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Jó tanácsok
1. Ez a munkafüzet a Mesék az ABC-házból címû olvasmánygyûjteményhez készült. Az olvasmányok címe mellett megtalálhatod oldalszámukat is. Könnyebben fogod a szövegeket olvasni, ha elõbb megismered és gyakorolod a bennük
elõforduló hosszabb, nehezebb szavakat. Ezek a munkafüzet elsõ feladatában találhatók. A többi feladat a szöveg
megértésében segít.
2. Minden szótagban egy-egy magánhangzó van. Ezért megkönnyíti a szavak szótagolását, ha megkeresed magánhangzóit. Így gyakorold az 1. feladat szavainak olvasását:
a) Húzd alá a magánhangzókat!
b) Szótagold a szavakat!
c) Mondd ki a szavakat szótagolás nélkül is!
3. Jó mulatságot jelentenek majd számodra a Beszéd- és olvasásgyakorlás c. fejezet tréfás mondókái. Sokszor olvasgasd,
mondogasd õket!
4. Amelyik feladatban a kérdés után üres sort látsz, ott írásban kell felelned. Ameddig nem ismered a kötött betûket,
addig nyomtatott nagybetûkkel írj! Ha már elkészültél a feladatokkal, kedved szerint színezheted a munkafüzet rajzait.
= Mesék az ABC-házból c. olvasmánygyûjtemény
c. = címû
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JÓL MONDOD? JÓL TESZED?
Jól mondod, ha ...
Zsófi az édesanyjával sétált. Találkoztak egy ismerĘs nénivel.
– Szervusz, Zsófika! – köszönt neki a néni.
– Szia! – válaszolta Zsófi.
Amikor továbbhaladtak, édesanyja figyelmeztette:
– Kislányom, egy iskolás nem köszönhet úgy a felnõtteknek,
hogy: szia. Mondd inkább azt: Jó napot kívánok!
Zsófi ettõl kezdve jó napot kívánt minden ismerõs felnõttnek: a postásnak, a szomszéd bácsinak. Otthon még a papagájnak is így köszöngetett. Anyukája ezen nevetett. A kislány
addig-addig mondogatta, hogy a papagáj eltanulta tõle. Napestig rikoltozta: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
1. Beszéljétek meg, milyen helyzetben használnátok a következõ köszönésformákat!
Szervusz! Szia!
Viszontlátásra!
Kezét csókolom!

Jó reggelt kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó estét kívánok!

Milyen köszönési formákat ismertek még? Hol használjátok?
2. Úgy illik, hogy ...
– köszönj minden ismerõsödnek.
– nézz szembe azzal, akit üdvözölsz.
– várd meg válaszát.
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3. Köszönéskor gyakran kezet is fogunk. Olvasd le a képekrõl,
találkozáskor ki nyújthatja elõre a kezét!.

Jól mondod, ha ...
Marci eltévedt az utcán.
Egy bácsi megkérdezte tõle:
– Ki fia vagy?
– Apámé.
– Tudom én azt, szentem! De az apádat, hogy hívják?
– Éppen úgy, mint engem.
– És ha enni hívnak, hogy mondják a neved?
– Nem kell engem hívni, magamtól is megyek.
(Móra Ferenc)

1. a) Beszéljétek meg, miben hibázott Marci!
Hogyan kell helyesen bemutatkozni?
b) Írd le a teljes nevedet!

2. Úgy illik, hogy...
– mutatkozz be annak, akit a társaságból nem ismersz.
– mondd érthetõen a neved.
– nézz rá arra, akinek a nevedet mondod.
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3. Játsszátok el a bemutatkozást:
– új gyerek érkezik az osztályba.
– szüleid elvisznek a munkahelyükre.
Ne felejtsétek el, hogy bemutatkozáskor ki nyújthatja elõre
a kezét!

Jó, ha mondod ...
– Édesanyám, kenyeret akarok.
– Nem értem, Marika.
– Nagyon éhes vagyok.
– Elhiszem, kislányom.
– Adjon kenyeret!
– Még mindig nem értem.
– Édesanyám, kérek egy darab kenyeret.
– Most már értem. Itt a kenyér, tessék.
– Köszönöm, édesanyám.

Kérem és köszönöm karonfogva járnak.
1. Helyettesítsétek a ,,vajas kenyeret’’ más kérnivalóval, édesanya személyét más névvel!
Édesanyám, kérek vajas kenyeret.
Vajas kenyeret kérek, édesanyám.
Édesanyám, kérlek szépen, adjál vajas kenyeret.
Kenyeret kérek, édesanyám, vajasat.
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2. Hogyan lehet még kérni? Folytasd a mondatokat!
Légy szíves, adjál ...
Kérem szépen, hozd ide ...
Add ide, kérlek a ...

Legyen szíves, adjon ...
Kérem, mondja meg ...
Adja ide, kérem ...

Kinek szólhatnak a második oszlopba írt kérések?
3. Úgy illik, hogy ...
– ha többen vannak jelen, a kérésbe foglald bele annak
a nevét, akitõl kérsz.
– bármit kaptál, köszönd meg.
– ha adtál valamit másnak, és õ megköszönte, így válaszolj:
– Szívesen. Szívesen, máskor is. Nagyon szívesen.
Nem illik követelõdzni. Ügyelj kérésed hangerejére, hanglejtésére!
4. Hogyan kérnéd más-más személytõl a következõ dolgokat?

Jól teszed, ha ...
Tanulás után a gyerekek a napköziben játszottak. Vendégséget rendeztek a játékoknak.
Piroska mintás abroszt terített az asztalra. Elrendezte rajta
a tányérokat és az evõeszközöket. A tányér jobb oldalára került
a kés, bal oldalára a villa. A tortának kiskanalat tett a tányér
mögé. Nem feledkezett meg a szalvétáról sem. A gyümölcslének poharakat hozott. Még virággal is díszítette az asztalt.
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Már jöttek is a vendégek.
– Szervusztok! Kerüljetek beljebb! – fogadta õket Piroska.
A meghívottak nem érkeztek üres kézzel. Voltak akik virágot hoztak, mások pedig édességet.
– Köszönöm az ajándékokat. Gyertek, foglaljatok helyet!
A vendégek letelepedtek. A gyerekek finom ételeket hordtak az asztalra. Röfi malac meg se várta, hogy a háziasszony jó
étvágyat kívánjon, és megkínálja õket. Rögtön nekilátott az
evésnek. Csámcsogva tömte magába a szendvicset. Egyiket
a másik után. Aztán pedig a tortát kezdte habzsolni. Maszatos
csülkét az abroszba törülte. Mikor már mindent felfalt, felállt,
és távozott az asztaltól. Meg se köszönte a vendéglátást.
Mindenki megbotránkozva nézett utána. Piroska suttogva
kérdezte a gyerekektõl: ,,Máskor is meghívjuk Röfit?”

1. Beszéljétek meg, mit tett helytelenül Röfi malac!
Milyen háziasszony volt Piroska?
2. Úgy illik, hogy ...
– a vendég várja meg, míg a háziasszony jó étvágyat kíván,
és megkínálja az étellel.
– ne legyen falánk, ne vegyen túl sokat, hogy másoknak is
maradjon.
– használja minden ételhez a megfelelõ evõeszközt.
– törölje meg a száját, mielõtt iszik a pohárból.
– a kenyeret ne harapja, hanem törje.
– dicsérje és köszönje meg az ételt.
– a háziasszony pedig válaszoljon: ,,Kedves egészségedre!’’
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3. Húzd alá azt a mondatot, amelyiket udvariasabbnak tartod!
Elég volt, nem kell több.

Köszönöm, nem kérek többet.

4. Játsszatok el egy születésnapi uzsonnát! Legyen egy közületek a házigazda, a többiek legyenek a vendégek!

Jól mondod, ha ...
Péter beszélgetett nagymamájával.
– Nagyi, miért mondtad, hogy ne tegezzem a doktor nénit?
– Mert nem illik tegeznünk azt, aki jóval idõsebb nálunk,
vagy nem tartozik a családunkhoz. Õket magázni szoktuk.
– A felnõttek miért tegeznek le minket, gyerekeket?
– Az idõsebb jogán. De te továbbra is magázzad õket, lehet,
hogy késõbb javasolni fogják a tegezést.
1. Hogyan mondod ugyanazt tegezve és magázva?
Kérlek, vedd le a polcról!
Kérem, vegye le a polcról!
Tessék nekem levenni a polcról!
Hová mész délután?
Hová megy ön délután?
Hová tetszik menni délután?
Légy szíves, mondd meg, hány óra van!
Legyen szíves megmondani, hány óra van!
Tessék szíves lenni megmondani, hány óra van!
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2. Játsszátok el, hogy vásárolni mentek egy üzletbe, ahol nem
tegezhetitek az eladót!

Jól kérdezel, ha ...
– Mit süt, ángyom?
– Fánkot.
– Kinek süti?
– Látod:
– ipamnak, napamnak,
– kedves egy fiamnak.
– Hát az enyém hol van?
– Fent sütik a holdban.
(Gazdag Erzsi Mit süt, ángyom? c. verse)

1. Ha valamit tudni szeretnél, kérdezel, érdeklõdsz. Jó, ha
a kérdõszavak a mondat elején állnak. Pl.: Hol van a táskád?
Kérdõszavak: Ki? Hol? Mikor? Miért? Mit? Honnan? Stb.
Az ilyen kérdésnek ereszkedõ a hanglejtése.
Kérdezzetek a rajz alapján!

2. Úgy illik, hogy ...
– szólítsd meg azt, akitõl kérdezni akarsz.
– köszönd meg a kapott tájékoztatást.
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