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Szép jó reggelt! Ébresztõ!
Mindjárt hangol a csengõ.
Vakáció végén, ó! 
Ponttá vált a kerek Ó.
Pattanj fürgén, indulás!
Kezdõdik a tanulás!
(Mészely József)

Lánc,
lánc,
eszterlánc...
I.
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Nevezd meg a képeket!

Színezd ki, amit magaddal viszel az iskolába!
Mi az, ami a tolltartódban van?

Színezd ki, ami fán terem!
A nyúl kedvenc eledele:
"

Mi van a karácsonyfa alatt?

Nevezd meg a tárgyakat! Melyek azok, amelyeket
a) télen
b) nyáron
c) télen is, nyáron is használsz?
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Nézd meg a képeket! Szerinted mirõl beszélgetnek?
Mit mondanak?

Alkoss mondatokat a képek alapján!
$

Kik a lakók?

Vajon kik laknak itt? Mesélj róluk! Adj nevet a lakóknak, s találj ki
történeteket róluk!
%

Játsszunk az ábécével!
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ablak, ablak,

vakablak
farka van a
malacnak.
Árpád, Ádám,

Kálmán
zsákot visz a
hátán.
Bernát, Bódog,
Benedek
babot, borsót
szedeget.
Cini-cini
cini cincér,
Cakó Cirill
nem lesz pincér.
csacska csóka,
csicsóka,
csepût csépel
a csóka.
diri-diri
diridom,
Dugó Danit
eldugom.
Egerszegi Elemér
egérlyukba
belefér.
– Édi, Médi,
Hédi, Évi…
Négy a kislány,
Gréti néni!
– Fáni, Fáni!
Fáj a fogad?
Fogorvoshoz
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visz a fogat.
guba, gúnya
gatyaszár,
gödrön guggol
a gúnár.
Györgyi Gyõrbe
gyalogol,
gyertyaöntést
gyakorol.
Hófehérke
hét törpéje
házi hurkát
hoz ebédre.
– Ida, Irén,
Iván, Irma
írógépen
verset ír ma.
Jegenyefa, jegenye!
jól megnõtt
a teteje!
– Kukorékol
a kakas:
 Kõkerítés,
de magas!
lúd lába –
libaláb,
télen-nyáron
mezítláb!
Lyukas fazék,
lyukas tál,
lyukon folyik
a lekvár.
Mágnás Miska
mit csinál?
mandolinon muzsikál.
Narancs, banán,
naspolya…
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Nini! Nándi
nassolja!…
Nyúl Sanyikán
nyúlcipõ,
nyárfa alatt
nyugszik õ.
Ottó ott volt
Onokócon,
lóbõrt húzott
egy pokrócon.
Öt szõlõtõ,
öt tõke,
öntözgette
Ödönke.
Pécs, Pócs,
Piripócs,
paprikát mér
a szatócs.
Répa, retek,
mogyoró,
rám se fütyül
a rigó.
Sütkérezik
Süni Sára,
rásüt a nap
a hasára.
Édes szõlõ,
szagos saszla,
szüretel a
szõlõsgazda.
Til-tál,
tarka tál…
tálon tököt
te hoztál?
Tyúkketrecben
tyúkülõ
Tyúkanyónak
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Kontya nõ
Fut Ubulka,
futva fut…
gémeskútig
megy az út.
ücsörög az
ügyefogyott ürge,
ûrutazni
nem akar az ûrbe.
Fut a vonat,
vonatozik…
Vonat füttye
visszhangozik.
Zebra Zoli
csíkos Zebra,
zabot zabál
Zoltán-napra.
Azért zsémbel
ma Zsófia,
mert zsugori
Zsiga fia…
(Szalai Borbála)

Iskola-nyitogató
Iskola, iskola,
ki a csoda
jár oda?
A takács, a kovács,
a kõmûves meg az ács,
a kardjával odajár
kese lovon a huszár!
(Gyurkovics Tibor)


Összekeveredtek a hét napjai és a hónapok. Alakítsd
ki a helyes sorrendet!
a) szerda, péntek, hétfõ, kedd, vasárnap, csütörtök szombat
b) február, augusztus, november, január, október, május,
szeptember, március, április, december, július, június.

Napsoroló mondóka

Vendégvárás

Hétfõn heverünk,
Kedden keverünk,
Szerdán szemelünk,
Csütörtökön csücsülünk,
Pénteken pipálunk,
Szombaton szitálunk,
Vasárnap titeket
vendégségbe várunk.

Jöjj el hozzám hétfõn,
de ne gyere késõn!

Január  évelõ,
Február  jégtörõ,
Március  mosolygós,
Április  bolondos,
Május  gyönyörû,
Június  nõ a fû,
Július  arató,
Augusztus  dagasztó,
Szeptember  búcsúzó,
Október  borozó,
November  sár, latyak,
December  úgy várlak!

Csütörtökön jönnél,
tán még itthon lelnél.

(Weinrauch Katalin)



Jöjj el hozzám kedden!
Hadd nõjön a kedvem!
Jöjj el hozzám szerdán,
kopogtass a meggyfán!

Pénteken kedvem
szétgurul a kertben.
Szombaton, barátom,
a világot járom.
Vasárnap, vasárnap,
engemet is várnak.
(Gazdag Erzsi)

Hónapsoroló
JANUÁR: hó, hó, hónapok.
Benéznek sorba: itt vagyok.
FEBRUÁR: szél, szél, széle vág.
Táncolnak felhõk, maskarák.
MÁRCIUS: rügy, rügy, rügy fakad.
Tarka virágok, madarak.
ÁPRILIS: por, por, záporok.
Pocsolya? Tenger háborog.
MÁJUS: majális. Dong a lomb,
harangvirág és nagykolomp.
JÚNIUS: tûz, tûz, tûz a nap,
arany búzában gép arat.
JÚLIUS: víz, víz, vízesés,
a tó, a táj, a nyár mesés.
AUGUSZTUS: ég, ég, kék terem,
dinnyék, meglékelt végtelen.
SZEPTEMBER: légy, légy, légy te bölcs,
sok iskolás és sok gyümölcs.
OKTÓBER: szûr, szûr szép szüret.
Korábban jön a szürkület.
NOVEMBER: köd, köd, lusta köd,
mögüle tréfás ág bököd.
DECEMBER: zúz, zúz, zúzmarát.
Az év kisöpri udvarát.
(Rigó Béla)
!

Egy kerek esztendõ
Január jégen jár.
Február szekere
hózsákkal van tele.
Március virága
ablak a világra.
Április tréfája:
hõs, aki kiállja.
Májusi orgona
zöld ágon zongora.
Június napfénye
szívmeleg zenéje.
Július tenyere
munkásnép kenyere.
Augusztus nyárheve:
vár a víz  hopp, bele!
Szeptember szellõje,
fecske száll elõle.
Október szürete
kamrákat tölt tele.
November vad szele,
Gyerektél fut vele.
Eljött a december,
Kacsints ránk, hóember!
(Balázs Pál)
Beszéljetek kedvenc évszakotokról! Milyen színnel
jelölnétek az egyes évszakokat?
Egészítsd ki a mondatokat!
Egy év .........hónapból és ............évszakból áll. Egy évszak
...........hónap. Az év legrövidebb hónapja a ............
"

Találós kérdés
Kerek Isten fája,
szép tizenkét ága.
Szép tizenkét ágán
ötvenkét virága.
Ötvenkét virágán
három aranyalma.
Áldás legyen rája,
aki kitalálja.
(Év, hónapok, hetek, karácsony, húsvét, pünkösd)

Hétfõ  hetibe,
Kedd  kedvibe,
Szerda  szeribe,
Csütörtök  csûribe
Péntek  pitvarába
Szombat  szobájába
Vasárnap  kétszer
Az Isten házába.
Nézd figyelmesen a képet fél percig, azután takard le és próbáld
pontosan elmondani, mibõl mennyit láttál, s merrõl fúj a szél?
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Juj, de könnyû!
Találd ki a szavak kezdõbetûjét a
vízszintes sorokban. Ha sikerült,
megtudod, mi közeleg a tengeren.
A bekeretezett betûket kell
függõlegesen elolvasni!

Képes keresztrejtvények

$

Rajz: zászló, zsiráf, körte, könyv, fazék

%

Melyik háziállat?

Ha kihúzod a kerítésen lévõ háziállatok nevét, a megmaradt
vadállatok kezdõbetûibõl egy újabb háziállat nevét kapod!
Húzd alá a képhez tartozó szót!

&

1. esernyõ, zászló, labda, ásó, üveggolyó
2. elefánt, rigó, egér, kígyó, zsiráf
3. szilva, dió, körte, alma, málna
4. könyv, ceruza, ecset, rajzfüzet, radír
5. kanál, lábas, fazék, tányér, csésze

Milyen vagy?
Írd be a tárgyak neveit a
mellettük lévõ kockákba.
Ha jól töltötted ki a sorokat,
akkor a függõleges, vastag
oszlopból megtudhatod,
hogy milyen vagy.

A rajzok keresik a betûket!

Minden rajz mellett találsz egy betût. Ezek a betûk a rajzok
nevének kezdõbetûi, de nem azoké, amelyek mellett láthatók.
Keresd meg a betûkhöz tartozó ábrákat!
'

Színezd ki azokat a mezõket, amelyekben egy pontot
találsz! Tanuld meg a következõ mondókát:
Szállj le, lepke, babot adok,
ha megetted, többet adok.

Két labdának ugyanaz a mintája. Melyek ezek? Hogy
mondanád más szóval azt, hogy ugyanaz ?

Négy sziromlevél, négy lánynév. Kik õk?



Négy sziromlevél, négy fiúnév. Kik õk?

Mondd gyorsan!
Gyere, Gyuri, Gyõrbe,
gyõri gyufagyárba
gyufát gyújtogatni.
Két kék kút körül
ireg-forog törpe, tarka
kurta farkú török tyúk.
Hogy mondanád más szóval azt, hogy kurta? Mi az ellentéte?
Elbújt növények
Az alábbi mondatban elbújt három növény. Keresd meg õket!
Rajzold le azt, amelyik az erdõben él.

Tibor sógor
Esztergomban
hagy magamra.


Kinek a nevét rejti a felhõ?

Kié a kutya?
Adj nevet a kutyának, és vezesd el a
gazdájához!

Kösd össze a számozott pontokat 1-49 között.
Mesélj a képrõl!

Mi a neve?
1. Hosszú lábú békavadász.
2. Nagytestû, afrikai ormányos.
3. Hálóval vadászó, nyolclábú állatka.
4. Vadászok kedvenc zsákmánya ez
a madár.
5. Csapatban élõ, szürke, zajos madár.
6. Lehet jeges is, barna is, mosó is!
Ha kitaláltad a nevûket, írd a
megfelelõ sorokba, és az egyik
függõleges oszlopban kialakul egy
hetedik állat neve. Melyik ez az állat?

Lekváros palacsinta

Nagymama palacsintát sütött. Kati 4 üveg lekvárt is levett a
polcról. Egyikben baracklekvár volt, a másikban ................, a
harmadikban .............., a negyedikben................... .
Te melyiket szereted a legjobban?
!

Alkoss szavakat a szótagokból!
1. Csupa madár!
VE KÁLY BA KUKK FECS GÓ VAR KE CIN RÉB
GÓ LAMB SI GOLY RI RÁLY HAR JÚ GA KE KA LYA
2. Csupa virág
SZEG CISZ RÓ PACS MÁLY RISZ PITY MIN SZÉK ZSA
NÁR PANG Í VA JÁ FÛ PI CINT
JÁ FÛ
3. Csupa város
Keresd az elsõ szótagot! (Csupa kárpátaljai város.)
...hó, ...va, ...vár, ...csõ, ...kács
Rend a lelke mindennek!
Csoportosítsd az alábbi szavakat!
Serpenyõ, szeder, kiskanál, káposzta, tortavilla, ing, ecset,
tolltartó, zokni, körzõ, ceruza, áfonya, meggy, petrezselyem,
levesestál, paprika, papucs, paradicsom, pizsama, ceruza, lábas,
retek, narancs, kés, banán, uborka, füzet.
Gyümölcs:
Zöldség:
Evõeszköz:
Edények:
Ruhanemû:
Tanszerek:
Hogyan lesz a VÉR-bõl VÍZ; a SÖR-bõl TEJ; a LÁB-ból
FEJ; a DAL-ból ZAJ?

"

Mindig csak egy betût változtathatsz meg!
Minta: VÉR-VÁR-VÁZ-VÍZ vagy VÉR-VÉG-VÍG-VÍZ

Szeleburdi Peti mondatai
Szeleburdi Peti második osztályba jár. Imád focizni. Tegnap új
labdát kapott, ezért a házi feladatát csak kutyafuttában írta le, s már
futott is a térre, hogy kipróbálja az új labdát. Csak egy-két betût
tévesztett el, mégis nevetett az egész osztály, amikor a tanító néni
felolvasta Peti mondatait:
Reggel befûztem a cipómat. Ebéd után hatos süteményt kaptam.
Volt az asztalon egy tél szõlõ is. Nagyon megõrültem. Anyukám azt
mondta, hogy uzsonnára vajas cipõt kapok. A matek dolgozatom
csak habosra sikerült.
Miközben jót nevetsz, javítsd ki a hibákat! Mit jelent a
kutyafuttában kifejezés?
Játsszunk a betûkkel!
Csak az elsõ betûket cserélgesd!
-h-val halat fognak vele:
-k-val éhes gyomor teszi:
-m-mel haragos kutya teszi:
-f-fel a kerék:
D-vel város neve: Dorog
Rakj ki minél több szót a megadott betûkbõl!
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(méz, máz, mázli )
Mit jelent a mázli szó?
Összekeveredtek a szavak betûi. Írd le helyesen!
Utyak, blaad, lyóga, rognao, álny, üdnétr, Psiti, láKir
#

Mondd gyorsan!
Nem mindenfajta szarka farka tarka, csak a tarkafajta szarka farka
tarka.
Szótaglánc
Találj minél több értelmes szót!
1. GYE-REK-ÁGY-TA-KA-RÓ-KA-LA-POS-TÁS-KA
Én tizenhatot találtam. Hát te?
Pl.: gyerek, ágy, gyerekágy, takar, takaró, karó, ágytakaró

..

2. SZI-TA-KAR-TON-HAL-MOZ-GÓ-LYA
3. AL-MA-DÁR-DA-RAB-LÓ-FEJ-TÕ
Írd le a szavakat!
Bûvös négyzet
Keress minél több értelmes szót a bûvös négyzetben!
Vízszintesen balról jobbra, függõlegesen fentrõl lefelé haladj!
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Töltsd ki a táblázatot! Mit figyeltél meg? Mit jelent a
pór kifejezés?
Tör

haj
kért

faj
váj

mer
pór

vas
hát

tévé

Tedd helyessé az alábbi fogalmak írásképét!

harom

kálapacs

kõrte

auto

özike

ûveg

Vajon mit fõzött a szakács?
Az étlapon sajnos elmázolódtak egyes betûk. Próbáld meg
kitalálni az öt finom étel nevét.

Töltsd ki a táblázatot! Mit figyeltél meg?
Dobog zizeg
dobban

robban

lobog

Recseg potyog
reccsen

toccsan

csepeg
pattan

libeg
roppan lebben

reppen
csörög

zötyög
szisszen füttyent

kopog
csobban
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Pótold a hiányzó betûket!
Korcso a, ha ó, pocso a, ha , ég, Orso a, furu a, sa t,
harká , te fel, veszé , se em, harká , moso og
Figyelj a kiejtésre! Minden esetben j-t ejtünk! (Két betûnk van:
j, ly, de csak egy hangunk: j)
Pótold a szóoszlopokban a mássalhangzókat!
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fölö…
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csi…ag
vi…amos
sza…ag
ha…gat
a…att
szaká…

ma…
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ku…ant
kaku…
mi…or
a…or

vörö…
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éde…en
fri…
helye…
te…ék
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ha…nal
fú…
fú…a

Melyik magánhangzó pótolható a pontok helyére?
Az ábécé hányadik betûje ez? Húzd alá a ruhadarab nevét!
Melyik madár visel ilyet?
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Add vissza kinek-kinek a saját hangját!
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A kakas cincog.
A kutya nyávog.
A macska kotkodácsol.
Az egér kukorékol.
A tyúk ugat.
A veréb nyerít.
A ló béget.
A bárány csiripel.
A disznó mekeg.
A kecske röfög.

nn
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Állatok családja
Az állatok családjában is van papa, mama,
kisgyerek, csak éppen más a nevük. Ezen a
képen macskáékat láthatjuk. Hogy hívják
a papát?...................................
a mamát?................................
a gyereket?............................
Kinek a fia a csikó? Hát a borjú?
Az alábbi gyermekdalnak elvesztek a magánhangzói.
Pótold õket!
B..c.., b..c.. t..rk.. ,
s.. f..l.., s.. f..rk.,
..z..rt ..ly..n t..rk.,
P..str.. m..gy..nk r..jt.. .
Kiolvasó mondóka
Macska, macska,
csacska macska,
fürge, mint a
kishalacska.
Ide fut,
oda fut,
megpihenni
sose tud.
Peti, Kati
hû, de nézi,
fusson, aki utoléri!

'

Állatos mondókák
 Hogy a kakas?
 Kilenc garas.
 Hát a tyúk?
 Az is úgy.
 Hát a jérce?
 Fizess érte!

Nincs okosabb, mint a lúd,
nem kell néki gyalogút,
télen, nyáron mezítláb,
úgy kíméli a csizmát!

Gólya bácsi, gólya bácsi,
adj egy kanál kását,
megadom az árát,
síppal, dobbal, nádi hegedûvel.
Húzd alá, és írd le a hosszú mássalhangzót tartalmazó szavakat!
(Az elsõ versben 3, a másodikban 5 ilyen szót találsz.)
Róka-róka réten,
Fuss a holdas égen,
Hagyd itt lenn a házat, erdõt,
Kapsz nyakadra ezüst csengõt,
Fényes felhõn csilingelhess,
Halihé-halihó!
Azt hiszik, hogy kis csikó!
(Weöres Sándor)

Csengõ szól, gingalló,
röppenj már, pillangó!
Pillangó messze jár,
volt-nincs nyár, vége már!
(Csukás István)
!

Mondóka
Olvasd el hangosan a mondókát! Figyelj az ö és ü hang helyes ejtésére!
Keresd meg és írd le a kétjegyû betûvel jelölt mássalhangzókat
tartalmazó szavakat!
Görögdinnye, török tök,
szerda után csütörtök,
török-börög hömbörög,
egy zsák diót megtörök,
csörgõ-börgõ mogyoró,
te leszel most a fogó!
(Népköltés)
Találós kérdés
Zöld istállóban
fekete lovak
piros szénát esznek.
(görögdinnye)

Bújj, bújj zöld ág...
Bújj, bújj, zöld ág,
Zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújjatok rajta!
Rajta, rajta, leszakadt a pajta,
Benn maradt a macska!
Szita-pita, péntek,
Szerelemcsütörtök,
dobszerda!
Ugye ismered a közkedvelt játékot? Most azonban nem a játékra
buzdítunk, hanem arra, hogy keresd meg és írd le a kétjegyû
mássalhangzókat tartalmazó sorokat!
!

Húzd alá a következõ tréfás mondókában azokat a
szavakat, amelyekben hosszú kétjegyû mássalhangzó van!
Jó volna, ha tele volna
õsszel meg tavasszal
Duna, Tisza ponttyal,
selyemvánkos ronggyal,
lyukas üst arannyal,
erdõ száraz gallyal,
a meggyfa kaláccsal,
a zsebem darázzsal.
Írd is le õket! Rajzolj egy szép kövér pontyot!
Mit jelent a vánkos szó?
Szó-ta-gol-junk!
Másold le az alábbi szavakat!
di-ó, e-per, al-ma, mo-gyo-ró, na-rancs, ba-rack, diny-nye, cseresz-nye. Ismersz-e egy szótagú gyümölcsöt?
Szótagolva másold le a verset!

Csodalátó
Láttam egykor arany sárkányt,
hegyet lépõ fodor bárányt,
dinnyecsõszt meg szõlõpásztort,
fecskét  pókfonállal szállót.
Gesztenyét is, földre pörgõt,
száraz kórót, rétre görgõt,
ahogy a süvöltõ szélbe
szökken  ördög szekerére.
(Szepesi Attila)
Alkoss mondatot a sárkány, a gesztenye és a szökken szavakkal!
!

Összekeveredtek a szótagok. Rakd rendbe és írd le
õket! Húzd alá az ünnep nevét!
ma al; em hó ber; rancs na; bo cok hó, ka csony rá; pá Kár
tok; le te fon
Szótagjáték
Írj a téglalapokba olyan szótagokat, hogy összeolvasva õket
értelmes szót kapj!
Minta:
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Hogyan mozognak az állatok?
Béka –
Csiga –
Gyík –
Fecske –
Hal –
Hangya –
Kacsa –
Katicabogár –
Kígyó –
Kutya –
Légy –
Ló –
Nyúl
Szöcske –
Varjú –
(repül, totyog, ugrik, trappol, lép, úszik, siklik, mászik)
Mondd gyorsan!
Sohasem hallottam olyan szépen szóló szép sípszót, mint amilyen a
szászsebesi szépen szóló szép sípszó.
Pótold a következõ mondatokban a megfelelõ igekötõt:
A fésû foga ...tört. A lábam ....tört. A csésze ....tört. Az ablak
.....tört.
Kati ....mosta a blúzát. Anyukám ...mosta az edényt. Én
.......mostam a konyhabútort.
Jelen idõ – múlt idõ
Töltsd ki az alábbi táblázatot! Mit figyeltél meg?
néz
nézett

!"

fut
írt

rajzol
ásított

fest
szólt

énekelt
járt

hitt

A kapzsi ember
Élt egyszer egy jómódú ember, kinek volt egy olyan lúdja, amelyik
mindennap egy arany tojást tojt. Ennek igen örült a gazdag ember. De
még többre vágyott. Azt hitte, a lúd tele van arannyal. Nem elégedett
meg azzal, hogy naponta egy tojást tojjon, hanem egy nagy késsel
meghasította a ludat, hogy az aranyat kivegye belõle. De semmit sem
talált benne! Így veszett el a hasznos lúd az ember kapzsisága miatt.
Alakítsd át a történetet úgy, hogy a jelenben játszódjon a
cselekmény!
Él egy jómódú ember, akinek van egy
..
Az alábbi kijelentõ mondatokat alakítsd át felszólítóvá!
Ági és Karcsi meggyet szed.
Pisti a táblára ír.
A jó gyerek segít a házi munkában.
Panni magot szór a cinkéknek.
Sanyi sokat olvas.
Minta: Ági és Karcsi, szedjetek meggyet!
Olvasd el a mesét! A történet alapján írj három-négy
kérdõ mondatot!
A holló és a róka
Szép nagy darab sajtot talált a holló. Épp arra járt a róka. Meglátta, s
nagyon megkívánta az illatos sajtot. Töprengett, hogyan vehetné el a
hollótól. Mézes-mázos szóval így szólt a madárhoz:
 Mily szép vagy! Tollad csak úgy ragyog a napfényben! Nagy kár,
hogy hangodat nem ismerem. Ha az is ily szép, mint külsõd, minden
bizonnyal te vagy a föld legszebb madara.
Jólestek a hollónak a hízelgõ szavak, s hogy hallassa hangját, csõrét
kitátotta. Kiesett a sajt.
Csak erre várt a róka! Felkapta, s így szólt:
 Jegyezd meg, hogy az, ki hízeleg, abból él, ki hallgat szavára! Ez a
lecke megér egy sajtot bizonyára.
A póruljárt holló megfogadta, hogy többé nem hisz a hízelgõ szavaknak.
Mondd el a mesét elõször úgy, ahogyan a róka mesélné, majd úgy,
ahogyan a holló!
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Találd ki, mely állatra gondoltunk:
Agancsa ágas-bogas
A házisertés rokona
Farka segítségével nagyokat ugrik ágról ágra
Erdeink legnagyobb vadállata
Ravaszságáról híres vörös bundájú
Villás a farka
Felelj a kérdésekre, töltsd ki a táblázatot!
cipõ

asztal

gép

könyvtár

Mi?
Ki?

tenger
tengerész

Mi?
Milyen?

sár
sáros

Mi?
Mit?

toll
tollat

Mi?
Hol?
Hová?

ablak
ablakban
ablakba

zseb

osztály

város

Füzet, fej

Mi?
Mivel?
Mit
csinál?

kulcs
kulccsal
kulcsol

könyv

tûz

kedv

föld

fû

túró
levél

kéz
madár

világ
kasza

Felelj a kérdésre!
Mivel?
esszük a húslevest?
varrjuk fel a gom bot?
zárjuk be az ajtót
ültetjük be a kiskertet?
festi Peti a kerítést?
utazik A nikó?
verjük be a szeget?
K enjük m eg a kenyeret?
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K anállal

bokor

Írd be a megfelelõ kérdõszót!
kérdõszó
ki?

Éva, Pisti, orvos, gyerek, anyóka, mozdonyvezetõ, tündér
Labda, ecset, ásó, tányér, mackó, virág, gitár
Lacit, nagymamát, tanárt, színészt, lányt, zongoristát, õt
Ceruzát, repülõt, madarat, palacsintát, zoknit, bélyeget
Erdõben, iskolában, vázában, táskában, fûben, könyvben, fiókban
Városba, füzetbe, osztályba, cukrászdába, kesztyûbe, sorba, vízbe
Annával, Eszterrel, fiúval, lánnyal, orvossal, Pistivel, emberrel
Túróval, sajttal, pirossal, sárgával, földdel, almával, fenyõvel
Sétál, szalad, megy, ballag, fut, tipeg, járkál

Szóegyenlet
Tejtermék + Többes szám jele = István király pogány neve
Alkoss a megadott szótagokkal minél több szót!
ALMADÁR-DARAB-LÓ-FEJ-TÕ
Melyik ló
vág?
diák?
repül?
recseg?
simít?
õröl?
kopíroz?
tolvaj?
leng, lobog
fiúnév?
Minta: olló, tanuló stb.
Töltsd ki a táblázatot! Megadtuk a szavak kezdõbetûit!
Kezdõbetû
D
M
G
Sz

Virág
dália

Gyümölcs

Keresztnév

Állat

meggy
Gábor
szarka
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Hol van Cirmos?

Hû, de bonyolult! Gyere, gyakoroljuk együtt! Olvassuk a
mondatokat, s te tedd a hozzájuk illõ képre az ujjadat: Hol van Cirmi?
A kosárban.
A kosáron kívül.
A széken.
A szék alatt.
A szék fölött.
A szék mögött.
A szék elõtt.
A szék mellett.
Mi ez?
Felfele megy,
lefele áll.
Lefele megy,
felfele áll.
Kifele megy,
befele áll.
Befele megy,
kifele áll.
(a macska farka)
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Olvasd el hangosan a verset, kezeddel mutasd az irányt!

Világos ez!
Tudja-e kend,
merre van fent,
merre van lent,
merre van kint,
merre van bent?
Megmondom mind:
ha itt van kend,
erre van fent,
arra van lent,
emerre kint,
amarra bent.
Ha ott van kend,
arra van fent,
erre van lent,
amarra kint,
emerre bent.
Világos ez,
csak tudni kell:
mozgás-özönben
a forgó Földön
mikor
hol
meddig
mi mit jelent!
(Tamkó Sirató Károly)
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Segíts Petinek! Írd le betûkkel az eredményt!

Írd le szótagolva az alábbi népdalrészletet:
Érik a szõlõ,
hajlik a vesszõ,
bodor a levele.

"

Meséld el, mi történik a képen!
Gyûjts legalább 5
összetett szót és írd is le
azokat!

Mondd el, te milyen jelmezt szeretnél!
Hogyan mondanád más
szóval: jelmezbál?

"

A kesztyû lakói
Egy jó meleg kesztyût találtak az állatok az erdõben. Fújt a szél,
csikorgott a fagy, megörültek a bélelt házikónak. Nyomban be is
költöztek. A pocok a nagyujjába, a cinke a mutatóujjába, a béka a
középsõ ujjába, a szarvasbogár a gyûrûsujjába, s az öreg, rövidlátó
hangya a kisujjába.
Elmúlt a tél, az állatok nyaralni készülnek. Hol? A pocok a kesztyû
, a cinke a
.., a béka a
.
. ..,
a szarvasbogár a
., a z öreg hangya a
.. .
A kesztyû lakói becsomagolnak. Hová? A pocok bõrönd , a cinke
kézitáská ., a béka hátizsák , a szarvasbogár sportszatyor ., az öreg
rövidlátó hangya fedeles kosár .. .Hová utaznak? A pocok
Olaszország .., a cinke a bolgár tengerpart ., a béka a MagasTátrá ., a szarvasbogár a Balaton , az öreg rövidlátó hangya
Pomáz .Min utaznak? A pocok repülõgép ., a cinke gyorsvonat ,
a béka autóbusz , a szarvasbogár motorbicikli , s az öreg, rövidlátó
hangya szekér .
Öcsi kirándul
Nézd meg a rajzokat, és írd be a számozott sorokba, mit látsz rajtuk. A
körökbe kerülõ betûket összeolvasva megtudod, hová kirándul Öcsi.

"

Kösd a párjához!
Eldicsekedtem
megszereztem
álmodtam
odasurrantam
meggyógyult

valamit
valamihez
valakinek
valamitõl
valamirõl

Nyújts rajta!
Vassal vasal a fürge kovács.
Tûzzel tüzeli, fújtatja vasát.
Szeggel szegeli a patkót Bence lovára.
Szál 
Tolat 
Hal 
Fejel 
MegyKasza 
Kel 
A fenti példa mintájára foglald mondatba a szópárokat!
A szavak helyes párosításával alkoss összetett szavakat!
A neked legjobban tetszõ0 fogalmat rajzold le!
tûz, láb, kör, ház, nyom, szirom, nyak, pásztor, tetõ, felhõ, lánc,
bárány, virág, hinta
Olvasd el hangosan a verset!
Mostan színes tintákról álmodom.
Legszebb a sárga. Sok-sok levelet
e tintával írnék egy kisleánynak,
egy kisleánynak, akit szeretek.
Krikszkrakszokat, japán betûket írnék
s egy kacskaringós kedves madarat.
(Kosztolányi Dezsõ)
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Bolondos mese
Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender. Az ember levágta a
kendert, csinált belõle vásznat. Azután a vásznat elvitte befesteni. A
kelmefestõ egymás után mutogatta a színeket, az ember pedig így
válaszolt:
 Ne legyen sárga, mert azt nem kedvelem!
Sem piros, mert azt nem szeretem!
Sem barna, mert azt nem kívánom!
Sem zöld, mert azt nem óhajtom!  sorolta, sorolta, de végül maga
sem tudta megmondani, mit akar.
Erre a kelmefestõ így szólt:
 Majd én befestem.
Ám ne jöjjön érte hétfõn vagy szerdán, mert azt nem szeretem!
Sem szombaton, sem vasárnap, mert azt nem kedvelem!
Sem kedden, sem pénteken, mert azt nem kívánom!
Sem csütörtökön, mert azt nem óhajtom!
Gondolkozott az ember, akinek már nem volt szakálla kender, és
csakhamar rájött, hogy sohasem mehet el a seszínû vászonért!
(Népmese)
Illik-e a fenti mesére az Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten
közmondás? ha igen, miért?
Mit jelentenek a kiemelt szavak?
A kék meg a sárga
Egyszer egy kék festékpötty  egy kék meg egy sárga  egymás
mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért.
 Nem menne kicsit távolabb?  mondta ingerülten a Kék.
 Menjen maga  válaszolta a Sárga , s különben is, talán köszönne!
Ezzel hátat fordított volna, mert a Kéket parasztos színnek tartotta
 csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni,
sem hátat fordítani nemigen tudnak.
""

 Még hogy én köszönjek?! Egy Sárgának!  morgott fitymálóan a
Kék, és bizonyára lebiggyesztette volna a szája szélét, ha lett volna
neki.
 Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene elõre
köszönnöm?
 De azt. Ha nem látná, én a Kék vagyok!
 Engedje meg, hogy fölkacagjak  mondta gúnyosan a Sárga ,
hiszen maga a legközönségesebb szín a világon, nem is lehet egy napon
említeni velem és legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
 Elõször is, maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én
színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az
emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga
szemû embert
brr
vagy sárga vizet! Egyáltalán hogy mer
megszólalni mellettem!
 Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire!
Mégiscsak túlzás! Még hogy a kék virágok a legszebbek! Látott már
maga kankalint? Meg õszi erdõt? Maga túl mohó. Beszínezi az egész
eget meg a tengert, csupa kék mindenütt. Unalmas. Én mértéktartó
vagyok, sohasem válok unalmassá Kérem, ez mégiscsak disznóság,
most már egészen belém mászik Árnyalatokba rejtõzöm, kis
foltokban jelenek meg. S egyébként is, ha nem tudná, én az Okker
családból származom.
 Okker? Erre vág fel! Az is egy család? Az én õseim sokkal
elõkelõbbek, például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó,
mint maga! Tudja meg, hogy én Ultramarin vagyok.
 Hah!  kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a Sárga, akkor
különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje
befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjérõl lehullottak,
meglátta õket, és így szólt:
 Nicsak, milyen szép zöld pötty!
(Lázár Ervin)
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Olvasni jó!
Gyerekek dala
Olvass nekünk, édesanya,
valami nagyon szépet,
hõstettekrõl, csillagokról,
kék szigetrõl meséket.
Mesélj nekünk a folyókról,
mik messzi kanyarognak,
tündéres áfonyás dombról
s boldogságról hosszan!

Mesélj, mirõl dalol a madár,
mirõl zúgnak a nyírfák,
miért szálldos
a virághoz
a lepke, mondd el a titkát.
Olvass nekünk, édesanya,
míg nem növünk nagyra.
Örömet így mi is szerzünk
esténkint, ha összejövünk,
majd neked felolvasva.
(Arvid Lydecken)
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Égig érõ mesefa
Egyszer volt a világon egy öregember. Magányosan teltek-múltak a
napjai, nem volt annak se fia, se borja.
Egyszer aztán talált egy szem babot, el is ültette az udvarában. Hát
a bab kikelt, és elkezdett nõni. Nõtt, növekedett, és addig-addig
igyekezett, hogy egy szép magas fa lett belõle.
De még akkor sem állt meg, hanem csak nõtt tovább. No, a végén
már fölért az égig. Annál magasabbra már nem nyújtózkodhatott,
elkezdett hát széltében terjeszkedni. Gyönyörû szép ágai lettek, aztán
minden ágból kis ág is hajtott.
Az öregember nagyon megörült, mert az óriás fa hûs árnyékot adott
az udvarában. Még csak akkor lett nagyobb a boldogsága, mikor az
égig érõ fa elkezdte hullajtani a meséket. Szórta, szórta a sok szép mesét,
utóbb már nem is gyõzte hallgatni az öreg.
Annyi mese termett a fán, hogy megtelt velük az udvar, a falu, a
város, a világ. A gyerekek persze nem bánták, elhallgatták volna éjjelnappal a meséket.
Egyszer aztán a fa tetején, de pont a kellõs közepén nõtt egy szem
bab. Ez a bab megérett, Mint a barack, úgy leesett a fáról, és alig ért
földet, hopp, kiugrott belõle egy szépséges kisfiú. Az öregember meg
örömében elnevezte Babszem Jankónak. De hiába örült a
kislegénynek, mert az bizony nem akart nála maradni, elindult a világba.
Azt mondta, hogy neki nincsen maradása, mert várják a gyerekek.
Amerre ment, ezer kaland, ezer csoda kísérte útján.
A nagy égig érõ mesefán pedig még azóta is teremnek a mesék.
Egyik szebb, mint a másik. Mindenki ismeri õket.
Babszem Jankó meg csak vándorol, mindenhová benéz, hátha még
nem hallottak róla. Ti meg, gyerekek, ha elmentek az égig érõ mesefa
alá, olyan mesét hallotok, amit még eddig nem meséltek nektek.
(Kányádi Sándor)
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Dióbél bácsi
Ki lakik a
dióhéjban?
Nem lakhat ott bárki,
csak Dióbél bácsi.
Ha rácsapsz a dióhéjra,
kinyílik a csontkapuja,
és cammogva elõmászik
vén Dióbél bácsi 
csak a szádat
tátsd ki!
(Csoóri Sándor)
A róka meg a sajt
Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl volt, volt
egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép holdvilágos éjjelen
beszökött egy gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának.
Össze-vissza járta a tyúkketreceket, disznóólakat, mindenféle
melléképületeket, de ennivalót magának nem talált.
Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén
a kutat. Odament a kúthoz, felállott két lábra a kút mellé, s belenézett
a kút vízébe. S akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. Azt gondolta
a róka, hogy az egy nagy sajt.
Gondolkozott, hogyan mehetne õ oda be, hogy azt a sajtot megegye.
Hamar ki is találta. Felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az
egyikbe belelépett. A vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a
vízre.
Mikor leérkezett a róka, észrevette magát, hogy az nem sajt, hanem
csak a holdvilág. Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan
kijönni már nem lehetett.
Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz belõle! Hát egyszer egy farkas
is bevergõdött az udvarra, hogy az is keressen valami ennivalót. Az is
összejárta a tyúkólakat, disznóólakat, jobbra-balra, erre-arra, de nem
talált semmi ennivalót. Mikor már ki akart volna menni, õ is meglátta
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a kutat, s odament. Felállott két lábra a kút kávája mellé, s benézett a
kútba. Látja, hogy a vödörben ott van egy róka s mellette egy nagy
sajt. Azt mondja:
 Ejnye, te róka koma, de jól van neked dolgod ott! Nem adnál
nekem is abból a sajtból egy kicsit?
 Dehogynem, farkas koma, adok biza!  válaszolt gyorsan a róka.
 Na, de hogy lehet oda bemenni?
Azt mondja a róka:
 Másszál csak fel a kútra, és ülj bele abba az üres vödörbe, s az
téged szépen behoz ide.  Mert a róka tudta, hogy a farkas nehezebb,
mint õ, s mikor az bemegy, õ kijön.
Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele.
Egymás mellett jöttek el, hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka, s
mikor kiérkezett, kiszökött a vödörbõl, s elfutott.
A farkas látta, hogy becsapták, mert nem sajt, csak a holdvilág van a
vízben, de nem volt mit tenni. Ott kellett üljön reggelig, amíg
megvirradt, s a gazda ment, hogy húzzon a marháknak vizet. Hát látja,
hogy a vödörben ott egy farkas. Összekiabálta a szomszédokat, s azok
kihúzták a vödröt, a farkast agyonverték, s a bõrét eladták jó pénzért.
Így volt, vége volt, mese volt!
(Magyar népmese)
Pityi Palkó
Pityi Palkó egész nap az utcán csavargott, csak enni meg hálni
járt haza.
 Hej, fiam, fiam mondogatta az anyja , nem fele kár, amit te
megeszel, hanem egész. Mi lesz belõled, ha én meghalok?
De beszélhetett, kesereghetett a szegény asszony. Pityi Palkó
tovább csavargott, fütyült, dalolt, mindig jókedvû volt, s bizony nem
hitte el, hiába mondogatták: Várj, Palkó, várj, egyszer majd búra fordul
a te jókedved!
Lakott a Palkóék szomszédjában egy gazdag asszony. Mondja ez
egyszer Palkónak:
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 Hallod-e, neked úgysincs soha semmi dolgod, bemehetnél a
városba. Ott lakik a leányom, ebben s ebben az utcában, küldenék
tõled egy korsó tejet, ha elvinnéd.
 Mit fizet?  kérdezte Palkó.
 Három garast  mondotta az asszony.
 Ide vele, ha van füle  incselkedett Palkó.
 Hát bezzeg hogy van füle  mondotta az asszony, s mindjárt a
kezébe is nyomta a tejeskorsót.
Nosza, mindjárt útnak indult Palkó. Fütyült, danolt, roppant jó
kedve volt, hogyne, mikor három garasa lesz.
De alig ért ki a faluból, a feje búbjára tette a korsót, merthogy
úgy könnyebbnek tetszett, s amint ment, mendegélt, elkezdett
tervelgetni: hej, mit kezd õ majd azzal a három garassal?
Ahogy megkapom a három garast  mondotta magában ,
elmegyek a vásárra, s veszek egy tyúkot. Azt hazaviszem, jóltartom.
Lesz a tyúknak sok tojása, abból a sok tojásból lesz sok szép csirke.
Mikor a csirkék nagyra nõnek, eladom, s veszek egy juhot. Annak a
juhnak lesz báránya, aztán mind a kettõt eladom, s veszek egy tehenet.
Ennek a tehénnek lesz majd bocikája, az megnõ, eladom, veszek egy
lovat. Arra a lóra majd felülök. Hej, hogy csudálkoznak majd az
emberek: nézd, nézd Palkót, de szépen lovagol! Ha már lesz egy szép
lovam, lesz majd feleségem is. Kapok vele egy fazék pénzt. Aztán lesz
majd gyerekem, egy, kettõ, három, négy, öt, hat. Azok a gyerekek majd
közrefognak, s mondják nekem: apa, édesapa! Én meg mondom nekik:
ó, drága galambocskáim, gyöngyvirágocskáim!  s valamennyinek
barackot nyomok a fejére, így, ni!  S mutatta, hogyan nyom majd
barackot a gyerekek fejére. Bezzeg, hogy a korsó lefordult a fejérõl,
ezer darabba tört, a tej szertefolyt, s az a sok szép légvár, amit Palkó
épített, mind összeomlott.
Össze bizony!
(Benedek Elek)
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Bolond-bál
Bolond-bálban jártam
az este,
a szamárral táncolt
a kecske.
Három majom húzta
a nótát,
vasvillával ettek
szamócát.
Be is csípett egy-két
legényke,
liszteszsákot húztak
a pékre,
hordón lovagolt egy
bohóc ott,
két füles dinnyével
golyózott.

Nyúlfi elõl iszkolt
a róka,
fején árvalányhaj 
paróka,
víg paprikajancsi
dobolt rám! 
Ilyen volt a híres
bolond bál.
(Vidor Miklós)

Kétféle ajándék
A király vadászni ment az erdõbe, magányosan bolyongott úttalan
utakon, de vadnak nyomára sem bukkant. Már beesteledett, mikor
észrevette, hogy eltévedt a rengetegben. A ruháját tüske tépte,
megéhezett, megszomjazott, de az utat csak nem lelte. Egyszer aztán
a szénégetõ kunyhójához ért, s annak az ajtaján bekopogott. A
szénégetõ valahol messze járt, de a felesége otthon volt. Jószívvel
fogadta az ismeretlen, fáradt vándort. Krumplit fõzött neki vacsorára,
puha szénán altatta, s egyre mentegetõzött, hogy szegénységükbõl
többre, jobbra nem telik, de amit ad, azt jó szívvel adja. Nem tudta a
szegény asszony, hogy a fáradt vándor maga a király, de ugyan hiába
tudta volna, a szénégetõ kunyhójában csak hírbõl ismerték a pecsenyét,
a puha pihés nyoszolyát. A király jó étvággyal megette a krumplit, mind
a tíz ujját megnyalta utána, s olyan jóízûen aludt az illatos szénában,
hogy a királyi nyoszolyán sem különbül. Reggel aztán megköszönte a
szegény asszony jóságát, s fizetségül egy aranytallért adott neki. Az
asszony azt hitte, hogy a tallér holmi olcsó csecsebecse, és csak azt
sajnálta, miért nincs rajta lyuk, hogy legalább a nyakába akaszthatná.
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De ahogy jobban megnézte, rájött, hogy az ismeretlen vándor
képmása csillog a talléron.
Mikor aztán hazatért az ura, a felesége megmutatta neki az
aranytallért. Elmesélte, hogy volt, mint volt. A szénégetõ úgy
vélekedett, hogy csakis a király járhatott a házukban.
 Ami igaz, az igaz!  mondta.  Ilyen jóízû krumpli sehol sem terem,
csak itt nálunk, a homokos földben! Nem csoda, ha a király uram
megnyalta utána a tíz ujját. Meg aztán ilyen illatos szénában sem
alhatott még soha, nem csoda, ha jólesett neki az alvás! De azért egy
aranytallér mégiscsak sok egy tányér krumpliért! No, viszek is neki
még egy kosárral, hadd egye, ha annyira ízlett neki!
El is ment a szénégetõ a királyi palotába, vitte a kosár krumplit...
 Király uram, hoztam neked egy jó kosár krumplit, edd meg jó
étvággyal és váljék egészségedre!
Jólesett a királynak az ajándék meg a szíves szó, s hogy viszonozza
a szénégetõ emberségét, azon nyomban gazdaggá tette, adott neki egy
szép tanyát, de még ökröket, lovakat is hozzá.
Volt a szénégetõnek egy testvérbátyja, gazdag, kapzsi ember, aki
sohasem szánta meg a szénégetõt szegénységéért. No, most, mikor
meghallotta, milyen szerencse érte az öccsét, úgy gondolta, hogy vele
is megeshetik ilyesmi. És hogy elõsegítse a szerencse útját, kivezette
az istállójából a legszebb almásderes lovát, s ment vele a királyi palotába.
 Király uram, ajándékot hoztam neked  mondta a kapzsi gazdag.
 Elhoztam a legszebb almásderes lovamat, hatvan aranyat adnának
érte a vásárban, de én inkább neked ajándékozom, fogadd jó szívvel!
A király menten tudta, honnan fúj a szél, s elhatározta, hogy alaposan
megleckézteti a kapzsi gazdagot.
 No, ha hatvan aranyat ér az almásderes, én sokkal többet adok
érte! A lóért cserébe megkapod azt a kosár krumplit, amiért egy egész
tanyával, ökrökkel, lovakkal fizettem!
Ezzel a kapzsi ember kezébe nyomta a kosarat, s kitessékelte a
palotából.
Az almásderest bekötötték a királyi istállóba, s azóta is vidáman
ropogtatja a zabot, de a gazdag embernek még most is keserû lesz a
szája íze, ha csak ránéz a krumplira.
(Német népmese)
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