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Keltezés:........................................     Név:............................................................. 

ANYANYELV 

ÉV VÉGI FELMÉRŐLAP 

          Előkészítő osztály 

Hallgasd meg a verset! 

 
1. Mihez hasonlít a sünike bundája a vers szerint? Karikázd be a megfelelő rajzot! 

  

 

  

J/Jó/E/Et 

2. Milyen színű levelek díszelegnek a süni bundáján? Színezz a vers sorai szerint! 

             
3. Kinek tetszett meg a süni új ruhája? Színezd ki a megfelelő rajzot! 

       

 

 

 

 

J/Jó/E/Et 

 

4. Mihez hasonlít a cica bundája? Tegyél X-et a vers sorainak megfelelő rajz alá! 

 

  J/Jó/E/Et 
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5.  Kösd a hívóképhez azokat a rajzokat, amelyek neve m hanggal kezdődik! 

 

 

      
M, m 

 

 

 
 

  

 

J/Jó/E/Et 

6. Nevezd meg a képeket! Rajzolj a kép alá annyi kört, ahány hang alkotja a szót! 

   
 

    

J/Jó/E/Et 

 

7. Bontsd szótagokra a szavakat! Húzz annyi vízszintes szakaszt, ahány szótagból áll a szó! 

J/Jó/E/Et 

8. Hol hallod a z hangot? Színezd ki a megfelelő kört zölddel! 

 
 

 
 

                

 

                

 

                

 

                

 

J/Jó/E/Et 

9. Másold le a tábláról az íráselemeket! Figyelj a pontos, szép írásra! 

........................................................................................................................................................................ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

........................................................................................................................................................................ 

J/Jó/E/Et 
Feladat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Végső minősítés: 

Minősítés:           

 

    
    



Vig-Szabó Andrea Erzsébet                                                                                         Szilágyperecseni 1-es számú Általános Iskola 

JAVÍTÓKULCS 

ANYANYELV 

ÉV VÉGI FELMÉRŐLAP 

                                                          Előkészítő osztály 

Hallgasd meg a verset! 

 
1. Mihez hasonlít a sünike bundája a vers szerint? Karikázd be a megfelelő rajzot! 

  

 

  

J/Jó/E/Et 

2. Milyen színű levelek díszelegnek a süni bundáján? Színezz a vers sorai szerint! 

            J/Jó/E/Et    

3. Kinek tetszett meg a süni új ruhája? Színezd ki a megfelelő rajzot! 

   
    

 

 

 

 

J/Jó/E/Et 

 

4. Mihez hasonlít a cica bundája? Tegyél X-et a vers sorainak megfelelő rajz alá! 

 

  J/Jó/E/Et 

 

 

 

 
    

 X   
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5. Kösd a hívóképhez azokat a rajzokat, amelyek neve m hanggal kezdődik! 

 

 

      
M, m 

 

 

 
 

  

 

J/Jó/E/Et 

6. Nevezd meg a képeket! Rajzolj a kép alá annyi kört, ahány hang alkotja a szót! 

   
 

    

J/Jó/E/Et 

 

7. Bontsd szótagokra a szavakat! Húzz annyi vízszintes szakaszt, ahány szótagból áll a szó! 

J/Jó/E/Et 

8. Hol hallod a z hangot? Színezd ki a megfelelő kört zölddel! 

 
 

 
 

                

 

                

 

                

 

                

 

J/Jó/E/Et 

9.  Másold le a tábláról az íráselemeket! Figyelj a pontos, szép írásra!(10 tanult íráselem) 

........................................................................................................................................................................ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

........................................................................................................................................................................ 

J/Jó/E/Et 
Feladat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Végső minősítés: 

Minősítés:           

 

    
_______--- --- --- --- --- --- --- ____--- --- 
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TELJESÍTMÉNYLEÍRÓ 

 

A felmérő célja az alábbi alapkompetenciák, illetve sajátos kompetenciák mérése: 

1. A szóbeli közlés megértése (beszédészlelés)  

1.1. Fonológiai jelenségek felismerése (a beszédhangok hallása, felismerése, elkülönítése) 

1.2. Szintaktikai és szemantikai jelenségek felismerése rövid szóbeli szövegekben 

1.3. Aktív befogadói szerep egyszerű kommunikációs helyzetekben 

3. Az írott szöveg megértésének fejlesztése (felkészülés az olvasás tanulására) 

       3.2. Fonématudatosság: szimbólumokkal jelölt fonémák felismerése 

 4. Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése (felkészülés az írás tanulására) 

      4.2. Írásmozgás-koordináció 

     4.4. A betűelemek írása és automatizált vonalvezetés 

 

Minősítés:  

JELES 

 

JÓ 

 

ELÉGSÉGES 

 

ELÉGTELEN Feladat: 

1. Bekarikázza a tűpárnát. Egyetlen rajzot sem 

karikáz be. / Másképp 

jelöli meg a tűpárnát. 

Egy rossz rajzot karikáz 

be. 

Több dolgot is 

bekarikáz/más 

megoldás. 

2. Minden levelet kiszínez 

pirosra és sárgára. 

Használja a piros és 

sárga színeket, de nem 

színez ki minden levelet. 

Csak egyik színt 

használja. 

Egyik versben szereplő 

színt sem használja. 

3. Kiszínezi a cicát.  Egyetlen állatot sem 

színez ki / Bekarikázza 

vagy másképp jelöli meg 

a cicát. 

Egy cicától eltérő állatot 

színez ki.  

Több képet is kiszínez, 

megjelöl, de nem a 

helyeset. 

4. X-et tesz a kispárna rajza 

alá. 

Egyetlen rajz alá sem 

tesz X-et/másképp jelöli 

meg a helyes rajzot. 

Egy a kispárnától eltérő 

rajz alá tesz X-et. 

Több képet is  megjelöl, 

de nem a helyeset. 

5. Mind a 4 m hanggal 

kezdődő képet összeköti 

a hívóképpel. 

3 m hanggal kezdődő 

képet köt össze/ mind a 4 

m hanggal kezdődő 

képet összeköti, de 1 

olyat is amelynek a 

belsejében van az m 

hang. 

1 vagy 2 m hanggal 

kezdődő képet köt össze 

a hívőképpel/ olyan 

képeket is összeköt, 

melyek megnevezésének 

a belsejében van az m 

hang.  

Nem a helyes képeket 

köti össze a 

hívóképpel./Mindent 

összeköt a hívóképpel.  

6. 4 helyes megoldás  3 helyes megoldás 1 vagy 2 helyes 

megoldás 

Nincs helyes megoldás. 

7. 4 helyes megoldás  3 helyes megoldás 1 vagy 2 helyes 

megoldás 

Nincs helyes megoldás. 

8. 4 helyes megoldás  3 helyes megoldás/ 

4 helyes megoldás, de 

nem zölddel színez 

1 vagy 2 helyes 

megoldás 

Nincs helyes megoldás. 

9. Lemásolja mind a 10 

tanult íráselemet 

helyesen. 

Lemásolja mind a 10 

íráselemet, de van hiba 

benne/ 8 íráselemet 

másol le helyesen. 

4-6 írselemet másol le 

helyesen. 

Nem másolja le vagy 

nem helyesen másolja le 

az íráselemeket. 
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FELADATOK TELJESÍTÉSE: 

 

Feladatok száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A minősítések 

megoszlása/tanulók 

száma/feladat: 

J:          

JÓ:          

E:          

Et:          

 

MINŐSÍTÉSEK MEGOSZLÁSA: 

 

Minősítés: J JÓ E Et 

Tanulók száma:     

 

 

 


