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1. Másold le írott betûkkel!

4. Másold le írott betûkkel a szavakat, majd rajzold le ôket!

3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!
 b c cs d dz dzs f g gy h

 j k l ly m n ny p q r

 s sz t ty v w x y z zs

Javítás

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!



4

1. Másold le írott betûkkel!

4. Másold le!

3. Írd le írott betûkkel!

Javítás

 E F G H J L T V Y

5. Írd le a nevedet írott betûkkel!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel!



1. Másold le írott betûkkel!

    Rajzold le!

Javítás

2. Csak a virágok nevét írd le írott betûkkel!

           paprika, rózsa, banán, pipacs, ibolya, szôlô, viola, barack, tulipán

3. Összekeveredtek a szavak betûi. Rakd ôket helyes sorrendbe! Írd le helyesen írott betûkkel!
           rány                           ójah                           jákté                           ábort

4.  Írd le a nevüket 
írott betûkkel!

5. Álló egyenessel bontsd szavakra! Írd le a mondatot írott betûkkel!
   Újraiskolábajárunk.

6. Tollbamondás:

5
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3. Írd le írott betûkkel!
    pad                         betûk                         számok                         iskola

6. Tollbamondás:

2. Másold le írott betûkkel!

 û p cs a l j f sz m ty

 G H F N V Zs J E Sz L I

4. Állítsd helyes sorrendbe a szótagokat! Írd le a szavakat írott betûkkel!

-ka tás- fes--ték -zó -nal-vo-

5. Egészítsd ki a mondatot! Írd le a hiányzó szót írott betûkkel!

    Másold le a mondatot írott betûkkel!

Már második osztályba                                         .

Javítás

Év eleji felmérés
1. Másold le írott betûkkel!



4.  Írd le a képek ne -
vét írott be tûkkel!

5. Másold le a mondatokat írott betûkkel! (Sebôk Zsigmond: Cicaiskola Ok. 12. o.)

Javítás

7

1. Másold le az írott betûket!

i  í  u  u  ü  û  t

2. Írd le a nyomtatott betû írott párját!
 i û t u í t û ú t ü

3. Másold le a szavakat írott betûkkel!

6.  Fehér Klára A csodálatos radírgumi címû elbeszélésébôl (Ok. 16. o.) 
   gyûjts i, í, u, ú, ü, û, t be tût tartalmazó szavakat!

7. Tollbamondás:

HSzV
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6.  Másold le Károlyi Amy Aranyablak címû versébôl (Ok. 9. o.) a harmadik versszakot!

2. Másold le írott betûkkel!

1. Folytasd a betûk írását!

    n   m   p

3. Egészítsd ki a megfelelô betûvel: n – nn, p – pp, m – mm! Másold le írott betûkkel!

4. Írd le írott betûkkel a szavakat a megfelelô kép alá!   papa, nôvérem, mama

5.  Másold le a mondatokat írott betûkkel! 
Mama és a nôvérem megjött az utazásból. Nagyon megörültünk.

Javítás

7. Tollbamondás:

HSzV

          



1. Folytasd a betûk írását!

5. Írd le a nevüket a kép alá írott betûkkel!

9

c   o   ó   ö   ô

2. Másold le írott betûkkel!

3. Egészítsd ki a szót a megfelelô betûvel: c, o, ó, ö, ô! Másold le írott betûkkel!

4.  Írd le írott betûkkel!
cím dió comb cipô vödör

Betûrendben is írd le az állatok nevét írott betûkkel!

6. Alkoss két mondatot két állat nevével!

Javítás

7. Tollbamondás:
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Javítás

5. Másold le a közmondást a vers végérôl!

1. Folytasd a betûk írását!

    a   á   d

2. Másold le írott betûkkel!

3.  Pótold a hiányzó betût különbözô mássalhangzóval! Írd le a szót írott betûkkel! 
Rajzold is le!

    Másold le a mondatot írott betûkkel! Apa és anya a szüleim.

4.  Weöres Sándor Sehallselát Dömötör címû versének (Ok. 7. o.) harmadik versszakából 
másold le írott betûvel a foglalkozásokat!

    Írd le ôket írott betûkkel betûrendben!

6. Alkoss mondatot a szavakkal a vers alapján! Írd le írott betûkkel!
 ordítani Dömötör csak bír

7. Tollbamondás:

HSzV

HSzV



6. Írd le a képek nevét írott betûkkel! Alkoss velük mondatot!

Javítás
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1. Folytasd a betûk írását!

    r   v   w
2. Másold le írott betûkkel!

3. Egészítsd ki a szót a megfelelô betûvel: v, r! Másold le írott betûkkel!3. Egészítsd ki a szót a megfelelô betûvel: v, r! Másold le írott betûkkel!

4. Folytasd a szópárok írását írott betûkkel!

   Alkoss mondatokat az egyik szópárral!

5. Írj szavakat többféle magánhangzó beillesztésével!
 v . r k . r . k
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   Válassz ki egy szópárt! Írj velük írott betûkkel mondatokat!

3. Folytasd a megkezdett szabály szerint!

4. Fejtsd meg a találós kérdést a Levelek hullása címû olvasmányból (Ok. 25. o.)!
    Írd le írott betûkkel, melyik évszakról szól!

Javítás

1. Folytasd a betûk írását!

    e   é   l   b

2. Másold le írott betûkkel!

    Alkoss az évszakról egy mondatot! Írd le írott betûkkel!

5. Kösd össze az összetartozó szavakat! Írd le írott betûkkel!
    hideg  meleg   lepergô   kikelet
  nyár   tél    ébredô      levél

6. Tollbamondás:

HSzV



4. Pótold a mondatot!

Javítás

13

1. Folytasd a betûk írását!

    f   h   k   

2. Másold le írott betûkkel!

   Írd le írott betûkkel betûrendben is az állatok nevét!

3. Alkoss szavakat az összekevert betûkbôl! Írd le ôket!
lah pkó ékab kafó fkcsee

Ôsszel elköltöznek a       .

(mik?)

   Másold le a mondatot írott betûkkel!

5.  A Levelek hullása címû elbeszélésbôl (Ok. 25. old.) gyûjts f, h vagy k betût 
tartalmazó szavakat! Írd le ôket!

6. Tollbamondás:

HSzV
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3. Írd le a nevüket írott betûkkel!

5. Pótold a mondatot, majd másold is le írott betûkkel!

1. Folytasd a betûk írását!

            j     g

2. Másold le írott betûkkel!

mik?

A                                        is útra kelnek.

6.  Petôfi Sándor Itt van az ôsz, itt van újra... címû versébôl (Ok. 24. o.) másold le írott 
betûkkel az utolsó versszak elsô két sorát!

Javítás

7. Tollbamondás:

4. Folytasd a minta szerint!4. Folytasd a minta szerint!

HSzV



5.  Móra Ferenc Levelek hullása címû elbeszélésébôl (Ok. 25. o.) másold le írott betûkkel 
Petôfi Sándor versét!

Javítás

15

1. Folytasd a betûk írását!

            s     cs

2. Másold le írott betûkkel!

3. Keresd a párját! Másold le a szót írott betûkkel, majd írd le betûrendben is!
 csi-   ka-   kecs-   macs-
  -csa   -be   -ka      -ke

    A pótolt szavakkal alkoss mondatokat! Írd le írott betûkkel!

4. Folytasd a minta szerint!

HSzV
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1. Folytasd a betûk írását!

z     zs     sz

2. Másold le írott betûkkel!

3. Cseréld ki az egyjegyû mássalhangzót kétjegyû mássalhangzóra! Egy másik szót kapsz.

    A pótolt szavak közül az egyikkel alkoss mondatot!

4. Folytasd! Ügyelj a mássalhangzó hosszúságára!

    Az évszakokkal alkoss mondatot! Írd le írott betûkkel!

5.  Másold le Az égig érô mesefa címû magyar népmese (Ok. 58. o.) elsô három 
mondatát írott betûkkel! Ellenôrizd a munkádat! Hány percig dolgoztál?  

Javítás

HSzV
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1.  Másold le írott betûkkel!

y     gy     ny     ty     ly

2. Másold le írott betûkkel!

3. Írd le írott betûkkel! Jegyezd meg a helyesírásukat!
 lyuk lyukas lyukat lyukasztó

 folyó folyik folyás folytat

 hely helye helyes helytelen

 petty pettyes pettyesen

 gally meggy hattyú könnyû

4.  Devecseri Gábor Állatkerti útmutató címû versrészletébôl írd ki azokat a szavakat, 
amelyekben jvagy lytalálható!

 Nyílt tengeren jár a gálya, Szárny a karja, csôr a szája,
 épp felette száll a gólya, csôre hegyén csüng a pólya.

5.  Tollbamondás:

Javítás
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1.  Másold le írott betûkkel!

x     y     dz     dzs

2. Másold le írott betûkkel!

3. Egészítsd ki a mondatokat, majd másold le ôket írott betûkkel!

A méreg. Hívtam egy .
mi? mit?

4. Írd le a szavakat írott betûkkel!
bodza lándzsa maharadzsa

5.  A vásárok hangulatát idézi ez a népi rigmus. Másold le az elsô öt sorát írott be tûkkel!
      Asszonyok, asszonyok!    Sárga madzag!

Gatyamadzag, Nem dicsérem:
Vékony madzag, Jól megmérem,
Vastag madzag, Tessék, kérem!

6.  Tollbamondás:

Javítás




