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Írjunk
szépen, helyesen
Sünivel!
Elsõ osztály

Vég AndreaA munkafüzet 
az 1. osztályosoknak kínál
bõséges feladatot az alapvetõ
helyesírási ismeretek
gyakorlásához. A szerzõ által írt
rövid történetek mesekeretbe 
foglalják a tananyagot.
A meseerdõ állatairól szóló
vidám mesék olvasásra
serkentik a kisdiákokat,
ugyanakkor teljes mértékben
tartalmazzák az éppen
tárgyalandó nyelvi-helyesírási
ismereteket. Az íráskészséget
fejleszti a helyesírási
gyakorlatok mellett a másolás,
a tollbamondás és 
az emlékezetbõl írás. 
A meséket követõ sok rajzos
feladat megmozgatja a gyerekek
fantáziáját, és kis „pihenõt”
nyújt a nyelvtani gyakorlatok
között.

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

suni_1_osztaly.qxd  2013.02.13.  11:45  Page 1



10. kiadás

Mozaik Kiadó – Szeged, 2018

Vég Andrea

Írás- és helyesírás gyakorló
1. osztályosoknak

SÜNIVEL!

ÍRJUNK
SZÉPEN, HELYESEN
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A munkafüzetben található rövidítések:

Süni a nevem. Meseerdôben élek barátaimmal, Nyuszival, Röfivel, Egérkével
és még sok állattal együtt. Mindannyian az erdei iskola tanulói vagyunk, szor-
galmasan tanulunk szépen és helyesen írni.
Kirándulásra hívlak benneteket Meseerdôbe, ahol barátaimmal  együtt segítünk
nektek abban, hogy mindezt ti is elsajátítsátok. Fáradozásotoknak meglesz
az eredménye, ha sétánk során pontosan és figyelmesen dolgoztok.  

Tartsatok velünk!

KEDVES 
GYEREKEK!

Kösd össze!

Rajzold le!

Pótold a hiányzó betût!

Pótold a hiányzó szótagot!

Olvasd el!

Alkoss szavakat a betûkbôl!

Alkoss szavakat a szótagokból!

Karikázd be, keretezd be!

Válassz!

Húzd alá!

Önálló munka

Másolás írott szövegrôl írottan

Másolás nyomtatott szövegrôl írottan

Írás emlékezetbôl

Tollbamondás

Szótagolás
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A BETÛK

Az ábécé
Az erdei iskolában Mackó bácsi a tanító. Az állatgyerekek szívesen járnak

iskolába, mert szeretnek tanulni.
Mackó bácsi ma a betûk sorrendjét tanítja meg tanítványainak.
– No gyerekek, jól figyeljetek, mert ma az ábécét fogjuk tanulni! –

mondja a tanító bácsi.

1. Keresd a szavak párját! Dolgozz a minta szerint!

debeôskôhôôszló
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2. Másold le az ábécét az erdei iskola táblájáról!

3. Ha kíváncsi vagy rá, hogyan született az ábécé, akkor olvasd el az alábbi
versikét! Készíts rajzot a vershez!

Szürke csacsi ment a réten, – Á,
s utána sok göndör bárány, – Bé,
a juhász meg sípját fújta, – Cé,
így született a kis      Á – BÉ – CÉ.

(Szûcs Imre: ÁBÉCÉ)
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4. Melyik betûnek melyik betû a szomszédja? Írd a vonalra a hiányzó betû-
ket az ábécétábla segítségével!

5. Az alábbi állatok is keresik a szomszédjukat! Segíts nekik megtalálni õket!
Az állatok nevének írásakor a betûrendet kövesd a minta alapján!

hangya,  túzok,  görény,  szúnyog
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A SZAVAK

Mindennek van neve

Környezetedben minden élôlénynek és tárgynak van neve. Így van ez
Meseerdôben is.

pókháló

bagoly

odú
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1. Másold le a képen lévô élôlények nevét csoportosítva!

2. Másold le a képen lévô tárgyak nevét!

3. Fejtsd meg a találós kérdéseket a rajzok segítségével! Írd le a megfej-
téseket!

4. Betûkapcsoló

Fehér ház féllábon áll. Mi az?

Szõ, fon nem takács. Mi az?

állatoknövények
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