
Kedves Gyerekek! 

Ma egy kicsit rendhagyó módon fogunk dolgozni. Arra kérlek benneteket, hogy mindenképpen írással 

kezdjetek, majd olvasással folytassátok, és a végén, ismét írással zárjátok a mai feladatok sorát. 

Készítsétek elő Az én ábécém tankönyvet, a vonalas füzetet és a tolltartót! Kezdhetjük is a munkát! 

Ismétlésként, a magyar nyelv néhány érdekességével fogtok ma megismerkedni.  

Először olvassatok el néhány szóláshasonlatot, közmondást! Ezek olyan ismert szófordulatok, melyek 

igazságot, tanácsot fogalmaznak meg, és beszédünket színesebbé, érdekesebbé tehetjük velük. 

- Nyisd ki a tankönyvet a 114. oldalon, és olvasd el a 13. feladatban lévő mondatokat! Biztos 

vagyok benne, hogy nagy részüket már hallottad! Írd be a kipontozott helyre a megfelelő 

szót! A képek segítenek! 

- Egy másik feladatban, a magyar nyelv egy másik érdekességével találkozhatsz. Olyan 

szószerkezeteket olvashatsz a 114.o.12. feladatában, melyeknek egyik szava utánozza a 

tárgyak, természeti jelenségek által keltett hangokat. Kösd össze az összetartozókat, és írd le 

őket a füzetbe! (Például: A1-B2: csorog a víz, …) A dátumot és a címet (írás) ne felejtsd el a 

lap tetejére írni, és csak utána kezdj a szószerkezetek lemásolásába! 

- Ezután folytasd olvasással a munkát! 

 

… 

Olvasás után folytassátok ismét írással a feladatokat! Készítsétek elő a Gyöngybetűk írás 

munkafüzetet, a Kisbetűs írólapokat és az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz c. füzeteket. 

- Nyisd ki a Kisbetűs írólapokat a 45. oldalon! Jól nézzétek meg! Milyen íráselemekből áll az 

első betűjegye? És a második? Ismét találkozunk egy olyan kétjegyű betűvel, ahol a második 

jegye az y. Milyen betűelemekből áll ez a betűjegy? Mindig a kis körrel jelzett ponttól kell 

elkezdened a betű alakítását! Kövesd a nyilakat! Ne emeld fel a ceruzádat a betű alakítása 

közben! Először mindig az előírtakat írd át! 

- Ezután nyisd ki a Gyöngybetűk munkafüzetet a 74. oldalon! Írd át a legfelső, nagy ny betűket! 

- 74.o. 1-2-3. - Írd be a négyzetrácsokba a betűjegyeket, és a ny betűket! Először írd át, és 

figyeld meg, mely vonalakat érinti és hol! 

- 74.o.4. - A vonalas sorokba írd be a ny betűket, és a szavakat! Mindig a vastag vonalra írj! 

Ügyelj arra is, hogy ez kétszintes betű! Ne menj túl a szinteket jelző vonalakon! 

- 74.o.5. - Kösd össze a nyomtatott szót az írott párjával, és utána másold le a szavakat a 

vonalas sorokba!  

- Nyisd ki az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz c. kis füzetet a 47. oldalon, és írd meg az oldal felső 

részén lévő sorokat a színes sorig! Ne felejtsd el, hogy mindig a vastag vonalra írj! Ne 

kapkodj, lassan dolgozz, szinte rajzold a betűket, miközben magadban mondogatod, hogy 

milyen betű, illetve milyen betűjegy következik a szóban!  

Az elkészült feladatokról készíts fényképet, és küldd el nekem!  

Köszönöm, hogy ilyen ügyesek vagytok! 

A jól végzett munka után jólesik a megérdemelt pihenés.  

Kellemes húsvéti ünnepeket és jó egészséget kívánok az egész családnak! Vigyázzanak magukra! 

Vigyázzatok magatokra! 



 

Olga néni 


