
Schmidt Ildikó: Betűrend 

FELADATINSTRUKCIÓK  

magyarul és németül 

Alakíts ki hat betűpárt! Bilde sechs Buchstabenpaare. 

Csoportosítsd a szavakat hangrend szerint! Gruppiere die Wörter nach der Vokalharmonie. 

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

a neveket a megfelelő képpel! 

Ergänze die Namen mit I und Í. Sind sie Männer- oder Frauennamen? 

Verbinde die Namen mit den entsprechenden Bildern. 

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

össze a neveket a megfelelő képpel! 

Ergänze die Wörter mit M. Sind sie Ortsnamen oder Personennamen? 

Verbinde die Namen mit den entsprechenden Bildern. 

Fejezd be a szavakat a következő betűkkel: z, m! Beende die Wörter mit den folgenden Buchstaben: z, m. 

Folytasd a szókígyót! Setze die Wortschlange fort. 

Gyakoroljuk újra a nagy I és Í betűt! Üben wir wieder das große I und Í. 

Gyakoroljuk a számokat! Üben wir die Ziffern! 

Gyűjts r betűvel kezdődő szavakat! Sammle Wörter, die mit r anfangen. 

Hol van az i betű? Wo steht das i im Wort? 

Hogyan becézzük? Írd le a párokat! Was sind ihre Knicknamen? Schreibe die Paare auf. 

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

Segítségül használj térképet! 

Richtig oder falsch? Schreibe die richtigen Sätze ins Heft ab. 

Verwende eine Karte als Hilfe. 

Írd a számokat a kézjelekhez! Schreibe die Ziffern zu den Handzeichen. 

Írd át a z betűket! Schreibe die z Buchstaben um. 



Írd be a kis és nagybetűket! Schreibe die kleinen und die großen Buchstaben ein. 

Írd be a magánhangzókat! Schreibe die Vokale ein. 

Írd be a szavakba a hiányzó szótagokat! Schreibe die fehlenden Silben in die Wörter ein. 

Írd be a t betűket! Majd kösd össze a szavakat és a számokat! Schreibe das t ein. Verbinde dann die Wörter und die Ziffern. 

Írd be az a betűt! Schreibe das a ein. 

Írd be a h betűket! Kösd össze a szavakat és a képeket! Schreibe das h ein. Verbinde die Wörter und die Bilder. 

Írd le a dátumokat! Schreibe die Daten auf. 

Írd le a hónapokat sorrendben! Schreibe die Namen der Monate in der richtigen Reihenfolge auf. 

Írd le a mellékneveket! Schreibe die Adjektive auf. 

Írd le a párokat! Schreibe die Paare auf. 

Írd le, milyen színűek a ruhák! Welche Farben haben die Kleider? Schreibe sie auf. 

Írd le mindegyik számjegyet 12-szer! Schreibe jede Ziffer zwölfmal auf. 

Hol van a szóban az e betű? Wo steht das e im Wort? 

Karikázd be a helyesen írt E/M és Í betűket! Kreise die richtig geschriebenen E/M und Í ein. 

Karikázd be az M/m betűket kékkel, az A/a betűket pirossal! Kreise M/m mit blau, A/a mit rot ein. 

Karikázd be a magánhangzókat! A rövideket pirossal, a hosszúakat 

kékkel! 

Kreise die Vokale ein. Die kurzen mit rot, die langen mit blau. 

Karikázd be a mássalhangzókat! Írd alájuk a nagy párjukat! Kreise die Konsonanten ein. Schreibe darunter die großen 

Anfangsbuchstaben. 

Keresd a következő három szót: alma, tea, lila! Másold le a szavakat! Suche die folgenden drei Wörter: alma, tea, lila. Schreibe sie ab. 

Keresd meg és karikázd be a d betűket! Suche und kreise das d ein. 



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

kézjelekhez! 

Verbinde die Handzeichen und die Ziffern, dann schreibe die Ziffern 

zu den Handzeichen. 

Kösd a számokat a számegyeneshez, és írd őket oda! Verbinde die Ziffern zur Zahlengerade und schreibe sie dahin. 

Kösd össze a kis- és nagybetűket! Verbinde die kleinen und die großen Buchstaben. 

Kösd össze a mondatokat a térképpel! Másold le a mondatokat! Verbinde die Sätze mit der Karte. Schreibe die Sätze ab. 

Kösd össze a szavakat és a képeket! Írd be az u és ú betűket! Verbinde die Wörter und die Bilder. Schreibe das u und ú ein. 

Melyik betű van a szóban? Kösd össze a szavakat a betűkkel! Welche Buchstaben enthalten die Wörter? Verbinde die Wörter mit 

den Buchstaben. 

Melyik földrészen vannak ezek az országok? Írj mondatokat! Auf welchem Kontinent liegen diese Länder? Schreibe Sätze. 

Melyik a helyes: z vagy Z? Egészítsd ki a szavakat! Was schreibt man? z oder Z? Ergänze die Wörter. 

Melyik helyes: ta vagy te? Írd be a szavak első szótagját! Was schreibt man? ta oder te? Schreibe die erste Silbe der Wörter. 

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

alá! 

Welcher Satz gehört zu welchem Bild? Schreibe die Sätze unter das 

Bild ab. 

Példa: Beispiel: 

Rövid vagy hosszú? Írd be az i és í betűket! Kurz oder lang? Schreibe das i und í ein. 

Rövid vagy hosszú? Kicsi vagy nagy? Írd be az u, U és ú, Ú betűket! Kurz oder lang? Klein oder groß? Schreibe das u, U oder ú, Ú ein. 

Számoljunk! Írd le a számjegyeket! Rechnen wir! Schreibe die Ziffern auf. 

Válaszd el a szavakat, és írd le őket! Trenne die Wörter und schreibe sie auf. 

Válaszolj a kérdésekre a tanárod segítségével! Beantworte die Fragen mit Hilfe deines Lehrers. 

 


