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,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. Rész.

Kis betük.

1.

2.

=ZIIL nponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

krv. Á!n/, (tÁInJ . MJYV, .~ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM !nJ,

~ !YlM/, /l1 Iw , . /YlJ ÍJ - ;YW,
. . .

l1 !lV - '!YlA/, ;U!Y1J - /YlJ1j

ín, in, ün, un, ün, ün, ni,' nu,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

••ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• ••• •nu, nl-nl, In-nl, un-nl.
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.=ZITJZ IDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 'J I •

Nm/, /WmJ, /wm:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/YY1AJ . /mM/,
"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . . . .

1YYlM/, lYYWYl/, /YYlJV-1YYlAI, /YY lJv-- /YlJfJ.

ír n , um, üm, mi, 11lÚ, mü, min,. . ..
rm-mi, nu-ru.

4.

J /lZ
re e

1 1 1

Vl1J, un; /YUJ , IYLV, um/, vm,
J J •

m W nJ, /YYU /Y lI lYWYYlJ, ;ru;- /YlIlJ .

én, en, né, ne, mé, me, mén,,. . . '
men, nem, ne-nl, en-nl, men-nr.

=



5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~ .. .r : fl' 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/1/ r,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/W r, MIr . ~r./MI, fM AJ, rt1 In1/ lfWrYlJ,

If' •srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.f ••

1f;m ) Irm ir M l-11/, !U J-n-U J, vr ~ W .

Ir, ur, ür, ér, rí, rü, ré, rém,
, , ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . . .., .

run, mer, mer, u-n, u-ru, .Ir-nl,
, . . , . .

er-nl, nler-nl, er-re, mer-re .
•

(i.

I 1 1 1 I , '

.,IllY, w. /lJ{I, l1W YV, llW r: /lJW, ;nW,
, . ,

j) -!lHJ, , lj-flW, . /YW -!)W , IYUJ =1lWYYl/,

!Yl1J - 11N /rw - /HJ.

év, ív, ví, ve, ver, vér, rév; név,
vén, é-vi, é-vo, é-vern, .ne-ve,

ne-vern, ne-vé-re. ' ..
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7.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II j(Y
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O O
'1' , , I

.on. ~ J)"(,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfHY, m w ~~ ~
. ,., ,

II / - /11)/ "./- /lJ{)" llHY - lYlff. ./YUY - Ilf) EV
IV ,/V , , l' l/lJ.

or, orr, ov, ro, von. mör, rom,
í-ro, o-vo, ro-vo, ví-vÓ,. vo-nom,

or-rom. ·

8.
•• lJ

Aj lY.., "
O O

rr •••• r,"" "

M, ~ /w, ./YUY, fLL(Y, ~ v-flL{f.

" " • " , " I

iff IYUY, IYUY-!l1A/, IYW -1lJ-fff.' IYUY- /lJ t'-/W YY lJ.

JI Áff ••· AnI II ~ Ji 1YYIff,;. ur -mir IU-Uf.

ön, ÖV, ör, VŐ, nö, nöm, vőm,
e-rő e-vő ve-vő ö-röm ö-rö-me, ., , , ,

ö-rö-me-i.



ő ír. ő rt ő nö. o ur. ő nem tr.
ő nem úro

9.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ifzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAir 11; Jy !YW VYlJ d.mu /JW YYlJ ;w?

él, el, ól, öl, ül, le, lé, e-lö,
é-lő ö-lő ü-lő ve-ló ol-ló ó-lom, , , , ,~,

e-lül, e-lől, e-lő-re, é-Ie-lern.
e ló él. ve-le ül ő p. ő ve-lem ír. nő-vé-

rem ver. né-ni vén.

10.

Ib
O f} 0,,0, o" o" p, .rW, Am,;{;L{f. ÁYlV, Ánu. /lYWW, /twr, AWf,
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ft .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp " ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'u - ..k _c· lwru-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁWY/f ~ ff.{), ;Lv, ffl1J,

, o . D "
I lJ-(; -il-W IYW -!lJ.tI z,M.,

Ö'k. /; fYW m J ~w. ft U -M i.

éb, eb, öb, be, bú, bő, bőr, böl,
bír, bor, ber, bi-bi, be-le, eb-be,
eb-ben, bim-bó, ö-rö-mé-ben.

ír ő? ő nem íro ő bír ve-le. e bim-bo
nó, bi-ro ür nem ül.

11. ,

= r rL= r IL,
el a

~Mrv,iJ.Mt:~Mv,~

/m;Cw: ~ ~ mMV, b-k
)Ilf - /~(L ;ak -k jVYlJ - /YU1I, , ,

;J;-mUu-;M;- mw.

, .
M'l! - fYU (j fl).{Vf'. iYrU1' - fH; ~. IL',

'fYYU V - Lnw .iJ j) J1J muv - rmW iJJ.

-- -~



ar, ál,· al, áll, Ina, ra, láb, bal,
bab, rab, vár, var, varr, al-ma,
.ra-ma, a-lom, ma-lom, ra-ma-ba,
a rab ül. a ma-ma áll. a mol-nar ő-röl.

van-e bor? van-e va-la-mi?

9



10

föl, fél, fül, fl-nom, fen-ni, ven-
ni, fé-le-lem, fü-Ie-mi-le.

fe-ri fél. im-re nem fél. a bor fi-nom.
ír-e a fi-ü P ő varr. mi van a fán?

13.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt
MtihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiN .M t tw id /tt; Ji;. ott;

, , , I I , I J I

!fit rHAt' t' th !YYU Jt2 tw- ', , M, I • a«
. bY-lv, ÍVrv-k, Jk-lY lJv-JU .

W nJ -;tJ; Ji; nit. Ilm }; ,wt A -& ~
{v-iW J-~. k-iM v fit ty

o 2 " f~P t;
;{1;m) '. lj !YUJYYlJ . lVVV,

üt, at, to, te, itt, ott, rut, rét,
tél, tol, toll, mit? vitt, vett,



· írt, ért, árt, önt, int, te-le, tin-ta,
ta-nu ..ló, tin-ta-tar-tó.

már-ton írt. a fa vi-rit, a ta-ni-to mu-tat.
a ta-nu-lo fe-lelt. mit írt ön?

14.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= XLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz

~ ~tiW, mM~,J

tW, ~IihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAJ% ~

rwk rM ÁIY . fU; - /YUJ , M a; -;nN,

~ - !YlÁJ , !w -1 I1 it-;n{J

AJX; M Ir' JYLU V, kJ /(MJ )Y - /HV.

ez, őz, réz, néz, tüz, tíz, zár,
zab, ezt, azt, zé-ró, úz-ni, néz-

ni, fe-lez-ni, za-bo-láz-ni.
ő má-zol. zol-tán ül. te-réz nem lát. mi
az én ne-vern? mör, bé-la, fe-ri, an-tal,

an-na, ma-ri, te-réz. ,

11
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15.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~jponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ir ,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Mf.: un: itr t. bj,ft· yvr . r ; rw- .: ef- IYUX

/YYUlJ - ~ lYYU1J - pm.
C, .-, ., t , 3 ~.,

AlJ;{)Y ..)lJ M. . IC U . •

• p. F F. lj I . .' rtF -w ff/1JVYV r· lY fL lQ jf-rv r - IM fJ

íj, éj, ej! jö, jó, jön, jól, jár, juj!
vaj, fáj, ju-li, je-nő, fe-jem-re,
raj-zol-ni, ja-nu-ár, feb-ru-ár.

je-nő jo fi-ú. ö ott raj-zol. mi jár itt?
ju-li már jön.

16.

.. jf. g .

~ 'Juy.~ fr h Nvuy



'r,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁJ-m ,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM-F n, m-fJ '
;yv-~ r - lw- lYU V.

r -!W/ W. r -~ ~-~. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cw /~ /'1. IYYW v1t esrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ág, ég, jég, vég, lúg, gaz, gőz,
i-ge, gé-za, gom-ba, ré-gen, ga-

bo-na, go-rom-ba. .
a ga-bo-na jö. ez ré-gi, ez üj, me-Ieg-e

a víz? a jég nem me-leg. .

17.

=llrd
J;J ,eU!;, k,~, w.Mt,~ /~
v-k, ;t;-/M, jJv-Jr, ;elw-Jm, v-U -M t-m U

v-Av;Lv-U . w ~-d f' mut ~ W f·M)

13



14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ad,ád, de, dél, rúd, dal, lúd,
tél, dob, e-de, i-dö, ad-ni, dob-

ni, du-dál-ni.
i-da e-bé-del. tél az nem dél. a lúd

gá-gog. jól raj-zol' e-de?

18.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~P

ir~~~F.~k,
Ft.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfA11V. ff. fA1r;, a-fU», 1/- fl;,

• • l' •ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fAJ-F- flA/-F-1UY, fAl/- /M J- fili

JlJ 'fWf vr . ~-Lv r -kl. f1 ;-fur iL r-U

-
ép, nép, lép; tép, pír, bír, por,
bo~ pö~.b6~ pin~.pon~bon~



pánt, bánt, a-pa, e-pe, i-pa, pi-pa,
pa-li, pé-ter, pa-ri-pa.

az a-pa mit néz? ő nem néz o-da. .itt
van bor, de nem por. jö pénz ez?

19.

iih
clv!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~! Jw.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Jwr , 1wt? JUJ ; ,
Nt F,luiw. ha -~ ~-;vV,

iu:v-IWYW,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~-m U ,. Áw-k-tw.

lwt mrv-k JL. kb tu-Al! Aw-U
tw - f)C()1W J ; -/tYUlI flJ4IlV )Y tt; ~ VnJ

lYlUYYlJ tv -km;.

éh, ah, oh, 'llÓ, hü, ha, hal, hál,
halI,hol? hat,' hét, ház, juh,

15



16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.ho-vá? ha-za, há-zi, hí-zó, hoz-
ni, há-rom, ha-ta-lom, há-ló-zat.
mar-ton ju-hot hoz. mit hoz ön ha-za?
hol van há-rom ház? ő vi-rá-got fog

hoz-ni.

20.

~kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jv ~ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJw Jw km kr. n4ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~I

I / , " J , I !

v-k, Jw -~ , ÁQ;-rW;,b-k-&rv.
~ - IYvU - iuv.

iJÁ; kl ~, jJJ 'I.I ~~. Jw ,(ü-k
~-~~

ok, ök, kő, küt, kár, kar, mák,
,

makk, kék, ki-ki, ká-ka, ká-vé,
ket-tő, ká-vé-ház, pa-ri-pa,



az ég kék. a tej fe-hér. a ká-vé fe-ke-te.
ki fog hol-nap kér-ni? én nem fo-gok.

teg-nap reg-gel ra-kot lát-tam.

21.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~S

M, i1, J.)~ J.)/~ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/Jm ~ ~~J, hM, ;6,
/.)~ /.)#r, MtponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfJ .lA; , IITU Y.\t, /JJ-;óJf

e,-I.l if, I.li! - rH0. J ,)i; -lAiL - rrU.,. ~ tr mic

as, ŐS, SÓZ,_SÓS, sás, sír, sok,
kos, mos, e-ső, vé-Ső, Ias-sü,
sem-mi, ke-se-rű, iz-Ie-tes, va-

sar-nap.
a víz sós. a var-ga sé-tál. ki fő-zi a le-
vest? a hús iz-Ie-tes. ő las-san dol-go-zik.

~-AV~W
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22.

~ nyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h~ ~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~J ; , ~ iwm ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
W -~J, ~-~, u-~,~-
.~ tW f-r-~ , ~-J.w r-~

/VU)lf - ~ - ~.

vwr - ~ ~ -/YV~I /yvwrwg - IM r?

íny, nyú, nyár, nyak, nyelv,
könyv, a-nya, ké-mény, ke-

mény, hány-fé-le?
eny-nyi, any-nyi, meny-nyi?

a kő ke-mény. a ké-mény ma-gas. az

a-nya köny-vet hoz. hány Ie-ány ta-nul P

ne-hány ke-nyér e-nyém.



23.

~ lyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~,~,~~,~,~ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÁJ~ JY-~ ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ f-~ 4i-~
fw1 ,-b, ÁJ-~-y, Irm -M -~.

fJ J ~-y rkr-~. m U -~;(lJ

fr -tr ? /M I A;-k-~ Juk'!YYÚT
Al! lU Jr -kv ?

oly, ily, hely, galy.mély, moly,
lyuk, i-lyen, o-lyan, gó-lya,
go-lyó, se-lyem, ká-roly, .göm-

bö-lyű, i-bo-lya.
ká-roly ol-vas. a fo-lyó mély. mi-Iyen a
go-lyó? hol van akály-ha? az al-ma is

göm-bö-Iyü, itt sok nyúl volt.

2*
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20srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24.

!!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAty

~,r~,~fr~
AJ;- ~ hw- ~,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,~1/0yv.~-
tr -mu, !.lM - kvw-tf. n-
'T' Lt~-i~ b-~-r· ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lJJ ~ m ul! Jwr. ,M; Jl/ -~ kt-r-
J);Jv. U J IlJ.1lIl1J pl - ~m J?-

tyúk, korty, ponty, pinty, a-tya,
ba-tyu, kár-tya, hár-tya, kez-

tyú, fü-työl-ni, sar-kan-tyú.
faty-tyú, haty-tyú, ku-ruty-tyol.
a ku-tya hü. a tyúk al-lat, az a-tya és
az a-nya dol-goz-nak. is-ten a mi meny-

nye-i a-tyánk. ő min-den-ha-tö.



25. .

~ gyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~ ,Prt' ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1rrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/rWr t' nuur i,
,~, TF 4;-~1Á;, ~-!H ÁJ, 1YYU1J~

~ ~-~ !W U f-11-~ .
rn-w- .

'W-~~· t-; t.;mo; -1F
így, egy, ágy, higy, négy, 'vagy,
nagy, fagy, hogy, hegy, gyors,
á-gyú, gyo-rrlor, gyer-mek,gyer-

tya, ma-gya-ros, ~.
a gyer-tya ke-mény. mi-Iyen a gy~r-tya?

györgy gyor-san íro a ki-raly nagy úro
hány gyer-mek fog i-mád-koz-ni?

'21



22srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

26.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lill ezponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ucw, ~v,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;C;Ul;, vuw. )lJH/XI,

hwr~, ~, w- /C/Ul;, Lv - mMihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f)- mJ;, /!VAJ - k..4-!Hl/,

mi; ~kv -m U , ;C JW rU - ~ ~ m AJ

Lv~~ ~~fW Í;. mW-~ ;ol ,c;w; -iwr

,(lj ,(JW; lu; tAk. ,ctW if 1mb ;'\,(lj~I\){f;~~

ducz, czél, lécz, arcz, ércz, táncz,
láncz, nyolcz, czi-pő, czér-na,
ki-lencz, 'kraj-czár, . czi-ne-ge.

nyolcz le-ány vár. hány ezi-pö ez? ez

ki-lencz czi-pö, fe-rencz na-gyon si-et.

a ka-to-na har-czol. hol tán-czol a-tyám?

a-nyám nem tán-czol.



2 7 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11I C S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aio.í, ~, ~)Y, ,CJ.l~ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ~ , iwru:o,
;n,i;yw.) , /.)Á!rU'J.l,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)w - //.lA;, k-fAJÍJ,

jC O Á;- ~ ,cJ.lN w -1IlW J. ,cJ.lN w -/YYW J- JA;- jJ;.

Ji; hu1w /IW -~.,< lJ ,f;)'v-r iw -fb~
!YYlJit v,);{;- mJJ; )lJh; ;(u;J ? ja mAmto )1;

lw - ~ÁJ -14J1Y1).srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ács, öcs, cső, rács, rácz, csúcs,
kincs, nincs, kulcs, ko-esi, ki-
esi, csa-esi, czi-cza, csi-ga, fecs-
ke, kecs-ke, macs-ka, va-cso-ra,
ka-la~pács, csü-tör-tök, ka-rá-

csony.
a ma cs-ka ha-mis. a ku-tya hű. a esi-ga
las-sú. a láncz csö-rög. a kecs-ke te-jet
ad. a fecs-ke gyor-san re-pül. mi-ly en a
tyúk? a ka-rá-csony ka-to-li-kus ün-nep.
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28.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l)% !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZ
1 " 'i , , , ,

V.YA;, ~ ;,YW, ;.)%UJ, ~ ~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1YYLm
1

~, ~,M m , ~ ;.)~ ;.)Mt; - M,
IYUY-~ hU t-I1YO J, A1J.Y7v-~~-Í<1-k.

;CthW -~.

ŐSZ, ész, szö, szí, szív, méz, kéz,
réz, kész, rész, szem, száj, liszt,
szá-raz, szer-da, szem-hat, szep-

tem-ber, szi-var-vany,
hosz-szü, ösz-sze, visz-sza, mesz-sze.

a szil-va je-í-zű. ki vesz szö-löt P az asz-
szony szil-vat vesz. mi-Iy en a szem? a
szem göm-bö-lyü, init csi-nál a sza-hát
ő ru-hát ké-szít. az el-sö osz-tály szor-
gal-mas. te szer-dan fogsz szá-mol-ni.
a-tyám neve hosz-szű. a jö gyer-mek

en-ge-del-mes.



~.~...-.,~~.....,.. "-"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--. - ~~..."
- --srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

29.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n/6 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ S

. ,O .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO, / P
11M, fl'v01v1, ~ IY~ ~ M~

Íönó, t%óM!- rXM;, /XJ.\d- ~ M-MAl;,

i7.U-i7Mk, MÁ!YlJ -~ /XJ.\MY!/~,

1UWV1;-k-NW

ll! hw.> w.w -1Hl1. ltJ 464 Lrv - %mo.
o" ) 2) )

IH AJ -ll IV I)L()' - /U);Q!, IctJ If{)' - M;QJ fr~ ,

~-1Yt /JAIr MM/-MAJ ~ ,(1; bU m V - ;.J,J
461JYl1;-~ llWIh;. ru1;-~ -~ ~I

P -1- -1-", V P "ur t, k-LW - Juy' ;fU]; - fYv<Ym/, !YWfr'
rozs, rizs, zsír, sír, zseb, seb,
szebb, zsák, törzs, ,má-zsa,. ró-
zsa, mo-zsár, mor-zsa, zsi-nór,
zsi-neg, zsi-zsik, zsó-fi, jó-zsef,
zsem-lye, zsin-dely, zsen-di-cze.

25



26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a törzs szá-raz. a zsin-dely hosz-szú. jó-
zsef sok-szor. sír. ő zsem-Iyét a-kar. a
ró-zsa szép vi-rág. ki a-kar zsem-Iyét? a
szom-széd zsírt hoz. a-tyám zsí-ros húst
e-szik. a zsák-ban sok szil-va lesz. a víz
e-gész-sé-ges i-tal. is-ten i-gaz-sá-gos.

30.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AL, ill. k ro, j!!;, ;1;,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD, V. t, 1"ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1t' k
,~, 1;,. r' k. iJ . ~ ~ ~ 1YI!lf' Ji. )j,

if, il. fo n: J.), ~ t." M J, iM A1, iv,

. fl( IX;, !Ml , (lJ/, IIJ" Af-)

.a, á, b, cs, ez, d, e, é, f, g, gy,
ll, i, í,' j, k, 1, ly, ID, ll, ny, 0, Ó,

0, ő, p, r, S,· sz, t, ty, ll, Ú, Ü, Ű,

V, z, zs. (x, y, q).



3l.

mi is-ko-la-ba ja-runk, itt sok gyer-mek
van. van-nak fi-uk és le-á-nyok. e-zek so-

kat ta-nul-nak, ök ta-nu-Iók.

én is ta-nu-lo va-gyok. a ta-ní-tó űr ta-
nít. ő sok szep-re és jó-ra ve-zet. én
vi-gyá-zok az ő sza-vá-ra, mert en-ge-
del-mes va-gyok. test-vé-rem esak négy
é-ves. ő nem jár az is-ko-la-ba, ő ját-
szik. van ne-ki ba-bá-ja, ke-esi-ja és
mu-zsi-ka-ja. e-ze-ket a-tyám és a-nyám
vet-ték. ne-kem hosz-szü os-tort vet-tek.
a-tyám es-te me-sél-ni sze-kett, sok-szor
a kis jé-zus-ka-rol be-szél. jé-zus-ka i-gen
jó, jám-bor és en-ge-del-mes volt. min-
den-ki sze-ret-te őte én is o-lyan le-szek,
mint ő volt. a plé-bá-nos ür is azt
mond-ta, hogy jé-zus-ka az is-ten ti-a.
ő a meny-nyek-benvan. ő kor-ma-nyoz-
za az e-gész világot. ő min-dent meg-
te-het. .ö kül-di ne-künk a sok jót. ö a

mi a-tyánk.
sze-read u-rad is-te-ne-det, tel-jes szi-
ved-ból, tej-jes lel-ked-bél és min-dén

e-red-ból.
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28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32.

bír, pír, bab, pap, bor, por, bécs,

pécs, ba-ba, pa-pa, bol-gar,
pol-gár. .

,de, te, dél, tél, híd, hit, had, hat,
dö-rög, tö-rök.

ég, ék, rág, rák, kád, gát, fog,
fok, gö-rög, kö-rök, mé-reg, mé-

rek, gő-zös, kö-zös.

fő, vö, fél, vél, fáj, vaj, fér, vér,

folt, volt, fo-nal, vo-nal.

kés, kéz, kész, hús, húz, húsz,
, .rés, réz, rész, sár, zár, szár, más,
máz, víz, visz, has, ház, re-szel

élez, élsz, re-eze, ré-sze, czi-vo-
dik, szi -v ö-dík.



. 33.

gróf, grá-dics, grá-nát, kré-ta,
kraj-ozár, krump-li, brü-gö, tré-
fa, trá-gya, trom-bi-ta, fris, frigy,
frös-tök, irt, árt, kert, mert, örs,
hárs, birs, most, mást, füst, fest,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

üsd, fesd, vesd, asd, int, ont,
hint, te-kint, onts, ints, hints,
te-kints, ontsd, hintsd, te-kintsd.

34.

nép-ta-ní-tó, nép-ne-ve-lés, szi-
ves-ked-lék di-csér-tes-sékJ , ,

göz-ha-jo-gyar, vi-la-gos-sag,
ut-cza-sep-rő, há-Ia-dat-Ian;

pa-la-kó-ba-nya, szé-kes-fe-hér-
vár, fí-gyel-mez-to-tó, ta-ka-ré-
kos-ság, ol-va-só-könyv-ben,

ha-tá-ro-zat-lan:, ,
bol-dog- ta-la-nt -tas,

sza- baly -.el~le-nes-ség,
•

min -den-ha-tö-sa-ga-val,

29



/:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30

II. Rész.

Nagy 'bot.üle.
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rt V V ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1f)lJ-~ , 1fÁm -fIW ,VJ-/ITUY.l,1fMlJ-M,
:U jJ - MIV, 1fJ-fYM J. .

Veron, Vazul, Vincze, Vendel, 'Til-
mos, Vág.

Venczel tanuló. Vilmos tanul. Veron ol-
vas. Vineze ir. Vendel asztalos. Vazul ács.

2.
) •• 11

~\

uUúÚüÜűU

1UJcL, 1J;-r;~.~w,11LrMk,1Lr-!MfU
. .11r -~



UbaId, mrik, Úrnap, Ürmény.
Ubald jó fiú. Ulrika jó leány. Úrnap
ünnep. Ulrik játszik Üres a fazék?

Ürmény falu.

3.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17N ~ ez ezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lb-il1Jl,C{Wr - ft (~-ffkJL ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-1,

ctJ/ -kll-~ -fYUl;,~-U

Czirj ék, . Czirill, Cziczelle, Czegléd,
Czenk.

Czirill erős. Czirjék gyönge. Cziczelle
varr. Czegléd város. Czinke repül itt!
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4.

~];(1~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACS CsponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r tw-LJ ,LL;v-tM, ctAYYlJ-~FctJ;,
~)Y - /~, CG4-/lJ&f.

Csele, Csaba, Csallóköz, Csáktornya,
Csongrád.

Csaba és Csongor keresztnevek. Csengrad
és Csáktornya városok. Csend van itt?

Csak a madár énekel?

5.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J ••srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlj

..



Orsolya, Olga, Orbán, Óllod, Örzsi,
ÖdÖll,

Otto rajzol. Orbán ugrál. Ödön szorgal-
Inas. Örzsi engedelmes. Oszkár tiszta
gyermek. Olga Init csinál? Ő itt ül.
Vincze, Uhald,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜrmény, Ozirjék, Csák-

tornya, Otto, Ödön.

6. '

~

g G gy GyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[ '-k~-~~~-~c: r f-~'
~~-Lv~wY-TrJ1v, ~n'
Gellért, "Gábor, Gács, Gyula, Győző,

Magyar A-B-C és olvasókönyv. 3
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34:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Géza kertész. Gábor öntöz. Gizella vasatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gergely eszik. Győző iszik. Györgyike
fát hoz. GyulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfűt. György alszik .

•
7.

tilYZ/k
SZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS S Z S Z ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cJv-lr ruYYli9Mv- Jm< gW-lIdJ- tv,gJ-!IllWN

qtTh- dir /llÁ;AJ;gw-llti;.)v-lff, qtW rg!WYlJ - fu
Sarolta, Sándor, Sopron, Szilvesz-

ter, Szaniszló.
Samu szépen köszön. Sarolta imádkozik.
Sándor pap. Sirnon tanító. Szeresd a
szülőket! Szaniszló szeréti szülőit. S k
eITIber van a templomban" Sok gyermek

van az iskolában.



8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.~

1 LsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAly Ly
·:k-r.~-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArM !rw tJ. c;L-Luo,~-k

. ~- Jw. ~ - f/W J.

Lili, Lujza, Lajos, Lőrinez, Lipót.
Lajos órás. Lipót lakatos. László kovács.
Lőrincz üveges. Látod Lenkét? Luczát

is látom. Lázár nevet. Lukács sír.
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Zoltán, Zenta, Zombor, Zsiga,
Zsófia, Zsuzsi.

Zoltán pék. Zenó molnár. Zsuzsi kérdez.
Zsófia felel. Zsiga számol Zömbor

város.

10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

__ --:--_~l-

aAáÁ
1 ]ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A;-J il ~-k-Lvr, JLJMw, ~JJ
JtlYnM,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~-nU A, -,

Anna, Alajos, Ág~ost,Ákos, Álmos,
Ágnes, Antal.

Andor énekel. Anna köt, Ágnes ül.
Ágost vigyáz. A fiú jó. A leány enge-
delmes. Az atya olvas. Az anya mos.

A ló nagy állat.' Az egér kis állat. .



Vazul, Ulrik, Üzbég! Ozirill, Csongor, Olga, Örzsi,
Géza! Győző, Sándor, Szaniszló, Lajos, Zoltán,

Zsigmond! Aladár, Ágnes.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 .

~l~ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ; ,JponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL

n NsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAny NyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X. fIU lJ, $M vkr, JfJ~~,§~
lr~~rH lJ.

Nikodém~ Nandor, Nelli, Nyarasd,
Nyitra.

Nina söpör. Nelli süt. Nándor egész-

séges. Nikodém beteg. 'Nyitra város.

Nyílik a rózsa? Nyáron meleg van.
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• ,-..-:Q.;_~ü
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12.

~mM ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ff1), ~J*,~.~llk,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,)~ -IdJ- m IL,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjfuJ li kv, _
Malvin) ~{árta) ~Iihály) Miklós)

. ~{átyá.s)~{iksa.
Mihály szánt. Miklós vet. Mátyás rossz
fiú. Malvin jó leány. Miksa víg. Magyar-

ország szép ország. Magyar vagyok!

13.

1:rnp
il í ÍjJ

~ Ml, J- ruWrv, JJ~-IYW I, ~ L lio, 'J /YY\J -~,

J,w!M1.JJYkw, Jm-ILL, JiY-Mf



39zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Irén, Inna, István, .J özseí .Jaknb,
Jolán.

Isten jö. Imre pap. Iván ajtatos. Ír
István? Igen, István íro János asztalos.
Jakab varga. József számol. Jolán rajzol.

14.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D=hH

%v- f,L~,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'% irrnÚ lJ,~ I\}~ ,

' .. IJfm - tr krr,%nb

Hugó, Hedvig, Hermín, Hont,
Hunyady, Hildegard.

Hugó orvos. Hunyady vitéz volt. Hen-
rik katona .. Hány az óra? Hat óra van.

Hedvig áll. Hermin ül.



...,...- •••• __ ,re.",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t.'...:.:.I_u~ ~
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15.

~kK ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fJ{1~, J~~-IYYWYU, Jkk-b
'Jill-tmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwrv Jk -ml; -~ -Áll Jam - (HU, . ,

L-úf, J~ -ti-IM !.

}(elenlen, ICároly,-I(atalin, Kálnláu,
I(lára, I(lotild, I(assa, Kanizsa.

Ki rajzol? Kálmán. Ki ül itt? Károly.

l{i megy ott? Kelemen. Klára figyel-
mes. Katalin figyelmetlen. Kassa és

Kőszeg városok.

Vilmos! Ulrika, Cziczelle, Csatár! Oszkár, Gáho!'!
Gyula, Simon, Szidi, Lászlo, Zenó, Zsófia, Alajos,
Álmos, Nelli, Mari, Iván, Jolán, Rugó, Kálmán.
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41zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16.

cr ' (~
;flihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtJ R J

eE ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~-~ ~-U ~-~-rrrW r~--Il1U 1
1, J JI, '

~ - MV- U,~-/lUlJ , eu.
Etelka, Erzsébet, Ernő, Eszter, Éva.
Ede figyelmes tanuló. Etelkaszorgal-
masan varr. Elemér erős fiú. Erzsébet
álmos. Elek éhes. Ez hasznos könyv.
Elmegyünk a kertbe? Énekel Éva?

Este van.

17.

GO
/u \ P P

~ I 4- Gr. O (íl), ~ GP @, -
JfJ- M, JA;-()l{X)-M, vJA;U, J,O'-/U)~' JLU .

I



42zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pál, Péter, Piroska, Pozsony, Pécs,
Paksi

Péter jön. Pál. levelet hoz. Paulin
kenyeret kér. Piroska köt. Pozsony

nagy város. Pünkösd ünnep.

18.

~bB

~ÁlI-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1M. 51f; -t, ~»-~, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0bfJ-itW ,

~~ -m o"~ iY fk-Lv, ~Vl)-k ~1m-~,
Benő, Boris, Béla, Balázs, Berta,

Blanka, Budapest.
Balázs a kertben van. Béla a templom-

ban van. Boris az iskolában van. Benő
jö. Bódog rossz. Berta lusta.



19.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

arR ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

%-.~J t, ffiv-f -1YUlJ, ~ .. r -iMf,

~ - !M)Á;- kw, ~ - m~w, ffil- fYYl;(l;.

Rikárd, Rozália, llozgonyí Ruszt.
Rezső dolgozik. Rózsika. egészséges.
Regina vidám. Róma város. Reggel van!

20.

~

tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT ty Ty

5: -!YYtM, l:.rWx"~-b, 3;.~.M,
J:- MW-dwr.
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44zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Titus, Tamás 'reréz Tivadar Te-, , ,
mesvar,

Tamás ember. Te is ember vagy. 'l'i
tanulök vagytok. Tivadar kómüves.

'.riszteljed a szülot! Tanulj j61!

21.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fJ Or-

!rI) \ f FponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1-1H!tUN. l:~,L-IIu ! J1& - lt{U

J1& - IH; -Mu.
Fülöp, Ferencz, Fanni) Filoména,

Flórián.
Fanni szomjas; Ferencz éhes. F16ra
szép. Filoména leánynév. Farkasd falu.

Fehér a kréta?

Jó és szorgalmatos leszek,
Rosszaktól példát nem veszek,
Ámbár kicsiny s gyönge vagyok,
Munkás lenni mégis' tudok.
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22.

;fi1± d D
g)f;-fM)AY,q)L-JYW),g)cL-~,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq)P -/WWYlr ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlb,

q)~-!l1Á;-J , ®lY-~-~
Dávid, Dezső, Dénes, Duna, Dráva,

, Drégely.
Dénes kedves fiú. Domonkos és Dániel
tanulök. Dorottya vigyáz. Duna folyó.

Drégely régi vár.

23.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j (N )~,(~) ,~ (1w ) Cfr, (~~)
ysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(i) Y (1) q (kv) Q (Kv)

x(b) X, (~)
X (ksz) X (Ksz)
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24.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JlmtJ, iLJ,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%k1/fr4WJk. g)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM JJ,

CUk~T~,~,~,
Lrww,J r04w, ~ /Jk~fJm ~,~
~, JV'_~~c{f;rnÁ;,~~k,
~~ Y~,ljtWJk r~,1JlJu,

~, rtJiMYV, ~, %+W
Anna, Ágnes, Bódog, Czirjék, Dé-
nes, Elek, Éva, Ferencz, Gedeon,
Gyula, Hedvig, István, Jolán,
Klára, Lőrinez, Mátyás; Nelli,
Orsolya, Ödön, Pál, Regina, Sára,
Szaniszló, Tekla, ubaId, Vineze,
A Zoltán, Zsuzsánna.
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9 .6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA., .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A~,~,ct,cew, ®, Cf;,ct,jCFt,Cfry.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A, Á, E, Cs, Cz, D, E, É , F, G , G y ,

11, ~ 1( 7./,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% .fJ ;, ~ , 1
ü , ű , v , Z, Zs, x , Y, Q.

]

%,~,~,~,~,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC!,~,~ Jf JY'~f'ccr.
H , 1 , Í , J , K , L , L y , M , N , N y , O ,

cfr c{j, c& qY, ~n/f.glYV, r~ ,l1 , ~
ó , Ö, Ő, P , R , 8 , Sz, T , T y , U , Ú ,



Ill. Rész.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzógyüjteInén_y.

1. Az iskolában van: tanitó, tanitónő, hit-

oktató, tanuló. Pad, asztal, szék, szekrény, kályha,

fogas, tábla, számológép, kép, könyv, ténta,

papiros, irka, toll, irón, palatábla, palavesszö,

kréta, szivacs.

2. A templomban van: pap, plébános, káplán;

oltár, kereszt, szószék, orgona.

3. A háznak részei: udvar, kert, fal, kapu,

ajtó, ablak, tető, kémény, szoba, padló, padlat,

konyha, kamra, pincze, padlás, istálló, folyosó,

lépcső, kút, lakat, kilincs, kulcs.

4. A családhoz tartozik: atya, anya (szülők),

gyermek, nagyatya, nagyanya, fiú, leány.

5. A szobában van: asztal, szék, zsámoly,

szekrény, ágy, pamlag, kályha, kép, óra, tükör,

függöny, lámpa, gyertya, gyertyatartó.

6. A konyhában van: tűzhely, fazék, főző-

kanál, szita, kávéőrlö, reszelő, mozsár, seprő,

szappan, törülköző.
4
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7. Az asztalon van: abrosz, kés, villa,

kanál, tányér, tál, csésze, pohár, palaczk korsó,

sótartó.

8. Az emberi test részei: fej, haj, homlok,

arcz, szem, fül, orr, száj, fog, nyelv, .nyak,

mell, hát, has, kéz, ujj, köröm, láb, térd, láb-

ujj, bőr, vér.

9. Ruhadarabok: kalap, sipka, kabát, rnel-

lény, nadrág, csizma, czipö, nyakravaló, fejkötő,

kendő, kötény, harisnya, ing, zsebkendő, köpeny.

10. Ételek: kenyér;' zsemlye, szarvas, leves,

hús, főzelék, vaj, zsír, tészta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 . Italok: víz, bor, .sör, tej, kávé, tea.

12. Kézmivesek : asztalos, ács, varga, szabó,

kalapos, kőmives, lakatos, kovács, mészáros,

pék, molnár, üveges, órás, fazekas, kertész.

13. Eszközök: kocsi, eke, létra, kötél, fűrész,

fejsze, kalapács, szeg, fúró, ásó, fogó, kosár,

zsák, tit, olló, czérna, pamut, kefe, fésű.

14. Házi állatok: tehén, ökör, ló, szamár,

juh, kecske, disznó, (sertés), macska, kutya,

tyúk, kácsa, lúd, kakas, galamb, páva.

15. Madarak: veréb, fecske, holló, kanári

madár.

16. A kertben nő : fa, bokor, fi:í, virág.
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17. Gyümölcs: cseresznye, alma, körte,

szilva, baraczk, dió, szőlö, gesztenye.

18. Virágok: rózsa, tulipán, liliom, szegfű,

rezeda.

19. A mezőn nő: burgonya, káposzta, répa,

ugorka, tök, bab, borsó, lencse.

20. Gabona: buza, rozs, árpa, zab, kukoricza.

21. A szabadban van: föld, kő, mező, rét,

erdő, domb, hegy, forrás, patak, falu, város.

22. Az égen van: nap, hold, csillag,

felhő.

22. Szinek: fehér, fekete, piros, vörös, zöld,

kék, sárga, barna, szürke.

24. A tárgy lehet: nagy, kicsiny, (kis),

magas, alacsony, hosszú, rövid, széles, keskeny,

vastag, vékony, gömbölyü, szegletes, egyenes,

görbe. .

25. Az étel lehet: édes, sa vanyó, keserű,

jószagú, illatos, meleg, forró, hideg, nehéz,
könnyű.

26. A gyermek lehet:

figyelmetlen, szorgalmas,

delmes.

jó, rossz, figyelmes,

lusta, kedves, enge-

27. Az ember lehet: szép, csunya, egész-

séges, beteg, erős, gyenge, tiszta, tisztátalan,

kövér, sovány, fiatal, öreg, szomjas, éhes, álmos.
4*
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28. A tanító: tanít, beszél, kérdez, int,
büntet, dicsér.

29. A tanuló: imádkozik, ír, olvas, számol,
énekel, ül, áll, vigyáz, felel.

30. ~z anya: főz, varr, köt, mos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfűt, süt,

söpör, vasal, tisztít.

31. Az atya: parancsol, megy, dolgozik,
jön, hoz, visz, ad, vesz.

32. A gyermek: eszik, iszik, játszik, nevet,
sír, kér, köszön.

33. Az asztalos: fűrészel, gyalul, metsz, fúr.

34. A földmives : szánt, vet, arat, ültet, öntöz.
35. A kutya: ugat, harap, ugrik, fut, sza-

lad, fekszik, alszik.
36. A ló: nyerít, húz, fut, kirúg.

37. Számok: egy, kettő, három, négy, öt,

hat, hét, nyolcz, kilencz, tíz. Tizen-egy, tizen-
kettő, tizen-három, tizen-négy, tizen-öt, tizen-hat,
tizen-hét, tizen-nyolcz, tizen-kilencz, húsz.

38. Napok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök,
péntek, szombat, vasárnap.

39. Hónapok: január, február, rnárczius,

ápri!is, május, június; július, augusztus, szep-
ternbcr, október, november, deczember.

40. Évszakok: tavasz, nyár, ősz, tél.



IV. Rész.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beszéd-gyakorlatok.
1.

A kréta fehér. A ténta fekete. A vér vörös.

Az ajak piros. A fü zöld. Az ég kék. A kanári

madár sárga. A szamár szürke. A gesztenye

barna.
2.

A tanító tanít. A hitoktató beszél. A taní-

tónő kérdez. A pap int. Az atya büntet. Az

anya dicsér. A gyermek imádkozik. A plébános

olvas. A fiú íro A leány számol. A madár éne-

kel. Anagyatya ül. A tanuló felel.

3.

A ház nagy. Az óra kicsiny. A fa magas.

A bokor alacsony. A fonál hosszú. Az irón

rövid. Az udvar széles. A pad keskeny. A kötél

vastag. A haj vékony. Az alma gömbölyű. A

palatábla szegletes. A padló egyenes. A szarvas

görbe.
4.

Az asztalos gyalul. Az ács fűrészel. A szabó

vasal. A mészáros vág. A pék süt. A molnár

vár. Az üveges metsz. A kertész ültet. A kő-

mives dolgozik. A varga varr. Az órás tisztít.

A lakatos fúr. Az ember eszik.
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5.
A páva szép. A víz egészséges. Az ökör

erős. A veréb gyenge. A macska tiszta. A sertés

tisztátalan. A lúd kövér. A kecske sovány. A
ló szomjas. A tehén éhes. A kutya álmos.

6.

A czukor édes. Az eczet savanyú. A tea
keserű. A rózsa jószagú. A rezeda illatos. A

kályha meleg. A leves forró. 1~ sör hideg. A
kö nehéz. A toll könnyű, A méh szorgalmas.

A szamár lusta. A galamb kedves.

7.

A fehér rózsa szép. A fekete kenyér jó.
A piros cseresznye édes. A vörös szegflt illatos.
A zöld szilva savanyú. A kék ég magas. A
sárga ugorka rossz. A barna zsemlye kemény.
A szürko felhő könnyű,

8.
A nagy fiú il'. A kis gyermek játszik. A jó

leány imádkozik. A szorgalmas atya dolgozik.
A fehér ló fut. A fekete kutya harap. Az erős
mószáros vág. A fiatal kecske ugrik. Az édes

anya főz. A figyelmes tanuló vigyáz. A rossz
ló kirúg. A beteg ember alszik. Az öreg föld-
míves szánt. A kövér lúd ül.



55

9.

A magas ház nagy. Az alacsony fa kicsiny.
A hosszú kötél vastag. A tiszta víz egészséges.

A fiatal fa vékony. A tisztátalan gyermek csunya.

Az öreg ember gyenge. A beteg ember sovány.
A rossz tanuló figyelmetlen. A szorgalmas leány
kedves. A sör hideg ital. A bor erős ital.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10.
Ki ir? A tanuló ir. Ki olvas? A fiú olvas.

Ki köt ? A leány köt. Ki fűrészel? Az asztales

fűrészel. Ki imádkozik? A pap imádkozik. Ki

sír? A gyermek sír. Ki varr? A szabó varr. Ki
főz? Az anya főz. Ki dolgozik? Az atya dolgozik.
Ki szánt? A földmives szánt.

11.
Mi fehér? A fal fehér. Mi fekete? A holló

fekete. Mi piros? Az alma piros. Mi vörös? A
vér vörös. Mi kék? Az ég kék. Mi zöld? A fil
zöld. Mi szürke? A veréb szürke. Mi nagy? A

ház nagy. Mi kicsiny? A dió kicsiny. Mi hosszú?
A kötél hOf;lSZÚ.Mi vékony? A haj vékony. Mi
magas? A torony magas. Mi gömbölyű? A golyó

gömbölyü. Mi szegletes? A kép szegletes.

12.
Milyen a gesztenye? A gesztenye barna.

Milyen a szalma? A szalma sárga. Milyen a sör?
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A sör hideg. Milyen a víz? A víz tiszta, Milyen

a galamb? A galamb kedves. Milyen a rózsa?

:A rózsa illatos. Milyen az ökör? Az ökör erős.

Milyen anagyatya ? A nagyatya öreg. Milyen a

gyermek? A gyermek fiatal. Milyen a kert? A

kert szép. Milyen a czukor? A czukor édes.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13.
Mit csinál a madár? A madár énekel. Mit

csinál a ló? A ló húz. Mit csinál a kutya? A

kutya ugat. Mit csinál a kertész? A kertész

öntöz. Mit csinál a tanító? A tanító tanít. Mit

csinál a tanuló? A tanuló tanul. Mit csinál a fiú?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fiú játszik. Mit csinál~az ács? Az ács fúr.

Mit csinál a kakas? 'A kakas kukorékol. Mit

csinál a földmives ? A földmives vet. Mit csinál
a szabór A szabó varr.

14.
. Ki szorgalmas? Mi édes? Ki tanít? Mi éne-

ke!'? Milyen a fű? Mit csinál a szabó? Milyen a

jó gyermek? Mit csinál az éhes ember? Ki fiatal?

Mi fekete? Ki imádkozik? Mi fut? Milyen az ég?

Mit csinál a pék? Milyen a beteg ember? Mit
csinál a szomjas fiú?



.-------------------

v. Rész.

Ol vasrnán.yok.

1. Az Isten.

Az Isten a mi mennyei Atyánk.
Az Isten jó. Tőle kapunk mindent: táp-

lálékot és ruházatot. Ked ves szüleinket is ő adja

nekünk. A virágokat, a fákat, a madarakat, a

sok jó gyümölcsöt, ezt mind őteremtette és

fenntartja.
Lássátok, milyen jó az Isten! Milyen jó

mennyei Atyánk van nekünk!
És ti, kis gyermekek, mit adtok a jó Istennok?
Szeressétek és imádjátok őt és tartsátok meg

parancsolatait!

2. Karácsony.

Itt van a szép karácsony! Most Jézus szüle-

tését ünnepeljük. A kis Jézus Betlehemben,
egy istállóban született, Édes anyja, szent Mária,
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jászolba fektette és pólyába takarta öt, szent

József pedig a kis Jézust jámboran nevelte.

Mikor Jézus született, angyalok jöttek az

égből és énekeltek mellette. Az emberek is örültek,

hogy Jézus született. Az istállóba siettek, le-

térdeltok és imádták a szent gyermeket. Az

istálló közelében pásztorok voltak. Ezek is el-

mentek a kisded Jézust imádni.

És tudjátok-e miért imádták a kis Jézust?

Azért, mert a kis Jézust, az Isten az ég-

ből küldte nekünk, hogy megváltson minket.

Imádjátok és szeressétek ti is a kis Jézust,

mert ő az Isten fia!

3. Jézus asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyermekek között.

Jézus Krisztus azért jött le a földre, hogy

az embereket az igaz hitre tanítsa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ő tanított a jó Istenről, a mennyországról

és az angyalokról. Ő megmutatta, hogyan kell

a jó keresztény embernek élnie. Ő sok jót tett.

Gyógyított betegeket és segítette a szegényeket.
Ő megváltott minket.

Legjobban szerette ő a gyermekeket.

Egy estén már pihenni akart Jézus Krisztus,

mért fáradt volt. Akkor jöttek jámbor anyák



kis gyermekekkel, áldást kérni rájuk. A tanít-

ványok kérték az anyákat, hogy jőjenek máskor,

mert Jézus Krisztus már fáradt. De Jézus

Krisztus hallotta, őket s így szólt: .ói, enged-

jétek hozzám a kisdedeket, mert övék a meny-

nyeknek országa!"

Karjaira vette a kisdedeket és megáldotta.
Kérjük mi is Jézust az ő áldásáért. hogy

eljuthassunk ő hozzá a mennyekbe!srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A gyermek a templomban.

Ilka mindennap templomba ment. Kis ima-

-könyvét mindig magával vitte. A templomban

jól viselte magát. Ha a templomba belépett, ke-

resztet vetett s azután letérdelt. IHm ájtatosan

imádkozott vagy énekelt. Ha imádkozott, kezeit

szépen összetéve tartotta és az oltárra nézett.

IHm megköszönte a jó Istennek mindazon

jót, a' mit tőle kapott. Édes szüleiért is imád-

kozott. Kerte Istent, hogy őket sokáig egészség-

ben éltesse. IUm megigérte a [ó Istennek, hogy min-

dig jó lesz. Ilka jámbor és ájtatos volt.

Isten a jámbor és ájtatos gyermekeket sze-

reti, Legyetek ti is olyan jámborak és ájtatosak

mint Ilka volt!
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6 .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA háladatos flú .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

János atyja öreg volt és nem birt dolgozni.

Ök szegények voltak. János tudta, hogy öreg
atyja nem adhat neki kenyeret. Egy földmíves-
nél kért munkát.

A földmíves megnézte a fiút és így szólt:

"Te még kicsiny és fiatal vagy, miért akarsz
már dolgozni?" János sírva mondta, hogy ők

otthon éheznek és így ő akar pénzt keresni.
A földmíves megszánta a fiút. Munkát adott

neki és azt jól megfizette. János pedig a pénzt
örömmel vitte haza szegény öreg atyjának.

János háladatos volt.

7. Légy becsületes!

József sétált és egy szépzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj kést talált. it

késnek volt fehér nyele, egy nagy és két kis
pengéje. József a késnek igen megörült. Egy
bokorhoz ment és vesszőt metszett vele. A mint
a bokor között állt, egy vándort pillantott meg.

A vándor az uton ment, a földre nézett és
valamit keresett. Ö a fiút nem látta, de József
Iát,t{ öt, József feléje ment ós így szólt: "Mit
keres az úr?" "Egy {~ fehér-nyelű kést!" József
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átadta a talált kést. A vándor köszönetet mon-
dott neki és megdicsérte őt.

József becsületes volt.

8.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANe hazudjál!
Egy fiú juhokat őrzött az erdő mellett. .A

falu közel volt az erdőhöz. A:fiú tréfából ...--el-

kezdett kiabálni: "Jaj, jaj a farkas jő!"

Az emberek a faluban megijedtek és rögtön
fejszékkel futottak az erdőhöz. Agyonütni akar-

ták a farkast. Az erdőhöz értek, de farkast
nem láttak.

"Hová futott a farkas?" kérdezték a fiút,
A fiú nevetni kezdett és azt mondta, hogy

ő csak tréfált. Az emberek megdorgálták a fiút
és haza tértek.

Másnap a fiú ugyanazt tette. Most is jöttek
emberek, de már csak kevesen.

Harmadnapra a farkas csakugyan jött. A
fiú megijedt, sírt és félt. Most már nem hazu-

dott, igazat kiabált: "Jőjetek, segítsetek, itt a
farkas!" - De nem jött senki, mert az em-
berek azt hitték, hogy megint hazudik.

A farkas a fiút szétszaggatta.-

A ki egyszer hazudni mer,
Hitelt többé nem igen nyer.

----- -.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-'



9. A csúfolódó fiú.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lajos örömet talált abban, ha mást kicsúfol-

hatott. Olyan rossz volt, hogy még a testileg
hibás embereket is kinevette. A sánta ember
előtt sántítva ment. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApúpos ember előtt púpos-

nak tetette magát.
De az Isten megbüntette Lajost e nagy

büneért.
Egy sánta embert utánzott. E közben meg-

botlott, elesett és a lába eltörött. Lajos sánta
maradt.

De még most sem javult meg és tovább is
csúfolódott. Egy púpos ember előtt púposnak

tetette magát. És mi történt? A tetőről egy
tégla esett Lajos hátára. A tégla annyira meg-
sértette hátát, hogy Lajos örökre púpos lett.

Ily szigoruan bünteti az Isten azon gyer-
mekeket, a kik csúfolódnak!

10. A verebek a kalap alatt.

Mihály verebeket szedett ki egy fészekből

és kalapja alá rejtette. A mint a verebekkel
hazafelé ment, messziről a plébános urat látta.
Az emberek levették kalapjokat és köszöntöttek

neki. A gyermekek pedig kezet csókoltak. Midőn
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a plébános.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr Mihálylyal találkozott, az illetlen

fiú nom vette le kalapját. A plébános úr hozzá

lépett és kérdezte: "Mihály, te már nem is-

mersz? Miért nem köszönteszponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi: Mihály elpirult,

de kalapját még sem vette le. Ekkor a plébános

úr maga vette le Mihály kalapját. "Huss! " -

- a verebek elrepültek és Mihály mogszégye-

nitve állt a plébános úr előtt. A gyermekek

ezentúl .verebes Mihálynak " hítták Mihályt ós

még most is mondjuk, ha valaki köszöntésnél

kalapját nem veszi le: "Verebek vannak a

kalapja alatt."

Az illedelmes gyermek ismerőseit szépen
üdvözli.

Károly sokszor kínozta az állatokat. :N em

fájt szive, ha a szegény állatot szenvedni látta.

Sőt örült a rossz fiú, ha az állat fájdalomtól

ordított.

De egysze.~ rosszúl járt. Egy ház előtt két

. juh feküdt. Lábaik össze voltak kötve. Károly

a juhokhoz mcnt és mert senkit sem látott,

kinozni kezdte őket. Gyapjokat tépte és lábával

rugdalta. Örült, hogy ismét kinozhat állatokat.

- ---~ - -- .-~-'



De egyszer pórul járt Károly, mert egy öreg

ember megleste őt. Ez megkapta hajánal és meg-

szidta a rossz fiút. Károly megijedt és keser-

vesen sírt.

"Látod fiam, úgy-e fáj? A szegény állatnak

is fáj, ha kinozod. "

Károly sírva igérte, hogy többé nem fogja

kinozni az állatokat.

N em kell az állatot kinozni,

A fájdalmat ő is érzi.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12. A veréb.
A veréb kedves kis madár. A gyermekek igen

szeretik. A veréb egész éven át marad nálunk.

Nyáron a verébnek jó dolga van, mert talál elég

táplálékot. Télen pedig, mikor mindenütt hó van,

fázik és nem talál sem magot, sem bogarat.

Gondoskodjátok tehát ti, ha lehet, télen a

verebek táplálékáról. Adjatok nekik kenyér-

morzsát, hogy éhen ne haljanak. A jó Isten

azért titeket meg fog áldani. Legyetek jószivűek

a kis madarak iránt!

De a szegény emberekről és árva gyerme-

kekről se feledkézzetek meg.

Kérjétek édes szülőiteket, adjanak ezeknek is

valamit! A jó Isten maga, vissza fogja nekik fizetni.
Magyar A·B-C és olvasókönyv.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5
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14. Az öreg légyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés fiai.

Egy öreg légy azt mondta két kis fiának:

"Ne repüljetek közel az égő gyertyához, mort

megégnek szárnyaitok. "ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az t is mondta nekik, hogy ne menjenek

mézet nyalni, mert odaragadnak és megfogják őket.

A kis legyecske nem akart hinni anyjának

és odarepült az égő gyertyához. De jaj! kis

szárnyai megégtek.

A másik is megfeledkezett az anya paran-

csáról, ésazt mondta : "Elmegyek biz én mézet

nyalni, a méz jó édes."

El is ment, de vissza már nem jött, mert .»

odaragadt.

Gyermekek, engedelmeskedjetek az öregeknek !

15. Az emberi test.

Mi emberek vagyunk. A gyermek is ember.

Vannak fiúk és leányok. Az ember testből és

lélekből áll. A testet látjuk; a test látható. A

lelket nem látjuk; a lélek láthatatlan. Az embert

az Isten teremtette.

Az emberi test három részből áll: fejből,

törzsből és végtagokból. A lelket és a testet

tisztán kell tartani.
5*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe j.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fejen van: az arcz és a koponya, A ko-

ponya hajjal van benőve. A haj lehet fekete,

barna, szőke, vörös, fehér. Kinek a haja fehér?

Az arczon van: a homlok, a két fül, a két

szem, az orr és a száj .Az embernek van: két

füle, két szeme, egy orra és egy szája. A száj-

ban van a nyelv és a fogak. A szemmol látunk.

A füllel hallunk. Az orral szaglunk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nyelvvel

izlelünk. A fogakkal rágunk. Az ember beszélni tud.

II. A törzs.

A fej a .törzszsol a nyak által van össze-

nőve. A nyakban van a torok. A törzshöz tar-

tozik: a mell, a hát és a has. A mellben van

a tüdő és a sziv. A tüdővel lélegzünk. A sziv

dobog. A has ban van a gyomor.

Ill. A végtagok.

A kezeket és a lábakat végtagoknak nevez-

zük. Az embernek két keze és két lába van.

Van jobb kéz és bal kéz, van jobb láb és bal

láb. Minden kézen öt ujj van: a hüvelykujj, a

mutatóujj, a középujj, a gyűrűsujj és a kisujj.

Mind a két kézen tíz ujj van. Az ujjakori kör-

mök vannak. A lábakon is vannak ujjak. Ezek



a lábujjak; Minden lábon öt ujj van. A kezekkel

dolgozunk, a lábakon járunk.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16. A templom.

A templom nagy épület. A templomban

imádkozunk. Ott dicséljük Istent és hálát adunk

neki. A templom szent hely.

A templomban vannak: oltárok, képek, pa-

dok, szószék és orgona.

Az oltárnál misézik a pap. Akkor gyertyák

égnek az oltáron. Az emberek imádkoznak vagy

énekelnek. A szent mise alatta jó gyermek

csendesen ül, vagy térdel és imádkozik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>

A szószékről prédikál a pap. A prédikáczió

szent beszéd. A jámbor gyermek megjegyzi magá-

nak azt, a mit a pap beszélt.

Kedves gyermekek, járjatok örömmel a temp-

lomba és imádkozzatok ájtatosan!

17. A torony.

A templomnak tornya van. A torony magas.

A tornyon kereszt van. Némely tornyon órát is

látunk. A toronyban liarangok vannak. A haran-

gokkal harangoznak. A harangszó az embereket

a templomba hívja. Reggel, délbon és este szintén
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70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

harangoznak, akkor az emberek imádkoznak.

Temetés alatt is harangoznak.

Reggel segítségül hívjuk Istent. Délben meg-

köszönjük táplálékunkat. Este pedig hálát adunk

neki mindon jóért.

Őrangyalod minden este kérjed,

Oltalmazzon almaidban téged!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 8 . Az iskola
Az iskola nagy szoba. Az iskolába gyerme-

.kek járnak. Ök ott tanulnak. A gyermekek az

iskolában tanulnak: imádkozni, írni, olvasni,

számolni, énekelni és sok. más hasznos dolgot.

Ha a gyermek iskolába jár, akkor tanuló. Az

iskolába sok tanuló jár.

Az iskolában van: tanító, tanitónő és hit-

oktató. A jó tanuló vigyáz és engedelmeskedik

az iskolában. Az engedelmes és szorgalmas ta-

nulókat szereti a tanító.

Az iskolában vannak padok. Ezekben ülnek

a tanulők. A padban egyenesen és csendesen

kelt ülni. Az iskolában van egy nagy tábla. Erre

a tanitó ir és ez: a nagy iskola-tábla. Az iskola-

táblára csak krétával lehet Írni. Az iskolában

van a számológép is. A számológépen golyók

vannak. A golyókkal a tanulók számolnak. Min-

__--~ _, __ ,,_ -;-o. ."



den tanulónak van könyve ós táblája. A könyv-

ből olvasnak. A palatáblára palavesszővel irnak,

Az iskolában vannak még: feszület, szent képek,

fali táblák és még más tárgyak is.

A tábla, az irka, a számológép és a könyv

taneszközöle

A kréta, a palavessző. a toll és az irón,
íróeszközök.

19~ AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszoba.
A szoba a háznál van. A szobában lakunk.

A szobának van: fala, ablaka, ajtaja, mennye-

zete, padlója és kályhája. A szobában butorok

vannak. Van ott: asztal, ágy, pamlag, szekrény,

tükör, képek, székek és más szükséges tárgyak.

Az asztal rendesen a szoba közepén áll. Az

asztalnál dolgozunk és eszünk. Az asztal körül

székek vannak. Este az asztalon lárnpa áll. A

lámpára igen kell vigyázni!

A szekrényben tartjuk a ruhát. A ruhát

tisztánihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkell a szekrénybe tenni. A szekrónyre

különféle tárgyakat lehet áIIítani: poharakat,

üvegek et és tányérokat.

A szobában mindennap takarítani kell. Ki.

kell a szobát söpörni ós a butorokról a port le-

törölni. A szorgalmas lánykák segítenek anyjok- .

nak a takarításban. A szoba akkor szóp, ha
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benne minden rendes és tiszta. A szobát minden-

nap szellőztetni is kell.
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21. A tehén.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tehén a legnagyobb házi állat. Istállóban
tartjuk, mert igen hasznos. A tehénnek van két
szarva, ezzel döf. Egész teste szörrel van födve.
A tehén eszik füvet, szénát és szalmát. A tehén
naponkint ad fris tejet. A tej jó ital. Tejből
készítenek túrót, vajat és sajtot. A tehénhez

hasonlít az ökör. Az ökör nem ad tejet, hanem
húzza a kocsit és az ekét.

Ha a mészáros a tehenet és az ökröt- le-

vágja, akkor kapunk belőlük: húst, bőrt, fagy-
o

gyút, csontot és szarvat. Amarhahúsból főzünk

levest. A bőrből csizmát lehet varrni. Faggyú-
ból készítenek szappant és gyertyát. A tehén és
az ökör bőgnek.

22. A ló.
A ló szép, nagy állat. A ló házi állat. Van

feje, nyaka, törzse, négy lába és farka.
Feje hosszúkás. Nyaka hosszú és rajta sö-

rény van. Törzse nyulánk. Lábai vékonyak. Lá-

bára patkót vernek. Vannak fehér, fekete,· pej
és vörös szinű lovak. Eszik füvet, szénát és ló-
herét; leginkább szeréti a zabot. A ló igen erős
állat. Kocsit és ekét húz. A lovon lovagolni is
lehet. A ló hasznos állat.



74zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyermekek, ne menjetek közel a lovakhoz,

mert némely ló rúg és harap! A ló nyerít.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lóhoz hasonlít a szamár. A szamár kisebb
és lustább a lónál. A szamár ordít.

.'
23. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlúd.

A ludat, mert igen hasznos, a háznál tart-
juk. A lúd házi madár. Teste tollal van fedve.
Tolla fehér, fekete vagy tarka. Eszik füvet és
gabonát. A lúd tud repülni, de nem olyan jól,
mint a galamb vagy vereb. A lúd lábán úszó-
hártya van, azért a lúd igen jól és köpnyen úszik.

A lúdhoz hasonlít ct kácsa.Ez kisebb mint
a lúd. A lúdnak ós a kácsának húsa igen iz-
letes. A lúd és a kácsa tollát ágynemübe teszik.

A fiatal lúd ós a fiatal kácsa igen kedves
állatok.

KölternéIlyek.

24. Árva fiú és az árva madár.
Árva madár, mit keseregsz az ágon?

Nemcsak te vagy elhagyott a világon.

Lásd, nekem sincs édes apám, sem anyám;

De az Isten gondot visel azért rám!

Zöld mezőben készen áll eledeled,

Szállásodat a bokorban felleled.

Éri is leltern résztvevő embereket,

Ápolnak ők, mint saját gyermeköket.



26.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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27. Szent őrangyalom.
ói, édes őrangyalkám, Mindigjó ésjámbor légyek,

Szépen kérlek, vigyázz rám! S holtom után vezess be,

Légy vezérem, hogy mig Az Istenhez mennyekbe.
élek, Z. J.
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25. Dicsértessék Jézus Krisztus!
A mint szemern felnyitom,

Legyen első szózatorn :

"Dicsértessék Jézus Krisztus!"

Ha szentegyhftzba lépek,

Keresztet vetek szépen

S "dicsérem a Jézus Krisztust."

Fáradságos munkában,

Veszedelmes órában

Csak ez hangzik szivemben,

Most és örök időkben:

"Dicsértessék Jézus Krisztus!" T. L.



28.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz illedelmes gyermek.
A mint az utczán sétáltam,

Egy szép kis fiút találtam.

Tiszta volt a ruhácskája,

S ig-en szépen illett rája.

Nem szaladgált, szépen haladt,

Nem állt meg a kapuk alatt,

S ha jöttek bácsik, nénik,
Magyarosan köszönt nékik.

Úgy elnézték az emberek,

S azt mondták: "De kedves gyermek."
Én is épen ilyen leszek,

S mindig jót és szépet teszek.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKobány M.

76ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 9 . "Hazám."
"Magyarország az én hazám,

Magyar volt az édes anyám,
Magyar bennem szív és lélek,

A hazámért halok, élek."



31. A jószívű leány.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pi, pi, pi, pi, kis madárkák,

Gyertek elő szegény árvák!

Hideg szél fú, esik a hó,

Nyitva van apitarajtó.

Gyertek, gyertek melegedni,

Kenyérmorzsát, magot enni.

Majd ha eljön akikelet,
Hoz gyönyör{{ zöld levelet.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP ósa La jos.
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33. A bátor katona.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hova, hova Palikám ,

Azon a ~ép paripán?

Elmegyek a csatába,

Édes hazám javára.

Kicsi vagy még Palika,

Levet az a paripa.

Ha levet is, nem bánom,

Gyere te is, barátom.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á sa L.

34. Iskolai törvények.

1. Légy ájtatos az imádságnál!

2. Légy szives és engedelmes!

3. Légy szorgalmas és figyelmes!

4. Légy csendes: nyugodt és rendes!

5. Légy őszinte és igazságszerető!

6. Légy hív és becsületes!

7. Légy tiszta és szemérmes!

8. Légy békés, nyájas és szolgálatkész iskola-
társaid iránt!

9. Légy alázatos, tiszteletteljes iskolai előljárók
és tanítóid iránt!

10. Légy jó erkölcsfí viseletedben! Z.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ.

Számjegyek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . 2 . 3 .4 - . 5 .6 . 1 . 8 . 9~ 10~
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Az (Ir imája.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z A ty á n a k t é s F iú n a k t é s S z e n tlé le k Is te n n e k

n e v é b e n tA m en .

M i A ty á n k , k i v a g y a m en n y e k b e n !

S z e n te l te s s é k a te n e v e d ;

J ő j ö n te o rs z á g o d ;

L e g y e n m eg a te a k a ra to d ,

M ik é p e n m en n y b e n , a z o n k é p e n a fö ld ö n is .

M in d e n n a p i k e n y e rü n k e t a d ja d n e k ü n k m a ,

É s b o c s á sd m eg n e k ü n k a m i v é tk e in k e t ,

M ik é p e n m i is m eg b o c s á tu n k a z e lle n iin k v é te t te k n e k ,

É s n e v ig y m in k e t a k is é r te tb e ,

D e sz a b a d íts m eg a g o n o sz tó l: A m en .

Az angyali üdvözlet.

Ü d v ö z lé g y M á r ia ,

M a la s z tta l te l je s !

A z Ú r v a n te v e le d ,

Á ld o tt v a g y a z a s s z o n y o k k ö z ö tt ,

É s á ld o tt a te m éh e d n e k g y ü m ö lc s e ,

J é z u s !

A s s z o n y u n k S Z l1 Z M á ria ,

I s te n n e k s z e n t a n y ja !

Im ád k o z z á l é re t tü n k b ű n ö sö k é r t ,

M o s t é s h a lá lu n k ó rá já n . A m en .

D IO S É R T E S S É K A Z tm JÉ Z U S K R IS Z T U S !
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Stampfel Károty kiadásában Pozsony6anonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

megjelent bs általa minden hazai könyvárustói megszerezhető!
i

A •• kath. egyh~z szertartásai rővid kérdések és feleletekben a népiskolák
használatára. Ossseállitotta Só1étormos György, r. kath. áldozá.r. Fő'

pásztori kegyes jóváhagyással. Ára kötve 12 kr.
Magyar nyelvtan. Irta Deme Károly. I. rész, az elemi iskolák II. és Ill.

osztályának tananyaga. 3. kiadás, kötve 20 kr. II. rész, a IV. oszt. tan-
anyaga. 3. kiadás, kötve 20 kr. Ill. rész, az elemi iskolák V. és VI. oszt.
tananyaga. 2 kiadás, kötve 26. kr.

Magyar A-B-C és olvasókönyv német tannyelvli népiskolák számára. Irta
Szabó L., kőtve 16 kr.

Magyar A-:l'J-C és olvasókönyv tót tannyelvli népiskolák számára. Irta Szabó L.,
kötve 16 kr. .

~yakorlóklinyv a hazai nyelv megtanulására a né.aet tannyelvű népiskoIák
alsó osztályai számára. Irta Szabó L. 2. kiadás, kötve 20 kr.

- - Ugyanaz a felső osztályok számára. 2. kiadás, kötve 40 kr.

Magyar nyelvgyakorló a magyar és nemet ajkú népiskolák használatára. Irta
Popp Antal. 1. füzet a ll. osztályai számára, kötve 20 kr.

- ~ Ugyanaz a Ill. osztály számára, kötve 30 kr.
Kis magyar-német szótár. Szerkeszt. Liebleitner János. 9. kiadás, ára 10 kr.
Kis Mt, magyar és német szótár. Össscállította Horváth J6zsef. 2. bövitett

kiadás, ára 20 kr.
FlHdrajz az elemi népiskolák IV. oszt. szám. Irta Dr, HajnócziR. J., kötve 28 kr.
- - Ugyanaz az V. oszt. szám. kötve 32 kr. - VI. oszt. szám. kötve 25 kr.
Flildrajz a német tannyelvű elemi iskolák szám. Irta SebeszthaKároly, kötve 20kr.
A magyarok története. 1tlagyar és német nyelven kérdések és feleletekben.

Irta Neumann S. A., átdolgozta Gaal M6zes. 15. kiadás, ötve 40 kr.
Természetrajz a népiskolák V., VI. és ismétlő osztályai számára. 1 araltyai

Gyula, kötve 36 kr.
Természetrajz a nép iskolák számára Irta Mikl6s Gergely, kötv

Számolási Gyakorlókönyv a népiskolák számára. Irtik Szabó L. és gler E.
1. füzet (1. iskolaév) kötve 16 kr. I 3. füzet (3. iskolaév) kötve 16 kr.
~. füzet (2. iskolaév) kötve 16 kr. 4. füzet (4. iskolaév) kötve 18 kr.

5. füzet (5. és 6. iskolaév) kötve 25 kr.

Gyakorl6könyv a német nyelv megtanulására a magyar tannyelvű népiskolák
alsó osztályai számára .. Irta Szab6 L., kötve 24 kr.

Deutsehe Sprachlehre nebst Ubungsaufgaben für die Schüler der Volks-, Bürger-
und höheren Töchterschulen von Wilh. Kastner. 1. Theil die WATtlehre.
3. Adage, gebunden 34 kr.

- - 2. Theil, die Satzlehre. 2. Auflage, gebnnden 40 kr.

Aufgabensammlung und 8prachlehre zum Unterricht in der deutschen Sprache
für die obern Classen der Volksschule, von Joh. Lieblcitner, 7. Auflag.:l,
gebunden 52 kr.

Deutsches Sprachbuch mit Übungsaufgaben, von Jos. 8chlick. 1. Theil für
die 2 Volksschnlklasse. 3. Auflage, gebunden 20 kr.

- - 2. Theil für die mittleren Volksschulklassen. 3. Auflage, gehnnden 30 kr.
Német nyelvtan. Közép és polgári iskolák számára. Irto. A.lbrecht János.

Ára fűzve 60 kr. .
Beutseh-ungartsehe Sehrelb-Lese-Plbel für Volksschulen, von Josef I1orl'áth.

2. Auflage, gebunden 30 kr.
Fibel nach sler TaktsChreib·Lese-Methode fül' Volksschulen von Johann Kropil.

7_ Auflage, gebnnden 25 kr.
Német A-B-C és olvasókönyv magyar tannyelvű népiskolák számára.

Szab6 L'4 kötve 16 kr.
Vezérfonal It franezia nyelv beszélésére. Szerkesztette Dr. Sch aek

kötve 65 kr.
A kezdü franczia legelső mestere. Irta De Gerando Antonina,

Stampfel, Eder és társa könyvnyomtató intéze téböl Pozsonyban.


