
Kedves Gyerekek! 

A mai órán a dzs-Dzs betűket tanuljuk meg olvasni és írni! A dzs az egyetlen háromjegyű betű a 

magyar ábécében, három betűjegyből áll, de ez is csak egy hang! Ezek is összenőttek, nem lehet őket 

elválasztani egymástól! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=tHdKdj_aYkg&list=UUtaA7XrdkKEinCJ9_Cuettg&index=104 

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

vagy a végén? 

- Nyisd ki a tankönyvet az 125. oldalon, és nézd meg a betűkártyát! (dzs-Dzs)  

Milyen betűjegyekből áll? Mire hasonlít? Mire egészítenéd ki? Mit rajzolnál belőle? 

- Olvasd el, és karikázd be a dzs-Dzs betűket az 125.o. 1. feladatban! 

- Hol hallod a dzs hangot a 125.o.3. feladatának szavaiban? Az elején, a belsejében, vagy a 

végén? (dzseki, dzsip, lándzsa) 

- Többször is olvasd el a 125.o. 2., 4. és az 5. feladatában lévő szavakat, mondatokat! 

Gyakorold az olvasást! 

- Az én ábécém munkafüzet 70. oldal alsó részén karikázd be a dzs betűket!  

Ezután folytassuk írással! A dzs 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=UUsoyKHYV9g – Segítség az íráshoz! 

https://www.youtube.com/watch?v=8T7BdcHVDso&list=UUtaA7XrdkKEinCJ9_Cuettg&index=102 – 

ezt a videót csak 2 perc 27másodpercig nézd meg! 

- Nyisd ki a Kisbetűs írólapokat az 51. oldalon! Jól nézzétek meg! Többször írd át mindegyiket! 

- Írd át a legfelső dzs betűket a Gyöngybetűk munkafüzet az 78. oldalán, majd folytasd az írást 

a dzs betűkkel és a szavakkal a négyzetrácsokba és a vonalas sorokba! 

- Az Első írásfüzetem a kisbetűkhöz c. kis füzet a 49. oldalán írd meg a kimaradt sorokat! 

Szépen írj! 

Az elkészült feladatokról készíts fényképet, és küldd el nekem! 

Olga néni 
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