
Kedves Gyerekek! 

A. csoport: Azok, akik már szépen olvasnak és elég bátrak, hogy nekivágjanak egy kicsit 

hosszabb szövegeknek is. 

- A mai órán a hópelyhekről fogtok olvasni!  

- Nyisd ki Az én ábécém tankönyvet a 121.oldalon! Nézd meg a képet! Azután olvasd el a 

címet! Mit gondolsz miről fog szólni a történet? 

- Kérd meg anyut vagy aput, hogy olvassa el neked az olvasmányt! Miután figyelmesen 

meghallgattad, beszéljétek meg miről szólt? Veled is előfordult már hasonló? Te is láttál már 

ilyen hópehelycsillagokat? Kik ennek a történetnek a szereplői? Hol játszódik? Neked mi 

tetszett benne?  

- Ezután olvasd el te is hangosan az olvasmányt legalább kétszer! Ha közben találkozol olyan 

szóval, amelyiket nem ismered, kérdezd meg anyut, agy aput biztosan szívesen elmagyarázza 

neked!  

- Amikor a sor elején egy gondolatjellel találkozol, az azért van ott, mert így hívja fel a történet 

írója a figyelmedet arra, hogy ott a történet egyik szereplője megszólal, mond valamit. 

- Meséld el anyunak, vagy apunak röviden az olvasmány történetét! 

- Húzd alá a kérdésekre a választ! 

 

B. csoport: Akiknek még egy kicsit nehezebben megy az olvasás. 

- A mai órán egy Weöres Sándor verset  fogtok elolvasni! 

- Nyisd ki a tankönyvet a 119. oldalon! 

- Nézd meg a lap alján a képet! Azután olvasd el a címet! Mit gondolsz miről fog szólni a 

történet? 

- Kérd meg anyut vagy aput, hogy olvassa el neked a verset! Miután figyelmesen 

meghallgattad, beszéljétek meg miről szólt? Te is láttál már hasonlót? Kik ennek a versnek a 

szereplői? kikről szól? Hol játszódik? Neked mi tetszett benne?  

- Ezután olvasd el te is hangosan a verset legalább kétszer! Ha közben találkozol olyan szóval, 

amelyiket nem ismered, kérdezd meg anyut, agy aput biztosan szívesen elmagyarázza neked!  

- Meséld el anyunak, vagy apunak röviden a vers történetét! 

- Húzd alá a következő kérdésekre a választ! 

Mit csinál Bodri kutya? Hol üldögélt a tarka macska? 

Milyen fára mászott fel a macska, amikor észrevette a kutyát? 

Az elkészült feladatokat fényképezd le és küldd el nekem! 

Olga néni 

 

 


