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Kedves második osztályos Tanuló!
Ebben a tanévben ebből a Nyelvtan és helyesírás tankönyvből
fogsz tanulni a magyar nyelvről. Ha rendszeresen megoldod a
feladatokat, és figyelmesen dolgozol, fejlődik a helyesírásod is.
A tanév végére jobban megismered édes anyanyelvünket.

„A magyart is tanulni kell, még
a született magyarnak is. Ha
nem csiszolja, újítja folyamatosan, berozsdásodik.”
(Kodály Zoltán)

A tankönyv feladatai között könnyebben eligazodhatsz, ha figyelsz az itt látható
jelekre.
Ezek alapfeladatok.
Gondolkodtató feladatok, a megoldáshoz törd a fejed!
Az okos Süni megtanítja neked azokat a szabályokat, amelyek segíthetnek
a helyesírásban.
A füzetedbe írd a feladat megoldását!
Olvasd fel a szöveget hangosan, helyes kiejtéssel!
Ezeket a feladatokat közösen (párban, csoportban) is megoldhatjátok.
Ez a kiegészítő tananyag jele.
A feladatok megoldásában segíthet a Szókincstár vagy a Szóbúvár gyermeklexikon.

Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk!
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A könyved szerzői

A beszéd és az írás

Beszélgessetek a képről!
Milyen jeleket, jelzéseket láttok? Kiknek szólnak? Mit jelentenek ezek?
Hogyan fejezik ki gondolataikat a képen látható emberek?
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1. a) Mesélj nyári élményeidről a társaidnak!

b) Válaszd ki az egyik képet, és beszélj róla!

c) Olvassátok fel az alábbi mondatokat! A képeken látható gyerekek közül ki melyik
mondatot írhatta? Beszéljétek meg!
Hű, de fárasztó volt az út!

Milyen nagy itt a csend!

Vigyázz, nehogy napszúrást kapj!

Remélem, ma szerencsém lesz!

Gondolatainkat legtöbbször beszédben vagy írásban
közöljük, de másképpen is kifejezhetjük.

d) Hogyan fejezhetjük ki gondolatainkat másképpen? Mondjátok el az 5. oldalon
látható kép segítségével! Gyűjtsetek önálló példákat is!

2. Fejezd ki mozdulatokkal, arcjátékkal a következőket!
Hű, de melegem van!
Add kölcsön a radírodat!
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Jaj, de elfáradtam!
Nagyon ízlik ez az étel.

3. a) Egészítsd ki a szöveget a rajzok alapján! Olvasd fel a mondatokat!
Amikor
Később

voltam, mindent sírással jeleztem.
-tól megtanultam a szavakat.
-koromban már összefüggő mondatokban beszéltem.

Az

-ban megtanultam

és

.

b) Kérdezd meg édesanyádat, mikor kezdtél el beszélni! Melyek voltak az első szavak, amelyeket kimondtál? Meséld el a társaidnak!

4. a) Olvasd el figyelmesen a következő mondatokat!

Magyarok vagyunk. Magyarország a mi
hazánk. Magyar nyelven beszélünk.
Magyar az anyanyelvünk.
Jelképeink: a nemzeti színű zászló és
a magyar címer.

b) Húzd alá a szövegben a kérdésre válaszoló mondatokat!
Milyen nyelven beszélünk?
Mi a neve a hazánknak?

5. Olvasd el a 3. oldalon található idézetet! Válaszolj a kérdésekre!
Miért kell jól megtanulni az anyanyelvünket?
Hogyan beszél és ír az, aki szereti az anyanyelvét?
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6. a) Milyen nyelveket tudsz megnevezni az anyanyelveden kívül?
b) Figyeljétek meg a kép melletti szavakat! Melyiknek a jelentését értettétek? Beszéljétek meg, miért!
chat

cat
Katze
macska

gatto

c) A képen látható állat nevét magyarul és néhány idegen nyelven írtuk le. Hasonlítsátok össze a kiejtésüket! Mit tapasztaltatok?
magyarul: macska
németül: Katze [ejtsd: kácce]
angolul: cat [ejtsd: ket]
olaszul: gatto [ejtsd: gáto]
franciául: chat [ejtsd: sá]

7. a) Beszéljétek meg, miért van szükség arra, hogy idegen nyelveket tanuljunk! Segít a kép.

b) Kérdezd meg a szüleidet, milyen idegen nyelvet beszélnek! Miért van szükségük
a nyelvtudásra?
c) Te melyik idegen nyelvet szeretnéd megtanulni? Indokold a választásod!
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A hangok és a betűk

Beszélgessetek a képről!
Mondjátok el, milyen hangokat hallhatnak a kiránduló gyerekek!
Ti milyen hangokat hallottatok, amikor erdőben jártatok?
Hogyan keletkeznek ezek a hangok? Utánozzatok erdei hangokat,
zajokat, zörejeket!
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Hogyan keletkeznek a beszédhangok?
1. a) Maradjatok csendben és figyeljetek! Milyen hangokat hallotok? Soroljátok fel
őket!

b) Keltsetek hangokat a körülöttetek lévő
tárgyakkal, eszközökkel!
c) Mondjatok olyan hangokat, amelyek számotokra kellemesek!
Említsetek kellemetleneket is!
d) Milyen hangokat szoktatok hallani a játszótéren?

2. a) Tedd a szád elé a tenyered, és ejts ki különböző hangokat! Beszéld meg a társaiddal, mit tapasztaltál!

A beszéd hangjait a tüdőből kiáramló levegő segítségével képezzük.

b) Versenyezzetek! Ki tudja többször felsorolni a hét napjait egyetlen levegővétellel?

3. a) A magyar nyelv beszédhangjait a következő betűkkel jelöljük:
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b) Végezz légzőgyakorlatot! Olvasd hangosan a magyar ábécét addig, amíg el nem
fogy a levegőd!
c) Karikázd be azt a két betűt, amelyek ugyanazt a hangot jelölik!
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4. Beszéljétek meg, mi a különbség a hang és a betű között! Segít az alábbi ábra.
hang

betű

halljuk,
kimondjuk

látjuk,
olvassuk,
írjuk

A beszéd hangjait írásban betűkkel jelöljük.

5. a) Ejtsd ki csoportonként a magyar nyelv beszédhangjait! Figyeld meg, melyik csoport kiejtésekor ütközött a tüdőből kiáramló levegő akadályba!
a á e é i í
o ó ö ő
u ú ü ű
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magánhangzók

mássalhangzók

b) Mi akadályozta hangadáskor a levegő útját? Soroljatok fel néhány akadályt!
Ha magánhangzót képzünk, a tüdőből kiáramló levegő
nem ütközik akadályba.
Amikor mássalhangzót képzünk, a tüdőből kiáramló levegő valamilyen akadályba ütközik.

6. Mondd ki a képen látható állat nevét! Válaszolj a kérdésekre!
Hány hangot ejtettél?
Hány betűvel írnád le a szót?
Melyek a szó mássalhangzói?
Melyek a magánhangzói?
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A magánhangzók csoportosítása
1. a) Olvasd fel Kiss Ottó Nagypapa nem ért a számítógéphez című versét! Ejtsd tisztán
a hangokat, és ügyelj a helyes hanglejtésre is!
Nagypapa nem ért a számítógéphez,
csak a betűket nyomogatja rajta,
de játszani egyáltalán nem tud.
Hiába magyarázom neki,
hogy összesen három élete van,
mert szerinte egy is bőven elég.
b) Csoportosítva írtuk le a vers magánhangzóit. Hangoztassátok őket! Mit vettetek
észre? Beszéljétek meg!
o i a e ö u
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2. a) Olvassátok fel a magyar ábécé magánhangzóit jelölő betűket!
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b) Soroljátok fel azokat a magánhangzókat, amelyeket hosszabb ideig hangoztattatok!
c) Figyeljétek meg és mondjátok el, hogyan jelöljük írásban a magánhangzók időtartamát!

Rövid magánhangzók: a, e, i, o, ö, u, ü.
Hosszú magánhangzók: á, é, í, ó, ő, ú, ű.

3. Színezd ki a leveleket a rajtuk lévő betűk szerint!
Rövid magánhangzót jelöl:
a

ü

ő
é
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Hosszú magánhangzót jelöl:
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