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Gyányi Ibolya



2010.07.04. Gyányi Ibolya

Húzd alá a f őneveket!

sírnak    cipő   kalap   olvas   kép   ügyes

könyv   mosógép   lejön   Vera   kerítés



2010.07.04. Gyányi Ibolya

Pótold a szövegben a főnevek
toldalékait!

Petiék kertjé__ sok szép tulipán nyílik.

A kisfiú a sárgá_  vitt a nagymamának, aki

nagy öröm__  fogadta a csokro_.
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2010.07.04. Gyányi Ibolya

Írd a szavak elé a nével őket!

__erdőben                __templom
__falon                     __írásod
__ceruzák                __hajadat
__óvoda                   __táskába
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2010.07.04. Gyányi Ibolya

Húzd át a –t ragos főneveket!

leült   virágot   villogott   villanyt   dúdolt

sót     tejet       tojást       lát         állomást

tűt     Albert     itat    mutat    éget      eget
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Egészítsd ki a szavakat!

hattyu              la__an              mé__ben
tuzes               re__enés          he__et
fiokak              so__al               __árda
betuket            ví__el               __ukat
mosogato        kö__ez             harká__
fuszalak           ke__ig              __ulika
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Egészítsd ki a szavakat!

hattyú              lassan               mé__ben
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betűket            ví__el               __ukat
mosogató        kö__ez             harká__
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Egészítsd ki a szavakat!

hattyú              lassan            mé__ben
tüzes               reccsenés       he__et
fiókák              so__al             __árda
betűket            ví__el              __ukat
mosogató        kö__ez           harká__
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Egészítsd ki a szavakat!

hattyú              lassan            mélyben
tüzes               reccsenés       he__et
fiókák              sokkal             __árda
betűket            vízzel             __ukat
mosogató        könnyez           harká__
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Egészítsd ki a szavakat!

hattyú              lassan            mélyben
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betűket            vízzel             __ukat
mosogató        könnyez           harká__
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hattyú              lassan            mélyben
tüzes               reccsenés       helyet
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fűszálak           keddig            __ulika



2010.07.04. Gyányi Ibolya

Egészítsd ki a szavakat!

hattyú              lassan            mélyben
tüzes               reccsenés       helyet
fiókák              sokkal             járda
betűket            vízzel             lyukat
mosogató        könnyez           harkály
fűszálak           keddig            Julika


