
Kedves Gyerekek! 

Remélem mindenki pihenéssel, kikapcsolódással töltötte a hétvégét, és már alig várja az új 

feladatokat. Akiktől eddig még nem kaptam meg az előző két feladatot, azokat kérem, hogy pótolják. 

Készítsd elő Az én ábécém c. tankönyvet, munkafüzetet, egy papírlapot vagy a vonalas füzetet, és a 

tolltartódat. 

Kezdjünk is munkához! 

- Ma a képzeletünk segítségével egy olyan helyre látogatunk el, ahol már mindenki járt. 

Vannak közöttetek, akik kellemes élményt szereztek a fogorvosnál tett látogatásuk kapcsán, 

de esetleg néhányan közületek nem jó emléket őriznek erről a helyről. 

- Meséljétek el anyunak, vagy apunak, hogy téged milyen érzés tölt el, ha a fogorvosra 

gondolsz! Fájt már a fogad? Te mit teszel azért, hogy a fogaid egészségesek legyenek? 

Hogyan ápolod a fogaidat? Mit tanácsolnál annak, aki még nem járt fogorvosnál? 

- Most az olvasmányunk segítségével, kísérjük el Ferkót a fogorvoshoz! 

- Nyisd ki a tankönyvedet a 99. oldalon! A bátrabbak, és azok, akik nagyon szeretnek olvasni, 

az 57. oldalon nyissák ki a munkafüzetet! (Vagy a tankönyvet, vagy a munkafüzetet válaszd! 

Nem kell mindkettőt!) 

- Kérd meg anyut, vagy aput hogy olvassák el neked a szöveget! Figyelmesen hallgasd meg a 

történetet! Beszéljétek meg, hogy miről szól a történet, kik a szereplői, és hol játszódnak az 

események! 

- Most ti olvassátok el az olvasmányt! Szótagolva olvasd, úgy ahogyan le van írva! 

- Húzd alá a kérdésekre a választ! Fényképezd le és küldd el nekem! Anyu, vagy apu biztosan a 

segítségedre lesz a fénykép elküldésében. 

- Vedd elő a füzetet! (Ha még nincs, most egy papírlap is jó lesz, de kérd meg anyut vagy aput, 

hogy vásároljon egy elsős vonalazású füzetet! Az elsős füzet számozása:14-32) Írd le az első 

oldalon a lap tetejére: a margóra a dátumot, majd a sor közepére, a vastag vonalra, hogy 3. 

óra! Ezután, a következő sorba írd le, hogy kik a történet szereplői és hol játszódnak az 

események, illetve hol játszódik az esemény! A neveknél, ahol nagybetűt kellene írnod, ott 

helyette írd pirossal a kisbetűt! (Például: Elemér helyett: elemér) Fényképezd le és küldd el 

nekem! 

- Szorgalmi feladat: Készíts a történetről egy rajzot a lap aljára! 

Biztosan nagyon ügyesen dolgoztál, izgatottan várom a fényképeket.  

Pihenjetek egy kicsit, és utána folytassátok az írással! 

Olga néni 

 


