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Lassúné Ruskó Renáta
Nyelvtanoda
elsõ osztályosoknak
Az elsõ osztályosok számára készült kötet
az anyanyelvi alapkészségek játékos
gyakoroltatásával vezeti be a kisdiákokat
a nyelvtani és az irodalmi ismeretek
világába. A változatos témák, feladatok
fejlesztik a figyelmet, az emlékezetet
és a fantáziát. A gyerekek irodalmi
ízlésének formálását versek, mesék,
meserészletek segítik.
A színes és színezésre lehetõséget adó
rajzok fenntartják a tanulók érdeklõdését,
kreativitásra ösztönöznek. A kötet
lehetõséget biztosít az egyéni
és a kooperatív munkára is. A kiadvány
bármely hagyományos anyanyelvi
tankönyvhöz használható a tanórákon,
de a napköziben vagy otthon is.
Segítségével a gyerekek gyakorolhatják,
kiegészíthetik az anyanyelvi órákon
tanultakat.
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Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE
Munkafüzet elsõ osztályosoknak

Hatodik, változatlan kiadás

Mozaik Kiadó – Szeged, 2018
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1. Jelöld csillaggal azokat a dalokat, amelyeket ismersz!

Borsót fõztem...

Csigabiga gyere ki...

Bújj, bújj medve...

Bújj, bújj, zöld ág...

Hõc, hõc...

Nyuszi ül a...

Zsipp, zsupp...

Hogy a csibe...

Süss fel...

Húzz, húzz...

Csön-csön...

Esik az esõ...

2. Melyik állat szerepel a Bújj, bújj zöld ág… kezdetû dalban?
Színezd ki a rajzát!
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1. Maradj teljes csendben! Figyeld meg az utcáról behallatszó
zajokat, hangokat! Rajzold le, aminek a hangját hallod!

2. Rajzold le a dal szövege szerint a bárányt és a farkast!

3. Hangoztasd a ritmust, majd másold le!
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1. Rajzold meg a dallamvonalat! Szolmizáld!

2. Karikázd be a lá hang kézjelét!

3. Rajzold be a lá hangot a megfelelõ helyre!
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4. Szolmizáld! Mely dalok kezdõdnek így? Jelöld csillaggal!
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5. Ritmizáld a mondókát! Írd le a ritmust!

Egy-mást foly-ton
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6. Szolmizáld! Melyik dal kezdete? Jelöld csillaggal!
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