Q  Ó  G  ÖT  O  Q  R  O  F  X  Y  Q  Ó  G  Ö

AA BB CC DD
11 bb uu xx ii
22 dzsdzs oo kk dd
33 tt ee yy QQ
44 qq aa dzdz ww
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 Aranyalma ághegyen. Aranyalma ághegyen.

   Bari bég a zöld gyepen.   Bari bég a zöld gyepen.

Cirmos cica egerész.Cirmos cica egerész.

 Csengős csikó heverész. Csengős csikó heverész.

Dongó darázs döngicsél.Dongó darázs döngicsél.

  Esik eső, fúj a szél.  Esik eső, fúj a szél.

 Füsti fecske ficsereg. Füsti fecske ficsereg.

  Gerle, galamb kesereg.  Gerle, galamb kesereg.

Gyom között gyors gyík szalad.Gyom között gyors gyík szalad.

  Harmatos hajnal hasad.  Harmatos hajnal hasad.

 Itt van már a zivatar!  Itt van már a zivatar! 

  Jó az Isten, jót akar.  Jó az Isten, jót akar.

 Kivirít a kikelet. Kivirít a kikelet.

  Leveles lesz a liget.  Leveles lesz a liget.

 Lyukas fazék fekete. Lyukas fazék fekete.

ZENGŐ ZENGŐ AABCBC
Móra Ferenc verses ábécéjeMóra Ferenc verses ábécéje
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Mese, mese, meskete...Mese, mese, meskete...

Nádat a szél legyezi.Nádat a szél legyezi.

Nyúl a fülét hegyezi.Nyúl a fülét hegyezi.

 Orgonafán méhike. Orgonafán méhike.

Összerezzen őzike.Összerezzen őzike.

Patakparton pipitér.Patakparton pipitér.

Róka szava kicsit ér.Róka szava kicsit ér.

Suhog a sok sasmadár.Suhog a sok sasmadár.

Szilvafára szarka száll.Szilvafára szarka száll.

Tücsök tarlón hegedül.Tücsök tarlón hegedül.

 Tyúk az árkon átrepül. Tyúk az árkon átrepül.

Uccu, csípd meg, hóha – hó!Uccu, csípd meg, hóha – hó!

  Ürgét fogott a Sajó.  Ürgét fogott a Sajó.

Vércse vijjog délelőtt.Vércse vijjog délelőtt.

Zörgetik a vasfedőt.Zörgetik a vasfedőt.

Zsindelyezik a tetőt.Zsindelyezik a tetőt.
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