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Gondolatainkat más módon is kifejezhetjük.
Írd a képek alá, miképpen!

Tudod-e? 
A sisikketetekk éés aa n némmákák jelbeszéddel kom-muuninikkálnlnaak.

Nézz utána! 
Mikokorr nynyititottata meg kapuit a Fővárosisii N N NNööö-ö-ö-
MM
vényny é-és s ÁlÁlllatkert?vv

G
Í

3.

Dóra és Dani kedvenc játéka az, amikor
adott betűkből szavakat alkotnak. Segít-
setek nekik! Milyen szavakat tudtok írni a
megadott betűk felhasználásával? Nem kell
minden szóban minden betűnek szerepelnie, de egy
betűt többször is felhasználhattok.
Versenyezzetek, hogy ki tud több szót összegyűj-
teni!

111.1.1.

e de egy

Tudod-e? 
A A bebetűk,k, h hangogokk ösösszszekapcsolásával sza-vakakatt allkokotthattununk.

D
a
s

4.

tttttttttttttttttttttttttttttttttt iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ááááááááááááááááááááááááááááááááááááá lllllllllllllllllllllll aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ééééééééééééééééééééééééééééééééééé
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7.

Nézz utána! 
MiMiree h haasznznááljaa a a mókus a farkát?
MM

a
ves kis állatra.

Melyik állat ez? Írd le a nevét és rajzold le!

b)  Írd le helyesen az a) feladat szavaiból alko-
tott mondatokat! Ügyelj a mondatkezdő
nagybetűre és a mondatvégi írásjelre!

222.2.2.
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Adj keresztnevet az állatoknak, és írd be a naplóba a nevüket!

6. Í

A5.

bölény

krokodil

zsiráf

csiga

medve

majom

antilop

zebra

Pl.: bölény – Bölény Bertalan

444.4.4.44444444
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555.5.5.

Írj öt gyümölcs- vagy zöldségnevet ábécésor-
rendben! 

- Tudod-e? 
AzAz e egészszséségegess tátápllálálkokozás azt jelenti, hogy ételeleieinkketet, italalaiainkat megfelelő mennyi-ségbgbeen és s váváltozatosságban, rendszeresssenenenn kekell ffogogyasztanunk.

Í
r

7.

8.

Nézz utána! 
Milylyeen g gyüyümömölclcsöket, zöldségeket eszszznneneneekk k 
MM
az áállllatkekerrtben az állatok?aa

A következő szavak egy-egy állatfaj élőhelyétA
jelölik. Rendezzétek betűrendbe a szavakatj
és így írjátok be a négyzethálóba! Ha jól dol-é
goztatok, a kijelölt mezőben egy vadon élő em

fészek
barlang

őserdő

kaptár folyó
vadaspark

madárház

mlősállat nevét kapjátok.

Nézz utána! 
Milylyeen áálllatatokokat nevezünk növénynynyyeevevevvőő ő 
MM
áállaatotoknnakak?áá
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8. a) Írj egy-egy mondatot a kép alapján az alábbi szavakkal!yyy gyy jj

alatt fölött mellett

között előtt mögött

b) Gyűjtsetek erdei képeket és ragasszátok be a keretbe!
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Dóra és Dani e-mailt írnak a nagymamáéknak 
az állatkerti élményeikről. A szavak toldaléko-
lását néhol eltévesztették. Segíts nekik kijaví-
tani az elektronikus levelet! Írd is le helyesen!

D
a
l

4.

Kedves Mama és Papa!

Tegnap állatkertbe voltunk. Sok érdekesség láttunk. Az egyik ketrecbe pajkos majmok 
ugrándozik. Ádám az akváriumba szaladt. Anyunak a leopárd tetsz legjobban. Apa a
víziló csodálta meg. Nagyon jól éreztük magunk. Legközelebb Veletek is szeretnénk 
elmenni az állatkertben.

Puszil: Dóra és Dani



88

Előszó  ................................................................................................................... 3

1. A beszéd és az írás részei: mondat, szó, betű és hang  ................................. 4

2. A magyar ábécé, a betűrend, a magánhangzók és a mássalhangzók  ...... 10

 Magánhangzók, mássalhangzók ................................................................. 16

 A magánhangzók időtartamának észrevétetése és jelölése  .................... 19

 A mássalhangzók időtartamának észrevétetése és jelölése  .................... 25

3. A szavak jelentése  ......................................................................................... 33

 Egyszerű szavak, összetett szavak  .............................................................. 35

 Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak  ........................................... 36

4. Szótagolás, elválasztás  ................................................................................. 42

5. A kiejtéstől eltérő írásképű szavak  .............................................................. 47

 A j hang kétféle jelölése  ............................................................................... 47

 A szavak szerkezete, szótő és toldalék  ....................................................... 55

 Másképp ejtjük, másképp írjuk  ................................................................... 61

6. A kijelentő mondat  ....................................................................................... 71

7. A kérdő mondat  ............................................................................................ 75

Projektfeladatok  ............................................................................................... 79

 Olvasás, szövegértés  .................................................................................... 79

 Anyanyelv  ...................................................................................................... 80

 Matematika  ................................................................................................... 80

 Természetismeret .......................................................................................... 81

 Rajz  ................................................................................................................ 82

 Technika  ........................................................................................................ 83

 Testnevelés  .................................................................................................... 84

Helyesírási szójegyzék  ..................................................................................... 85

Tartalomjegyzék


