
Vásároljunk!

1. Néhány áruból többet tettek a kosárba a gyerekek,
mint amit a mama a listára írt. Színezd ki ezeket!

2. Te mit vettél volna ebben a boltban? Írd le!

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Melyik sassal játszanak a gyerekek?

40

4 zsömle
6 sajtos kifli2 doboz tejföl1 l tej

1 zacskó dió2 Túró Rudi
1 doboz vaj
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PÉKÁRU

ZSEMLE 1 db
csak 15 Ft

ITALOK

BOROK

ÁSVÁNYVÍZ

SZÖRPÖK

TEJTERMÉK

CSOKOLÁDÉ

ÉDESSÉG
CUKORKÁK

ZÖLDSÉGEK

FRISS ÁRU
ÉRKEZETT!

DINNYE 
1 kg / 70 Ft

tej
túró

kefírkefír kefír

tejtej
tej

FELVÁGOTTAK

M
ost olcsóbb!

tejtej
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Válogassunk!

1. Fejtsd meg a rejtvényt!

1. Ôrölt búza. Ebbôl készül a zsömle, kifli, kenyér. 
2. Tejbôl készítik, kenyérre kenik.
3. A tyúk tojja. Vigyázz, törékeny!
4. Ez is tejbôl készül. Táskába is teszik!!!

2. Ha jó a megfejtésed, illik a szavakhoz!

MACKÓ ………………, KRÉM ………………, 

FÜSTÖLT ………………, TRAPPISTA ………………

Tudod-e?
Mit jelent ez a jel?

42

1.

2.

3.

4.
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3. Melyik áruról estek le ezek a feliratok? 
Írd be a megfelelô számot!

DÓRA, ERNÔ, SÁRA, ZSÓKA

43

Túrókrémcsokibevonattal
Füstölt,

szeletelt
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Rossz hír

1. Apa elmesélte Marcinak, mi történt Zefírrel. 
Írd be a képek számát a megfelelô mondat elé!

44
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Hazafelé jöttem a munkából.

Zefír már várt a kerítésnél. 

Ugrált és csóválta a farkát.

Az utca túloldalán megjelent egy macska.

Amikor kinyitottam a kaput, Zefír meglátta a macskát.

Zefír kirohant a kapun. Azóta nem láttuk.

2. Melyik tér lehetett a keresés elsô helyszíne? 
A választ húzd alá! Segít a térkép!

Templom tér Varjú tér Kavics tér

Felfele megy, lefele áll,
Lefele megy, felfele áll,
Kifele megy, befele áll,
Befele megy, kifele áll.

45
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Október 30-án eltûnt Csuti
nevû sötétbarna tacskónk.
Nyakán kék nyakörv. 
Jobb hátsó lábán fehér folt.
Nagyon várjuk!
Tel.: 06 99 111 637

Október 28-án

elveszett egy vizsla 

a Felhô utcában.

Színe barna, nyakán

fehér folt. Aki tud róla,

hívja a 06 88 111 521 

számot.

1
2

Mit csináljunk? Hirdessünk!

1. Melyik hirdetés szól Zefírrôl? Írd ide a számát!

2. Színezd ki a kutyákat a hirdetés szövege alapján!

– Elveszett a kutyám.
– Adj fel hirdetést az újságban!
– Te buta, a kutyák nem tudnak olvasni!

HINTÓ
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Kutya a hálóról

Marci papája segítségével még a hálón, vagyis az inter-
neten is körülnézett. A Zefírre igaz szavakat kijelölték.

Ezt a képet dobta ki a gép:

Hát ez nem Zefír!

1. Húzd alá azokat a szavakat, amelyek 
igazzá teszik a mondatokat!

Zefír füle sokkal kisebb – nagyobb.
Zefír szôre jóval halványabb – sötétebb.
Zefír termete karcsúbb – zömökebb.
Zefír ennél sokkal szebb – csúnyább.

állat neme: hím, nőstény

méret: kicsi, közepes, nagy

szőr hossza: rövid, hosszú

szőr színe: fehér, fekete, barna, tarka

természete: nyugodt, élénk, félénk

Menhelyünkön több mint 100 kutya vár arra, 
hogy végre jó gazdája legyen. 
Válassza ki, 
milyen kutyát szeretne!

47
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Milyen idô várható?

1. Nézd meg jól a térképet! Melyik mondat igaz? Jelöld a
szokásos módon!

Miskolcon esô várható.

Szegeden hóvihar valószínû.

A fôvárosban borús, felhôs idô lesz.

Pécs környékén ragyogóan süt majd a nap.

Holnap az egész ország területén derûs, napos idô lesz.

Melyik portól leszel vizes?
48

szeptember 10.

Maarten rövidebb/rr  14/8/06  16:58  Page 48



2. Mit érdemes ilyen idôben Szegeden csinálni? Válassz a
felsorolásból! Húzd alá!

kirándulni otthon játszani strandra menni

sárkányt eregetni múzeumba menni mozizni

3. Hát Miskolcon? Húzd alá!

olvasni görkorcsolyázni társasozni

focizni aludni kutyát sétáltatni

4. Mit jelentenek a következô jelek? 
Kösd össze az összetartozókat!

zápor, zivatar
hóesés
gyenge szél
éjszaka

– Olyan szívesen megtanulnék síelni! De mire felcsatolom a
léceket, kitavaszodik – sóhajtozik szomorúan a százlábú.

49
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Utazunk

1. A lakóhelyeden melyik jármûre szállhatsz fel? 
A jármû számával válaszolj!

2. A kerozin hajtóanyag. Melyik jármûvet hajtja? 
Írd ide a számát!

50

1

2

3

4

5
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3. Melyik jármûvön olvashatók ezek a feliratok? A jármû
számával válaszolj!

Az ajtónak támaszkodni és az alsó lépcsôn
utazni tilos! 

A vezetôvel beszélgetni tilos!

Mozgáskorlátozottak számára fenntartott hely

A biztonsági övet kapcsolják be!

Kihajolni veszélyes!

4. A következô kérdésekre is a jármû számával válaszolj!

Melyik mûködik árammal?

Melyik közlekedik föld alatt?

Melyiken utaztál már?

5. Kösd össze a szétvágott szavakat!

repülô pár
autó gép
kerék hajó
ûr busz
gôz állomás

51
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Jól látok?

1. Javítsd át a táblákon a furcsaságokat!

52

OMLÓSVESZÉLY!

FÁRA LÉPNI TILOS!

FÛRE 

MÁSZNI

VESZÉLYES!

BELÉPÉS

ELÔTT 

TESSÉK

KOROGNI!

VIGYÁZZ,
A TETÛN 

DOLGOZNAK!

HARAGOS

MACSKA
ÓRIÁSMESTE

R
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– Mi a neved, kislány?
– Eszter.
– Mi van a kosaradban?
– Gomba.
– Hová viszed a gombát?
– Ide, Esztergomba.

2. Egy szóval válaszolj a kérdésre! Válaszodat írd le!

Mi a kislány neve?       ………………………

Mit visz a kosarában?   ………………………

Hová viszi a gombát?   ………………………

3. Lekopott néhány betû a táblákról. Egészítsd ki 
a városok neveit!

A kisbéka kérdezi apjától:
– Apu! Kimehetek játszani a rétre?
– Persze, kisfiam! Csak vedd fel a gólyaálló mellényt!

53

DE_REC_N

_ÉCS SOP__N

M_SKOL_
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Kirándulunk

1. Kösd össze a táblákat a jelentésükkel!

Tüzet rakni tilos!

Természetvédelmi terület

Szeméttároló
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Vasár             kirándultunk.                                                   -tal  

mentünk egy darabig.  Aztán gyalog a              jelen

haladtunk. Láttunk                     nyomot az etetô mellett.  

Sajnos Zefírt nem találtuk meg.

2. Fejtsd meg, milyen állatok jártak még a környéken! 
Az erdôben láthatod is ôket. 
Írd a nyomok alá a gazdájuk nevét! 

………………………

……………………

………………………

………………………

55
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Ki kicsoda?

1. Találd ki a gyerekek nevét! Elárulunk néhány dolgot
róluk. Írd be a nevüket a lapjukra! 

1. Flóra a ceruzáját hegyezi. 
2. Peti Flórát nézi.
3. Marci ül a legközelebb az akváriumhoz.
4. Andris radírja a pad alá esett.
5. Orsi az ablak elôtt nézelôdik.
6. Bálint Borinak magyaráz. 
7. Orsi Bálint és Andris mögött ül. 
8. Gergô Emma és Bori között ül.
9. Juli beteg, nem jött ma iskolába. 

56
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Szerinted kik barátok ebben az osztályban?

2. Néhány gyerek neve rejtôzik az alábbi mondatokban.
Keresd meg és karikázd be ôket!

Ettél már tonhalat?

Eger gôgös bírája járt itt.

Nem ma történt ez meg elôször.

A szekrényben ceruzák is vannak.

(Anna, Bence, Emma, Gergô, Márton)

57
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Mi történt Julival?

1. Írd be a hiányzó szótagokat a szövegbe!

– Halló!
– Csókolom! Da _ _ vagyok!
– Szia, Dani!
– Mi történt Julival?
– Sajnos eltörte a kar _ _ _!
– A karját? Hogy történt?
– Elesett a ke _ _ _ párral.
– Nem is tudtam, hogy van bringája! Fáj még neki?
– Na_ _ _ _!
– Szegény! Meglátogassam?
– Biztos örülne!
– Fél óra múlva ott vagyok!
– Csókolom!
– Szervusz! Várunk!

58
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2. Karikázd be a jó válasz betûjelét!

a) a mamájával
Kivel beszélget Dani? b) Julival

c) Juli mamájával

a) nekiment egy kerékpáros
Mi történt Julival? b) oltást kapott

c) eltörte a karját

3. Mivel véded a testedet, ha ezeket a sporteszközöket
használod? Rajzold ezeket is a képre!
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