
„A magyart is tanulni kell, még 
a született magyarnak is. Ha 
nem csiszolja, újítja folyama-
tosan, berozsdásodik.” 

(Kodály Zoltán)

Kedves második osztályos Tanuló!

Ebben a tanévben ebből a Nyelvtan és helyesírás tankönyvből 
fogsz tanulni a magyar nyelvről. Ha rendszeresen megoldod a 
feladatokat, és � gyelmesen dolgozol, fejlődik a helyesírásod is. 
A tanév végére jobban megismered édes anyanyelvünket.
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A tankönyv feladatai között könnyebben eligazodhatsz, ha � gyelsz 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!
A könyved szerzői
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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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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!

  
  
  
  

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

Fejezd ki mozdulatokkal, arcjátékkal a következőket!

 Hű, de melegem van!    Jaj, de elfáradtam!
 Add kölcsön a radírodat!    Nagyon ízlik ez az étel.

1. 

2. 

Hű, de fárasztó volt az út! Milyen nagy itt a csend! 

Remélem, ma szerencsém lesz!

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

  
  Vigyázz, nehogy napszúrást kapj! 
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a) Egészítsd ki a szöveget a rajzok alapján! Olvasd fel a mondatokat!

 
 Amikor                 voltam, mindent sírással jeleztem.

  
 Később  -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 sza-
vak, amelyeket kimondtál? Meséld el a társaidnak!

a) Olvasd el � gyelmesen a következő mondatokat!

b) Olvasd fel a szövegből a kérdésre válaszoló mondatokat!

 Milyen nyelven beszélünk? 
 Mi a neve a hazánknak?

c) Másold le a kérdésekre válaszoló mondatokat!

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?

3. 

5. 

4. 

c) Másold le a kérdésekre válaszoló mondatokat!

vak, amelyeket kimondtál? Meséld el a társaidnak!

a) Olvasd el � gyelmesen a következő mondatokat!

b) Olvasd fel a szövegből a kérdésre válaszoló mondatokat!

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

nyelvtan2_ok_2014.indd   7 4/17/14   12:19 PM



8

a) Milyen nyelveket tudsz megnevezni az anyanyelveden kívül?

b)  Figyeljétek meg a kép melletti szavakat! Melyiknek a jelentését értettétek? Beszél-
jétek meg, miért! 

 chat         cat

        Katze

   macska       
           gatto

c)  A képen látható állat nevét magyarul és néhány idegen nyelven írtuk le. Hasonlít-
sátok össze a kiejtésüket! Mit tapasztaltatok?

  magyarul: macska
  németül: Katze [ejtsd: kacce]
  angolul: cat [ejtsd: ket]
  olaszul: gatto [ejtsd: gáto]
  franciául: chat [ejtsd: sá]

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

b)  Kérdezd meg a szüleidet, milyen idegen nyelvet ismernek! Miért van szükségük 
a nyelvtudásra?

c) Te melyik idegen nyelvet szeretnéd megtanulni? Indokold a választásod!

6. 

7. 
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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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1. 

2. 

3. 

Hogyan keletkeznek a beszédhangok?

a)  Maradjatok csendben és � gyeljetek! Mi-
lyen hangokat hallotok? Soroljátok fel 
őket!

b)  Keltsetek hangokat a körülöttetek lévő 
tárgyakkal, eszközökkel!

c)  Mondjatok olyan hangokat, amelyek szá-
motokra kellemesek! 
Említsetek kellemetleneket is!

d)  Milyen hangokat szoktatok hallani a ját  szótéren?

a)  Tedd a szád elé a tenyered, és ejts ki különböző hangokat! Beszéld meg a társaid-
dal, mit tapasztaltál!

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

a) A magyar nyelv beszédhangjait a következő betűkkel jelölhetjük:

a    á    b    c    cs    d    dz    dzs    e    é
f    g    gy    h    i    í    j    k    l    ly    m
n    ny    o    ó    ö    ő     p     r     s     sz

t     ty    u    ú    ü    ű     v     z    zs

b)  Végezz légzőgyakorlatot! Olvasd hangosan a magyar ábécét addig, amíg el nem 
fogy a levegőd!

c) Keresd meg azt a két betűt, amelyek ugyanazt a hangot jelölik!

dal, mit tapasztaltál!dal, mit tapasztaltál!

A beszéd hangjait a tüdőből kiáramló levegő segítségé-
vel képezzük.
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Beszéljétek meg, mi a különbség a hang és a betű között! Segít az alábbi ábra.

 hang betű 

 halljuk,       látjuk,
 kimondjuk olvassuk,  
  írjuk

       

   
 

a)  Ejtsd ki csoportonként a magyar nyelv beszédhangjait! Figyeld meg, melyik cso-
port kiejtésekor ütközött a tüdőből kiáramló levegő akadályba!

 a  á  e  é  i  í
 o  ó  ö  ő
 u  ú  ü  ű

 
 magánhangzók       mássalhangzók

b) Mi akadályozta hangadáskor a levegő útját? Soroljatok fel néhány akadályt!

Mondd ki a képen látható állat nevét! Válaszolj a kérdésekre!

 Hány hangot ejtettél?
 Hány betűvel írjuk le a szót?
 Melyek a szó mássalhangzói?
 Melyek a magánhangzói?

b  c  cs  d  dz  dzs  f  g
gy  h  j  k  l  ly  m  n  ny
p  r  s  sz  t  ty  v  z  zs

4. 

6. 

5. 

  írjuk

       

a)  Ejtsd ki csoportonként a magyar nyelv beszédhangjait! Figyeld meg, melyik cso-
port kiejtésekor ütközött a tüdőből kiáramló levegő akadályba!

A beszéd hangjait írásban betűkkel jelöljük.

  

       

   

Ha magánhangzót képzünk, a tüdőből kiáramló levegő 
nem ütközik akadályba.
Amikor mássalhangzót képzünk, a tüdőből kiáramló le-
vegő valamilyen akadályba ütközik.
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A magánhangzók csoportosítása

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?

 o   i   a   e   ö   u á   ű   ó   é   ő   í 

a) Olvassátok fel a magyar ábécé magánhangzóit jelölő betűket!

a       á       e       é       i       í       o       ó       ö       ő       u       ú       ü       ű

b)  Soroljátok fel azokat a magánhangzókat, amelyeket hosszabb ideig hangoztattatok! 

c)  Figyeljétek meg és mondjátok el, hogyan jelöljük írásban a magánhangzók idő-
tartamát!

a)  Olvassátok fel a szópárokat helyes kiejtéssel! Beszéljétek meg, miért fontos helye-
sen ejteni és jelölni a magánhangzó hosszúságát!

kar – kár     bab – báb     tör – tőr     öt – őt     hurok – húrok

b) Alkossatok mondatokat a szópárok szavaival!

1. 

2. 

3. a)  Olvassátok fel a szópárokat helyes kiejtéssel! Beszéljétek meg, miért fontos helye-
sen ejteni és jelölni a magánhangzó hosszúságát!

Rövid magánhangzók:     a,  e,  i,  o,  ö,  u,  ü
Hosszú magánhangzók:  á,  é,  í,  ó,  ő,  ú,  ű
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a) Olvasd el Molnos Lajos Tréfás kedvű ékezetek című versét! Mire tanít ez a szöveg?

 Aprócska pont,  Lám, ha nem kell, s kirakod, 
 semmi-vessző –  vakarhatod kobakod, 
 Néha egy kell,  hogy a Cirmos mivel játsszon?
 máskor kettő,  Mert ezek nem EGEREK,
 s van úgy is, hogy hanem öreg ÉGEREK.*
 egy se kell…  S a fák ágain mik csipognak?
 Vigyázz, ha írsz,  VEREBEK?
 s jól � gyelj!  Te azt írtad: VÉREBEK!

*éger: a nyírfa rokona

b) Beszéljétek meg, hogy a vers csupa nagybetűvel írt szavai melyik képhez illenek!

a)  Az erdei iskola tanulói szavakat írtak a táblájukra. Mit gondoltok, milyen szem-
pontok szerint gyűjtötték a szavakat?

b) Segíts az egyik állatkának, és gyűjts te is az övéhez hasonló szavakat!

Keressetek olyan szavakat, amelyekben a keretben lévő magánhangzópár van!

 i       ó o       ó e      é a      á

 ö      ő a       í u      o ü      ö

pontok szerint gyűjtötték a szavakat?

gomba
örül
ünnep
szilva

sűrű
szánkó
fésű
épít

erdő
rózsa
folyó
szelíd

5. 

6. 

4. 

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

a)  Olvasd el Gazdag Erzsi Sír-rí szegény kis cinege című 
versét!

Sír-rí szegény kis cinege:
Megázott az inge,
Kerítésre teregeti,
Gyenge szellő legyezgeti,
Nap sugára szárítgatja,
Hogy a cinke felhúzhassa.

b)  Figyeld meg a vers keretbe írt szavait! Mi szerint csoportosítottuk őket?

c) Olvasd fel a keretben lévő szavakat! Ügyelj a helyes hangoztatásra!

a)  Olvassátok fel a következő szavakat! Figyeljétek meg, miben hasonlítanak! Mond-
játok el, mit állapítottatok meg!

kicsi kocsi viszi hiszi ki� i

puli taxi zokni bicikli Sári

pici virsli néni Peti Imi

b) Gyűjtsetek önállóan is -i végű szavakat!

kis
cinege
inge
teregeti
legyezgeti
cinke

sír-rí
kerítésre
szárítgatja

1. 

2. 

A szavak végén legtöbbször rövid az i (pl.: kocsi, ki� i, 
Misi). Csak néhány olyan szó van, amely í-re végződik 
(pl.: sí, rí, gyí).
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 a)  Olvasd fel a szavakat az -i, -í magánhangzók időtartamának helyes hangoztatásá  val!

mindig dicsér irigy � nom sima
szelíd ígér színes kísér kíván
víziló díszít szíves papír nyílik

b) Másold le a táblázat szavait csoportosítva!

a)  Figyeljétek meg, hogyan változik a leírt számokban a magánhangzók időtartama! 
Mondjátok el, mit vettetek észre!

tíz,     száztíz,    tízes,    tízet

tizenegy,    tizenöt,    száztizennyolc,    tizedik

b) Írd le a meg� gyelt számokat tollbamondás után!

a) Miben hasonlítanak a képek alá írt szavak? Beszéljétek meg!

 szállít javít tanít

 gyorsít díszít gyógyít

b) Alkossatok mondatokat a képek alatti szavakkal!

c) Másold le a szavakat, és írd át színessel az azonos szóvégeket!

Alkossatok a megadott betűkből szavakat! Mind-
egyik szóban legyen i vagy í! Egy betűt többször is 
felhasználhattok. 

i    r    b    a    ó
k    s   í    á

z    v    l    t    e

5. 

3. 

6. 

4. 

b) Alkossatok mondatokat a képek alatti szavakkal!

c) Másold le a szavakat, és írd át színessel az azonos szóvégeket!

b) Írd le a meg� gyelt számokat tollbamondás után!

b) Másold le a táblázat szavait csoportosítva!
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Az -o, -ó; -ö, -ő a szavakban

a) Mi van a képeken? Nevezd meg! Ejtsd helyesen a szóvégi magánhangzókat!

b) Írd le a szavakat!

a) Olvasd fel helyes kiejtéssel Weöres Sándor Táncnóta című versének részletét!

Van-e szoknya eladó,
tarkabarka suhogó,
a derékra simuló,
nyárba-télbe jó?

Nincsen szoknya vehető,
csak egy régi lepedő,
ráncos, rojtos, repedő,
üsse meg a kő.

b)  Másold le a versrészletből az -ó, -ő végű szavakat! Jelöld színessel a szóvégi ma-
gánhangzókat!

1. 

2. 

b) Írd le a szavakat!

b)  Másold le a versrészletből az 
gánhangzókat!

A szavak végén az -ó, -ő hosszú (pl.: folyó, mező), 
kivétel a no és a nono.
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a) Alkoss szavakat a megadott szabály szerint!

Szabály:              + ló                    + cső                   + só

 

b)  Írd le a megalkotott szavakat! Mire kell ügyelni ezeknek a szavaknak a leírásakor? 
Adjatok egymásnak tanácsot!

a)  Figyeljétek meg, miben hasonlítanak az ugyanabban a házban lakó szavak! 
Olvassátok fel őket egymásnak! Érzékeltessétek a magánhangzók időtartamát!

b)  Jegyezd meg ezeknek a szavaknak a helyesírását! Segít, ha kitalálsz egy rövid tör-
ténetet a szócsoport szavainak a felhasználásával.
Pl.: Az orvos otthon kisétált a kertjébe. Hirtelen felkiáltott: Honnan került a bokor 
alá ez a korom?

a) Olvassátok fel színek szerinti csoportokban a szavakat! Mit vettetek észre?

bőrönd főző köröm költő ötös

bölcső csörgő főnök győző törlő

szőlő öröm őrző körző török

b) Találd ki, a táblázat melyik szavára gondoltunk!

 A kisbaba kedvenc játéka.
 Ujjaink végén van.
 A legjobb érdemjegy.

c) Készítsetek ti is hasonló feladványokat egymásnak a táblázat szavaihoz!

lát böl

lép

sar

zász pad

kagy hol

nap

bor

á

kor

or

otthon 
orvos
korom 
bokor

bohóc
forró
gombóc
olcsó

pótol
kóstol
kócos
sólyom

póló
móló
kóró
szóló

3. 

4. 

5. 

b)  Írd le a megalkotott szavakat! Mire kell ügyelni ezeknek a szavaknak a leírásakor? 

A szavak végén az -ó, -ő hosszú (pl.: folyó, mező), 
kivétel a no és a nono.
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Az -u, -ú; -ü, -ű a szavakban

a)  A madarak iskolájának tanulói szavakat gyűjtöttek. Olvassátok el a szócsoporto-
kat a magánhangzók helyes hangoztatásával!

b) Találjátok ki, miért ezeket a szavakat gyűjtötték a madarak!

c)  Válasszátok ki az egyik madarat, és egészítsétek ki a gyűjteményét az övéhez ha-
sonló szavakkal!

a) Olvasd fel a szöveget helyes kiejtéssel!

Az őszi táj gyönyörű. A fű még zöld
és sűrű, de a karcsú nyírfa levelei már
aranysárgán lengedeznek a szélben.
A réten lassú röptű méhek kutatnak
a nyíló virágok után. Nem hallják
a tücskök szomorú nyárbúcsúztató nó-
táját.

b) Figyeljétek meg a szöveg kiemelt szavait! Miben hasonlítanak?

c) Másold le a kiemelt szavakat, és írd át színessel a szóvégi magánhangzót!

Az -ú, -ű végű szavak betűi összekeveredtek. Találd ki, majd írd le a szavakat helyesen!

ölygömbű               gűefsz               orúszko               presű               űkeres

gorúszi               anyúvas               júrob               tyebnilűl

búza
csúnya
savanyú
hosszú
i� ú
odú

szünet
ürge
sün
tündér
menü
eskü

utca
ceruza
apu
hamu
kenguru
Pityu

b) Találjátok ki, miért ezeket a szavakat gyűjtötték a madarak!

u

gyűjt
hűvös
fűszál
jóízű
könnyű
gömbölyű

 méhek kutatnak 
a nyíló virágok után. Nem hallják 

1. 

2. 

3. 

hattyú daru fürj keselyű
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