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Fejezetről fejezetre…

Európai Szociális
Alap
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a) Figyeld meg a betűsort, a formákat és a színeket! Milyen szabályt fedezel fel?

b)   Pótold a hiányzó formát, színt vagy betűt!

a) Nevezd meg a képeket! Írd a képek nevét a vonalra!

         

b)  Hány hangból és hány betűből állnak a szavak? Írd a megfelelő számot
a képek alatti négyzetbe! A kétjegyű betű egy betűnek számít!

hangok száma:

betűk száma:

a)  Pótold a szavak végén a hiányzó, magánhangzót jelölő betűt!

 

 gyönyör  szomor  fordul  szűr

 savany  nyávog  kormol  üdül

 könny  karmol  füstöl  folyos

 dombor  kondul  törl  üdít

b)  Karikázd be minden szóoszlopban a fenti képhez illő szavakat! Indokold 
meg a választásodat!

1.

2.

3.

 A hangok és a betűk
Ismét együtt! Ismételjünk!
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4.

5.

6.

Egészítsd ki a megadott szavakat bárhol egy betűvel úgy, hogy új szót kapj!
A keretben lévő betűket használd! Írd le az új szavakat!

 alap  álma 

 bika  mez 

 koca  per 

 szerény  lak 
          
a)  Mondd el, mi a közös a keretekben lévő képek nevének a helyesírásában! 

Karikázd be azt a képet, amelyik csak az egyik keretben szerepel!

b) Írj le három-három szót csoportosítva!

c)  Ellenőrizzétek a megoldásotokat a Helyesírási szótár segítségével!

Karikázd be azt a szót, amelyik a mondatba illik! A másik szóval alkoss mondatot!

  A tanító néni minden gyerekkel gyöngyöt füzet / fűzet. 

  A párnán már piszkos ez a huzat / húzat. 

  A paradicsom mellé egy karót szurok /szúrok. 
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Karikázd be a kiemelt szóval teljesen megegyező, helyesen írt szót a szósorban!

rosszkedvű  rozskedvű  rosszkedvü  rosszkedvű  roszkedvű

mosogatószer  mosógatószer mosogatoszer mosogatószer

telefonkönyv telefontkönyv telefonkonyv felefonkönyv telefonkönyv 

a)  Bontsd szótagokra a szavakat álló egyenes vonallal! Cseréld meg a szótagokat! 
Mondd ki így a szavakat!

terem pata Lali tapos papi  

asztal kapus fejsze tűbe kele  

gida karó lámpás sapka vita  

kelep ósdi sziklát tündér 

b) Mely szavakból tudsz így másik szót alkotni? Mondd el! Írj le soronként egyet!

a)   Karikázd be egyforma színnel az azonos szóhoz tartozó betűket! Olvasd fel 
a szósort!

b) Másold le a toldalékos szavakat a kérdőszók mellé!

 Mit?  Hová? 

 Hol?  Mije?  

 Kinek?  Honnan? 

Írd le a megadott szavak rokon értelmű megfelelőit!

 kastély –   nevet – 

 szalad –   jókedvű – 

 A szavak

fagylaltotkutyájatócsapénztpadonlánynaklátházbaindulablakbólmellett

1.

2.

3.

4.

Ismét együtt! Ismételjünk!
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5.

6.

7.

8.

a)  Írd a rejtvénybe vízszintesen a szavak ellentétes jelentésű párját!
A kettőzött és a többjegyű betűket külön négyzetbe írd!

 1. kevés
 2. szegény
 3. hideg
 4. gyáva
 5. nappal
 6. kicsi
 7. szép
 8. jó
 9. új
 10. nevet

b) Írd le a megfejtést! Mondd ki az ellentétes jelentésű párját!

 Megfejtés: 

Keress a szavakon belül minél több szót! A betűk sorrendjén ne változtass! 

félelem 

ékszerteknős 

a) Bontsd szótagokra az összetett szavakat álló egyenes vonallal!
b) Alkoss szabályt, és folytasd a sort szóban! Egyet írj le!

babaszappan, babacipő, babapiskóta, 

házavató, háztartás, házhely, házépítés, 

Elevenítsd fel a betűrendbe sorolás szabályait! Sorold betűrendbe a szavakat! 

béka Balaton tó pad tópart patkó törpe bácsi
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a)  Olvasd el a mondatokat! A tankönyv fejezetnyitó képének melyik szereplője 
mondhatja? Írd a mondat számát a a neki megfelelő képhez!

b)  Pótold a hiányzó mondatvégi írásjeleket! Indokold meg, miért ezt az 
írásjelet használtad!

    1. Nagyon megijedtem, hogy a fejemre esik  
    2. Nem féltem a levegőben

    3. Hová bújtassalak el titeket

    4. Miután megbotlottam, hasra estem

    5. Vajon hogyan jutok fel az iskola kéményéhez

c) Olvasd fel a mondatokat a mondatvégi írásjeleknek megfelelő hangsúllyal!

a) Figyeld meg a sorokat! Mit veszel észre?

b) Rendezd sorba a szavakat! Írd le helyesen a mondatokat!

 Ábel! Szia, 

 nyaralok Itt Egerben. 

 magam. érzem Jól 

 újság Mi nálatok? 

 találkozunk. Hamarosan 

 magadra! Vigyázz 

 Laci Üdv: 

c) Olvasd fel a szöveget! Hol találkozhatsz hasonló írással?

 A mondatok

1.

2.

    1. Nagyon megijedtem, hogy a fejemre esik

    2. Nem féltem a levegőben

    3. Hová bújtassalak el titeket

    4. Miután megbotlottam, hasra estem

    5. Vajon hogyan jutok fel az iskola kéményéhez

Ismét együtt! Ismételjünk!
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3.

4.

5.

6.

Mely szavak jelentését írják körül a mondatok? Döntsd el egyenként! 
Írd a megfelelő szót a vonalra! 

Képeket és betűket is tartalmazhat, lapozzuk, és olvasunk belőle.  

Vízzel töltjük meg, ebből locsoljuk a növényeket. 

Papírból és fémből is lehet, fizetünk vele. 

A csuklónkon viseljük, vagy a falra akasztjuk, az időt mutatja nekünk.  

Most gondolj te egy szóra! Írj hozzá néhány mondatból álló meghatározást! 
A társad találja ki, melyik szóra gondoltál! 

a) Rendezd többféleképpen a szavakat mondatokká! 

b) Mondd el, mit tudsz a mondatok helyesírásáról! Írj le két-két mondatot!

 a füzetem tettem padra a 

 két találtam ma békát

  

  

c) Beszéljétek meg, hogyan változott meg a mondatok jelentése!

Egészítsd ki a mondatokat a megadott szópárok valamelyik tagjával! 
eb – blöki  kés – vágóeszköz  keres – felforgat  napig – égitestig

 Aki , talál. 

 Minden csoda három  tart.

 Egyik kutya, másik . 

 , villa, olló nem gyerek kezébe való.
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a)  Olvasd el a kérdéseket! Keresd meg a mondatok között, melyik válaszol 
a kérdésre! Írd a vonalra!

 Mit talált Lili a fűben? 

 Hol láttad a vadkacsákat? 

 Melyik a kedvenc színed? 

 Megértetted a feladatot? 

 Mikor értél az iskola elé? 

A nádasban.  A piros.  Háromnegyed nyolckor. 
Egy négylevelű lóherét.  Igen, nagyon könnyű volt.

b)  Olvassátok fel párbeszédes formában a kérdéseket és a válaszokat! 
Ügyeljetek a helyes hangsúlyra!

Egészítsd ki a hiányos kérdéseket a szókártyákon található szavakkal! Pótold 
a hiányzó mondatvégi írásjeleket! 

Mire jó az            

Arra, hogy aludjunk                             

Mire jó a 

Arra, hogy olvassunk belőle

Mire jó a          

Arra, hogy megegyük

Mire jó a  

Arra, hogy sétáljunk rajta

Mire jó a  

Arra, hogy betakarózzunk

Mire jó a 

Arra, hogy a lábunkra húzzuk
 Gárdonyi Géza: Mire jó? című műve nyomán

 A kijelentő és a kérdő mondatok

1.

2.

ÉJSZAKA

KÖPÖNYEG

RÉTES

CIPŐ

KÖNYV

RÉT

Ismét együtt! Ismételjünk!
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3.

4.

5.

a)  Írd le a mondatokat helyesen tagolva! Írd melléjük, melyik milyen 
mondatfajta!

 Szeretnélegycsészeteátinni? 

 

 Atópartonsokkavicsvan. 

 

 Astrandonfagyitiskapni. 

 

 Mitolvasoléppen? 

 

b)  Válasszatok egy kijelentő vagy egy kérdő mondatot a csoportoddal!
Játsszatok el egy jelenetet, amelyben elhangozhat!

Írj a képről egy kérdést és egy kijelentést!

a) Mit fejeznek ki az alábbi mondatok? Kösd össze őket a beszélői szándékkal! 

 Megszomjaztam. közlés  Mennyi az idő?

    
Sétálunk?

 megállapítás  
Gyönyörű a vízpart.

     tudakozódás

 Szeretem a tengert.  érdeklődés  
Megtanultál úszni?

A kedvenc szoknyámat viselem ma. 

b) Nevezd meg, melyik milyen mondatfajta!

c) Találj ki te is hasonló mondatokat! Kettőt írj is le a füzetedbe!

  mondat

  mondat

  mondat

  mondat
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a)  Egészítsd ki szavakká a magánhangzót jelölő betűket! Keress több megoldást! 
Írd le a kitalált szavakat a füzetedbe!

 
 

á á o o á i a á é a ó ó á a

b) Két szót foglalj mondatba! Utána írj hasonló feladatot a párodnak a füzetedbe!

a) Mit ábrázolnak a rajzok? Nevezd meg, és írd le őket! Színezd is ki a képeket!

 
 

 
 

 

 
 

b) Írd le a szavakat betűrendben is! Mi a közös a helyesírásukban?

  

  

a)  Húzd alá azonos színnel a kék keretben lévő kérdéseket a rájuk válaszoló 
egyszavas mondatokkal! Karikázd be, amelyiknek nincs párja!

 Kit? Mivel? Miben? Levél.  Ajtóhoz.

 Mihez? Mibe? Kihez? Kézzel. 
Padról.

 Tóba.

 Miről? Mi? Mivé? Nénit. 
Autóban.

 Sportolóvá.

b)  Írj a füzetedbe olyan szavakat, amelyekkel a bekarikázott kérdésre lehet 
válaszolni! Az egyik szóval alkoss több szóból álló mondatot!

Összefoglalás

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

Lapozz a tankönyv fejezetnyitó képéhez! Egészítsd ki a kép alapján a mondatokat 
a megadott szavakkal!

       

A vízisíző fiú a néni  kapja el a labdát.

A tanteremben  ülő kislány varázspálcát tart a kezében.

A két padsor  egy rózsaszín táska foglalja el a helyet.

A kéményseprő  látjuk a tavat.

a)  Párosítsd a mondatok elejét és végét! Kösd össze az összetartozó kártyákat! 
Írd le a mondatokat a füzetedbe!

  NEM EGYSZERŰ,  HANEM KIPIHENT.

  NEM FÁRADT,  HANEM BONYOLULT.
  
  

NEM SZOMORÚ, 
  HANEM VÉKONY.

  
NEM KÖVÉR,

 HANEM JÓKEDVŰ.

b)  Találjatok ki csoportban olyan helyzeteket, ahol elhangozhatnak a fenti 
mondatok! Játsszatok el csoportonként egyet!

a)  Pótold a hiányzó mondatvégi írásjeleket! Olvassátok fel párbeszédesen
a versrészletet! Ügyeljetek a helyes hangsúlyozásra!

 Mit őrölsz, vízimalom

 Őrlöm, patak, a búzát

 Minek őrlöd a búzát

 Hószínű lisztnek

 Mi lesz majd a lisztből

 Pirinyó, ropogó, háta-fényes kiscipó

Tarbay Ede: Mit beszél a vízimalom a patakkal? – részlet

b) Készíts rajzot az üres keretbe az olvasottak alapján!

c)  Milyen a vízimalom? Miből, hogyan készül a cipó? Kutassatok az interneten! 
Mondjátok el társaitoknak, amit megtudtatok!

mögött között fölött elöl
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a)  Húzd alá a mondatok közül azokat, amelyek tartalma kapcsolódik a fejezet-
nyitó képhez! Pótold a mondatvégi írásjeleket!

 Told el az útból a biciklidet    Nagyon esik az eső

 De szeretnék én is egy ilyen szép kék autót  Állj

 Bárcsak lenne pénzem néhány szem málnára  Indulhatunk, gyerekek

 Kérem a jegyeket és a bérleteket    Mennyi a pontos idő

b)  Olvasd fel az írásjeleknek megfelelő hangsúllyal a mondatokat!

Rendezd mondatokká a szavakat! A megadott írásjel legyen a mondat végén. 
Írd le a mondatokat! Ügyelj a szórendre és a mondatkezdő nagybetűre!

? történik itt mi

. kék ma a pakoltam táskámba

! megmutatni térképemen a tessék

! a bárcsak nagy elkerülném forgalmat

! dolog hihetetlen velem történt

a) Pótold a párbeszédben a kezdőbetűket és a mondatvégi írásjeleket!

 –  ikor indultok a moziba 

 –  éhány perc múlva jön értünk apu 

 –  elefonáljatok, ha odaértetek 
 –  árcsak te is velünk jöhetnél 

 –  aj de kár, hogy én nem mehetek 

b) Kösd össze a mondatokat a hozzájuk illő szóval!

 A mondatfajták

1.

2.

3.

A mondatfajták

bánkódik

vágyik rá

kérdezi

megkéri

kijelenti
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4.

5.

6.

7.

Hasonlítsd össze a mondatpárokat! Színezd ki az egymással teljesen megegyező 
mondatok közötti jeleket! Húzd alá a különbségeket!

Találkozzunk iskola után az udvaron?  Találkozzunk iskola után az udvaron!

Messze földön híres arról, hogy  Messze földön híres arról, hogy
helyén van az esze.   helyén van az esze. 

Bárcsak nekem is ennyi ötletem lenne!  Bárcsak neked is ennyi ötleted lenne! 

Lódulj, hozd a furfangos tarisznyádat,  Lódulj, hozd a furfangos tarisznyádat, 
addig majd tartom helyetted a nyírfát!  addig majd tartom helyette a nyírfát!

Alkoss mondatokat a szavakból! Állapítsd meg, milyen beszélői szándékot 
fejeznek ki! Beszéld meg a társaddal! Írd le a mondatokat a megfelelő helyre!

Milyen szabályokat A járdán közlekedési

sétálni. Jaj,    meglátogatnátok! 

összeütközünk! ismersz? Bárcsak szoktunk

közlés: 

felkiáltás: 

kérdés: 

kívánság: 

a) Fejezd be az elkezdett mondatokat a megadott beszélői szándék szerint! 

 megállapítás: Ebben az utcában  .

 érdeklődés: Mikor  ?

 kérés: Vedd fel  !

 vágyakozás: Bárcsak  !

 csodálkozás: Nahát,  !

b) Olvasd fel helyes hanglejtéssel a mondatokat!

Írj egy tetszőleges mondatot! A társad tegye ki a mondatvégi írásjelet! 
Indokolja meg döntését! Ellenőrizzétek egymás megoldását!
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a)  Olvasd el a következő felkiáltó mondatokat! Beszéljétek meg, milyen 
események alkalmával hangozhattak el!

b) Válassz ki egyet a mondatok közül! Jelenítsd meg az eseményt rajzzal!

  Húzd alá a felkiáltó mondatokat aszerint, hogy milyen érzést fejeznek ki! 
Ugyanazt a színt használd! Másold is le őket a megfelelő helyre! 
  Egészen másra számítottam sajnos!  Nahát, hogy éppen itt találkoztunk! 

Szörnyen felbosszantottál!  Nagyon szép képet láttam a kiállításon. 
Hogy hívják a barátnődet?  Hú, milyen gyönyörű!  Felénk gyakran 
esik az eső.  Annyira boldog vagyok!  

 tetszést fejez ki:

  

 örömöt fejez ki: 

  

 csalódást fejez ki: 

  

 haragot fejez ki:

  

 meglepődést fejez ki:

  

 A felkiáltó mondat

1.

2.

1.  Micsoda meglepetés! Azonnal 
kibontom! Nagyszerű, épp ilyet 
szerettem volna!

3.  Reggel óta vártalak! Már réges-
rég ide kellett volna érned!
A pontosság nagyon fontos szá-
momra!

2.  Jaj, úgy sajnálom! Beleejtettem! 
Nem tudom kihúzni belőle!

4. Hurrá! Megcsináltad! Első lettél!

5. Annyira aranyos! Úgy imádom!

A mondatfajták
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