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Írjunk
szépen, helyesen
Sünivel!
Elsõ osztály

Vég Andrea

Tankönyvcsaládunk célja,
hogy a gyerekek lépésrõl lépésre játékos
és életszerû feladatokon, saját
megfigyeléseiken és tapasztalataikon
keresztül jussanak el a matematikai
törvényszerûségek felismeréséhez. 
Könyveinkben kedves, humoros,
a matematikai tartalom lényeges elemét
megragadó ábrák találhatók.
A tanulók feladatmegoldására
elegendõ hely jut, színes négyzetrács,
vonalazás segíti a szép, tiszta,
áttekinthetõ munkát. 
A Számolófüzet lehetõséget biztosít
a mennyiségi és minõségi differenciálásra
egyaránt. Gyakorlásra, felzárkóztatásra
önállóan is jól használható. 
Tudásszintmérõ feladatlapok is
kapcsolódnak a tankönyvcsaládhoz.

A Mozaik Kiadó könyvajánlata alsó tagozatosoknak

Mozaik Kiadó: 6701 Szeged, Pf. 301., Tel.: (62) 470-101
Web: ww.mozaik.info.hu; www.tankonyvrendeles.hu
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Szia!

Szeptember óta sok újat tanultál. Megismerted a betûket,
egyre ügyesebben olvasol, írsz.

Ebben a kiadványban érdekes szövegeket találsz. Oldd meg
a hozzájuk kapcsolódó feladatokat! Figyelj jól! Olyan feladato-
kat is találhatsz, amelyeknek több jó megoldása is lehet.

Még elõfordulhat, hogy egy-egy írott nagybetût nem ismersz.
Írj helyettük piros színû kisbetût!

A válaszok leírásakor ne feledkezz meg a helyesírásról sem!

Jó munkát kívánok!
Regõ
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Min-den-na-pi é-le-tünk
A jó-tett

Szom-ba-ton reg-gel Kí-ra és a-nyu-ká-ja vá-sá-rol-ni
ment.

A bolt-ban ke-nye-ret, te-jet és saj-tot vet-tek. Kí-ra ké-
ré-sé-re egy cso-ki is a ko-sár-ba ke-rült. A pénz-tár-nál
tü-rel-me-sen vár-tak a so-ruk-ra. Mö-göt-tük egy i-dõs né-
ni állt. Egy ne-héz ko-sár volt a ke-zé-ben. Kí-rá-ék ud-va-
ri-a-san ma-guk e-lé en-ged-ték a sor-ban. A né-ni na-gyon
há-lás volt.

Fi-ze-tés u-tán Kí-rá-ék jó-ked-vû-en men-tek ha-za.

1. Kik a tör-té-net sze-rep-lõ-i? Húzd a-lá!
i-dõs bá-csi el-a-dó
Kí-ra i-dõs né-ni Kí-ra a-nyu-ká-ja

2. a) Ka-ri-kázd be a he-lyes vá-lasz be-tû-je-lét!

Mi-kor ment Kí-ra és é-des-any-ja vá-sá-rol-ni? 
t szom-bat reg-gel
b szom-bat es-te
c pén-tek reg-gel

Mit vet-tek a bolt-ban?
e gyü-möl-csöt, te-jet, ke-nye-ret
a fel-vá-got-tat, ke-nye-ret
i ke-nye-ret, saj-tot, te-jet

Mit kért még Kíra?
k pu-din-got 
sz cso-kit
m fagy-lal-tot
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Hol vár-tak tü-rel-me-sen Kí-rá-ék?
t a pénz-tár-nál
o a hús-pult e-lõtt
r a ke-nye-res pult-nál

Ki állt mö-göt-tük a sor-ban?
a egy i-dõs bá-csi
e egy i-dõs né-ni
é Kí-ra ba-rát-nõ-je

Mi-lyen volt a né-ni ko-sa-ra?
k köny-nyû
r pi-ros
l ne-héz

Mit tet-tek Kí-rá-ék?
e E-lõ-re en-ged-ték a né-nit.
a Tü-rel-met-le-nül vár-tak.
o E-lõ-re en-ged-ték a bá-csit.

Ho-gyan men-tek ha-za Kí-rá-ék?
k mér-ge-sen
s fá-rad-tan
t jó-ked-vû-en

b) Ol-vasd ösz-sze a be-ka-ri-ká-zott be-tû-ket!
Írd le a meg-ol-dást!

3. Dol-goz-za-tok cso-por-tok-ban! Be-szél-jé-tek meg, ho-
gyan se-gít-het-tek az i-dõ-sek-nek!
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Errõl a szóról sok embernek egy nagy testû bika jut az eszé-
be. Valójában ez az állat egy madár. Éjjel mély, bömbölõ
kiáltását hallhatjuk. Errõl a hangról kapta a nevét.

A nádasban él. Barna tollazata segíti a rejtõzködésben.
Szívesen fogyaszt békát, pockot, rovarokat.
Magyarországon védett madár.

(Herman Ottó)

1. Hány mondatból áll a szöveg? 

2. Hány szóból áll a második mondat? 

3. A szöveg alapján egészítsd ki a szavakat!

Természetközelben
A bölömbika

4. Színezd ki a madarak képei közül a bölömbika képét!

30
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Tudod-e?
A bölömbikát más néven dobosgémnek, vízibikának is
hívják.

6. A szöveg alapján írd be a szókapcsolatok hiányzó tagját!

; védettbömbölõ

;segíti a

fogyaszt;

5. Igaz ( ) vagy hamis ( )? Írd az állítások mellé a megfelelõ
betût!

A hangjáról kapta a nevét.

A nádasban él.

Nappal halljuk a hangját.

Szívesen fogyaszt növényi magvakat.

Fehér a tolla.

A bölömbika egy madár.
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