
Kedves Gyerekek! 

Egy kis pihenés után folytassuk a munkát! Készítsétek elő a Gyöngybetűk írás munkafüzetet, a 

Kisbetűs írólapokat és az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz c. írásfüzeteket, valamint a tolltartótokat! 

Ma megtanuljuk a sz betű írását és kapcsolását! 

Ne ijedjetek meg, ez most egy kicsit hosszabb időt vesz majd igénybe, hiszen két óra anyaga lesz. 

Jó munkát kívánok! 

- Először mozgasd meg az ujjaidat, a kezedet! Ahogy tanultuk. 

- Vedd elő a Kisbetűs írólapokat, és nyisd ki a 41. oldalon. Nézd meg az írott sz betűt! Milyen 

betűjegyekből áll? (Ne felejtsd el, hogy ez egy betű, egy hang, de két betűjegy!) 

- Tedd a kék postairónodat a körrel jelölt pontra, és onnan kezd el alakítani a s betűjegyet! A 

nyilak vezetnek! Ha befejezted a s betűjegy alakítást, emeld fel a ceruzádat, és tedd a s 

pocakjára, (körülbelül az óra számlapján lévő 2-es helyére), és onnan kezd el alakítani a z 

betűjegyet! Írd át legalább háromszor! Kövesd a nyilakat! Lassan írj, ne kapkodj! 

- Írd át a többi sz betűt is az oldalon! A végén, már egyedül is tudod alakítani! 

- Ha elkészültél, vedd elő a Gyöngybetűket! Nyisd ki a 67. oldalon! Írd át itt is a felső, nagy sz 

betűket!  

- Ezután csináld meg az 1., 2. és 3. feladatot! Figyelj arra, hogy a betűjegyek kitöltsék a 

négyzeteket! Mint egy játékban, vonaltól vonalig érjenek, érintsék a vonalakat! 

- Grafit ceruzát vegyél elő! Következhet a 4. feladat, ahol már a vonalas sorok közé kell beírnod 

a betűket és a szavakat! Először írd át! Ügyelj arra, hogy a sz betű írásánál egy szinten 

maradj, ne menj túl a vonalakon, de érintsd a vonalakat! Mindig a vastag vonalra írj! Lassan 

írj, ne kapkodd el! 

- Tedd le a ceruzádat és mozgasd meg az ujjaidat! Ha nagyon elfáradtál, tarts egy kis szünetet! 

- Vedd elő az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz kis füzetet! Nyisd ki a 40. oldalon és a lap felső 

részén lévő betűket és szavakat írd át és másold le az adott sorokba, egészen a díszítősorig! 

- Most újra a Gyöngybetűket vedd elő, és nyisd ki a 68. oldalon! A 7. feladatban másold le a 

nyomtatott szavakat, írd le a vonalas sorba őket, de írott betűkkel! 

- A 8. feladatban emlékezetből kell leírnod a képeken lévő állatok nevét! (fácán, mókus, 

oroszlán) 

- Kérlek, fényképezd le az elvégzett feladatokat és küldd el nekem! 

 

A jól végzett munka után kellemes pihenést kívánok! 

Olga néni 
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