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I A t6ban 26 kiskacsa van, ebb6l elment 6, h6ny kiskacsa maradt?
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I Rajzolj:

o 4 s5rga kiirt!

I Szinezz az utasft6sok szerint:

o l2levelet

D Rajzolj6s szinezzl

. Rajzolj n6gy kereket a leghosszabb kocsira!

. Rajzoli k6t k6k ablakot a legmagasabb kocsira!

. A mozdonynak rajzolj n6gy s6rga kereket!

. Szinezd ki sdrgSra a harmadik kocsit!

. Az els6 kocsit szinezd ki narancssdrg6ra!
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10 pont hivatalb1l

;)E

I Tiiltsd ki az iires n6gyzeteket rigy, hogy igaz dllfr6sokat kapjl (fi pont)

(top.1 1. (top.1 L

(thp.t 3. &malttibb csillag mint

I Karik6zd be a helyes v6lasztl (fi pom)
(10P.1 1' -ffil 5
a) az els6 ceruza hosszabb;
b) az elsd ceruza riividebb;

d) 4 kort a k6p jobb

cla misodik ceruza hosszabb;
dl a k€t ceruza egyenl6 hosszri.
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(10p.1 aTegy6l m6g 6 mogyor6t a m6kus kosa16ba!
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F$Effivanalazebft blam6sodik; c)aharmadik; d)anegyedik.

I ird le a teljes megolditsll (40 pam)
(10p.1 1. Rajzoljte is:
a) 5-teltribb elemet:

b) 3-mal kevesebb elemet:
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