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ÁBÉCÉS OLVASÓKÖNYV . 1. OSZTÁLY

Szép Magyar Könyv díjat nyert alsós
tankönyvcsaládunk célja, hogy
a gyerekek lépésrõl lépésre játékos
és életszerû feladatokon, saját
megfigyeléseiken és tapasztalataikon
keresztül jussanak el a matematikai
törvényszerûségek felismeréséhez.
A fokozatosan felépülõ feladatok
biztosítják a tanulók sikerélményét
és önálló munkavégzésének örömét, így
természetes módon alakítják ki a logikus
gondolkodást és a számolási
eljárásokban való biztonságot.
Könyveinkben kedves, humoros,
a matematikai tartalom lényeges elemét
megragadó ábrák találhatók.
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Földvári Erika

elsõ osztályosoknak
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Bemutatkozom
Szeretnék bemutatkozni. A nevem Regõ, és én is most
kezdem az elsõ osztályt. Szeretnék társad lenni a tanulásban.
Sokat fogunk majd beszélgetni. Játszunk a hangokkal,
részekre bontjuk a szavakat. Együtt fedezzük fel a betûk
csodálatos világát.
A betûk tanulásához képek kapcsolódnak. Közülük sok
olyan, amelyek velem történt eseményeket örökítenek meg.
A képekbõl kiemelt kis rajzok segítenek a betûk megismerésében. A betûket ezután a versrészletekben keressük meg.
Ahogy ügyesedünk, meséket és történeteket olvasunk majd
önállóan. Találós kérdéseket fejtünk meg közösen. Lesz alkalmunk bábozásra, szerepjátékra, színjátszásra is.
Csupa érdekes, izgalmas kaland vár ránk.
Regõ
Kérlek, mutatkozz be te is!

Három csillag van az égen
három pajtásom van nékem,
egyik szõke, másik barna,
a harmadik aranyalma.
(népköltés)
5

Ms-1611_intolvkonyv_2013.qxd

2013.06.11.

10:34

Page 6

A kuckóm
Mesélj a képrõl!

Utánozd a hangjukat!

Mondd meg, hogy mely tárgyak körvonalait látod!
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Gyakorold a hangok helyes ejtését!
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Mi van a képen?
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Rendszerezd a szobádban található tárgyakat!
Találj ki jelzéseket a különbözõ polcokhoz!
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Így jutok az iskolába
Mesélj a képrõl!

Utánozd a hangjukat!
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Gyakorold a hangok helyes ejtését!
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Mi van a képen?
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Készíts autót színes papírból!
Hozzávalók:
színes papír, olló,
ceruza, ragasztó.
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– Brekeke, brekeke,
szegény béka nem lakik jól
sohase, sohase…
(Zelk Zoltán)

Olvasd össze a betûket!
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Melyik szóhoz tartozik kép?

bab bál báb bal zab láb

Olvasd el a szavakat! Mondj mondatokat!

be-le ba-sa ba-ba bá-ba bal-ta
báb-bal ba-lett bam-ba be-áll
bá-la bál-ba a-bál eb-be ab-ba
lá-ba tál-ba táb-la
Be-á-ta Be-a Bel-la Ba-bett
Pótold a hiányzó hangokat!
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Olvass!

ba-bát al-tat
bal láb-bal
bá-la mel-lett
se-bes láb
táb-la a-latt
bab-sa-lá-tát tá-lal
Mondd meg, hogy hány mondatban olvasható lánynév!

Be-á-ta ba-bát e-tet.
Es-te lát-tam a ba-sát.
Bel-la a tál-ba al-mát tett.
A táb-la mel-lett áll Be-a.
A bal-ta a bá-la mel-lett áll.
Be-se ba-bot áz-tat.
Bet-ta a táb-la a-lá állt.
Ba-bett lát-ta a ba-let-tet.
A tab-let-ta be-le-e-sett a lá-bas-ba.
Tegyél kék és piros korongokat az azonos szavakra!

tál-ba táb-la táb-la tál-ba táb-la
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Be-a bal-e-se-te
Be-a el-e-sett. A bal lá-ba se-bes lett. El-za
lát-ta a bal-e-se-tet. El-lát-ta a se-bet.

Készíts gyurmából gyümölcsöket!
Hozzávalók:
színes gyurma, gyurmatábla,
fogvájó vagy hurkapálca.

Figyeld meg a kisbetû írott alakját!
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zs Zs
Hátamon a zsákom,
Zsákomban a mákom.
Kilyukadt a zsákom,
Kihullott a mákom.
Aki szánja károm,
Szedje össze mákom!
(népköltés)

Olvasd össze a betûket!

ezs ózs ézs

zse zsó zsé

EZS ÓZS ÉZS

ZSE ZSÓ ZSÉ
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Olvass! Mondj mondatokat a szavakkal!

zsák zseb zsír zsúr zsong rizs
rozs rúzs pajzs
zsi-neg zsem-le zsi-nór zsi-vaj
zsi-zsik zser-bó zsi-ráf zsa-lu
zsen-ge vizs-la mor-zsa dé-zsa
mo-zsár da-rázs pá-zsit
ró-zsa má-zsa pa-rázs
zsi-bon-gó zseb-ken-dõt
ro-zso-mák e-le-mó-zsi-át
mor-zsál-tam dör-zsöl-tem
Zsó-ka Zsu-zsa Zsolt Zsi-ga
Mi a közös a szócsoportokban?

Zsó-fi-a
Zsó-ka
Zsa-nett
Zsu-zsan-na

bo-hóc
bû-vész
zsong-lõr
ma-nézs
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Olvasd el a szókapcsolatokat!

a nad-rá-gom zse-be
pon-to-zó zsû-ri
zsib-ba-dó láb
pu-ha pá-zsit
friss zsem-le
fi-a-tal zsi-ráf
mér-ges da-rázs
Zsa-nett le-ve-le
tisz-ta zseb-ken-dõ
Mondj minden mondathoz kérdést!

Ka-csa-zsí-ros zsem-lét et-tem u-zson-ná-ra.
A zsib-vá-sá-ron zsák-ba-macs-kát vet-tem.
Zsi-rá-fot lát-tam az ál-lat-kert-ben.
Zsír-kré-tá-val dol-go-zom.
Az üst-ben zsír ser-ceg.
Reg-ge-len-te zsú-folt a busz.
Er-zsi a pá-zsi-ton ját-szik.
Zsib-bad a jobb ka-rom.
Zsó-fi ró-zsát raj-zolt.
152
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Egy zsák mák
Zsák mák-ját a sün kam-rá-já-ba rak-ta.
– Hi-á-ba dug-tad el! Zsák-tól és mák-tól megsza-ba-dí-ta-lak! – vi-hog-ta a ró-ka.
Fog-ta a zsák má-kot, és sa-ját kuc-kó-já-ba
vit-te.
– Mit lá-tok! – cin-cog-ta a kis-e-gér. – Itt egy
e-gész zsák mák.
A kis-e-gér csend-ben ki-rág-ta a zsá-kot, és elhord-ta a mák fe-lét.
(Varga Katalin)

Válaszolj a kérdésekre!

Ho-vá tet-te a sün a má-kot?
Ki vit-te el a sa-ját kuc-kó-já-ba?
Ki hord-ta el a má-kot?

Figyeld meg a kisbetû írott alakját!
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A mi hazánk, Magyarország
Magyarországon élünk, a magyar az anyanyelvünk.
Az ország fõvárosa Budapest. Azért nevezzük fõvárosnak,
mert ez az ország legnagyobb városa. Itt élnek és dolgoznak azok az emberek, akik vezetik az országot.

Amikor az ország fontos eseményeirõl emlékezünk meg, a házakra, épületekre kitesszük a nemzeti
zászlót. A magyar zászló pirosfehér-zöld színû.
Az emberek különféle településeken élhetnek.
A nagymamáék falun laknak. Ott jól ismerik egymást
az emberek.
A házak mögötti kertekben növényeket is lehet termeszteni. Az udvar végében istálló és ólak állnak. Nagymamáék tyúkokat, disznókat és lovat tartanak.
216
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Az utcán sokan kerékpárral közlekednek. Csak néhány
kis boltban lehet vásárolni.
Mi városban élünk, Szegeden. A városban olyan sok
ember lakik, hogy nem ismerhetünk mindenkit.
A házunk tízemeletes. Nincs saját udvarunk, csak
a játszótéren játszhatunk.
Az utcán autóbuszok, villamosok és trolibuszok szállítják az embereket. Nagyon sok személyautó közlekedik.
A forgalmat jelzõlámpák irányítják.
Szüleinkkel együtt nagy üzletekben, bevásárlóközpontokban vásárolunk.

Menj el az iskolai könyvtárba! Keress olyan könyvet,
amelyben a saját lakóhelyedrõl olvashatsz! Gyûjts
fényképeket az épületekrõl, parkokról!
Játsszatok a barátaiddal idegenvezetést!
Ki tud többet a lakóhelyetekrõl?
217
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Pünkösd
Május utolsó hetében a nagymamához utaztam. Ott
láttam az utolsó tavaszköszöntõ ünnepet, a pünkösdi
király választását.
A fiúk ügyességi próbákat tettek, s a legügyesebbet
választották királynak.
A lányok pünkösdi királynét választottak. A királyné
fehér ruhába öltözött, fejére koszorút és fátylat borítottak. Két kislány ment elöl, kettõ hátul, s középen a pünkösdi királyné. Bekopogtak a házakhoz, hogy bemutassák
a királynét. A lányok énekeltek:
Mi van ma, mi van ma?
Piros pünkösd napja
Holnap lesz, holnap lesz
A második napja.
Jó legény! Jól megfogd
Lovadnak kantárját!
Hogy el ne tapossa
A pünkösdi rózsát!
Amikor befejezték az éneket,
háromszor magasra emelték
a királynét, s ezt mondták:
Ekkora legyen a kendtek kenyere!
Ekkora legyen a kendtek búzája!
274
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A lányok a játékért és a jókívánságért süteményt,
diót, almát kaptak.

A

Én

pün - kös - di

é - de - sem,

ró

-

zsa

én ked - ve - sem

Egyet szakasztottam,
El is hervasztottam.

ki - haj - lott az

út

-

ra,

sza - kíts e - gyet

ró

-

la.

Tejbe vajba fürösztöttem,
Hóba szalasztottam.
(népköltés)

Május végén izgalommal várjuk az óvodásokat. Eljönnek megnézni, hogy milyen az iskola. Készítünk nekik
egy-egy könyvjelzõt ajándékba.

Hozzávalók:
színes papír, olló.
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