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Színezd más színűre a balra, és más színűre a jobbra forduló teherautókat! 

Nevezd meg a képeket! Mit csinál a kislány? Mondd egy szóval! 
Tapsold le! Hányat tapsoltál? Mondj róluk mondatot! Színezd ki azokat 
a képeket, amelyeken a kislány segít az édesanyjának! 

Rajzold át az első négyzetben levő vonalakat színes ceruzával! Kezdd az első 
vonalat a pontnál, a másodikat az x-jelnél! A második négyzetbe rajzold be 
egyedül a vonalakat! 
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Színezd más színűre a balra, és más színűre a jobbra néző autóbuszokat! 

Színezz! Rajzolj! 

nu-ci ha-ja kó-cos. 

ID lu-fi-ja kék. 

Rajzolj! 
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no-có ha-ja si-ma. 

ID ha-jó-ja kék. 



















Olvasd el a szöveget! Színezd ki a képeket a szöveg szerint! 

�LZil-vi  sza-lag-ja  kék. 

®   haja   sző-ke. 

® ci-pő-je is kék. 

&i-kos haja fe-ke-te. 

®z i n-ge koc-kás. 

® zok-ni-ja kék. 
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® tás-ká-ja koc-kás. 

® ci-cá-ja fe-ke-te. 

® cica sza-lag-ja zöld. 

® ci-pő-je fe-ke-te. 

® tás-ká-ja is kék. 

® pa-pa-gá-ja zöld. 



Színezd ki! 

® ruha sár-ga. 

®Z eper pi-ros. 

® vi-rág kék. 

,

® ce-ru-za sar-ga. 

® ka-ri-ka fe-ke-te. 

Rajzolj! 

. 

zok-ni p1-ros 

ke-rek asz-tal 

, 

ka-ri-ka sar-ga 

kék 
. ,

v1-rag sár-ga tás-ka 

fe-hér 
. . 

vö-dör ing p1-ros 

zöld cit-rom fe-ke-te ke-rék 
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Olvasd el a szavakat lefelé! Húzd alá, amelyik a képhez tartozik! 

®tti 

®nna 
. 

inga 
.

enni 

Rajzolj! 

koc-kás fü-ze-tet 

üres · tá-lat 

lán-go-ló tü-zet 

álló [F)an-ni 

urge szál-ló 
. 

hol-ló 1n-nen

on-nan ked-di 

,, ,,

fü-vet suru 

tele ü-ve-get 

, ,, 

var-ro-tut 
. 

cér-ná-val p1-ros 
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für-ge 

. 

p1-ros 

. .

v1n-n1 

vil-la 

hoz-za 

vit-te 

ál-la-tot 

fé-sűt 

ures ü-ve-get 

1 







1 
Merre mutat a nyí11 

1 Színezz! 

® gyalu bar-na. 

oz-zik a gyufa. 

® fagyi mál-ná-ból van. 

�uri haja szőke. 

® gyűszű kék. 

® gyűrű köve pi-ros. 

® kígyó bar-na. 

�wu ri szeme kék. 

1 Rajzolj! 

la 

.. 

la • 
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Kösd össze a betűt a képpel! 

----

gy g 

Húzd alá, ami nem igaz! 

ez egy gyors jár-mű:� oreg tölgy: t 

me-leg étel: �

�gyors ál-lat: �

fü r-ge gyík:
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he-gyes szer-szám:

gya-lo-gos em-ber�

ma-gas hegy: --�-























Kösd össze a fiúneveket a fiú alakjával, a lányneveket a lány alakjával! 

Ida T i-bor 

And-rás Sán-dor 

And-re-a Már-ta 

lst-ván 1-lo-na

Mik-lós An-tal 

Sára Má-ri-a 

T í-me-a Ottó 

Itt mondatok vannak elvágva. Kösd össze az elejét a végével! 

Sü-töm a zok-nit. To-lom a le-vest. 

Te-rí-tem a le-ve-let. Só-zom a ször-pöt. 

Mo-som a tor-tát. 1-szom az al-mát. 

01-va-som az asz-talt. Mé-rem a ko-csit. 

T i-peg 
. , 

Má-szik a Jeg. 

Sa-jog a kecs-ke. To-lat 

Me-keg a mama lába. Al-szik 

Sí-kos kis gyerek. Sü-vít a 

a szél. 

a med-ve. 

a vo-nat. 

a 
 

csiga. 
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Színezz! 

Szabolcs folytatja a kép rajzolását. 

Ez a tér másik oldala. 

A sárga mászókánál három gyerek van. 

A nagy fiú vigyáz a kicsire. A kislány egyedül sem fél. 

A nagy fiú nadrágja szürke, a pólója világoskék. 

A cipője fekete. 

A kisfiú zoknija piros. A nadrágja barna, a pólója sárga. 

A kislány ruhája piros. A zoknija fehér. 

A szalagja is piros. 

A többit színezd úgy, ahogy neked tetszik. 
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Kösd össze a fiúneveket a fiú alakjával, a lányneveket a lány alakjával! 

Emese Zsuzsanna 

Rózsa Szabolcs 

Csaba Dániel 

György Melinda 

Gyöngyvér Aranka 

Róbert Rezső 

Szilvia Dorottya 

Itt mondatok vannak elvágva. Kösd össze az elejét a végével! 

Zsoltnak fáj a torka, 

Rudinak fáj a térde, 

Szilvinek fáj a foga, 

Bodrinak fáj a talpa, 

Doktor bácsi gyógyszert ír, 

Anyu a gyógyszertárba megy, 

Nagyi mesét mond Gyurinak, 

1 Húzd alá a gyógyszerek nevét! 

ASZPIRIN METRÓ 

mert elesett. 

mert sok cukrot evett. 

mert tüske ment bele. 

mert járvány van. 

hogy kiváltsa a gyógyszert. 

hogy megvigasztalja. 

hogy Gyuri meggyógyuljon. 

PENICILLIN 
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KALMOPYRIN 



Olvasd el a szavakat lefelé! Jelöld meg, amelyik a képhez tartozik! 

� ,,t 
járóka legelő 

ceruza levegő 

paróka lobogó 

valaki heverő 

lakoma dominó 

takaró borító 

kanári gabona 

cinege dobogó 

fuvola nevelő 

Rajzolj! Színezz! 

A bohóc parókája vörös. 

A heverőn két párna van. 

A füzet borítója sárga és zöld. 

A koszorún piros 

és sárga virágok vannak. 

A takaró kék kockás. 

A kanári sárga. 

,. 

1� 

1@/ 
hőmérő furulya 

repülő nyalóka 

köszörű 
,, 

csecsemo 

hegedű datolya 

szamoca Jegenye 

koszorú pocsolya 

meszelő mazsola 

muzsika kocsonya 

vacsora reszelő 
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1 Színezz! 

Ismered ugye, Hófehérke meséjét? 

Az erdőben megtalálta a hét törpe házikóját. 

Tudod, Hófehérke ruhája fehér, a haja fekete. 

Most éppen a törpék ágyán fekszik. 

Az ágyak barnák, az ágynemű világoskék. 

A padló sárga, az ajtó és az ablak zöld. 

Az asztal is barna. Rajta piros tányérok. 

Az egyikből evett Hófehérke. 

A kenyér egy zöld kockás kendővel van letakarva. 

Az ajtón most dugja be a fejét egy törpe. 

Piros a sapkája. Nagy, fehér szakálla van. 
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