
Kedves Gyerekek! 

A mai órán két különleges betűvel fogunk megismerkedni, az x-szel és az y-nal! Ezeket nagyon ritkán 

használjuk. 

Készítsétek elő Az én ábécém tankönyvet, munkafüzetet, és a tolltartótokat! 

Videóanyagot is csatoltam, hogy könnyebb legyen a tanulás! 

Segítség az x tanulásához: https://www.youtube.com/watch?v=ITEw4S08lA0&t=37s 

- Először ismerkedjünk az x-szel! Kiejtésben sokszor iksz-nek hallod ezt a betűt, ha csak 

önmagában ejtjük ki, de olvasásnál az i-t nem mondjuk ki! 

- Nyisd ki a tankönyvet a 122. oldalon, és nézd meg a hangszer képét! Hol hallod az x-et? Az 

elején, a belsejében, vagy a végén? 

- Nézd meg a betűkártyát! (x-X) Mire egészítenéd ki? Mit rajzolnál belőle? 

- Karikázd be a x-X betűket a 122.o. 1. feladatban! 

- Olvasd el többször a 122.o.2. feladat szavait! 

- A 122.o. 3. feladatában rajzolj szócsíkot a képek alá! Annyi karikát rajzolj a szócsíkba, ahány 

hangból áll a szó, majd színezd ki zölddel azt, ahol hallod az x hangot! 

- Olvasd el a 4. feladat mondatait! Gyakorold a mondatok olvasását! 

- Nyisd ki Az én ábécém munkafüzetet a 69. oldalon, és karikázd be az x betűket!  

Segítség az y tanulásához: https://www.youtube.com/watch?v=lWCQZtoXol8&t=8s 

- Most következik az y! Az y legtöbbször régies családnevekben fordul elő, ilyenkor i-nek ejtjük. 

Máskor, olyan szavaknál, amelyeket más nyelvből vettünk át, (mint például a boy, vagy a yard 

szóban) j-nek ejtjük. 

- Nyisd ki a tankönyvet a 123. oldalon! Nézd meg a betűkártyát! A képen egy híres magyar 

költő, Ady Endre képét láthatod. (y-Y) Mire egészítenéd ki? Mit rajzolnál belőle? 

- Karikázd be a y-Y betűket a 123.o. 1. feladatban! 

- Olvasd el többször a 123.o.2. feladat szavait! A videó segít! 

- A 123.o. 3. feladatában két rövid versrészletet olvashatsz! 

- Olvasd el a 4. feladat mondatát! Gyakorold a mondat olvasását! 

- Nyisd ki Az én ábécém munkafüzetet a 69. oldalon, és karikázd be az y betűket! 

 

Az elkészült feladatokat fényképezd le, és küldd el nekem!  

És, aki még nem küldte el az olvasásáról készült videót, az küldje el azt is! 

Most pihenj egy kicsit, és azután folytasd az írással! 

Jó pihenést! 

Olga néni 
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