
Kedves Gyerekek! 

A mai órán a gy-Gy betűt pótoljuk, megtanuljuk olvasni és írni! Ez is egy kétjegyű betű, két 

betűjegyből áll, (két betűjegyet írunk le), de ez egy hang (kiejtésénél egy hangot hallasz)! Ezek 

összenőttek, nem lehet őket elválasztani egymástól! 

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

Először nézd meg a következő videót! Segít az olvasásban és a feladatok megoldásában is! 

https://www.youtube.com/watch?v=TOBH-CIfETo 

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

vagy a végén? 

- Nyisd ki a tankönyvet az 104. oldalon, és nézd meg a betűkártyát! (gy-Gy)  

Milyen betűjegyekből áll? Az elsőt már ismeritek, de a második betűjegyével még nem 

találkoztatok: ez az y (ipszilon)! Mire hasonlít? Mire egészítenéd ki? Mit rajzolnál belőle? 

- Hol hallod a gy hangot a 104.o.1. feladatának szavaiban? Az elején, a belsejében, vagy a 

végén? (gyertya, egy, kígyó) 

- Az 104.o.2. feladatában rajzold le a szócsíkba a hangokat, és színezd ki zölddel azt, ahol 

hallod a gy hangot! (gyík, ágy, hagyma) Ne felejtsd el, ez két betűjegy, de csak egy hang! 

- Olvasd el, és karikázd be a gy-Gy betűket az 104.o. 3. feladatban! 

- Többször is olvasd el a 104.o. 4., és a 105.o.5. feladatában lévő szavakat! 

- Kösd össze az ellentétes tulajdonságokat jelölő szavakat a 106.o.10. feladatában! 

- A 105.o.7. és a 106.o.11. feladatban pótold a gy, illetve a hiányzó betűket a szavakban! 

- Válaszolj a kérdésekre aláhúzással a 106.o.12. feladatban! Gyakorold az olvasást! 

- Szorgalmi feladat: Az én ábécém munkafüzet 60. oldal feladatai! (1.-gyík, egy, hagyma, 

gyertya; 3.- kutya, légy, gyertya, kabát, fokhagyma, tyúk, gyöngysor, ágy) 

Ezután folytassuk írással! A gy 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 többször is a következő videót, és kövessétek a szemetekkel, az ujjatokkal a vonalat!  

https://www.youtube.com/watch?v=SukMv2qCtJI&t=13s 

https://www.youtube.com/watch?v=gAwBOYksS0E 

- Nyisd ki a Kisbetűs írólapokat a 42. oldalon! Jól nézzétek meg! Többször írd át mindegyiket! A 

karikával jelölt ponttól indulj!  

- Ezután nyisd ki a Gyöngybetűk munkafüzetet az 69. oldalon! Írd át a legfelső gy betűket, majd 

folytasd a négyzetrácsokba a g betűkkel, betűelemekkel az 69.o. 1-2-3. feladatban! Fontos, 

hogy először írd át őket! 

- Az 69.o.4. feladatában, a vonalas sorokba írd be a gy betűket, és a szavakat!  

- Másold le írott betűkkel a nyomtatott szavakat a 69.oldal 5. feladatánál! 

- Nyisd ki az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz c. kis füzetet a 42. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=TOBH-CIfETo
https://www.youtube.com/watch?v=SukMv2qCtJI&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=gAwBOYksS0E

