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szia!
Előfordult már, hogy nehezen igazodtál ki valamilyen dologban? Volt, 
hogy elbizonytalanodtál, mert nem értettél meg egy kiírást az iskolában? 
Esetleg nem tudtad, mit tegyél, ha egy plakáton elveszett cicáról olvastál? 
Ne aggódj! Mindenkivel előfordul, hogy nem ismeri ki jól magát egy szá-
mára addig idegen helyzetben. Ezt is, mint minden mást, meg kell tanulni.

A munkafüzetben olyan feladatokkal találkozhatsz, amelyek segítenek 
eligazodni a mindennapi dolgokban. Érdekesen, izgalmasan gyakorolha-
tod, hogy hogyan értelmezz képeket, ábrákat, rövid szövegeket.

A munkád során lehet, hogy valakinek a nevét vagy egy mondatot kell 
leírnod. A neveket és a mondatokat nagy kezdőbetűvel írjuk. Amíg nem 
ismered a megfelelő írott nagybetűt, írd át piros színessel ezeket a kez-
dőbetűket!

A megoldásaidat a munkafüzet digitális változatában ellenőrizheted. 
A kötetben van néhány furfangos, gondolkodtató feladat is, ezeket ( ) 
jelzi. A jó válaszokat a kötet 79. oldalán találod.
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Egyedül vásárolok

Mi hova való? Színezd ki a köröket a büfé tábláinak megfelelően!

 almalé  meggylé  alma  joghurt

 pogácsa  sajtos kifli  körte  tejszelet

 banán  zsemle  túrós batyu  meggyes táska

 kakaó  tej  baracknektár  sárgarépa

Mi az üzlet neve?

Mennyit kellett fizetnie Leának?

Mi volt a legdrágább?

 1. Figyeld meg alaposan a rajzot! Emlékezet alapján mondd el a tár
sadnak, mi minden kapható az iskolai büfében!

 2. tekintsd át a nyugtát, amit lea a büfében kapott! válaszolj 
a kér désekre!
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 a) Számozással állítsd helyes sorrendbe a mondatokat!

 Kérek szépen egy szendvicset salátával.

 Köszönöm, viszontlátásra!

 Mennyit kell fizetnem?

 Jó napot kívánok!

 b) Írj le két dolgot, amit szívesen megvásárolnál!

 3. képzeld el, hogy az uzsonnádat egyedül vásárolod meg az isko
lában! Mit mondanál a pultnál?

Fanni nem ehet tejtermékeket. Áron csak gyümölcsöt eszik.
Tomi diós kiflit és almát vett. Kitti dobozában háromféle dolog van.

 4. állapítsd meg, hogy melyik uzsonnásdoboz kié! Írd le a neve
ket! rajzolj az üres dobozba!
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séta a vadasparkban

 a) Írd le egy lapra emlékezetből, hogy milyen állatok vannak a képen, pl. 
zsiráf! Versenyezz a társaiddal, hogy ki tud több állatnevet felsorolni!

 b) Írd le, hogy ki számolta össze jól az állatokat!

 1. Figyelj meg mindent alaposan a rajzon!
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 2.	Mi	vagyok	én?	Írd	a	kártyák	alá	a	megfelelő	állatneveket!

 3.	Olvasd	el	a	mondatokat!	Karikázd	be	a	helyes	válaszok	betűjelét!
A zebrák nem magányos állatok. Ménesben legelnek és vonulnak.
Mi a ménes?
 A) A zebrák istállója.
 B) A zebra csíkjainak mintája.
 C) A zebrák csoportja.

A halak csak a vízben élnek. Kopoltyúval lélegeznek.
Mi a kopoltyú?
 A) A halak bőre.
 B) A halak légzőszerve.
 C) A halak tápláléka.
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Így gondozd az állatodat!

 a) Színezd ki zöldre az igaz állítások előtti kört!

 A ketrecben aranyhörcsög van.  Az etetőtálka üres.

 A ketrec szűk a hörcsög számára.  A kerék fontos.

 Az itatóból vízhez juthat az állatka.  Kevés a játék.

 b) Egészítsd ki a mondatokat!
kétszer,  előszobába,  elég,  mozogjon,  ennivalót

Az itatóban mindig  víz van.

Peti a ketrecet az  tette.

A kisfiú minden este friss  tesz a tálkába.

A ketrecet hetente  kell kitakarítani.

Nagyon fontos, hogy a hörcsög sokat .

 1. beszéld meg a padtársaddal, hogy mi látható pontosan a képen!
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 a) Színezd ki zöldre az igaz állítások előtti kört!

 A ketrecben aranyhörcsög van.  Az etetőtálka üres.

 A ketrec szűk a hörcsög számára.  A kerék fontos.

 Az itatóból vízhez juthat az állatka.  Kevés a játék.

 b) Egészítsd ki a mondatokat!
kétszer,  előszobába,  elég,  mozogjon,  ennivalót

Az itatóban mindig  víz van.

Peti a ketrecet az  tette.

A kisfiú minden este friss  tesz a tálkába.

A ketrecet hetente  kell kitakarítani.

Nagyon fontos, hogy a hörcsög sokat .

 2. Milyen állat van a képen? Írd a képek alá!

 

 a) Írd a hiányzó adatokat a megfelelő helyre!

 b) A válaszok közül színezd ki kékre azokat, amelyek a papagájra igazak, 
zöldre pedig azokat, amelyek a kutyára!

a lábainak száma ez fedi a testét a mellső végtagja

papagáj

szőr
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