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III. KIADÁS.
Ára 20 K.

BUDAPESTMETROPOLITAN NYOMDAI MŰINTÉZET, KIRÁLY-UTCA 106.  1922.



A rajzokat BARTÓK LAJOS. GERSTNER ÖDÖN váczi és EMMER ISTVÁN debreczeni s.-n. intézeti rajztanárok készítették.



I. Hangtani anyag.
1. A kis betűk és az ezekkel alkotott szók.Pá
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a tanár úr olvas.éhes vagyok, tessék leves, hús. szomjas vagyok, tessék víz. Istenem.
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2. A nagy betűk és az ezekkel alkotott 
szók.

Újra!  Ú gy van! Ujj

Ü lj le!Ügyes vagy!  Ügyetlen vagy! Üveg

Vigyázz!Vedd fel! Vidd vissza! Virág

u ü
ü  u



Cipő,Cigány

Csiga.
Csengetnek.

Cica.
Cukrot kaptam.

Cs
Csúf, Csacsi, Csizma.



Óra, Olvass! Orvos úr!

Őz,Ő  fiú. Ő  leány.Ő  nem fiú. Ő  nem leány.
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Orrom, Ottó.

öt, ő.



Ajtó, Ad. Add ide!A z igazgató úr ott van. A  tanár úr itt van. A z én n e v e m ..........................................................................

Állj fel! Ülj le!

A
Alma

A
Ágy. Ásó.

Ablak.



Mama főz. Mama mos. Mama jó.Már tudom. Meleg van. Megyek haza.

Nem láttam. Nem kell. Nem jó. Nekem nincs órám. Nem b aj!

M
Mos, Megy, Madár.

N
Nap, Nem, Nincs.

Néni mos. Mama is mos.
Nem szabad. Nem tudom.



N yúl,Nyelv, Nyak.Nyolc, Nyír.Nyakam itt vart. Nyelvem itt van.

Tudom! Tessék!Törüld le!  Tedd le!  Tanulj!  Tegnap volt.

Ny
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Fáj a fogam. Fáj a fejem. Fáj a hasam. Nem fáj a . Nem fáj a . Nem fáj a . Fogas.
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Jő  az igazgató úr.

I

Ing, Iszom, Iszik.Itt van. O tt van.igazgató úr. ismerem, igen. Nem.
J

j ó. Jaj!Jó  napot! Juh.



Hány ez?
Hamar!  Hol van János?  Hallgass!

H
Hajó, Ház, H átHárom, Hat H étHátam, Hasam, Hajam.

Három tol!. Hat toü. Hét tolt.Hátam itt van.  Hasam itt van.  Hajam itt van.



Kávé, Kenyér, Kalács, Kabátom, Kalapom, Könyvem.Kávét ittam. Kenyeret ettem. Kérek tollat. Kérek irkát. Kérek . . . .  K é r e k . . . .  Köszönöm. Katona.

K



Só, Sas, Sár,Sok!  Savanyu!  Nem jó!

s
Sapka.

Sz

Szoba, Szivacs.Szeretem a szőlőt.  Szeretem a cukrot. Szeretem a kávét.  Szeretem mamát.  Szép!



Légy.

Lyukas.

L
Lámpa, Lapát,

Létra.Leírtam.
Lassan írj!  Le!  Fel!

Láttam.  Nem láttam.Látom.  Nem látom.

Ly



Pohár,Papa otthon van.

Puska
Puskám nincs.  Nem baj.  Lesz. Palatáblám van.  Palavesszőm is van.

Jó l van.

P
Páva, Papa.



Rongyos a kabátom. Rossz fiú!  Rossz leány!

R

Rák, Róka.
Rajzot, Rajzotok.

Rózsa, Repül.
Rajzol.



Bácsi, Burgonya.
Babot ettem.  Borsót ettem.

Burgonyát ettem.
Bort nem ittam.

Bácsi! mi a neve?
Baj van!

B
Bot, Bor, Bab, Béka.

Bajusz,



G omb,
G o lyó,

Gyere ide!  Gyermek vagyok.

G a lamb.
Gum i.

GyGyufa.
Gyűrű, Gyertya^



E
Elefánt.Egy fiú. Egy leány.Ettem. Elég!  Elfelejtettem.

Ez egér. E
Éhes vagyok.Én nem hallok.Ég a ház. Én siket vagyok.



Zászló.

Z
Zab, Zár.

Piros, Fehér, Z ö ld.Zs
Zsámoly

Zseb, Zsák, Zsír.
Zsebkendő.



Szeretem a diót.Dél van.  Elég!
Dobot.Dob.Dió

Disznó, Dézsa.
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A nagy betűk:
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3. Hangkapcsolások.

Á ll, váll, toll, mell, ujj, itt, ott, add, tedd, vidd, vigyázz, nézz, hallgass, siess, olvass.O lló , vállam, tollam, villa, tessék, lassan, ettem, ittam, láttam, kettő, reggel, nézz ide.Olvas, jó! van, hol van, szilva, nyelv, holnap, alma, álmos, alszom, zöld, kulcs, nyolc, állj fel, ülj le, rajzolj, hallgass.írj, várj, tarka, sárga, orvos, kert, körte, írd, borsó, barna.Puska, lusta, vastag, ismét, ismerem.Asztal, tiszta, piszkos, disznó.Ajtó, újra, rajzol.Gom b, galamb, nem baj, lámpa, szomjas, nem jó, nem szép, nem szabad, nem tudom, nem láttam.Kilenc, lánc, nincs, narancs, lencse, ing, kendő, könyv.Nadrág, tedd le, vedd fel, törüld le, vidd vissza.



Ablak, tábla, sapka.Létra, citrom, itt van, ott van, István, otthon.Megvan, meleg van, tegnap, úgy van.Kréta, szekrény, cukrot, szoknya.Kályha, zsemlye.Játszik, tetszik.Fekete, szeretem, köszönöm, kabátom, szivacsot, tanulok, katona, kalapács, savanyu, kalapom, elveszett, add ide, kenyeret, olvasok, ismerem, meleg van, hideg van, burgonya, leírtam, nem szabad, nem tudom, nem láttam, ügyetlen, nem jól van, rendetlen, nem hallom, tanár úr, igazgató úr, elfelejtettem. — Jó  napot! Jó  napot kívánok!



II. Szótani és mondattani anyag.
Mi ez?toll tű késírón olló villatinta cérna kanálpapír gomb tálirka kefe tányérkönyv szappan pohártüzet fésű kőpatavessző ásó üvegpatatábla kapa vasszivacs P'pa fakréta gyufa virág

atma víz kenyérkörte bor zsemlyedió sör kifliszilva tej kalácsszőlő kávé süteménycseresznye cukor tésztanarancs só burgonya.



Mi e z?
Ez ujj. Ez a fejem.
Ez köröm. Ez a hajam.
Ez bajusz. Ez a szemem.
Ez szakáll. Ez az orrom.
Ez cipő. Ez af ütem.
Ez csizma. Ez az arcom.
Ez nadrág. Ez a fogam.
Ez szoknya. Ez a nyelvem.
Ez kabát. Ez a szájam.
Ez mellény. Ez a nyakam.
Ez gomb. Ez a vállam.
Ez ing. Ez a mettem.
Ez kötény. Ez a hátam.
Ez zseb. Ez a hasam.
Ez harisnya. Ez a karom.
Ez kalap. Ez a lábam,
Ez sapka. Ez a kezem.

Mi a z ?
Az ló. Az ablak.
Az szamár. Az kályha.
Az kakas. Az szekrény.



Mi (ez) az?— kép. — asztal. lámpa.— fogas. —  szék. gyertya.— óra. — ajtó. — gyufa.—  tükör. —  fal. — szivacs.— kulcs. — tábla. — kréta.
— ló. — egér.— tehén. — légy.— szamár. — pók.—  kutya. —  rák.— macska. — csiga.—  disznó. — medve.—- csikó. — róka.— bárány. —- nyúl.- - j u h . — kígyó.— kakas. — béka.— tyúk. — hal.—  kacsa. — majom.—  lúd. — teve.— madár. — elefánt.



Ki? Ki? Ki?papa (leány)*mama János Annaegy fiú Gábor Etelkaegy leány József Jolánegy ember Péter Arankaegy pap Béla Erzsiegy űr István Vilmaegy bácsi Ferenc Rózaegy néni Antal GiziPál Esztera tanár úr Kálmán Kataaz igazgató úr Lajos Matilda felügyelő úr Miklós Margita bácsi a nem Sándor Ilona
énteőA z én nevem :....

*) Beirandók az osztály növendékeinek nevei.



Hány?
Egy —  1 (3) három ujjkettő =  2 (5) öt ujjhárom —  3 (10) tíz ujjnégy —  4 (6) hat ujjöt —  5 (2) két ablakhat —  6 (1) egy táblahét =  7 (1) egy szekrénynyolc —  8 (1) egy asztalkilenc =  9 (7) hét fiútíz — 10 (4) négy leánysok (9) kilenc tollkevés (8) nyolc tollsemmi sok fog

M ilyen ?fekete piros kötényfehér fehér ingzöld sárga cipősárga fekete cipőkék tarka kendőpiros kék szemtarka zöld fű



M i l y e n  ? M ilyen

jó jó leányrossz rossz fiúhideg nagy embermeleg kis babaerős édes cukorgyenge savanyu almaokos szép képbuta tiszta kézszorgalmas piszkos kézlusta rossz tollvak magas fabeteg kere k  asztalédes m e le g  vízsavanyu hideg víznagy siket fiúszép vak leány
Éhes vagyok.Szomjas vagyok.



Mit csinál ?ír áll főzolvas ül mosrajzol fut eszikköt sír iszikvan* nevet alszik
Mit csinálsz (te)?Én írok. Én nem írok.Én rajzolok. Én nem rajzolok..Én olvasok. Én nem olvasok.Én tanulok. Én nem kötök.Én tréfálok. Én nem varrok.Én eszem. Én nem főzök.Én iszom. Én nem sírok.

Jó  napot kívánok. Jó  reggelt kívánok. Jó estét kívánok.



Mi a neved?.Az én nevem :____________________________
Mi az ő neve?Az ő n e v e :__________________ _________
Mi bajod van?Fáj a fejem. Nem fáj a fejem.Fáj a fogam. Nem fáj a fogam.Fáj a íábam. Nem fáj a lábam.Fáj a torkom. Nem fáj a torkom.Fáj az ujjam. Nem fáj az ujjam.Fáj a kezem. Nem fáj a kezem.Fáj a karom. Nem fáj a karom.Fáj a hasam. Nem fáj a hasam.Fáj a hátam. Nem fáj a hátam.Fáj a szemem. Nem fáj a szemem.Fáj a nyakam. Nem fáj a nyakam.



Hol van a(z) . . .?

A  palatábla ott van. A  tinta itt van.A  szekrény ott van. Az asztal itt van.A  kályha ott van. A  szék itt van.A  tábla ott van. A  kréta itt van.A  toliam ott van. Az irón itt van.János ott van. József itt van.A z ajtó ott van. Az ablak itt van.A z igazgató úr ott van. A tanár úr itt van

Kié e z? T ié d ?

Ez enyém. Ez övé.Ez nem enyém. Ez Jánosé.



Kérek . . tKérek tollat.Kérek tintát.Kérek irónt.Kérek krétát.Kérek füzetet. Kérek papírt. Kérek palavesszőt. Kérek levest. Kérek húst.Kérek burgonyát. Kérek babot.

Kérem a kulcsot. Kérem a szivacsot. Kérem a könyvet.

Kérek kenyeret. Kérek vizet.Kérek kávét.Kérek tejet.Kérek cukrot.Kérek almát.Kérek körtét.Kérek diót.Kérek szőlőt.Kérek pénzt.Kérek egy koronát.

Kérem a tintát. Kérem a képet. Köszönöm a . . . t.

Kérem  a . . . f



Alkalom szerű kis szólamok.Jó. Láttam. Írj!Rossz. Nem láttam. Fel !Igen. Nem szabad! Le!Nem. Szabad! Vigyázz.Van. Á llj fe l! Lassan.Nincs. Ülj le! Jó! van.E lég! H allg a ss! Nem jói van.Már. Nézz ide! Nem baj.M ég nem. O lvass! Gyere ide!Megvan. ismét. Siess!Már megvan. Ja j! fáj! Ham ar!Tudom. E lfelejtettem. Miért ?Nem tudom. Éhes vagyok. Add ide!itt van. Szomjas vagyok. Tedd le!O tt van. Kérek. Vedd fel !Ma. Köszönöm. Vidd el !Tegnap. Nem keit. Törüid ie!Holnap. ismerem. Jó  napot!Tessék ! Nem ismerem. Jó  reggelt!
Imádkozom.istenem! Légy veiem!isten hozzád imádkozom: Áldd meg az én tanulásom! Á m en !
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