
Kedves Gyerekek! 

Sajnos, már nagyon kevés időnk maradt, hogy bepótoljuk, és megismerjük a tanév végéig a magyar 

ábécé betűit. Ezért most arra kérlek benneteket, hogy a mai órán tanuljuk meg olvasni és írni a c 

betűt! 

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

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

a végén? 

- Nyisd ki a tankönyvet az 68. oldalon, és nézd meg a betűkártyát! (c-C) Mire egészítenéd ki? 

Mit rajzolnál belőle? 

- Hol hallod a z hangot a 68.o.1. feladatának szavaiban? Az elején, a belsejében, vagy a végén? 

(ceruza polc, tálca) 

- Az 68.o.2. feladatában színezd ki zölddel azt, ahol hallod a c hangot! (cica, malac, kocka) 

- Olvasd el, és karikázd be a c-C betűket az 68.o. 3. feladatban! 

- Többször is olvasd el a 68.o. 4. feladatában lévő betűkapcsolatokat, szavakat! Gyakorold a 

szavak olvasását!  

- A 68.o.5. feladatban kösd össze a képeket a szókapcsolatokkal! Olvasd el többször is! 

- Karikázd be a kérdésekre adott válaszodat a 6. feladatban! 

- Szorgalmi feladat: Nyisd ki Az én ábécém munkafüzetet a 43. oldalon, és csináld meg az ott 

található feladatokat! (1.- címer, polc, cica, malac; 3.- cérna, ceruza, eper, malac, cinege, 

fóka, cumi, tigris, gomba) 

Most folytassuk írással! A z 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! 

- Nyisd ki a Kisbetűs írólapokat a 32. oldalon! Jól nézzétek meg! Többször írd át mindegyiket! A 

karikával jelölt ponttól indulj!  

- Ezután nyisd ki a Gyöngybetűk munkafüzetet az 50. oldalon! Írd át a legfelső c betűket! 

- Azután írd be a négyzetrácsokba a c betűket, betűelemeket az 50.o. 1-2-3. feladatban! ontos, 

hogy először írd át őket! Mind a négy oldalát érinti! 

- Az 50.o.4. feladatában, a vonalas sorokba írd be a c betűket, és a szavakat!  

- Kösd össze a nyomtatott szavakat az írott párjukkal, és folytasd a szavak írását az 5. 

feladatban! 

- Az 50.o.6. feladatban írd le a nyomtatott betűkkel írt szavakat írottan a vonalas sorokba!  

- Nyisd ki az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz c. kis füzetet a 32. oldalon, és írd meg az oldal felső 

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

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 

 

 


