
Kedves Gyerekek! 

Most folytassuk írással! A j betű írását és kapcsolását fogjuk megtanulni! Ez egy kicsit hosszabb lesz, 

mert ma két óránk van nyelvtanból! 

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

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

Nézzétek meg többször is a következő videót, és kövessétek a szemetekkel, az ujjatokkal ti is a 

vonalat!  

https://www.youtube.com/watch?v=zJ5YkwpNXVA 

- Nyisd ki a Kisbetűs írólapokat a 36. oldalon! Jól nézzétek meg! Ez egy háromszintes betű! 

Milyen íráselemekből áll? (ferdevonal, alsóhurok és pont) Többször írd át mindegyiket! A 

karikával jelölt ponttól indulj!  

- Ezután nyisd ki a Gyöngybetűk munkafüzetet az 58. oldalon! Írd át a legfelső j betűket! 

- Azután írd be a négyzetrácsokba a betűelemeket és a j betűket, az 58.o. 1-2. feladatban! 

Fontos, hogy először mindig írd át az előírtakat! 

- Az 58.o.3. feladatában, a vonalas sorokba írd be a j betűket, és a szavakat!  

- A 13. feladatban összecsúsztak a szavak! Bontsd fel! A képek segítenek! 

- Nyisd ki az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz c. kis füzetet a 36. oldalon, és írd meg az oldal felső 

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

A következő feladatokat értékelni fogom! 

- Ismét vedd elő, és nyisd ki a Gyöngybetűk munkafüzetet az 57.oldalon!  

- Bontsd fel szavakra és írd le az így kapott szavakat az 57.o.13. és 14. feladatában! 

- Az 57.o.15. feladatban írd le a képen látható állatok nevét a vonalas sorokba! 

- Másold le az 58.o.4. feladatában lévő szavakat! 

- Alkoss szavakat a buborékban található szótagokkal, és írd le az 59.oldal 7. feladatában! 

- Az 59.o.8. feladatában húzd alá a hosszú mássalhangzókat (rr-nn-tt) tartalmazó szavakat a 

sorokban, és azután másold le ezeket! 

- Írd le a képen látható tárgyak nevét a 9. feladatban! 

 

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

újra a feladatot! 

Az elkészült feladatokról készíts egy fényképet és küld el nekem! 

Olga néni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ5YkwpNXVA

