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A második osztályosok számára készült 
kötet lehetõséget ad az anyanyelvi
alapkészségek játékos gyakoroltatására. 
A kisdiákok változatos témák, figyelem-, 
emlékezet- és fantáziafejlesztõ feladatok
segítségével ismerkednek a magyar nyelv 
és irodalom világával. Igényes versek,
mesék, meserészletek segítik a gyerekek
irodalmi ízlésének formálását. A színes 
és színezésre lehetõséget adó rajzok
fenntartják a tanulók érdeklõdését,
kreativitásra ösztönöznek. 
A kötet lehetõséget biztosít a differenciált,
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.

Mozaik Kiadó: 6701 Szeged, Pf. 301., Tel.: (62) 470-101
Web: www.mozaik.info.hu; E-mail: kiado@mozaik.info.hu
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Ötödik, változatlan kiadás
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Mely dalok kezdõdnek
az alábbi ritmussal?

Elevenítsük fel az elsõ osztályban tanult dalokat! 

..................................................................................................................................

Nyuszi ül... Hogy a csibe...

Sándor napján...Mackó, mackó...Egy kis malac...Szólj, síp...

Háp, háp, háp... Hol jártál... Fecskét látok...

Hej, a sályi piacon... Egyél libám... Sötétes az erdõ...
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2. Írd le a mondóka ritmusának folytatását! Figyelj arra, hogy a ritmus-
vonalakat a magánhangzók fölé írd!

Sá  -  ri     né  -  ni      ve  -  ze   -    ti,

A  -  ki     lát  -  ja       ne  -  ve    -   ti,

Ki  -  csi     ko  -  csi              há  -  rom   csa  -  csi

Dö  -  cö  -  gõ,                         dö   -  cö  -  gõ,

Ben  -  ne   gye  -  rek             ki   -  csi     gye  -  rek

Gö  -  cö  -  gõ,                         gö   -  cö   -  gõ,

3. Milyen közlekedési eszközöket használtak régen az áruszállításra?
Rajzolj le egyet!

4. Találd ki a mondóka ritmusát és írd a magánhangzók fölé!
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5. Húzd meg az ütemvonalakat és a záróvonalat!

6. Szolmizáld! Melyik betûkotta párja? Jelöld csillaggal!

Melyik dal ritmusa ez? Karikázd be a rajzát!

szó szó szó szó lá mi szó szó szó szó lá szó mi

szó szó szó lá szó –

Szólj síp, szólj...

Gyertek lányok...

Eresz alól fecske fia... Mackó, mackó... Megy a kocsi...
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40. Írd le hangjegyekkel!

41. Írd le kiegészítve a tankönyv 36. oldalán található ritmust!

42. Írd le a hangszerek nevét!

....................................... ....................................... .......................................

....................................... ....................................... .......................................
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43. Írd be a hangoszlopba a betûkottás dal hangjait!

44. Írd le hangjegyekkel!

45. Alkoss többféle ritmuskíséretet a dalhoz!

46. Írd le hangjegyekkel!
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