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Európai Szociális
Alap

AMIT MÁR TUDSZ AZ ELBESZÉLÉSRŐL

Olvassátok fel közösen Molnos Lajos Becsengetés című versének részletét köze-
pes tempóban és közepes hangerővel!

Válaszolj a versrészletben elhangzott kérdésre egyetlen mondattal!

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

Fogalmazd meg többféle érzelemmel, hogy elmúlt a nyár, megkezdődött az is-
kola! Nevezd meg az érzelmeket is!

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

Olvasd fel a társadnak az előző feladatban alkotott mondataidat a szán-
dékodnak megfelelő beszéddallammal! 
a)  Kérdezd meg a társadtól, szerinte milyen érzelmet, hangulatot szeret-

tél volna kifejezni az egyes mondatokkal!
b) Javítsd a mondatod beszéddallamát, ha nem ismerte fel a szándékodat!
 

1.

2.

3.

4.

Ezerszínű, kedves nyár:
elszállt tarka lepke –
Csitri-csivi fecskék 
sem ülnek az ereszre…

De szólít az iskola,
s padok, térkép, tábla
ha tehetnék, futnának 
elénk az utcára.

Hosszú, nagyvakáció: 
már csak emlék, álom –
Szép volt, jó volt, s hogy eltelt, 
kicsit még sajnálom.

Mint egy nyüzsgő hangyaboly, 
olyan lett az osztály,
s csupa kérdésekből állunk: 
„hát te hol nyaraltál? 
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4 ISMÉTLÉS

Karikázd be az elbeszélő fogalmazásra jellemző állításokhoz tartozó betűket! 
A betűket összeolvasva megtudod, hol nyaralt Boglárka és Bence.

K Valakit vagy valamit bemutató szöveg.

E Bevezetése bemutathatja a helyszínt, az időt, a szereplőket, az előzményeket.

É Többnyire rövid, érdeklődést keltő.

G Az eseményeket általában időbeli sorrendben írja le.

M Állhat egy szóból vagy mondatból is.

E Lehet benne párbeszéd is.

R Eseményről szóló szöveg.

Fejtsétek meg a következő rejtvényt!

1. Arcjáték idegen szóval.
2. Szavakból áll.
3. Mondó, tájékoztató.
4. A szereplők beszélgetése.
5. Kitalált történet.
6.  Ez a gyűjtés a fogalmazáshoz kell.
7.  A leírt téma tagolásának 

módja.

• A megoldás a fogalmazás eseménysorára vonatkozik:  

Számozással állítsd helyes sorrendbe a következő mondatokat!

☐ Végül megnéztünk egy 3D-animációs fi lmet az egri vár történetéről.

☐ Gyalog sétáltunk fel a várhoz.

☐ Nekem legjobban a kazamaták tetszettek.

☐ Délelőtt autóval érkeztünk Egerbe.

☐ Az idegenvezető mesélt a vár történetéről.

☐ Megváltottuk a belépőjegyünket.

☐ Régen a védők ezekbe az alagutakba húzódtak az ágyúzás elől. 

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Húzd át a szövegrészlet lényegtelen mondatait! Vitasd meg a társaddal!  

Vasárnapra csodálatos meleget, igazi strandidőt jósoltak a meteorológu-

sok. Többször is meghallgattam az időjárás-előrejelzést a rádióban. Ez a rádió 

a konyhánkban egy polcon áll, és egész nap szól. Megkértem anyáékat, men-

jünk ki a strandra. Nem kellett őket sokáig győzködnöm. Gyorsan összepakol-

tuk a legszükségesebb holmikat. Vizet nem vittünk magunkkal. Megbeszéltük, 

hogy gyalog sétálunk el a fürdőig. A strand nincs messze hozzánk. Apu szerint 

fölösleges előhozni a kocsinkat a garázsból, mert utána órákig keresgethetjük 

a parkolóhelyet. Hosszú sor állt a bejáratnál, de hamar bejutottunk. Anyáékkal 

az úszómedence mellett táboroztunk le. Milyen jó, hogy még óvodáskoromban 

megtanultam úszni! Kiváló edző volt Pista bácsi. Néhány perc múlva már a hűs 

vízben róttam a métereket.

• Írd le a javított szöveget a füzetedbe!

Írd a tiltó táblák alá, mit jelentenek! Ügyelj a mondatvégi írásjelre!

Tervezz egy olyan táblát, amellyel arra akarod felhívni 
a fürdőzők fi gyelmét, hogy a medencében nem szabad 
labdázni!
a) Mit mondanál a medencében labdázó felnőtteknek?
b)  Hogyan fi gyelmeztetnéd a medencében labdázó 

gyerekeket?
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5

Húzd át a szövegrészlet lényegtelen mondatait! Vitasd meg a társaddal!  

Vasárnapra csodálatos meleget, igazi strandidőt jósoltak a meteorológu-

sok. Többször is meghallgattam az időjárás-előrejelzést a rádióban. Ez a rádió 

a konyhánkban egy polcon áll, és egész nap szól. Megkértem anyáékat, men-

jünk ki a strandra. Nem kellett őket sokáig győzködnöm. Gyorsan összepakol-

tuk a legszükségesebb holmikat. Vizet nem vittünk magunkkal. Megbeszéltük, 

hogy gyalog sétálunk el a fürdőig. A strand nincs messze hozzánk. Apu szerint 

fölösleges előhozni a kocsinkat a garázsból, mert utána órákig keresgethetjük 

a parkolóhelyet. Hosszú sor állt a bejáratnál, de hamar bejutottunk. Anyáékkal 

az úszómedence mellett táboroztunk le. Milyen jó, hogy még óvodáskoromban 

megtanultam úszni! Kiváló edző volt Pista bácsi. Néhány perc múlva már a hűs 

vízben róttam a métereket.

• Írd le a javított szöveget a füzetedbe!

Írd a tiltó táblák alá, mit jelentenek! Ügyelj a mondatvégi írásjelre!

Tervezz egy olyan táblát, amellyel arra akarod felhívni 
a fürdőzők fi gyelmét, hogy a medencében nem szabad 
labdázni!
a) Mit mondanál a medencében labdázó felnőtteknek?
b)  Hogyan fi gyelmeztetnéd a medencében labdázó 

gyerekeket?

8.

9.

10.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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ÉRTÉKELŐLAP ÉRTÉKELŐLAP ÉRTÉKELŐLAP ÉRTÉKELŐLAP ÉRTÉKELŐLAP

ISMÉTLÉS

Olvasd el az egyik negyedikes tanuló fogalmazását!

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
a) Értékeld a szövegalkotást az értékelőlapok segítségével! 

b) Tagold fő részekre a fenti szöveget javítási jelekkel!

11.

A fogalmazás 

a címről szól.

Csak lényeges 

mondatok

szerepelnek

benne.

Az eseményeket

időrendben

írta le.

Megfelelően 

tagolta

a fogalmazást.

A történet

érdekes, 

izgalmas.

Olvasd el az egyik negyedikes tanuló fogalmazását!

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

11.
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8 A LEÍRÁS

MI A LEÍRÁS?

Olvassátok fel közösen Kányádi Sándor Jön az ősz című versét lassan és halk 
hangerővel!

Jön már az ismerős,
széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
meg-megáll, lombot ráz. 

Lombot ráz, diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
s harapja, kurtítja
a hosszú napokat.

Írd le a fenti vers alapján az őszi betakarítási munkákat!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

a)  Karikázd be a felsorolt munkák közül azt, amelyiket leírja Nagy László az 
egyik őszi versének részletében! 

Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.

b) Másold le a versrészletben található, hangot utánzó szavakat!

____________________________________________________________________________________ 

c) Fogalmazd meg tömören, milyen érzéseid vannak az ősszel kapcsolatban!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

1.

2.

Olvasd el a következő szövegrészleteket! Szerinted melyik leírás? Rajzold le 
a tartalmát!  

A kertünk végében egy hatalmas diófa áll. 
Még a dédnagyapám ültette. Azóta nőtt ilyen 
nagyra. Terebélyes lombkoronája alatt jól lehet 
hűsölni a nyári forróságban. Alig szűrődtek át 
a napsugarak a sűrű falevelek között. A faóriás-
tól kicsit jobbra nagypapám egy homokozót ké-
szített nekem, amikor még óvodás voltam. 

A kertünk végében, a dédnagyapám által ül-
tetett fa tövében sokat játszottam kiskorom-
ban. Gyakran átjöttek hozzám a szomszéd gye-
rekek is. Vödreinkkel és lapátkáinkkal minden 
délután várat építettünk a homokozóban, amit 
a nagypapám készített nekem. Még vizesárkot is 
ástunk köré.

a)  Másold le a szövegből azokat a szavakat, szókapcsolatokat, amelyek azt feje-
zik ki, hogy nagyméretű a diófa!

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

b)  Gyűjtsétek össze emlékezetből a kis szó minél több rokon értelmű meg-
felelőjét!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Játsszatok kerekasztalt! Vegyetek elő egy lapot! Adjátok körbe! Közben 
írjatok rá egymás után egy-egy ősszel kapcsolatos, melléknévből és fő-
névből álló szószerkezetet! Három perc áll a rendelkezésetekre. Az a cso-
port győz, amelyik a legtöbb jól sikerült szószerkezetet tudta leírni.  
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Olvasd el a következő szövegrészleteket! Szerinted melyik leírás? Rajzold le 
a tartalmát!  

A kertünk végében egy hatalmas diófa áll. 
Még a dédnagyapám ültette. Azóta nőtt ilyen 
nagyra. Terebélyes lombkoronája alatt jól lehet 
hűsölni a nyári forróságban. Alig szűrődtek át 
a napsugarak a sűrű falevelek között. A faóriás-
tól kicsit jobbra nagypapám egy homokozót ké-
szített nekem, amikor még óvodás voltam. 

A kertünk végében, a dédnagyapám által ül-
tetett fa tövében sokat játszottam kiskorom-
ban. Gyakran átjöttek hozzám a szomszéd gye-
rekek is. Vödreinkkel és lapátkáinkkal minden 
délután várat építettünk a homokozóban, amit 
a nagypapám készített nekem. Még vizesárkot is 
ástunk köré.

a)  Másold le a szövegből azokat a szavakat, szókapcsolatokat, amelyek azt feje-
zik ki, hogy nagyméretű a diófa!

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

b)  Gyűjtsétek össze emlékezetből a kis szó minél több rokon értelmű meg-
felelőjét!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Játsszatok kerekasztalt! Vegyetek elő egy lapot! Adjátok körbe! Közben 
írjatok rá egymás után egy-egy ősszel kapcsolatos, melléknévből és fő-
névből álló szószerkezetet! Három perc áll a rendelkezésetekre. Az a cso-
port győz, amelyik a legtöbb jól sikerült szószerkezetet tudta leírni.  

3.

4.
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10 A LEÍRÁS

ELBESZÉLÉS VAGY LEÍRÁS?

Olvassátok fel közösen Takáts Gyula Szüreti vers című alkotásának részletét kö-
zepes hangerővel, közepes tempóval, a megfelelő beszéddallammal! 

Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.
Sose láttam szebbet!

Olvasd el a vénasszonyok nyaráról szóló szöveget! 

Örülnek a szőlősgazdák, amikor a szüret és a vénasszonyok nyara egybeesik. 

A „vénasszonyok nyara” kifejezésnek – bár hasonlít a népmesei kifejezésekre 

– nincsenek népi gyökerei. Eredete tisztázatlan. Elképzelhető, hogy azokról az 

idős nénikről kapta a nevét, akik az őszi jó időben kiültek a ház előtti padra.

Az emberek a meteorológiai ősz kezdetétől, azaz szeptember 1-jétől a tél be-

álltáig minden csapadékmentes, napsütéses, melegebb napot a vénasszonyok 

nyarával azonosítják. Ez egy meleg, száraz, szélcsendes, derült, párás reggelek-

kel járó időszak. 

a) Húzd alá a szövegben, mi bizonyítja, hogy a kifejezés nem népi eredetű! 
b) Másold le, mettől meddig fordulhat elő a vénasszonyok nyara! 

____________________________________________________________________________________

Milyen volt a vénasszonyok nyarának egy napja, amikor kiléptél az utcára?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

1.

2.

3.

Figyeld meg a következő rajzokat! Adj címet nekik! Húzd alá azt, amelyikről in-
kább tudnál leíró fogalmazást készíteni! 

_______________________________________              ______________________________________

Egy leíró és egy elbeszélő fogalmazás mondatai összekeveredtek. Válogasd szét 
őket! Húzd alá kékkel a leíráshoz tartozó mondatokat!

Kinőttem a cipőmet, ezért anyával elmentünk újat venni. Több boltot is vé-

gigjártunk, de nem találtunk megfelelő lábbelit nekem. Egyszer csak az egyik 

kirakatban megláttam azt a cipőt, amire már régóta vágytam. Régóta szerettem 

volna ilyen kényelmes, divatos lábbelit. A talpa fekete gumi. Talpbetét is van 

benne, nehogy lúdtalpas legyek. Szerencsére az üzletben volt rám való méret. 

A cipő felsőrésze bokáig ér, világos- és sötétszürke színű. Mintha a lábamra 

öntötték volna, amikor felpróbáltam. Vízhatlan anyaga esős időben sem ázik át. 

A cipőfűzője eredetileg fehér volt, de feketét vásároltunk anyukámmal. Anya is 

mosolyogva rábólintott. Imádom az új cipőmet! Legszívesebben abban is alud-

nék. Kifi zettük az árát, és már az új cipőmben mentem haza. 

a) Adj címet a leíró fogalmazásnak!  ______________________________________________

b) Jelöld kékkel a leíró fogalmazás részeit a tanult javítási jellel! Írd is le!
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Figyeld meg a következő rajzokat! Adj címet nekik! Húzd alá azt, amelyikről in-
kább tudnál leíró fogalmazást készíteni! 

_______________________________________              ______________________________________

Egy leíró és egy elbeszélő fogalmazás mondatai összekeveredtek. Válogasd szét 
őket! Húzd alá kékkel a leíráshoz tartozó mondatokat!

Kinőttem a cipőmet, ezért anyával elmentünk újat venni. Több boltot is vé-

gigjártunk, de nem találtunk megfelelő lábbelit nekem. Egyszer csak az egyik 

kirakatban megláttam azt a cipőt, amire már régóta vágytam. Régóta szerettem 

volna ilyen kényelmes, divatos lábbelit. A talpa fekete gumi. Talpbetét is van 

benne, nehogy lúdtalpas legyek. Szerencsére az üzletben volt rám való méret. 

A cipő felsőrésze bokáig ér, világos- és sötétszürke színű. Mintha a lábamra 

öntötték volna, amikor felpróbáltam. Vízhatlan anyaga esős időben sem ázik át. 

A cipőfűzője eredetileg fehér volt, de feketét vásároltunk anyukámmal. Anya is 

mosolyogva rábólintott. Imádom az új cipőmet! Legszívesebben abban is alud-

nék. Kifi zettük az árát, és már az új cipőmben mentem haza. 

a) Adj címet a leíró fogalmazásnak!  ______________________________________________

b) Jelöld kékkel a leíró fogalmazás részeit a tanult javítási jellel! Írd is le!
 

4.

5.
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12 A LEÍRÁS

ANYAGGYŰJTÉS A LEÍRÁSHOZ

1.

2.

Olvassátok fel közösen Fésűs Éva Békanóta című versének részletét hangosan, 
gyors tempóban és széles, nagy ajakmozgással! 

Képzeljétek el, hogy a rajzon látható állatok közül eltűnt az egyik! 
Beka rikázással válasszátok ki, melyik! 

a)  Készítsetek szórólapot egy külön 
lapra, amelyben az emberek segít-
ségét kéritek az eltűnt kedvencetek 
megtalálásához!

b)  Kihez, hogyan fordulnátok a szóró-
lap sokszorosításáért?

c)  Ki tudna segíteni abban, hogy minél 
többen tudomást szerezhessenek 
az állatotok eltűnéséről?

Barkochbázzatok! Olvassátok el a játékszabályt! 

Nézzetek utána az interneten, ki volt Bar Kochba, akiről a játékot elnevezték!

3.

4.

Párosítsd a leírás témáit az anyaggyűjtési módokkal! Írd le a betűjeleket a meg-
felelő helyre! Egy témához többféle anyaggyűjtési mód is tartozhat.

Téma       Anyaggyűjtési mód
1. A jövő évi farsangi jelmezem   A) olvasás 
2. Az állatkert új lakója    B) megfi gyelés, tapasztalat
3. A legkedvesebb karácsonyi ajándék  C) emlékezés
4. Borsószem királykisasszony külseje  D) elképzelés
5. Az én szobám

1.  ___________          2.  ___________          3.  ___________          4.  ___________          5.  ___________

Húzd alá a szövegben a felesleges szóismétléseket!

_________________________________________

Az ősz derekától az első fagyokig terjedő időszak 
különleges termése a rizike, más néven fenyőalja-
gomba.

A rizike téglavörös, tölcséresedő kalapján körbefu-
tó sávok vannak. A rizikének élénk narancs színű le-
mezei vannak. A rizikének rövid, zömök tönkje van. 
A rizike tönkjének olyan színe van, mint a kalapjá-
nak. A rizike nem emelkedik ki magasra a talajból. Gyakran az avar, a fű alatt van.

Apukám isteni pörköltet készít belőle.

a) Adj címet a szövegnek!
b)  Írd le úgy a leírás tárgyalását, hogy ne legyen benne felesleges szóismétlés!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ebben a társasjátékban szavakat kell kitalálni. Játszhatjátok ketten, csopor-
tonként vagy együtt az egész osztály. A feladvány lehet valóságos vagy kitalált 
személy (mese-, regény-, fi lmszereplő stb.), állat, növény, tárgy. A kérdező 
csak „igen” vagy „nem” feleletet kaphat. 
Szórakoztatóbb lehet a játék, ha a rosszul rákérdező játékos zálogot ad, amit 
humoros feladatokkal válthat ki.

Képzeljétek el, hogy a rajzon látható állatok közül eltűnt az egyik! 

ségét kéritek az eltűnt kedvencetek 

b)  Kihez, hogyan fordulnátok a szóró-

c)  Ki tudna segíteni abban, hogy minél 
többen tudomást szerezhessenek 

 című versének részletét hangosan, 

Békakirály papucsának 
elveszett a párja,
nézi erre, nézi arra, 
sehol se találja.

Kereste 
a gyereke,
ebihalak 
serege,
egy se lelte, 
úgy elnyelte
fekete tó 
feneke!
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Párosítsd a leírás témáit az anyaggyűjtési módokkal! Írd le a betűjeleket a meg-
felelő helyre! Egy témához többféle anyaggyűjtési mód is tartozhat.

Téma       Anyaggyűjtési mód
1. A jövő évi farsangi jelmezem   A) olvasás 
2. Az állatkert új lakója    B) megfi gyelés, tapasztalat
3. A legkedvesebb karácsonyi ajándék  C) emlékezés
4. Borsószem királykisasszony külseje  D) elképzelés
5. Az én szobám

1.  ___________          2.  ___________          3.  ___________          4.  ___________          5.  ___________

Húzd alá a szövegben a felesleges szóismétléseket!

_________________________________________

Az ősz derekától az első fagyokig terjedő időszak 
különleges termése a rizike, más néven fenyőalja-
gomba.

A rizike téglavörös, tölcséresedő kalapján körbefu-
tó sávok vannak. A rizikének élénk narancs színű le-
mezei vannak. A rizikének rövid, zömök tönkje van. 
A rizike tönkjének olyan színe van, mint a kalapjá-
nak. A rizike nem emelkedik ki magasra a talajból. Gyakran az avar, a fű alatt van.

Apukám isteni pörköltet készít belőle.

a) Adj címet a szövegnek!
b)  Írd le úgy a leírás tárgyalását, hogy ne legyen benne felesleges szóismétlés!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5.

6.
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14 A LEÍRÁS

MILYEN A JÓ LEÍRÁS?

Olvassátok fel közösen Fekete Csaba A mi házunk című versét közepes hangerő-
vel, közepes tempóban, nagy ajakmozgással!

Piros tetős a mi házunk,
benne nem fázunk, nem ázunk.
Szája ajtó, szeme ablak,
szép ház, soha el nem hagylak.

Meséld el a társadnak, hogy ti hol laktok! Mondd el neki azt is, mit szeretsz ben-
ne a legjobban! 

Olvasd el a tankönyved 14. oldalán Az én birodalmam című fogalmazást! 

a) Írd be Bence szobájának alaprajzába a leírásban megjelölt tárgyak nevét!

b)  Jelöld zöld csillaggal az alaprajzon, honnan indította Bence a szobája leírá-
sát! Jelezd számozással a bemutatás sorrendjét!

c) Fogalmazd meg, milyen bemutatási sorrendet választott Bence!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

1.

2.

3.

d) Másold le a szövegből, mi nem jelölhető az alaprajzon! Vajon miért?

____________________________________________________________________________________ 

e) Mivel tennéd még barátságosabbá Bence szobáját?
f)  Bencét egyszer hat barátja látogatta meg. Adj neki ötletet, hogyan tudja va-

lamennyit hellyel kínálni!

Készítsd el a Bence fogalmazásához tartozó vázlatot!

Bevezetés:  

Tárgyalás:  

Befejezés:  

Olvasd el az alábbi leírást! Adj címet neki!

____________________________________

Eddig a testvérem táskájával jártam iskolába, de most, iskolakezdésre kap-
tam egy újat. Nagyon megörültem neki. 

A táskámnak szép világoskék színe van. A táskámnak erős fogantyúja van. 
Akkor sem szakad le, ha sok tankönyv van benne. Két csatja is van, így nem esik 
ki belőle semmi. A táskának elöl két zsebe van. Ide rakom a kisebb holmikat, 
tárgyakat. A táskám az iskolában a padban, otthon az asztalomon van.

Vigyázok a táskámra, mert nagyon megszerettem.

a)  Beszéljétek meg, miért nem elég érdekes és változatos a fenti leírás!
b)  Fogalmazd át a társaddal a fenti szöveg mondatait úgy, hogy a van helyett 

cselekvést vagy történést kifejező igéket használtok! Írj le kettőt! 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ajtó
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d) Másold le a szövegből, mi nem jelölhető az alaprajzon! Vajon miért?

____________________________________________________________________________________ 

e) Mivel tennéd még barátságosabbá Bence szobáját?
f)  Bencét egyszer hat barátja látogatta meg. Adj neki ötletet, hogyan tudja va-

lamennyit hellyel kínálni!

Készítsd el a Bence fogalmazásához tartozó vázlatot!

Bevezetés:  

Tárgyalás:  

Befejezés:  

Olvasd el az alábbi leírást! Adj címet neki!

____________________________________

Eddig a testvérem táskájával jártam iskolába, de most, iskolakezdésre kap-
tam egy újat. Nagyon megörültem neki. 

A táskámnak szép világoskék színe van. A táskámnak erős fogantyúja van. 
Akkor sem szakad le, ha sok tankönyv van benne. Két csatja is van, így nem esik 
ki belőle semmi. A táskának elöl két zsebe van. Ide rakom a kisebb holmikat, 
tárgyakat. A táskám az iskolában a padban, otthon az asztalomon van.

Vigyázok a táskámra, mert nagyon megszerettem.

a)  Beszéljétek meg, miért nem elég érdekes és változatos a fenti leírás!
b)  Fogalmazd át a társaddal a fenti szöveg mondatait úgy, hogy a van helyett 

cselekvést vagy történést kifejező igéket használtok! Írj le kettőt! 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4.

5.
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16 A LEÍRÁS

AZ ÁLLATLEÍRÁS

Olvassátok fel közösen a következő találós kérdést halkan és lassan!

Hogy senki ne érjen a nyomába,
A cipőjét húzza fel, aki gyáva,
Az egyik üregi, a másik mezei,
De a répát mindegyik szereti.

Írd le a találós kérdés megfejtését!

____________________________________________________________________________________

a) Idézd fel, mit tanultál a nyúlról! Segít a tavalyi munkafüzeted 32–33. oldala.
b)  Írd le ide néhány jellemző tulajdonságát!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Számozással állítsd sorrendbe az állatok bemutatásának vázlatpontjait! 

☐ Utódai

☐ Élőhelye, életmódja

☐ Táplálkozása

☐ Testfelépítése, érzékszervei

1.

3.

2.

Alkoss szóban a társad számára leíró szöveget a saját állatodról, vagy egy olyan 
állatról, amelyről elég sok ismerettel rendelkezel!
a) Válaszd ki az állatot!
b) Használj az anyaggyűjtéshez gondolattérképet az alábbi minta alapján!

c)  Készíts vázlatot, hogy rendezni tudd a gondolataidat! Beragaszthatsz fotót is. 
A tárgyalás megírásakor használd fel a 3. feladat megoldását!

Bevezetés:  ____________________________________

Tárgyalás:  ____________________________________

                                     ____________________________________ 

                                     ____________________________________ 

                                     ____________________________________

Befejezés:  ____________________________________

d) Mutasd be a társadnak az állatot, majd hallgasd meg az ő állatleírását is!
e)  Használjátok egymás szövegalkotásának értékeléséhez a következő 

értékelőlapokat!

 Testfelépítése, érzékszervei
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ÉRTÉKELŐLAP ÉRTÉKELŐLAP ÉRTÉKELŐLAP ÉRTÉKELŐLAP ÉRTÉKELŐLAP

Alkoss szóban a társad számára leíró szöveget a saját állatodról, vagy egy olyan 
állatról, amelyről elég sok ismerettel rendelkezel!
a) Válaszd ki az állatot!
b) Használj az anyaggyűjtéshez gondolattérképet az alábbi minta alapján!

c)  Készíts vázlatot, hogy rendezni tudd a gondolataidat! Beragaszthatsz fotót is. 
A tárgyalás megírásakor használd fel a 3. feladat megoldását!

Bevezetés:  ____________________________________

Tárgyalás:  ____________________________________

                                     ____________________________________ 

                                     ____________________________________ 

                                     ____________________________________

Befejezés:  ____________________________________

d) Mutasd be a társadnak az állatot, majd hallgasd meg az ő állatleírását is!
e)  Használjátok egymás szövegalkotásának értékeléséhez a következő 

értékelőlapokat!

4.

Érdekes volt az 

állatleírásod.

Csak a lényegről 

beszéltél.

Minden monda-

tod érthető és 

világos volt.

Jó sorrendet vá-

lasztottál az állat 

bemutatásához.

Tetszett, hogy az 

állathoz fűződő 

érzéseidről is 

beszéltél.

ÉLŐHELYE, ÉLETMÓDJA

TÁPLÁLKOZÁSA

TESTFELÉPÍTÉSE, ÉRZÉKSZERVEI

SZAPORODÁSA, UTÓDAI

SORRENDJE____________________________________

ÁLLATOM 
FOTÓJA
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18 A LEÍRÁS

A NÖVÉNYLEÍRÁS

Olvassátok fel közösen a következő népi gyermekverset hangosan és gyors tem-
póban!

Beérett már a kökény,
szedjük tele a kötényt,
a héja már fekete,
mókus is gyűjt télire.

Olvasd el a következő szöveget, és adj címet neki! 

______________________________________________

Ezzel az ágas-bogas, akár négy méter magasra is megnövő cserjével legelőn, 

erdőszélen, tisztások peremén egyaránt találkozhatsz.

A bokor gyökérzete messzire kúszik a földben. Fás szárai a gyökér fölött el-

ágaznak. Sötétszürke ágai hegyes tövisekben végződnek. Hajtásai is kemény, 

hegyes tövisekké alakulnak. Levelei kicsik, fi noman fogazottak, hasonlítanak 

a szilvafáéhoz. Fehér színű virágai kora tavasszal nyílnak. Az apró, illatos kely-

heket a rovarok porozzák be. Érett termése kék, íze fanyar. 

Ha megcsípi a dér, fi nom csemege a kökénybokor gyógyhatású gyümölcse. 

Lekvárt és teát is készítenek belőle. 

a) Húzd alá a szövegben a növény részeit!
b) Karikázd be az egyes növényrészekhez tartozó tulajdonságokat!
c) Írd le, mi volt a tárgyalásban a növény bemutatásának sorrendje!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

d) Fogalmazd meg a növényleírás befejezését!
e)  Mondd el a saját szavaiddal a társadnak, mi mindent jegyeztél meg 

a kökényről!

1.

2.

Fedezzétek fel a fogalmazási hibát a következő növényleírásban! 
a) Jelöld a szövegben a fő részeket javítási jellel!

Az erdei nebáncsvirág

A virágot árnyas erdőkben, ligetekben lehet látni. Gyöke-
rei, melyeket alig ereszt a földbe, és bütykös szára áttet-
szőek. A száron lehet látni a hosszúkás, fogazott leveleit. 
A levelek alatt lehet látni sarkantyús, fi nom kocsányon 
ülő sárga virágait. Az érett termés már fi nomabb érin-
tésre is hirtelen szétpattan, és akár két méterre is szétlö-
völdözi magvait. Több rokonát lehet látni a kertekben. Jó 
lenne látni az iskolánk udvarán is. 

b) Írd le kijavítva a szöveg hibás mondatait!

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

c) Mondd el, szerinted miért kapta a növény a nebáncsvirág nevet!

Gyűjts a könyvtárban vagy az interneten érdekes elnevezésű virágokat!
a) Válassz ki egyet közülük, és meséld el a társaidnak, miről kapta a nevét!
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