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szia!
Már jól ismered a betűket. Ügyesen olvasol szavakat, mondatokat. Ugye, 
nagyszerű érzés, hogy a meséket már önállóan is el tudod olvasni?

Az olvasás azonban nem csak örömet szerez. Aki tud olvasni, az köny-
nyebben eligazodik a hétköznapi helyzetekben is.

A munkafüzet feladatai ahhoz nyújtanak segítséget, hogy ügyesen bol-
dogulj otthon, az iskolában és más helyszíneken.

Megtanulod például, hogy mit jelentenek a különféle ábrák. Megérted, 
hogy mi a különbség a mese és a valóság között. Le tudod olvasni a far
sangi tombolajegyedről, hogy mit nyertél. Megfelelő ajándékot tudsz vá-
lasztani a barátod születésnapjára. Egyszerű recept alapján ízletes ételt 
készíthetsz. Ugye, mindez milyen izgalmas? Ezek és további érdekes dol-
gok várnak a munkafüzetben.

A munkád során lehet, hogy valakinek a nevét vagy egy mondatot kell 
leírnod. A nevek és a mondatok kezdőbetűjét megkülönböztetjük, ezért 
írd át őket piros színessel!

A megoldásaidat a munkafüzet digitális változatában ellenőrizheted. 
A kötetben van néhány furfangos, gondolkodtató feladat is, ezeket ( ) 
jelzi. A kötet 79. oldalán találod a jó válaszokat.
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 5.	Írd	a	mondatok	mellé	a	megfelelő	szavakat!

Bútordarab, ülünk rajta.  

Papírt, textilt vágunk vele.  

Ezzel esszük a levest.  

Vizet ihatunk belőle.  

A lábunkat védi.  

kanál cipő pohár szék olló

kéz

autó

nyár

lépcsôház

kék

íróasztal

villamos

fiók

tavasz

zongora

villa

kormánykerék

vonat

olvasólámpa épület

láb

billentyû izzó

kanál

citrom

banán

zöld

 6.	Keresd	a	szavak	párját!	Színezd	velük	megegyező	színűre!	 
Mondd	el,	hogy	miért	tartoznak	össze	a	szópárok!

 7.	Olvasd	el	a	szavakat!	Színezd	a	kérdések	keretével	azonos	szí-
nűre	a	megfelelő	szavakat!	Rajzolj	hozzájuk	képeket!
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 7. olvasd el a szavakat! színezd a kérdések keretével azonos szí-
nűre	a	megfelelő	szavakat!	Rajzolj	hozzájuk	képeket!

ibolya róka

kifli

sajt cipő

ceruza
furulya szalagfelvágott

lángos

tulipán

körte

Melyik állat?Melyik hangszer?

Melyik tejtermék?Melyik gyümölcs?
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 3.	Melyik	játékra	igaz	mindegyik	mondat?	Keretezd	be	kékkel!		( )

 2.	Melyik	mondat	tartozik	a	képhez?	Másold	le!

Gabi az apukájával focizik.

Gabi az anyukájával sétál.

Gabi az apukájával sétál.

Luca nagy fagyit kapott.

Luca kis adag fagyit kapott.

Luca nagy krémest kapott.

Saci a parkban tornázik.

Saci a játszótéren rollerezik.

Saci a parkban rollerezik.
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 3.	Melyik	játékra	igaz	mindegyik	mondat?	Keretezd	be	kékkel!		( )

Az alakja gömbölyű.
Közel van a focilabdához.
Pöttyök díszítik.
A színe nem zöld.
Van rajta piros szín.
Nincs rajta sárga szín.

A néni kinyitotta az ablakot.

A néni kinyitotta az ajtót.

A néni becsukta az ajtót.

Morzsi az úttesten fut.

Morzsi egy faággal játszik.

Morzsi egy labdával játszik. 
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Kalandozás	Időországban
 3.	Számozással	állítsd	időrendbe	a	mondatokat!

 1.	Hogyan	nevezzük	 a	napszakokat?	Színezd	 a	 szavakat	 a	 napi-
rend	alapján!

reggel délelőtt dél délután este

Írd a tevékenységeket a megfelelő időpontokhoz!
vacsora,  a tanórák kezdete,  lefekvés,  ebéd,  játék,  ébredés,  tízórai

 2.	Válaszolj	a	kérdésekre	a	padtársadnak!

7 óra

8 óra

10 óra

12 óra

4 óra

7 óra

9 óra

 4.	Színezd	a	mondókának	megfelelő	színekkel	a	képkereteket!

Mit csinálsz vasárnap
– hajnali 4 órakor? – délután 3 órakor?
– délelőtt 11 órakor? – este 8 órakor?
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Délben a nagymamámnál ebédeltem.

Délután 4 órakor a barátommal játszottam.

Reggel 8 órakor ébredtem fel.

Este 8 órakor lefekszem aludni.

Délelőtt a könyvtárban voltam.

 3.	Számozással	állítsd	időrendbe	a	mondatokat!

Hétfőn: macska ül a lépcsőn, 
Kedden: a szeme se rezzen, 
Szerdán: felmászik a létrán, 
Csütörtökön: egerészik, 
Pénteken: csak heverészik, 
Szombat: neki szabadnap, 
Vasárnap: már bulizhat!
                (Mentovics Éva: Kiszámoló)

 4.	Színezd	a	mondókának	megfelelő	színekkel	a	képkereteket!
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