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Sokszínû matematika
1-12. osztályosoknak
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
Írjunk
szépen, helyesen
Sünivel!
Második osztály

Vég Andrea

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

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

munkafüzet
második osztályosoknak

Hatodik, javított kiadás

Mozaik Kiadó – Szeged, 2019
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Szia!
Ebben a tanévben folytatjuk a mesék, történetek és versek pontos
megértésének gyakorlását. A munkafüzet ehhez nyújt nekünk segítséget. Egyre jobban megértjük majd, hogy mi a különbség a prózai
szövegek és a versek feldolgozása között. Az elsõ feladatokkal mindig
a beszédünket, kiejtésünket, beszédtempónkat, hangsúlyunkat és az
olvasási technikánkat javíthatjuk. Ezek után változatosan gyakoroljuk
a szövegfeldolgozás menetét. Válaszolunk kérdésekre, kiegészítünk
mondatokat, hibákat javítunk. Megszokjuk, hogy biztonsággal tájékozódjunk a szövegekben, pontosan idézzünk mondatokat. Sok olyan
feladattal is találkozunk, amelyek további gondolkodásra késztetnek.
A gyakorlatsorok zárásaként saját szavainkkal elmondjuk a történetek
lényegét. Így könnyebben megy majd a többi tantárgy tanulása is.
Szeretném, ha velem együtt te is igazán élveznéd az olvasást!
Regõ
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Napló egy hétrõl
1. Hányszor szerepel a sorban a nevetés szó? Írd a négyzetbe!
nevetés, nevelés, nevezés, nevetés, nevetés, heverés
2. Válaszolj a kérdésekre!
Hány órától lehetett a táborba érkezni?
Mikor volt vége a sportfoglalkozásnak?
Milyen hosszú volt az ebédidõ?
3. A napló alapján írd a hét napjai mellé a megfelelõ kifejezéseket!
kvízverseny, kézmûves-foglalkozás, focibajnokság, ismerkedés,
viccmesélés
hétfõ:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
4. Olvasd fel a rajzhoz tartozó viccet!

5. Te mivel töltötted a nyarat? Mesélj róla!
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A hazug bojtár
1. Olvasd fel a szópiramis szavait! Mondj mindegyikkel egy-egy
mondatot!
fut
futott
futottak
odafutottak
2. Egészítsd ki a mondatokat!
A bojtár az erdõ
Unalmában segítségért
Másnap a farkas

legeltette a nyáját.
a munkásoknak.
a juhokat.

3. Húzd alá a mondat helyes befejezését!
Másodszor a munkások azért nem segítettek a bojtárnak, mert
– nem hallották a kiáltását.
– nem akarták abbahagyni a munkát.
– nem hitték el, hogy bajban van.
4. Mondd el, hogy mi a történet tanulsága!
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A disznóölés
1. Olvasd fel a nyelvtörõt!
Mit sütsz, kis szûcs? Tán sós húst sütsz, kis szûcs?
2. Jelöld + jellel az igaz, – jellel a hamis állításokat!
A disznóölés napján a gyerekek nem mentek iskolába.
A munkában csak a szülõk és a gyerekek vettek részt.
A disznótorra érkezõ vendégek köszöntéssel léptek a házba.
A vendégek kóstolót kaptak a háziasszonytól.
3. Kinek mi a feladata?
böllér:
asszonyok:
4. Írd le helyes sorrendben a disznótor ételeit!
,

,
,

,

,

5. Olvasd fel a szövegbõl azt a mondatot, amelynek ezek a magánhangzói:

6. Voltál már disznótorban? Mesélj róla!
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A kis gömböc
1. Írd le, hogy hányszor szerepel a sorban a gömböc szó!
gömbös, gömböc, gombóc, görbe, gömböc, gömböc, gombóc
2. Egészítsd ki a meghatározásokat a megfelelõ szavakkal!
gömböc, szalonna, kolbász
A

kásás, fûszeres töltelékkel töltött

disznógyomor.
A

fûszerezett darált hússal töltött

disznóbél.
A

a disznó bõre alatti zsírréteg.

3. Számozással állítsd helyes sorrendbe, hogy kiket nyelt el a kis
gömböc egymás után!
középsõ leány

kondásfiú

katonák

legidõsebb leány

legkisebb leány

szegény ember

kapás emberek

szegény asszony

4. Hogyan hasadt ki a gömböc? Írd le a kérdésre válaszoló mondatrészt!

5. Képzeld magad a szegény ember helyébe! Mondd el így a mesét!
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Csepü, lapu
1. Írd le azt a szót, amelyik a szóhalmazban többször ismétlõdik!
pongyola – csepü – rokka – lapu – gongyola – zálog – játékos –
rongy – mondóka – gongyola – tarisznya – mosoly – gongyola

2. Válaszolj a kérdésekre!
Hány fõszereplõje van a játéknak?

Hogyan helyezkednek el a játékosok?

Mit nem szabad tenni a játékosoknak?

Ki ad zálogot?

3. Számozással állítsd helyes sorrendbe a játék mozzanatait!
A
A
A
A

bíró elveszi a zálogot.
játékosok elhelyezkednek.
játékosok énekelnek.
zálogos megnevezi, ki ad zálogot.

4. Sorolj fel példákat arra, hogyan lehet kiváltani a zálogot!
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A természet változásai márciusban
1. Olvasd hangosan a verset!
Illan a, tûnik a hó,
olvad a, reccsen a jég,
itt is, amott is a friss
fû ki-kidugja fejét,
bomlik a, pattan a rügy,
égre sivít föl a fütty,
fák közt surran a szél,
s a mély-kék ég üvegén
fecskecsapat csivitél.
(Szilágyi Domokos: Tavaszodik, részlet)

2. Egészítsd ki a mondatokat!
Az elsõ tavaszi hónap a
Nagyon

.
az idõjárás tavasszal.

A jellemzõ csapadék az

.

A növényeknek nagy szükségük van

.

3. Írd le, hányadik bekezdés legfontosabb szavait soroltam fel!
rügyek, fény, meleg, víz:
4. Rajzold le a szövegben említett virágot!
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