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Új tanévet kezdünk
1

1

Egészítsd ki a mondatokat!
Rajzolj egy képet magadról!

Én ________________ vagyok.
A _________________ osztályba járok.

2

Így viselkedsz helyesen.
Rajzolj a négyzetekbe!

Tanszereimet
rendben tartom.

Gondosan elkészítem
a házi feladataimat.

Pontosan érkezem
az iskolába.

Jelentkezem.

Udvariasan
köszönök.

Tekintettel vagyok
a társaimra.
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Ki kicsoda?

1

2

?

Írd be a rokonaid keresztnevét!

Érzéseim

3
öröm
irigység

düh
csalódás
gyász

félelem
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Egy napom

1

Egy nap _____ órából áll.
24 óra azt is jelenti: _____ óra vagy éjfél.
Délután:
1 óra = _________

2 óra = _________

3 óra = _________

4 óra = _________

5 óra = _________

6 óra = _________

2

Felelj a kérdésekre!

Mikor kelsz fel?

_____________

Mikor mész aludni? _____________

Mikor vacsorázol?

_____________

Mikor játszol?

_____________

Mikor írod a házi feladatokat? _____________
Mikor van vége a tanításnak?

_____________

Mikor tízóraizol? _____________

Mikor tévézel? _____________

Az idő mérhető

5

Egészítsd ki!
naptár

stopperóra

ébresztőóra

konyhai időzítőóra

a futás:

____________

az alvás:

____________

a főzés:

____________

az idő:

____________

a játék:

____________

homokóra
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1

Különféle családok
Olvasd el a különféle családokról szóló szövegeket!
Családban élek: / Nagycsaládban élek:
Van még két testvérem. Nagyszüleim is velünk élnek.
Ők vigyáznak ránk, ha szüleim dolgoznak.

Egyedül élek az édesapámmal:
Édesanyám sajnos nem lakik velünk.
Mindig a hétvégén találkozunk vele.

Egy mozaikcsaládban élek:
Édesanyámnak van egy új barátja. Neki van egy fia.
Nemrég született kistestvérünk.

Örökbefogadott gyerek vagyok:
Amikor kisbaba voltam, akkor fogadtak örökbe. Saját gyerekük
nem született a szüleimnek. Nagyon szeretem őket.

2

Írj egy rövid szöveget a te családodról!
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Hol élünk?

7

pince
padlás
emelet
mosókonyha
kazánház
szeméttároló
kert
belső udvar
házmester
lépcsőház szénapadlás felvonó (lift)
iroda
éléskamra
istálló
garázs
konyhakert
üzlet
egy emelet
családi ház

többemeletes ház

több emelet
lakóház

parasztudvar

8
Felismered ezeket a virágokat?
Írd a vonalra a nevüket,
és színezd ki őket!

Virágok a réten
pipacs
százszorszép
harangvirág
margaréta gyermekláncfű búzavirág
réti zsálya

A cserjék termései
1

9

Írd a számokat a megfelelő képekhez!
szeder

mogyoró

bodza

Vigyázz! A bodza nyersen mérgező!

2

Néhány termés mérgező, nem élvezhető!
Karikázd be a mérgezőket pirossal!
Írd a számokat a megfelelő képekhez!
nadragulya

galagonya

kányabangita

csipkebogyó

kökény

10

Tápláléklánc a réten

sas

földigiliszta
cinege
patkány

katicabogár

méh

vakond
patkány

hernyó
patkány

pocok

Növények

szöcske

tehén
patkány

Írd az állatok nevét a vonalra!
Növénnyel táplálkozik:

_______________________________________

__________________________________________________________
Hernyóval táplálkozik:

_______________________________________

Szöcskével táplálkozik: _______________________________________

A ganajtúró bogár és a pók

1 fej

11

2 tor

4 lábak

1 állkapocs

3 potroh

5 csápok

2 csáprágó

3 fejtapogató és tor
4 potroh

5 pontszem

6 fonószemölcs
7 nyolc láb

12
1

2

A hangya
fej

potroh

tor

állkapocs

lábak

szemek

csápok

Soha ne rombold le szándékosan a hangyabolyt,
mert az egész hangyaállamot zavarod meg!

éléskamra

A királynő lerakja
a tojásokat.

keltető

járatok

A réten
1

13

A pillangó
fej

tor

potroh

előszárny

2

pontszem

2 lábak

csápok

hátsó szárny

A margaréta
levél

virág

szár

gyökerek

porzó

rügy
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1

A káposztalepke
Jelöld be x-szel a helyes állítást!

A hím rakja a tojásokat.
A hernyók levelekkel táplálkoznak.
A hernyó bebábozódik.
A peteburokban fejlődik ki a hernyóból a lepke.
A lepke megeszi a burkot és kikel.

2

Kösd össze a szavakat a kép megfelelő részeivel és színezz!

2 csáp

fej

pontszem

4 szárny

tor
potroh
6 láb

A veréb és a fecske

15

Írd a szavakat a megfelelő vonalra! Színezd ki a madarakat!
farok

tollak

test

csőr

magokat

rovarokat

a veréb
rövid
cs ___________

m_________ eszik

barna
t____________

egyenes
f__________

kövér
t____________

a fecske
r ____________ eszik

vékony
cs _________

fehér és fekete
t__________

karcsú
t____________

villás
f__________
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Kösd össze a modellt az alaprajzzal!
Húzd át az alaprajzokat színessel!
Használj vonalzót!

Makett és alaprajz

Terv és alaprajz
1

17

Kösd össze!

Rajzold meg az alaprajzokat!

2

Másold át az osztály alaprajzát!

Rajzold meg az osztályod (gyerekszoba, hálószoba, nappali …) alaprajzát!

18
1

Az iránytű - tájékozódás
Írd a vonalra az iránytű részeit, a négyzetekbe pedig az égtájakat!
É – K – D – NY

észak

2

kelet

dél

nyugat

Írd be a négy égtájat!

mágnestű

számskála

szélrózsa

Tájékozódás az iránytűvel
1

2

19

É – K – D – NY – ÉK – DK – DNY – ÉNY
mágnestű
számskála
szélrózsa

északra

keletre

délre

nyugatra

A park az iskolától
_____________ van.
A kereszteződés az iskolától
_____________ van.
Az uszoda az iskolától
_____________ van.
Az áruház az iskolától
_____________ van.

