
Kedves Gyerekek! 

Folytassuk írással a munkát! Most a v betű írását és kapcsolását fogjuk megtanulni!  

Készítsétek elő a Gyöngybetűk írás munkafüzetet, a Kisbetűs írólapokat, az Első írásfüzetem a 

kisbetűkhöz c. füzeteket, és a tolltartót! Jó munkát kívánok! 

Nézzétek meg az alábbi videót többször is! 

https://www.youtube.com/watch?v=-3CLIq0io-M 

- Azután nyisd ki a Kisbetűs írólapokat a 27. oldalon! Jól nézzétek meg! Milyen íráselemekből 

áll? Hol kell elkezdened a betű alakítását? Hova teszed a ceruzádat? A karikával jelölt ponttól 

indulj! Kövesd a nyilakat! Most már elkezdheted a betű vázolását, írását! Először mindig az 

előírtakat írd át! Többször írd át mindegyiket! 

- Ezután nyisd ki a Gyöngybetűk munkafüzetet a 44. oldalon! Írd át a legfelső é betűket! Ha 

nem vagy biztos benne, hogyan írd, nézd meg újra a videót! 

- Írd be a négyzetrácsokba az e, é betűket a 44.o. 1-2-3. feladatban! Először írd át, és figyeld 

meg, mely vonalakat érinti és hol! A hurok a jobb első sarokba illeszkedik be! Az ékezetet 

felülről indítsd, és a közepéig gyere le! 

- A vonalas sorokba írd be az é betűket, és a szavakat a 44.o.4. feladatban! Mindig a vastag 

vonalra írj! Ne menj túl a vonalakon! Ügyelj az ékezetekre is! Az ékezeteket a vonaltól indítsd, 

és körülbelül a szint közepéig húzd! 

- A 44.o.5. feladatban, írd le a nyomtatott betűkkel írt szavakat a vonalas sorokba! 

- Kösd össze a nyomtatott betűket tartalmazó lufikat az írott betűs párjával, a 6. feladatban! 

- Másold le a szavakat a 44.o.6. feladatban! 

- Nyisd ki az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz c. kis füzetet a 27. oldalon, és írd meg az oldal felső 

részén lévő sorokat a színes sorig! Akinek ez kész, az írja meg az alsó részt! 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!  

Aki valamelyik feladatot már elkészítette régebben, az vegye elő a vonalas füzetét és abba írja le 

újra a feladatot! 

Az elkészült feladatokról készíts fényképet, és küldd el nekem! 

Olga néni 
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