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Környezetünk
titkai
tankönyvsorozat
1-4. osztály

M·ZAIK

Matematika
egészségnevelés
anyanyelv
alsó
tagozatosoknak

Az Európa legjobb tankönyve Ezüst-díjjal
kitüntetett tankönyvsorozat kiválóan
alkalmas a tanulók természettudományos
mûveltségének megalapozására.
A feladatok mellett versrészletek,
mondókák, találós kérdések, játékok
színesítik az órát. A könyvek a környezet
szeretetére, egészséges életmódra,
valamint a természettel és
embertársainkkal való harmonikus
együttélésre nevelnek.
Az újszerû forma nem csupán
a könnyû áttekinthetõséget biztosítja,
hanem egyszerû „vázlatot” is ad
a gyerekek kezébe, segítve a tanulást,
a tudásanyag rendszerezését.
A tankönyvek a nagy sikerû
A természetrõl tizenéveseknek sorozat
elõzményeként készültek, közvetlenül
elõkészítve ezzel a felsõ tagozatos
természetismeret tanítását.

Földvári Erika

FOGALMAZÁS
Munkatankönyv

3

M·ZAIK

M·ZAIK

M·ZAIK

M·ZAIK

M·ZAIK

Mozaik Kiadó . 6701 Szeged, Pf. 301., Tel.: (62) 470-101, 554-660
E-mail: kiado@mozaik.info.hu; Honlap: www.mozaik.info.hu

MS-2506U

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

MS-2506U_Magy-ny-gyak2o_2018.qxd

2018.05.22.

11:25

Page 1

Dr. Galgóczi Lászlóné

Magyar nyelvi
gyakorló
kisiskolásoknak

2
Ötödik,
változatlan kiadás

Mozaik Kiadó – Szeged, 2018
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Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntelek benneteket a második osztályban!
Már elsõben megtanultatok írni, olvasni. Idén azonban egy új tantárggyal,
a magyar nyelvtannal is megismerkedhettek. A magyar nyelvrõl,
annak helyesírásáról tanultok majd.
A munkafüzet érdekes, játékos feladatai segítik a gyakorlást a tanítási
órákon vagy otthon. A
-gal jelölt gondolkodtató fejtörõk megoldása
nem könnyû. Legyetek kitartóak, biztosan sikerül megtalálnotok
a jó válaszokat!
A feladatok között olyanokat is találtok majd, amelyeket párban vagy
csoportmunkában is elvégezhettek. Munka közben figyeljetek egymásra,
hallgassátok meg társatok véleményét! Ha tetszenek a munkafüzetben lévõ
versek, versrészletek, meg is tanulhatjátok õket. A könyvtárban pedig
megkereshetitek az órán megismert költõk más verseit is.
A munkafüzet a Magyar nyelv kisiskolásoknak címû tankönyvhöz készült.
Tanítótok segítségével megtanulhattok tájékozódni az Ablak-Zsiráf címû
gyermeklexikonban. Ha nem vagytok biztosak egy-egy szó helyesírásában,
ellenõrizhetitek azt A magyar helyesírás szabályai címû könyv Szótár
fejezetében. Használjátok minél gyakrabban!
Az eredményes tanulás érdekében fogadjátok meg
a következõ jó tanácsokat!
Mindig pontosan olvassátok el az utasítást!
Gondolkodjatok a feladat megoldása elõtt!
Ha valamit nem értetek, kérjetek segítséget a tanítótoktól!
Ellenõrizzétek, amit leírtatok!
Dolgozzatok örömmel, kitartással!
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Szalai Borbála
Ábécé
Megtanultam
az ábécét!
Minden betût ismerek!
Figyeljetek,
ábécében
hogy fújom a neveket!
Anna, Árpád,
Bori, Cili,
Csilla, Dóra, Emõke,
Éva, Flóra,
Géza, Gyurka,
Helén, Irén, Jenõke.

4

Kati, Laci,
Misi, Nóri,
Ottó, Ödön, Palika,
utánuk jön
Rozi, Sári,
Szilvi, Tomi, Ulrika.
No, de várj csak!
Hol marad el
Vili, Zoli s a kis Zsolt?
Az ábécé
végén jönnek:
õk zárják a betûsort.
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MIT JELENT SZÁMUNKRA
A MAGYAR NYELV?
Már elsõ osztályban megtanultál írni, olvasni. Ezzel egy idõben sok érdekes
dolgot is felfedezhettél a magyar nyelvrõl. Emlékezz a tanultakra!

1. Rajzold le, majd meséld el, hogy mit csináltál legszívesebben a nyáron!

Milyen nyelven mesélted el élményeidet?

2. Válaszolj a kérdésekre!
Milyen nyelven beszélünk, olvasunk, írunk az iskolában?
Melyik nyelv az anyanyelved?

3. Búvárkodj az Ablak-Zsiráf címû gyermeklexikonban! Keresd meg az alábbi
címszavakat tanítód segítségével! Másold a szavak mellé, amit a lexikonban
olvastál!
anyanyelv:

magyar:

5
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Ki hogyan beszél?
1. A képeken mindenki valahogyan közli mondanivalóját. Hogyan? Mondd el!

2. Játsszátok el azt, ahogyan a képen beszélnek!
6

MS-2506U_Magy-ny-gyak2o_beadas2013.qxd

2013.07.30.

10:32

Page 15

A HANGOK ÉS A BETÛK
1. Melyik hangot ejtik ki a gyerekek? Ejtsétek ki! Figyeljétek meg egymás
szájmozgását! Írd a rajzok mellé a megfelelõ betût (á, e, ó, í)!

2. a) Vegyél nagy levegõt! Nagy ajakmozgással ejtsd ki a következõ hangokat!
a b é í f ö l m u r s z t õ
b) Karikázd be azokat a betûket, amelyek hangjainak kiejtésekor a tüdõbõl
kiáramló levegõ nem ütközik akadályba!

3. Írd le az ábécé hiányzó betûit!

4. Olvassátok fel nagy ajakmozgással, majd játsszátok el a Csip-csip csóka címû
magyar népi mondókát! Írd a sorok mellé a magánhangzókat jelölõ betûket!
Csip-csip csóka
vak varjúcska,
jó volt-e a
kisfiúcska?
Ha jó volt a
kisfiúcska,
ne csípd meg õt,
vak varjúcska.

15
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5. Írj olyan szavakat, amelyekben az alábbi magánhangzók vannak!
Pl.: é e – rétes, krémes
e é
ö e
a á

6. Betûcsiga – társasjáték. A játékot párban is játszhatjátok. Szükségetek lesz egy
dobókockára és két játékfigurára.
A játék menete: Az a játékos kezdhet, aki a dobókockával nagyobb pontértéket dob. A játékosok felváltva dobnak a dobókockával. Annyit léphetnek
elõre, amennyit a kocka mutat. Amelyik betûre lép a játékos, annak a hangjával kezdõdõ szót kell mondania. Ha a játékos nem tud mondani egy szót
sem, míg a társa hármat számol, akkor a játékostársé a lehetõség. Õ jutalomként elõre léphet két mezõt. Az a játékos, aki nem tudott megfelelõ szót
mondani, visszalép két mezõt.
A játékot az nyeri meg, aki hamarabb eléri a CÉL-t.

16
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SZÖVEG – MONDAT – SZÓ
Szöveg szóban és írásban
1. Figyeld meg a képeket! Mesélj róluk! Válaszd ki a képek alá illõ mondatokat!
Másold le õket írott betûkkel!
A kisfiú elaludt. Ákos alváshoz készülõdik. Édesanyja mesél neki.

2. a) Nézd meg az alábbi rajzokat! Meséld el összefüggõ mondatokkal a történetet! Ezután játsszátok is el!

b) Adj címet a történetnek!
c) Írj a képek alá egy-egy mondatot! Adj nevet a kislánynak!

55
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Szöveg szóban és írásban
3. a) A képek alatt egy-egy mondatot olvashatsz. Találj ki egy történetet, és adj
címet neki! Csoportokban is dolgozhattok.

A másodikosok a parkban
sétáltak.

Színes faleveleket, makkot,
gesztenyét gyûjtöttek.

b) Rajzold le a történet folytatását! Írj önállóan egy-egy mondatot a rajzok
alá! Mondd el a teljes történetet a rajzok alapján!

56
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