
Kedves Gyerekek! 

A mai órán két újabb betű, a z-Z pótlásával fogunk foglalkozni! Készítsétek elő Az én ábécém 

tankönyvet, munkafüzetet, és a tolltartótokat! 

- Gyűjts olyan szavakat, melyekben hallod a z hangot! Hol hallod? Az elején, a belsejében, vagy 

a végén? 

- Nyisd ki a tankönyvet az 66. oldalon, és nézd meg a betűkártyát! (z-Z) Mire egészítenéd ki? 

Mit rajzolnál belőle? 

- Hol hallod a z hangot a 66.o.1. feladatának szavaiban? Az elején, a belsejében, vagy a végén? 

(zongora, kéz, váza) 

- Az 66.o.2. feladatában színezd ki zölddel azt, ahol hallod a z hangot! (zokni, őz, evező) 

- Olvasd el, és karikázd be a z-Z betűket az 66.o. 3. feladatban! 

- Többször is olvasd el a 66.o. 4. feladatában lévő szavakat! Gyakorold a szavak olvasását! Ha 

találsz közöttük olyant, amelyet nem értesz, kérlek, kérdezd meg anyut, vagy aput! Húzd alá, 

amelyik a képekhez kapcsolható!  

- Egészítsd ki a szavakat a 67.o.5. feladatban! A hiányos szó mellet zárójelben 3 betűt látsz, 

azok közül válaszd ki az egyiket, és írd be a szó elejére! Olvasd el többször is a kiegészített 

szavakat! 

- Olvasd el a 6. és 7. feladat mondatait, gyakorold az olvasást és vedd fel videóra, majd küldd 

el nekem!!!!!!!!!  

- Húzd alá a 7. feladat kérdéseire adott válaszodat a szövegben! 

- Nyisd ki Az én ábécém munkafüzetet a 42. oldalon, és csináld meg az ott található 

feladatokat! (1.- ház, kéz, váza, evező; 3.- őz, ház, televízió, zsiráf, rózsa, zongora, zsebkendő, 

kéz) 

Az elkészült feladatokat fényképezd le, és küldd el nekem!  

Ne felejtkezzetek el az olvasásotokról készült videó elküldéséről sem! (Tk.: 67.o.6. és 7.)  

Várom az előző videókat is (Tk.: 65.o. 7.)! 

Aki már megcsinálta valamelyik feladatot, az is gondolja át újra! Mesélje el anyukájának, vagy 

apukájának, miért úgy csinálta! Olvassa el többször a szavakat! 

Most pihenj egy kicsit, és azután folytasd az írással! 

Jó pihenést! 

Olga néni 

 

 

 

 

 

 

 


