Megoldások
1. lecke
Az én titkaim: iskolába, gömbölyű, liba, látom, szavakból, olvasok, barátaimnak, betűk
1. gyakorlat
hal, tál, kár, fal, halom, vár, jár, három, varr, sál, kar, talál, malom, sár, sakál
2. lecke 1. Gyakorlat
szál, láz, füzet, zebra, száz, Erzsébet, zseb, kés, ész, sál, keres, kész, ház, zsiráf, szakáll

3. lecke
Zelk Zoltán: Az én kertem
Van nekem egy diófám,
de az olyan fajta;
dió terem rajta,
mellette az almafám,
azon pedig alma.
Mellettük egy szilvafám,
nézem, nézem, mintha
annak ágán se egyéb
teremne, csak szilva.

Tudom, el se hiszitek,
hiába is mondom,
van ribizlibokrom is,
és azon a bokron,
azon is csak ribizli,
azon se nőtt még soha
se szőlő, se mandula –
ilyen az én kertem,
azért tán, mert ingyen kaptam,
nem a boltban vettem!

4. lecke
Írd le elemeire bontva: az + t, ott + hon, jobb + ra, láb + fej, gáz + szag, víz + szint
Húzd alá azokat szavakat…: adsz, hagyja, feljött, mondja
Bartos Erika: Bárányhimlő (részlet)
Pöttyös párnán
Pöttyös az arcom,
Pöttyös ágyban
Pöttyösen alszom.
Pöttyös fejnek
Pöttyös az álma,
Pöttyös lábnak
Pöttyös a párja.

Pöttyös vállon
Pöttyös a paplan,
Pöttyös padlón
Pöttyös a talpam.
Pöttyös orrnak
Pöttyös a hegye,
Pöttyös könyvben
Pöttyös a mese.

5. lecke

Állapítsd meg, mely szavakban …: fusson, erről, vízzé, abba, kézzel

6. lecke
Bartos Erika: Bicikli
Csobban a, csobban a kéklő Balaton,
Hajtom a, hajtom a biciklit utamon.
Gördül a, gördül a lejtőn lefele,
Pördül a, pördül az úton a kereke.
Vágtat a, vágtat a dombon sebesen,
Szárnyal a, szárnyal a tihanyi hegyeken.

Csúszik a, csúszik a sárga agyagon,
Döccen a, döccen a sok kicsi kavicson.
Felfele, felfele hű de meredek,
Fújtatok, fújtatok, nehezen tekerek!
Sapka a, sapka a szőke fejemen,
Fa alatt, fa alatt kicsikét leveszem.

Csobban a, csobban a kéklő Balaton,
Hajtom a, hajtom a, hajtom a bicajom.
Fűzd hozzá a következő szavakhoz a –val/-vel toldalékot:
mésszel, tollal, fénnyel, hellyel, Bernadett-tel, könnyel, Tarr-ral, Bükk-kel, Hermann-nal

7. lecke
Petőfi Sándor: Feleségem nevenapján
(részlet)
Jót kivánok én is néked,
Ez természetes dolog,
Csakhogy a jó annyiféle,
Hogy alig választhatok.

Hogy lehetne valamennyit
Egy szóban kimondani?
Ne legyenek életednek
Bánatai, bajai?
Eh, ez nem is jó kívánság!
Bánat és baj kellenek;
Ahol árnyék nincsen, ott a
Fényt sem igen látni meg.
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8. lecke
Másold le a következő szavak közül a tulajdonneveket:
Petőfi Sándor Általános Iskola, Mária, Németh János, Nagy Lajos Gimnázium, Kovács Ibolya,
Egry József Szakiskola és Kollégium
Mikola Péter: Az én családom
Az én családom pont nekem való,
Az anyukámnál jobban nem szeret senki,
rólunk minden jó elmondható.
mit kér, ezt nem tudom nem megtenni.
A papa, a mama, a tesó meg én,
Olyan lesz a feleségem, mint amilyen ő,
a legjobb család vagyunk a Föld kerekén.
kedves, megértő – nagyon szerethető.
R.:
Az én papám, tudd meg, egy jó bohém barát,
A tesóm kicsit flúgos, de rendes velem,
a táskájában hagyja a gondját-baját.
néha veszekszünk, de azért kedvelem.
Tud szigorú lenni, vagy cinkos, ha kell,
Az öccse vagyok, sajnos nem a bátyja,
úgy tanítgat, nevel, mint egy jó haver.
de ha már így történt, bánja a kánya!
R.:
R.:

9. lecke
Írd le az alábbi szavakat helyesen: Duna tér, Olasz Köztársaság, Kismarton, Kőszegihegység, Zala megye, Győr-Moson-Sopron megye, Szombathelyi utca, Tisza-tó
Válaszd ki a következő szavak közül, melyik helyes:
Fekete-tenger, Kelet-Ausztria, Petőfi híd, Vas megye, Dél-Alföldi régió
Bartos Erika: Balaton
Úszik a vízben a ponty meg a harcsa,
Alszik a nádon a sok katica,
Loccsan a tóban a nagy hasú garda,
Éhesen ugrik a fürge csuka.

Béka kuruttyol a nád sűrűjében,
Nyújtja a hattyú a karcsú nyakát,
Szárnyal a gólya a harmatos égen,
Gyík heverészik a parti mohán.

Halk szavú csónakot ringat a hullám,
Benne pihennek a vén evezők,
Kiskacsa alszik a nagykacsa hátán,
Sorra kinyílnak a tarka mezők.

Csillan a fénye a hajnali Napnak,
Kis hidat épít a büszke tavon,
Illata árad a cifra tavasznak,
Csendesen ébred a szép Balaton.
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Függelék
Mentovics Éva: Mikulás-köszöntő
Édes, kedves Mikulás,
köszöntünk most téged.
Eljöttél az idén is,
ahogy megígérted.
Látjuk, hogy a tartásod
teli zsáktól görnyedt.
Rakd le nehéz puttonyod,
pihenj meg egy csöppet!
Juhász Katalin: Április
Április, április, most már jó a kedvem is,
tulipán szól, ide nézz, itt vagyok már én is,
Bűvös bájos virágok közt lépkedhetek mégis.
Nyuszi fut a réten át, dongó száll a légben,
eresz alatt fecskepár csivitel a szélben,
eresz alatt fecskepár csivitel a szélben.

Sok-sok színes ajándék
nyomja fáradt vállad.
Tudjuk, hogy a Világot
több százszor bejártad.
Tudjuk, hogy a szánoddal
tovasiklasz újra.
Néhány darab sütivel
gyűjts erőt az útra!
Április, április szeszélyes is, kedves is,
kizöldültek már a fák, a fűben tavasz táncol,
nagykabátom nem kell már, sarokba vágom.
Fényözönben táncolok, hirtelen felhő áztat,
futhatok hát sebesen, április megtréfálhat,
futhatok hát sebesen, április megtréfálhat.
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