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A füzetben minden nap érdekesebbnél érdekesebb feladat vár rád.
Rajzolás, színezés, írás, számolás. Amikor a füzet összes oldala megtelt,
értékeld ki a munkádat, és emlékként őrizd meg a füzetedet.
Munkára fel! Ha valamelyik feladattal nem boldogulsz, nyugodtan
ugord át.

A ßtanító ßnéni, ßtanító Łbács×i Łüzent:
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1. NAP
DÁTUM:

Egy füzet telis-tele számokkal.

Egy mancs, két mancs – nem kell ide más,
számolj velünk kispajtás!
(Tompeti és Barátai – Számolj velünk!)

1. FELADAT

A környezetedben mindenhol számok vesznek körül. Nemcsak az
iskolapadban, az osztályterem falai között, hanem bárhová mész,
mindenhol megjelennek.
Gondolkodj el azon, hogy hol találkozol naponta számokkal! Áruld
el nekünk!
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2. FELADAT

Megtalálod a mondókában elbújt valamennyi számot 1-től 10-ig?
Írd le számjeggyel!
Egy napocska jár az égen,

1

Két csacsi legel a réten.
Három bárány versenyt béget,
Négy évszak tesz ki egy évet.
Öt gomb van a kabátomon,
Hat zseb meg a nadrágomon.
Hét színből áll a szivárvány,
Nyolc veréb ül a kútkáván.
Kilenc üveggolyót vettem,
Tíz szem cukrom mind megettem.
(magyar népi mondóka)

Írd be a táblázatba a mondókában előforduló számokat nagyság
szerinti sorrendben magyarul és szlovákul! Megpróbálhatod roma
nyelven is, ha tudod.
magyar nyelven

szlovák nyelven

roma nyelven
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3. FELADAT

Rajzold be a több-kevesebb jelét az üres négyzetbe! Le tudod
jegyezni számokkal is?

<
1
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4. FELADAT

Mennyi üveggolyód van? Az egyenlőségjel azt jelenti, hogy
a másikban is ugyanennyinek kell lennie. Rajzolj az üres négyzetbe
pontosan annyi üveggolyót, amennyit az elsőben megszámoltál!
Le tudod jegyezni számokkal is?

=
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2. NAP
DÁTUM:

A környezetedben a legtöbb számmal a boltban találkozol. Ott
lapulnak az áruval teli polcokon, a pénztárgépek és a pénztárcák
belsejében. Mikor bújnak elő? Akkor, amikor vásárolsz.
1. FELADAT

Találsz legalább
5 különbséget
a képeken?
2. FELADAT

Próbálj segíteni a szüleidnek a bevásárlásnál. Ha nem találod az
árut a polcon, kérj segítséget! Meg tudod nevezni azt az árut, amit
keresel?
magyar nyelven

ßvaj

szlovák nyelven

roma nyelven

ßmúka
ciral
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Mennyibe kerül a bevásárlás?
3. FELADAT

Írd be a táblázatba az élelmiszerek árát, majd számold össze, hogy
mennyit fizetsz a vásárlásért összesen!
A túró ára 1 €, a liszt is 1 €-ért vásárolható, a vaj szintén 1 €-ba
kerül, a tojásokért összesen 10 €-t fizetsz.
Élelmiszerek

Ára €-ban

túró
liszt
vaj
tojás
Összesen:

A vásárlásért összesen

€-t fizettem.

Ha apukádtól 1 darab 20 eurós bankjegyet kaptál a vásárlásra,
mennyi a visszajáró pénz? Jegyezd be és számolj ügyesen!
Apukától összesen

€-t kaptam.
€-t fizettem.

A vásárlásért összesen
A bevásárlásból visszajáró pénz

€.

Helyesen számoltál? Ellenőrizd a számításodat!
€-t fizettem.

A vásárlásért összesen .
A bevásárlásból visszajáró pénz
Apukától összesen

€.

€-t kaptam.
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4. FELADAT

JÓ, HA MEGJEGYZED!

Szlovákiában 2009. január 1-jétől fizetünk euróval. Egy
euró 100 centből áll. Az euró előtt Szlovákiában koronával
fizettek az emberek. Nagyon-nagyon régen a pénzt
tallérnak, garasnak, krajcárnak is hívták.

Most olvass egy mesét a krajcárról!

A ßkis ßkakas gyémánt ßfélkrajcárja
(Arany László: Magyar népmesék)

Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kis kakasa. Csak
ott keresgél, csak ott kapargál a kis kakas a szeméten, egyszer
talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár. Meglátja
a kis kakasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja neki:
–– Kis kakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat.
–– Nem adom biz én, kell a gazdasszonyomnak.
De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette
a kincseskamarájába.
5. FELADAT

Keresgélj te is,
találj legalább
10 különbséget
a képeken!
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3. NAP
DÁTUM:

A mese tovább folytatódik.
A kis kakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett
kiabálni:
– Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor
meg a kis kakas az ablakába repült, onnan kiabálta:
– Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
Megharagudott erre a török császár.
– Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, hogy ne kiabáljon,
vesd belé a kútba. A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kis
kakas csak elkezdi a kútban:
– Szídd fel begyem a sok vizet, szídd fel begyem a sok vizet!
– Arra a begye mind felszítta a vizet a kútból.
(Szídd=szívd. Régebben így használták ezt a szót.)

1. FELADAT

Figyelmesen olvastál? Ha igen, akkor neki is foghatsz a mai
feladataidnak. Kik a mese szereplői? Húzd alá a helyes válaszokat!
Gyuri kakas
Kukori kakas
kis kakas

szolgáló
Péter szolgáló
török császár

Szulejmán császár
szegény asszony
Kata asszony

Megtalálod a szavak első betűit? Írd le mind a nyolc betűt!

Gy,

11

Emlékszel?
Mikor kicsi?
Köznév
Több egyforma vagy hasonló
élőlény, élettelen dolog közös
neve.
A közneveket kisbetűvel
kezdjük.

Mikor nagy?
Tulajdonnév
Az élőlény vagy élettelen
dolog saját neve, amelyikkel
megkülönböztetjük
a többiektől.
A tulajdonneveket
nagybetűvel kezdjük.

2. FELADAT

Köznév vagy tulajdonnév? Válogasd szét, és írd le a szavakat!
Gyuri kakas, Kukori kakas, kakas, szolgáló, Péter szolgáló, török
császár, Szulejmán császár, szegény asszony, Kata asszony
Köznév:
Tulajdonnév:
3. FELADAT

Köznév vagy tulajdonnév? Kösd össze!
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fiú

anya

KÖZNÉV

Péter

Mária

TULAJDONNÉV

folyó

város

Duna

Pozsony

4. FELADAT

Találsz a köznév valamennyi betűjére egy tulajdonnevet?
ló

pék

P×éter

Éva

Kati
város

5. FELADAT

Számolj, és színezd ki a saját kis kakasodat!

6-5=

7-5=

8-5=

8-4=

2+3=

2+4=

3+4=

4+4=

3+6=
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4. NAP
DÁTUM:

Olvasd tovább hangosan a történetet!
A kis kakas megint felszállott a török császár ablakába.
– Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának:
– Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd belé az égő
kemencébe. A szolgáló megint megfogta a kis kakast, az égő
kemencébe vetette. De a kis kakas megint csak elkezdi:
– Ereszd ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Ereszd ki begyem
a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Erre a begye mind kieresztette a vizet,
eloltotta a tüzet.
1. FELADAT

Ismételj! Az állatokról az iskolában már sokat megtudtál. Lapozd
fel az első Gyakorlófüzetedet, segít neked a következő feladatok
megoldásánál! Válaszolj a kérdésekre egész mondatokkal!
A kakas háziállat vagy vadon élő állat?
Mi a kakas kedvenc tápláléka?
Hogyan jön a világra a kakas? Születik vagy tojásból bújik ki?

14

2. FELADAT

Ismered a kakas testrészeit? Hol találhatók? Kösd össze!
taraj

csőr
ál-lebeny

sarkantyú
láb

begy
fej

szem

faroktollak

szárny

gallértollak

3. FELADAT

Képzeld el a mesében szereplő kis kakast! Hogy nézne ki? Milyen
lenne? Melyik nevet választanád neki? Milyen színű lenne a csőre,
a taraja, a tollazata? Milyen tulajdonságokkal ruháznád fel? (félős,
bátor, jószívű, gonosz, irigy, eszes…)
És most színezd ki a kakasodat olyannak, amilyennek elképzelted!
Írj nekünk 5 mondatot a kis kakasodról!
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5. NAP
DÁTUM:

A kis kakas története tovább folytatódik.
Akkor megint csak felszállott az ablakba.
– Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt
félkrajcárom! Még nagyobb méregbe jött erre a török császár.
– Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd belé a méhes
kasba, hadd csípjék agyon a darazsak. A szolgáló belévetette a kis
kakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kis kakas:
– Szídd fel begyem a darázst; szídd fel begyem a darázst! Arra
a begye mind felszítta a darázst.
Tudod-e, hogy a darázs valójában nem is csíp, hanem szúr?
A potrohába rejtett fullánk szúrása igen kellemetlen. Viszket,
fáj, bőrünkön vöröses foltok és gyulladások jelennek meg.
A darázs a rovarok családjába tartozik.

1. FELADAT

A rovar teste három
részből áll: fejből,
torból és potrohból.
Minden rovarnak hat
lába van. Töltsd be
a kép alapján a darázs
testrészeit!
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szárny
potroh

csáp
tor

láb

fej

szem

2. FELADAT

Ismersz olyan rovarokat, amelyeknek a szúrása (harapása, vagy a
csípése) a darázséhoz hasonlóan kellemetlen, sőt veszélyes is lehet?
Töltsd be a táblázatba a rovarok neveit olyan nyelven, amilyen
nyelven tudod!
magyar nyelven

szlovák nyelven

ßblcha
ßkullancs

roma nyelven

ßkir
ßs¤ilaj

ßkomár
ßlégy
A rovarok csípését a bőrünkkel érzékeljük. A bőr az egyik
érzékszervünk. Bőrünk segítségével érezzük a hideget, a meleget,
a fájdalmat. A bőrünkkel azt is kitapinthatjuk, hogy milyenek
a környezetünkben lévő tárgyak.
3. FELADAT

A embernek 5 érzéke van: látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás.
Emlékszel, hogy melyik érzékszervünk mit érzékel? Fejezd be
a mondatokat!
A szemünkkel

ßlátunk

.

A fülünkkel

.

Az orrunkkal

.

A nyelvünkkel

.

A bőrünkkel

.
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4. FELADAT

A sündisznó tüskéje megszúrt. Szúrós fájdalmat éreztem. De vajon
melyik érzékszervemmel?
Kösd össze a képeket!

5. FELADAT

Ismételd át azt, amit gyakoroltál! Töltsd ki a táblázatot a minta
alapján!
Mivel?

Mit?
látok.

A ßfülemmel

ßzajokat, ßhangokat

hallok.
ízlelek.
tapintok.
szagolok.
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6. NAP
DÁTUM:

Olvasd tovább hangosan a történetet!
Akkor megint felszállott a török császár ablakába.
– Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele.
– Eredj, te szolgáló, hozd ide azt a kis kakast, hadd tegyem ide a bő
bugyogóm fenekébe.
Megfogja a szolgáló a kis kakast; a török császár beteszi a bő
bugyogója fenekébe. Akkor a kis kakas megint csak elkezdi:
– Ereszd ki begyem a darázst, hadd csípje meg a farát; ereszd ki
begyem a darázst, hadd csípje meg a farát!
A begye mind kieresztette a darázst, azok jól megcsipkedték a török
császár farát.
1. FELADAT

Mennyi darázs csípte meg a török császárt? Számold össze
a darazsakat! Pálcikákkal segítsd a számolást!

4

3
3

+

1
+

+

2

+

6

5
+

=

III
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2. FELADAT

Vajon miért szeretné a kis kakas visszaszerezni a török császártól
a félkrajcárt? Mit tervez a pénzzel? Házat szeretne vásárolni
a gazdasszonyának. Ahhoz, hogy ez sikerüljön neki, pénzügyi
tervet kell készítenie. Segíts tervezni a kis kakasnak, írd le helyes
sorrendben a tevékenységeket!
A ház berendezése. Telek
bebiztosítása. Házépítés.

(házhely)

megvásárlása.

Pénz

3. FELADAT

Mit tudtál meg a pénzügyi tervről? Pótold be a mondatokba
a megfelelő szavakat: pénzre, színházba, pénzügyi tervet, házat
építsünk.
menjünk, nincs szükségünk
Például ahhoz, hogy
pénzügyi tervre. Ahhoz azonban, hogy
, alapos
előkészületre van szükségünk. Meg kell állapítanunk, mi mennyibe
fog kerülni, hogy elkészíthessük a
, amely alapján
tudni fogjuk, mennyi
lesz szükségünk.
4. FELADAT

Te mi mindent vásárolnál a megtakarított pénzedért? Válaszolj
egész mondattal!

20

7. NAP
DÁTUM:

Fejezd be a kis kakas történetét!
Felugrik erre a török császár.
– Jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kis kakast! Vigyétek hamar
a kincseskamarába, hadd keresse meg a maga gyémánt
félkrajcárját. Bevitték a kis kakast a kincseskamarába, ott megint
elkezdi a maga mondókáját:
– Szídd fel begyem a sok pénzt, szídd fel begyem a sok pénzt!
– Erre a begye mind felszítta a török császár három kád pénzét.
A kis kakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának; gazdag asszony
lett belőle, még máig is él, ha meg nem halt.
1. FELADAT

Segíts a kis kakasnak összeszámolni a krajcárokat! Mennyi krajcár
rejtőzik a kincsesládákban összesen?

5

5

5

5

5

5+5+5+5+5=
Ha egy ládában 5 krajcár van, akkor 5 ládában
van összesen.

5.5=
krajcár
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10

10

10

10

10

10 + 10 + 10 + 10 + 10 =

5 . 10 =

Ha egy ládában 10 krajcár van, akkor 5 ládában
van összesen.

krajcár

2. FELADAT

Emlékszel még a szorzótáblára? Néhány feladat szorzásra.

4

.3

2

3

3 + 3 + 3 + 3 = 12

.5

2

3

4

8

5

3

4

8

6

3

4

8

7

10

.9

5

45

.3

2

6
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3. FELADAT

Gyakorold a szorzást rímekkel. Olvasd fel hangosan a mondókát
családtagjaidnak (szüleidnek, nagyszüleidnek, testvéreidnek...)
külön-külön!
1 . 10 az tíz

Kakas begye vizet szív.

1 . 20 az húsz

Kakas begye vizet fúj.

1 . 30 az harminc

Amíg fújja, baj nincs.

1 . 40 az negyven

Krajcár akad bőven.

1 . 50 az ötven

Szolgáló a kertben.

1 . 60 az hatvan

Darazsak a kasban.

1 . 70 az hetven

Csudajó a kedvem!

1 . 80 az nyolcvan

Palotában kincs van.

1 . 90 az kilencven

Tágra nyílt a szemem.

10 . 10 az éppen száz

Itt a vége kispajtás!

Emlékszel, hogy a mondókát a nap folyamán hányszor olvastad
fel? Válaszolj egész mondattal!
Sorold fel, kinek olvastad fel!

Melyik kis kakas fordult jobbra? Karikázd be!
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8. NAP
DÁTUM:

Tegnap befejezted a kis kakas és a török császár történetét.
Valamennyi részét figyelmesen olvastad? Ha igen, akkor neki is
foghatsz a következő feladatok megoldásának.
1. FELADAT

Kösd össze az összeillő szavakat:
kapirgált
bő
eloltotta
felszítta
gyémánt
három kád
kútba
megcsípték
szegény
török

a darazsak
a szemétdombon
a tüzet
a vizet
asszony
bugyogó
császár
félkrajcár
vetette
pénz

Melyik kis kakas fordult balra? Karikázd be!
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2. FELADAT

Melyik szavak bújnak elő a meséből? Próbáld megkeresni mind a
tíz szót!
C

S

T
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Á

R

K

Z

G

Y

É

M

Á

N

T

Y

A

Á

K

E

M

E

N

C

E

E

K

R

Á

S

Z

E

G

É

N

Y

A

O

S

Z

O

L

G

Á

L

Ó
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3. FELADAT

Mit csinált a kis kakas? Mit csinált a török császár?
Válogass, és színezz a minta alapján!
kis kakas
kapirgált

török császár

kieresztette a vizet

kútba vetette
felszívta a vizet

pénzt szívott fel a

eloltotta a tüzet
égő kemencébe vetette

felszívta a darázst

erővel elvette
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4. FELADAT

Mi történt a mesében? Számozd meg a mondatokat időrendi
sorrendben a történet alapján!
Ereszd ki begyem a darázst, hadd csípje meg a farát!
Szídd fel begyem a darázst, szídd fel begyem a darázst!
Szídd fel begyem a sok pénzt!
Ereszd ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet!

1

Szídd fel begyem a sok vizet, szídd fel begyem a sok vizet!
Fogd meg, vesd bele a méhek közé, hadd csípjék agyon
a darazsak!
Hozd ide, hadd tegyem bele a bő bugyogómba!
Keresse meg a gyémánt félkrajcárját!
Vigyétek a kincseskamrába!

5. FELADAT

A mese melyik része tetszett neked a legjobban? Rajzold le!
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9. NAP
DÁTUM:

Tudod, ki őrizte meg és jegyezte le számunkra A kis kakas gyémánt
félkrajcárja című népmesét?
Élt egyszer réges régen egy Arany vezetéknevű család. Ebben a
családban az édesapa egy nagyon híres költő volt. Arany Jánosnak
hívták. Fia, Arany László folytatta édesapja mesterségét. Élete során
sok-sok népmesét gyűjtött össze és jegyzett le, köztük a kis kakas
meséjét is. Családjával együtt őrizték a mesegyűjteményeket, hogy
történeteiket megismerhessék a mai gyermekek is.
1. FELADAT

Neked vannak otthon mesekönyveid? Ha nincsenek, hogyan tudsz
hozzájuk jutni? Segítenek a képek. Válaszolj egész mondatokkal
a kérdésekre!

könyvesbolt

városi könyvtár

iskolai könyvtár

barátok
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2. FELADAT

Jártál már könyvtárban? A könyvtár a könyvek, újságok, folyóiratok
gyűjtőhelye. A kölcsönzésben a könyvtáros segít neked. Töltsd ki
a beiratkozási kártyádat!
Neved:
Lakcímed:
Az iskolád neve:
3. FELADAT

A könyvtárban a könyvek a szerzőjük szerint vannak ábécébe
sorolva. A látogatók összekeverték őket a polcokon. Segíts újra
ábécé sorrendbe helyezni őket!
Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
Zelk Zoltán: Száll az erdő
Benedek Elek: Arany mesekönyv
Csukás István: Csukás István Nagy meséskönyve

1

Arany László: A kis kakas gyémánt félkrajcárja
Romhányi József: Doktor Bubó

4. FELADAT

Segíts
a kislánynak
eljutni a
mesekönyvekhez!
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10. NAP
DÁTUM:

A könyvtárban szlovák nyelvű könyveket is kölcsönözhetsz. Ma
olvass és dolgozz szlovák nyelven!
ÚLOHA 1

Prečítaj si text o rodine. Podčiarkni v každej vete člena rodiny.
V živote Rómov mala rodina vždy veľmi veľký význam. Zle je tomu,
kto je chudobný, ešte horšie tomu, kto je sám, hovorí sa v starom
rómskom prísloví. Bez detí nie je šťastie! Rómovia nadovšetko
milujú svoje deti. Mamičkám najviac záleží na tom, aby ich deti boli
nasýtené, zdravé, veselé a spokojné. Synovia si zväčša privedú svoje
manželky do rodného domu k rodičom. Časom si postavia vlastné
domy a založia si vlastné rodiny. Svojich rodičov často navštevujú.
Keď príde domov syn, pomáha otcovi a mamičke. Mama napečie
chutný chlieb a setra upečie sladký koláč. Na obed prídu aj stará
mama a starý otec, teta a ujo, sesternica a bratranec. Keď je rodina
spolu, je veselo.
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ÚLOHA 2

Nakresli seba a svoju rodinu.

ÚLOHA 3

Kto nepatrí do rodiny? Preškrtni.
otec, stará mama, auto, mama, priatelia, ja, pani učiteľka, starý otec,
tabuľa, sestra, topánka, strýko, strom, babka, záhrada, brat, izba, teta,
kvet, sesternica, lopta, školská taška, sused, bratranec, dedko
ÚLOHA 4

Ako sa voláš? Volám sa

.

Ako sa volajú členovia tvojej rodiny? Napíš ich mená do tabuľky.
Moja mama sa volá
Môj otec sa volá
Moje staré mamy sa volajú
Moji starí otcovia sa volajú
Moje sestry sa volajú
Moji bratia sa volajú
Moje tety sa volajú
Moji ujovia sa volajú
30

ÚLOHA 5

Zafúkal vietor a písmenká sa pomiešali. Vieš ich správne napísať?
V akých jazykoch vieš ešte napísať členov rodiny?
po slovensky

po maďarsky

po rómsky

amam
ceto
tarb
artses
akbab
okded
atet
oju

ÚLOHA 6

Báseň prepíš písaným písmom.
Mám všetkých rád
Mamku, otca, brata, ja mám veľmi rada.
Rada mám aj sestričku, babku, dedka, tetičku.
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ÖSSZEFOGLALÁS –
ÉRTÉKELÉS
Válassz ki egy arcocskát, és rajzold le azt közülük, amelyik a
leginkább kifejezi a hangulatodat a Gyakorlófüzeted feladatainak
megoldása után.
A feladatokat egyedül sikerült megoldanom.
Segítséget kértem a megoldásához.
Nem sikerült megoldanom.
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Í¤rj ßüzenetet a ßtanító ßnénidnek,
ßtanító ßbács¤idnak!
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