
Schmidt Ildikó: Betűrend 

FELADATINSTRUKCIÓK  

magyarul és angolul 

 

Alakíts ki hat betűpárt! Form six letter pairs. 

Csoportosítsd a szavakat hangrend szerint! Group the words according to vowel harmony. 

Egészítsd ki a neveket I és Í betűkkel! Férfi vagy női név? Kösd össze 

a neveket a megfelelő képpel! 

Complete the names with „I” and „Í” letters. Is it a male or female 

name? Match the names to the pictures. 

Egészítsd ki a szavakat M betűkkel! Helynév vagy személynév? Kösd 

össze a neveket a megfelelő képpel! 

Complete the words with the letter „M”. Is it a place name or a 

person’s name? Connect the names to the appropriate picture. 

Fejezd be a szavakat a következő betűkkel: z, m! Finish the words with the  following letters: „ z, m”. 

Folytasd a szókígyót! Continue the wordsnake. 

Gyakoroljuk újra a nagy I és Í betűt! Let’s practice again the capital „I” and „Í” letters. 

Gyakoroljuk a számokat! Let’s practice the numbers. 

Gyűjts r betűvel kezdődő szavakat! Collect words starting with the letter „r”. 

Hol van az i betű? Where is the letter „i”? 

Hogyan becézzük? Írd le a párokat! What’s the nickname? Write down the pairs. 

Igaz vagy hamis? Másold le az igaz mondatokat a füzetedbe! 

Segítségül használj térképet! 

True or false? Copy the true sentences into your excercise book. Use a 

map for help. 

Írd a számokat a kézjelekhez! Write the numbers to the handsigns. 



Írd át a z betűket! Trace the letter „z”. 

Írd be a kis és nagybetűket! Fill in the uppercase and lowercase letters. 

Írd be a magánhangzókat! Fill in the vowels. 

Írd be a szavakba a hiányzó szótagokat! Fill in the words with the missing syllables. 

Írd be a t betűket! Majd kösd össze a szavakat és a számokat! Fill in the letter „t” , then match the words to the numbers. 

Írd be az a betűt! Fill in the letter „a”. 

Írd be a h betűket! Kösd össze a szavakat és a képeket! Fill in the letter „h”. Match the words to the pictures. 

Írd le a dátumokat! Write down the dates. 

Írd le a hónapokat sorrendben! Write down the names of the months in the correct order. 

Írd le a mellékneveket! Write down the adjectives. 

Írd le a párokat! Write down the pairs. 

Írd le, milyen színűek a ruhák! Write down what colours the clothes are. 

Írd le mindegyik számjegyet 12-szer! Write down every number twelve times. 

Hol van a szóban az e betű? Where is the letter „e” in the word? 

Karikázd be a helyesen írt E/M és Í betűket! Circle the letters „E/M” and  „Í”  that are properly written. 

Karikázd be az M/m betűket kékkel, az A/a betűket pirossal! Circle the letters „M/m” blue and circle the letters „A/a” red. 

Karikázd be a magánhangzókat! A rövideket pirossal, a hosszúakat 

kékkel! 

Circle the short vowels red and the long vowels blue. 

Karikázd be a mássalhangzókat! Írd alájuk a nagy párjukat! Circle the consonants and write their uppercase pair underneath. 

Keresd a következő három szót: alma, tea, lila! Másold le a szavakat! Find the following three words: „alma, tea, lila”. Copy the words. 

Keresd meg és karikázd be a d betűket! Find and circle the letters „d”. 



Kösd össze a kézjeleket és a számokat, majd írd a számokat a 

kézjelekhez! 

Match the hand signs and the numbers, then write down the numbers 

under the hand signs. 

Kösd a számokat a számegyeneshez, és írd őket oda! Match the numbers to the number line and then write them down. 

Kösd össze a kis- és nagybetűket! Match the uppercase and lowercase letters. 

Kösd össze a mondatokat a térképpel! Másold le a mondatokat! Match the sentences to the map. Copy the sentences. 

Kösd össze a szavakat és a képeket! Írd be az u és ú betűket! Match the words to the pictures. Fill in the letters „u” and the „ ú”. 

Melyik betű van a szóban? Kösd össze a szavakat a betűkkel! Which letter is in the word? Match the words to the letters. 

Melyik földrészen vannak ezek az országok? Írj mondatokat! Which continent are these contries on? Write sentences. 

Melyik a helyes: z vagy Z? Egészítsd ki a szavakat! Which one is correct: „z” or „Z”? Complete the words. 

Melyik helyes: ta vagy te? Írd be a szavak első szótagját! Which one is correct: „ta or te”? Fill in the first syllable of the words. 

Melyik mondat melyik képhez tartozik? Másold le a mondatokat a kép 

alá! 

Which picture does the sentence belong to? Copy the sentences under 

the pictures. 

Példa: Example: 

Rövid vagy hosszú? Írd be az i és í betűket! Short or long? Fill in the „i” and „í” letters. 

Rövid vagy hosszú? Kicsi vagy nagy? Írd be az u, U és ú, Ú betűket! Short or long? Uppercase or lowercase? Fill in the letters: „u, U” and 

„ú, Ú”. 

Számoljunk! Írd le a számjegyeket! Let’s count. Write down the numbers. 

Válaszd el a szavakat, és írd le őket! Separate the words and write them down. 

Válaszolj a kérdésekre a tanárod segítségével! Answer the questions with the help of your teacher. 

 


