
ÍRÁS-HELYESÍRÁS
munkafüzet

Kuruczné Borbély Márta



Jó lenne, ha az így jelölt feladatokat mindig elvégeznéd.

Ezek nehezebb feladatok, közös előkészítés után próbáld 
megoldani őket!

Olvasd fel hangosan, helyes kiejtéssel!

Dolgozzatok közösen (párban, csoportban)!

Ismerkedj meg az ajánlott könyvvel, olvasmánnyal!

Használd a feladat megoldásához a Hétszínvirág című 3. osztályos 
olvasókönyvet!

Ellenőrizd munkádat az alábbi szempontok alapján:
– tartalom: Értelmesek-e a leírt szavak, mondatok?
– helyesírás: Helyesen írtad-e a szavakat, mondatokat?
(magánhangzók, mássalhangzók hosszúsága, kiejtéstől eltérő be tű- 
kap  csolatok, nagy kezdőbetű, a „j” betű jelölése stb.)
– külalak: Megfelelő-e a betűk magassága? Helyesen kapcsoltad-e a 
betűket? Nem túl keskenyek vagy szélesek a betűid? Rendezett-e az 
írásmunkád?

A játék kellékei:
– 1 db társasjátéklap
– 4 db kör alakú bábu (katicabogár, csiga, teknősbéka, sündisznó)
–  36 db kártya a FELADAT-mezőkhöz (a társasjátéklapon dióval jelöltük)

Szükséges még egy db dobókocka, ami nem kelléke a társasjátéknak.

A játék szabálya:
A játékban 2-5 fő vehet részt egyszerre. Válasszatok egy játékmestert, aki a játékleírás alatt található 

megoldókulcs alapján ellenőrzi a válaszok helyességét!
Döntsétek el, hogy ki milyen színű bábuval (katicabogár, csiga, teknősbéka, sündisznó) szeretne 

játszani! Amikor 6-ot dob a játékos a dobókockával, akkor léphet ki a START-mezőről. Mindig annyit 
léphettek, amennyit a dobókockával dobtok, kivéve akkor, ha FELADAT-mezőre értek. Ha FELADAT-
mezőre kerül a bábu, akkor húztok egy kártyát, s a rajta lévő feladatot elolvassátok, majd utána szóban és 
írásban is meg kell oldani. A megoldáshoz használd az írás füzetedet! 

A kártyán szerepel, hogy a jó megoldás után mennyit léphettek még előre, netán helyben maradtok, vagy 
hátra kell lépni.

A játékot az nyeri, aki legelőször áthalad a CÉL alatt.

1. Köznevek:  virág, asztal, fiú, lány, 
könyv, szék, stb.

2. A tó többes száma: tavak
3. kert – Hová? Kertbe.
4. Ibolya
5.  Tisza, folyó, kert, sétahajó, 

Kossuth Lajos, Parlament, iskola
6.  Hű, de finom ez a torta! (felkiáltó 

mondat)
Bárcsak minden nap szülinapom 
lenne! (óhajtó mondat)

7.  magas –  hosszú, sudár, daliás, 
termetes, nyúlánk

lassú – lomha, ráérős, komótos
sétál –  ballag, kutyagol, andalog, 

cselleng 
alszik –  szendereg, bóbiskol, szu-

nyókál, aluszik 
nevet –  kacag, röhögcsél, kacag, 

kuncog
sír –  könnyezik, pityereg, bőg, 

könnybe lábad a szeme
8. alacsony – magas

puha – kemény
világos – sötét
gyors – lassú

9. énekel – énekelt – énekelni fog
felmegyek – felmentem – fel fogok 
menni
futunk – futottunk – futni fogunk

10. A farkas.

11.  kályha, mosoly, sajt, haj, bolygó, 
éjszaka, papagáj, majom, ülő-
hely, bélyeg

12. kerül – kerít
merül – merít
terül – terít
gyógyul – gyógyít

13. A méh.
14. gyors – gyorsabb – leggyorsabb

kicsi – kisebb – legkisebb
friss – frissebb – legfrissebb
nagy – nagyobb – legnagyobb

15. vár
16. A sün.
17.  Pl. Kati, Feri, Magyarország, 

Győr, stb.
18. nyulak
19. apát
20. Benedek
21.  Duna, patak, Samu, könyvjelző, 

Móra Ferenc, Parlament, óvoda
22.  Ne szaladj az úttestre! (felszólító 

mondat)
 Eljössz ma délután? (kérdő mon dat)

23. kicsi – pici, picur, picike
alszik – szunyókál, szundít
fut – szalad, rohan
eszik – táplálkozik
lepke – pillangó
régi – ósdi, öreg 

24. ifjú – idős, öreg
csend – zaj

kacag – sír, zokog
száraz – nedves, vizes

25. jajgat – jajgatott – jajgatni fog
 odadobom – odadobtam – oda 
fo  gom dobni
 megyünk – mentünk – menni fo -
gunk

26. A kalapács és a szög.
27.  zsivaj, bújik, lyukas, szabályos, 

juhász, űrhajó, pulyka, pet re zse-
lyem, játszótér, befejez

28. készül – készít
mozdul – mozdít
repül – repít
tanul – tanít

29. A fűrész.
30. édes – édesebb – legédesebb

eszes – eszesebb – legeszesebb
bő – bővebb – legbővebb
hosszú – hosszabb – leghosszabb

31. nyúl (azonos alakú)
32. A kandúr.
33.  pöttyös (ebben a szóban hosszú 

kétjegyű mássalhangzó van)
34.   a dió, a kerék, az ágyon, az au  tó-

buszon, a bőröndbe, a meg álló-
hoz

35.  hallgat (ebben a szóban hosszú 
egyjegyű mássalhangzó van)

36.  az asztal, az erkélyen, a virághoz, 
a róka, a gyerekek, a mesében

Kedves harmadik osztályos tanuló!

Sok örömet és hasznos tanulást kívánunk a munkafüzet használatához! 
A kiadványhoz tartozik egy társasjáték, ami – remélhetően – az ismeretek 
mélyebb rögzítése mellett kellemes időtöltést és jó szórakozást is biztosít 
számodra! 

A szerző és a kiadó

Jelmagyarázat

Társasjáték kártyáin található feladatok megoldása 
(A feladatok megoldása vízszintesen haladva, soronként)
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Ismételjünk!

Másold le a szavakat!

   

Másold le írott betűkkel a szavakat!

 őz sí jó sír tíz víz

 hajó batyu óvoda zöldül

Tollbamondás

        
     
    

Gyűjts a képről szavakat! Írd le őket!

1. 

2. 

3. 

4. 
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Ismételjünk!

Má sold le a sza va kat!

Írd le a szavakat írott betűkkel! Ügyelj a helyesírásra!

MISI, SÍP, ZSIGMOND, BUDAPEST

   

Vá lo gasd szét a sza va kat a ma gán hang zók időtartama szerint!

kif li, sír, gyűrű, ta nul, moz dul, sző

Rö vid a ma gán hang zó a sza vakban:

Hosszú a magán hang zó a sza vakban:

a) Bontsd sza vak ra függőleges vo na lak kal a mon da tot! Írd le he lye sen!

Ezazosztálynagyonszeretteamesét. 

b) Ellenőrizd a helyesírásodat a Mini mese című olvasmány alapján! (Ok. 7. oldal)

Társad segítségével mondjatok tollba egymásnak egytagú szavakat Lászlóffy Aladár 
Szeptember című verséből! (Ok. 6. oldal)

Vé gezd el a fü ze ted ben a ja ví tást!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Felmérés

Má sold le az ol va só köny ved 5. ol da lá ról Tamkó Sirató Károly ver sé nek rész le tét!

Toll ba mon dás

Gyűjts a képről sza va kat! Írd le őket!

Fog lalj mon dat ba a gyűjtött sza vak kö zül kettőt! Írd le a mondatokat!

Ja vítsd ki a hi bái dat a füzetben!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Az al só és a felső íve lé s gya kor lá sa

Má sold le a sza va kat!

 Al koss az i, í, u, ú, ü, ű, t betűkből sza va kat! Egy-egy szó ban több ször is fel hasz nál-
hatsz egy be tűt!

Vá lo gasd szét a sza va kat! Úgy írd le őket!

itt, út, in tett, tű nik, mű, ütött, tű, mu ta tott, fu tott, in nen

Van benne hosszú magánhangzó:

Van benne hosszú más sal hang zó:

Pó told a mondatkezdő be tűket és a mon dat vé gi írás je leket!
Először a kérdő, majd a kijelentő mondatot másold le!

___i ment ki in ni ___      ___eti az asz tal nál ül ___

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

iras_2016.indd   6 3/10/16   12:38 PM



7

A felső hur ko lá s gya kor lá sa

Társad segítségével mondjátok tollba egymásnak az alábbi sza va kat!

Húzd alá a hosszú más sal hang zós sza va kat, majd má sold le őket!

mel lé, él, el len, lét, tél, len ne, éne kel, ének kel

Al koss egy-egy mon da tot az éne kel és az ének kel sza vak kal!

a) Egé szítsd ki a mon da to kat a tel nek, tet ted, ken sza vak kal!

Anya ke nye ret ___________    

Ho vá ______________ a kést          A he tek gyor san __________________ 

b) Pó told a mon dat vé gi írás je le ket!

a) Pó told a mon dat vé gi írás je le ket, majd nevezd meg a mon dat faj tá kat!  

Géza siet ha za az is ko lá ból        _______________________

Mit terveztél dél után ra               _______________________

b) Má sold le a kérdőszóval kezdődő mon da tot!

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

1. 

2. 

4. 

6. 

3. 

5. 
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-s kap cso lás al só íve lés után

Má sold le a sza va kat!

Má sold le szó ta gol va a tud ták, al mák kal, ut cán, akar, akad tak sza va kat! 

Mondd tollba társadnak a következő szavakat! Azután cseréljetek!            

adta, utca, kapta, mondta

Ala kítsd át kér dő mon dat tá a kö vet ke ző mon da tot! 

An na al mát vá sá rol.

Gyűjtsd ki Varró Dániel Induló az indulásról cí mű ver sé ből az egy ta gú sza va kat!
(Ok. 9. ol dal) Az ismétlődő szavakat csak egy szer kell leír nod! Folytasd a füzetedben!

Javítsd a hibáidat a füzetben! 

3. 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 
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A kis ho rog vo nal kö té sé nek gya kor lá sa

Társad segítségével mondjátok tollba egymásnak az alábbi szavakat!

Je löld ál ló vo nal lal a sza vak ban a szó tag ha tá rok he lyét! Írd le szó ta gol va a szavakat!

örül, ön tözz, ger le, olt, ab lak ba

Írd le be tű rend ben a következő sza va kat!

toll, vo nat, ma dzag, te rítő, fó ka, trak tor, forgács, nya ra ló, őz

Al koss a 3. feladat egyik sza vá val mon da tot!

Ala kítsd át a kijelentő mon da tot felkiáltó mondattá, és írd le!

Ma moziba megyünk.

 Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 
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A kis ho rog vo nal és a -s kötés összekapcsolása

Másold le a kérdések szerint csoportosítva a következő szavakat! Ha olyan szót találsz, 
ami több kérdésre is válaszol, azt több helyre is be kell írni!

Írd le szó ta gol va a következő sza va kat!

vo nat, vá rom, ri gó, ró ka, var jú, vö dör, ra kott, bal ra, vár ban

a)  Olvasd el a Hétszínvirág olvasókönyv 6. oldalán Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell 
című versét!

b) Gyakorold az első versszak olvasását!

c) Írd le emlékezetből az első versszakot!

 
Írd le a versből azokat a szavakat, amelyek négy szótagra bontható!

Javítsd ki a hibáidat a füzetben! 

Mi?

Milyen?

Mit csinál?

3. 

1. 

2. 

4. 

5. 
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A kis horogvonalhoz az  és kapcsolása

Másold le a szavakat!

Alkoss a vet és a vett szavakkal egy-egy kérdő mondatot! Magyarázd meg a kü lönb sé get!

Húzd alá a ki? mi? kérdésre válaszoló szavakat, majd másold le őket!

révész, bevesz, remek, benne, erre, tereget, verseny, mese, reggel

Másold le a nyelvtörőt! Gyakorold a gyors és pontos elmondását!

Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre.

Alkoss a rajzok segítségével összetett szavakat!

Ellenőrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai című könyv 
szótárának segítségével! 
Ellenőrizd az összetett szavak helyesírását 

+ + +
5. 

2. 

1. 

3. 

4. 

6. 
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A kis ho rog vo nal és a kap cso lá sa

Má sold le a sza va kat! Al koss ve lük szó ban egy-egy mon da tot!

Al koss az írt és az irt sza vak kal egy-egy mon da tot! Írd le a mondatokat!

a) Gyűjtsd össze a rokon értelmű szópárokat!    

palota, botorkál, unalmas, kastély, egyhangú, baktat

b) Írd le a szópárokat a minta alapján!

a) Pótold a szóvégi magánhangzót (ó, ő)!    

túr___, rig___, lott___, holl___, tet___, Ott___, hív___, mogyor___, kar___, sajt___, es___

b) Másold le a kiegészített szavakat a füzetedbe!

Írd le a füzetedbe a Hétszínvirág olvasókönyved 20. oldalán található A golyóstoll című 
ol  vas mány ból az i, í, u, ú betűvel kezdődő szavakat!

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 6. 
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Az al só hu rok és a kap cso lása

a) Ol vasd el a sza va kat! Húzd alá az egy ta gúa kat! 
Al koss ve lük szó ban egy-egy mon da tot!

b) Má sold le a sza va kat!

a) Gyűjtsd össze az el len té tes je len tésű szó pá ro kat!

jön, csú nya, áll ja tok, gőgös, szép, sze rény, ül je tek, megy

b) Foly tasd a szó pá rok leírá sát!

Ver se nyez ze tek! Ki ta lál több ro kon értelmű szót a következőkhöz?

Gya ko rold a nyelvtörő he lyes ol va sá sát! Má sold le a mondatot!

Ré pa, re tek, mo gyo ró, ko rán reg gel rit kán rik kant a ri gó.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 
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Az al só hu rok összekapcsolása 
a felső hu rokkal és a  betűvel

Má sold le a sza va kat!

a) Pó told a főne vek vé gén a hiány zó u, ú, ü, ű ma gán hang zót!

alk___, bet___, gyűr___, kap___, kopolty___, men___, fal___, od___, 

bossz___, keszty___, hatty___, sat___, heged___, zsal___, vály___

b) Má sold le a kiegészített sza va kat!

Má sold le he lye sí rá suk sze rint cso por to sít va a következő sza va kat!

Ybl Mik lós, aj tó, Ká roly, kály ha, Ibo lya, ibolya 

a)  A kö vet ke ző két mon dat a ke rék pá ros köz le ke dés sel kap cso la tos.
Pó told a mon dat vé gi írás je le ket!

Eny he lejtőn is óva to san hajtsd a ke rék pá ro dat ___

Csak jól fel sze relt ke rék pár ral köz le kedj ___

b)  Ta lálj ki a ke rék pá ros köz le ke dés sel kap cso latos jó ta ná csot!
Írd le a füzetedbe!

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

4. 

1. 

2. 

3. 

5. 
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Az al só hu rok és az kap cso lá sa

a) Ol vasd el né mán a szó kap cso la to kat! Al koss ve lük szó ban egy-egy mon da tot!

b) Má sold le hi bát la nul a szó kap cso la to kat!

a) Pó told a következő sza vak ban a j vagy ly be tű t!

pa___tás, ha___ó, mé___, ma___om, fo___ik, go___ó,

sü___ed, komo___, mi___en, pó___a, gömbö___ű, ___égpá___a

b) Má sold le a kiegé szí tett sza va kat!

a)  Olvasd el többször a Hétszínvirág olvasókönyv 25. oldalán, a két folyóírással írt 
közmondást! 

b) Írd le emlékezetből mindkettőt!

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 
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Az be tű kap cso lá sa

Má sold le hi bát la nul a következő sza va kat!

Al koss a má sol és a más sal sza vak kal egy-egy mon da tot!

Má sold le be tű rend ben a kö vet ke ző tu laj don ne ve ket!

Du na, Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, Élet és Tu do mány,
Eu ró pa, Petőfi Sán dor, Rex, Kincskereső kisködmön, Diá na 

a) Ol vasd el a következő szö ve get!

Az em ber ősök ret teg tek a tűz től. Ben nük is élt az az ösz tö-
nös fé le lem, ami az ál la tok ban az év mil liók so rán kiala kult. 
Me ne kül tek az ál la tok kal együtt, ha megérez ték a füst sza-
gát, vagy meg pil lan tot ták a lán go kat.

b) Tö mö rítsd két mon dat ba a szö ve get! Írd le a le rö vi dí tett vál to za tot!

Ha többet is szeretnél tudni a témáról, olvasd el a Hétszínvirág olvasókönyv 118. 
oldalán Dala László Amiről a tűz mesél című olvasmányát!

 Javítsd a hibáidat a füzetedben!

2. 

4. 

1. 

3. 

5. 

6. 
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A írá sa és kap cso lá sának gyakorlása

Má sold le he lye sen a sza va kat!

a) Ol vasd el a következő mon da to kat! Nevezd meg a mondatfajtákat!

Vi gyázz! Ne játssz a tűz zel!

b) Írd le a mondatokat és a mondatfajta nevét!

c) Ta kard le a megfigyelt és leírt mon da to kat! Írd le emlékezetből őket! 

Írd le né hány osz tály tár sad ne vét! Ha lehet, legyen bennük z betű!  

Társad segítségével írd le tollbamondással az alábbi közmondást! Beszéljétek meg a 
jelentését!

Szép szó pénzbe nem kerül.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Az  és a  be tűk írá sá nak gya kor lá sa

a) Olvassátok el a következő szavakat, majd alkossatok velük szóban egy-egy mondatot!

b) Má sold le az előző sza va kat!

a) Me lyik lehet a ka kukk to jás? Húzd alá!

              egér, je ge nye fa, se re gély, ge reb lye, ür ge

b) Má sold le a szavakat a kakukktojás kivételével! Ha tu dod, írd le a kö zös ne vü ket!

 

Al koss a következő sza vak kal egy-egy mon da tot! Ha egy szó nak több je len té sét is isme-
red, ak kor mindegyik kel írj mon da tot!

sejt, lejt, gyár

a)  Egészítsd ki a hiányzó magánhangzókkal a következő közmondást!

                   K___  k___r___n  k___l,  ___r___ny___t  l___l.

b)  Vajon mit jelent ez a közmondás? Mondd el! Írd le emlékezetből a füzetedbe!

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

1. 

3. 

4. 

5. 

2. 
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A be tű kap cso lá sa be tű után

Társad segítségével mondjátok tollba egymásnak az alábbi sza va kat!

Al koss az es ték és az es te le dik sza vak kal egy-egy mon da tot!

Írd le a következő főne vek töb bes szá mú alak ját! Segít a példa.

pos ta, nyest, es te, kris tály, kas tély, festő, pa lást

a) Húzd alá a töb bes szá mú főne ve ket! (Kér dé seik: Kik? Mik?)

tol lak, maj mok, zsák, fió kok, ke rek, va kon dok, cipők, ma da rak, 
har kály, já té kok, kö vek, bir tok, ba rát sá gok, mák, uj jak, csa pat

b)  A sza vak kö zött van egy ka kukk to jás. Al koss ve le egy mon da tot, majd írd le 
a füzetedbe!

c) Cso por to sítsd az a) feladatban vizsgált sza va kat! (Lehet több fé le kép pen is!)

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

1. 

2. 

3. 

5. 

4. 

1. 
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Az és az kapcsolása

Ol vasd el fi gyel me sen a sza va kat, majd má sold le a főne ve ket!

Al koss az eset és az esett sza vak kal egy-egy mon da tot! Magyarázd meg a különbséget!

Al koss tol da lé kos főne ve ket a pél da alap ján! Írd le a szavakat!

a) Me lyik a ka kukk to jás? Húzd alá!

pos tát,  ol va sást,  pénzt,  nyest,  füs töt,   
írást,  me sét,  fi zi kust,  ké rést,  pi ra mist 

b) Má sold le a mit? kér dés re vá la szo ló sza va kat!

Töltsd ki a táb lá za tot írott betűs szavakkal!

ajtó szék zsemle

ajtót könyvet semmit

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

mesefüzet

virágasztal

+ t asztaltképváros
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A kisbetűk kapcsolásának gyakorlása

Má sold le az írott kis be tűs ábé cét!

a) Ke resd a szavak között a ro kon ér tel mű párokat! Kösd össze őket!

ten ge ri, krump li, pet re zse lyem, bur go nya, zöld ség, ku ko ri ca

b) Má sold le a ro kon ér tel mű pá ro kat!

Foly tasd a sza vak írá sát a pél da alap ján!

                          pos ta, pos tá ra, pos tán, pos tát

Al koss a kö vet ke ző sza vak kal egy-egy mon da tot! Írd le!

er dő, Ma gyaror szág, fo lyó, Par la ment 

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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A lendületes írás gyakorlása

Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következő szavakat!

a) Pótold a főnevek végén a hiányzó o, ó, ö, ő magánhangzót!

ajt__,   tet__,   felh__,   foly__,   man__,   sótart__,   kerepl__, 

sajt__,   kór__,   es__,   haj__,   vel__,   csap__,   lurk__

b) Másold le a kiegészített szavakat!

Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötőszavak segítségével!

Vuk kíváncsian emelte fel a fejét, de

Kag látta, hogy elsötétül a bejárat, és

a)  Olvasd el az olvasókönyv 129. oldalán a Fűben-fában 
orvosság című is me retterjesztő szö vegből A bodza című 
részt! 

b)  Írd le az első két mondatot társad tollbamondása alapján 
a füzetedbe! 

 
Javítsd a hibáidat a füzetedben!

1. 

2. 

4. 

5. 

3. 
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Ritkábban használt betűk írásának gyakorlása

Másold le a következő szavakat!

Másold le szótagolva a következő szavakat!

lándzsa, mandzsetta, madzag, bodza, dzseki, edző, maharadzsa

Foglald mondatba: edzés, madzag, dzseki! Írd le a mondatokat! 

Töltsd ki a táblázatot írott betűs szavakkal!

vas tűz kar segély pad

vasból tűzből könyvből

Írd a szavak mellé a rokon értelmű párjukat írott betűkkel! Ha nem ismered valamelyik 
szó jelentését, nézd meg a Magyar értelmező kéziszótárban vagy az interneten!

kukorica – burgonya –

plajbász – zöldség –

ballag – táplálkozik –

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Az írott nagy be tűk gya kor lá sa: 

a) Kinek, minek a neve? Beszéljétek meg!

b) Má sold le először a személyneveket, majd a földrajzi neveket!

c) Ke resd meg a tér ké pen a leírt föld raj zi ne ve ket!

Írd le be tű rend ben a kö vet ke ző sze mély ne ve ket!

Klau dia, Haj nal ka, Hil da, Hed vig, Klá ra, Kevin, Ivett, Ibo lya

Milyen alkalomra valók ezek a versek? Beszéljétek meg!

Hús vét má sod nap ján mi ju tott eszem be?
Egy üveg ró zsa vi zet tet tem a zse bem be.
Elin dul tam ve le pi ros to jást szed ni, 
En ge del met ké rek, sza bad-e lo csol ni? 

E ház nak van ró zsa fá ja,
Ró zsa fá nak van bim bó ja.
Én a bim bót megön tö zöm, 
A tojáskát meg kö szö nöm.

Javítsd a hibáidat a füzetedbe!

1. 

2. 

3. 

4. 

iras_2016.indd   24 3/10/16   12:38 PM



25

Az írott nagy be tűk gya kor lá sa: 
a) Má sold le cso por to sít va a tu laj don ne ve ket!

b) Ke resd meg a tér ké pen a leírt föld raj zi ne ve ket!

Írd le a következő ta lá lós kér dést! Ha tu dod, írd mellé a meg fej té sét is! 

Teg nap volt, hol nap lesz. Mi az?

 Írd le a mondatokat helyesen, kisbetűs folyóírással a füzetedbe!

TÉLEN A VÍZ JÉGGÉ FAGY. TAVASSZAL A JÉG ELOLVAD.

Írd le az író vagy költő ne vét, ha felis me red!

Pó told a hiány zó ha tá ro zott névelőket a szavak elé! Így írd le őket a füzetedbe!

____ sé ta,  ____ eset,  ____ igaz ság,  ____ seb,  ____ ese mény,  ____ vi rág,  ____ ól

Fi gyeld meg, mi kor rö vi dül meg a ma gán hang zó! Foly tasd a táblázat kitöltését írott 
betűkkel!

kéz tűz víz kéz víz

kezet tüzet kézzel tűzzel

 Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 
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Az írott nagy be tűk gya kor lá sa: 
Má sold le először a lány ne ve ket, majd a fiú ne ve ket!

a) Má sold le be tű rend ben a következő tu laj don ne ve ket!

Pi lis, Pécs, Ba la ton, Ba kony, Bu da pest, Bé kés csa ba, Bör zsöny, Bükk

b) Ke resd meg a lemásolt neveket a tér ké pen! Mit jelölnek?

Egé szítsd ki a következő mon da to kat!

Ha zánk fővá ro sa _________________________, a Du na 

két part ján fek szik. A fo lyó jobb part ján ta lál juk 

______________________________, a bal part ján pe dig 

______________________________.

Pótold a nyelvtörő hiány zó betűit! Így másold le! 

___é___a, ___e___e___, ___o___o___ó,

___o___á___   ___e___ ___e___  

___i___ ___á___    ___i___ ___a___ ___   a   ___i___ó.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 
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Az írott nagy be tűk gya kor lá sa: 
a) Írd le be tű rend ben a következő tu laj don ne ve ket!

b) Írd le be tű rend ben a hely ség ne ve ket!

Al koss mon da to kat az össze kap csolt sza vak kal, majd írd le őket!

 pi ra mis  fe lett
 pálmafa mel lett

a)   Eb ben a feladat ban szó lá so kat és köz mon dá so kat ol vas hatsz. Próbáld meg kü lön-
böz tetni őket! Írj a szó lás elé sz be tűt, a köz mon dás elé k be tűt!

_____ Éhes em ber nek ke nyé ren jár az esze. 

_____ Eb szíj jal van be köt ve az er szé nye.

_____ Egér utat nyer.

_____ Éjt, na pot eggyé tesz.

_____ Eb re kor pát, lúd ra szé nát, disz nó ra gyöm bért ne vesz te gess!

b) Írd le a szó lá so kat!

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

2. 

1. 

3. 

4. 

1. 
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Az írott nagy be tűk gya kor lá sa: 
Má sold le a következő tu laj don ne ve ket!

Pó told a mon da tok sza vai ban a hiány zó tol da lé ko kat!

Nikolett a szo bá ban a leckéjét ta nul______. Mar ci az ud va ron a   

ba rát______ ját szik. A nagy ma ma az új sá got la poz gat______.

a) Fejezd be a köz mon dást!

Nem mind arany, ______________________________________________________________.

b) Fogalmazd meg másképpen! Mondd el a társadnak!

Írd le a ház és az erdő szavak többféle tol da lé kos alak ját!

ház   ház ból, ház tól _______________________________________________________

erdő  erdőből ______________________________________________________________

Foly tasd a ne vek írá sát a felis mert sza bály sze rint!

Mar ci, Ica, Ar nold, Dá niel

Al koss a képről két-há rom mon da tot!

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Az írott nagy be tűk gya kor lá sa: 
Társad segítségével mondjátok tollba egymásnak az alábbi tulajdonneveket!

a) Pótold a következő mondatokban a hiányzó j vagy ly betűt!

A Maros vize a Tiszába fo___ik. Anna elbú___t a testvére elől. Apa autót ___avít. 

Mi___en színű az új kabátod? A ha___ó épp most indul a kikötőből.

b) Írd le a kiegészített szavakat!

a) Tudod-e, mit jelentenek a következő közmondások? Mondd el!

Amit Anti megtanul, Antal sem felejti el.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!

b) Másold le a közmondásokat!

Foglald egy mondatba az Arnold és az Aszód tulajdonneveket! Írd le a füzetedbe em -
lékezetből!

Számozással állítsd betűrendbe a személyneveket! 

___ András,  ___ Aranka,  ___ Ágota,  ___ Ádám,  ___ Ábel,  ___ Attila,  ___ Aladár

Másold le a füzetedbe a Hétszínvirág olvasókönyv 159. oldalán található vers 5. vers-
szakát a füzetedbe! (Lackfi János: Az utazás)

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Az írott nagy be tűk gya kor lá sa: 

a) Má sold le a következő tu laj don ne ve ket!

b) Má sold le a vá ro sok ne vét egyben, majd szó ta gok ra bont va is!

Al koss két egy más sal össze függő mon da tot a Sze ged és a Zsolt sza vak kal!

Foly tasd a tu laj don ne vek írá sát a felis mert sza bály alap ján!

Zol tán, Nó ra, Agárd, Dé nes, Sá ra

Szor gal mi feladat
Gyűjts S, Sz, Z vagy Zs be tű vel or szág-, il let ve vá ros ne ve ket! Használd a térképet!

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

1. 
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Az írott nagy be tűk gya kor lá sa: 

a) Má sold le a tu laj don ne ve ket!

b) Ke resd meg a tér ké pen a leírt föld raj zi ne ve ket!

Írd le a sze mély ne vek mel lé a be cé zett alak ju kat!

Dá niel – ______________ Lí via –   ______________

La jos –   ______________ Lász ló – ______________

Be szél jé tek meg, hogy mit je lent a következő köz mon dás! Má sol d le!

Lus ta ló nak kor bács az ab rak ja.

Alakítsd át jövő idejűvé a következő mondatokat! Írd le őket!
 

Az esti vonattal utaztunk. Megírtam a barátomnak a levelet.
Vera óvodába járt.  Újpestre mentünk kirándulni.

Gyűjts D és L be tű vel föld raj zi ne ve ket! Használhatod a tér képet és A ma gyar he lye sí-
rás sza bá lyai cí mű könyv szótárrészét.

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 
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Az írott nagy be tűk gya kor lá sa szövegben  
    
Má sold le az olvasókönyv 129. ol da lá ról A kamilla cí mű szö veg el ső há rom mon da tát! 

a)  Gyűjts tulajdonneveket a Hétszínvirág olvasókönyv 95. oldalán található Mátyás 
corvinái című olvasmányból!

b) Gyűjts ugyanebből az ol vas mány ból múlt ide jű igé ket!

Írj a sír és a ke res ige je len és múlt ide jű alak jai val egy-egy mon da tot!

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

2. 

1. 

3. 

4. 
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Figyelj a helyesírásra is!     
Figyeld meg a következő szavak helyesírását! Jelöld a szótőt álló vonallal! Másold le 
helyesen a szavakat!

adj, menj, kenj, hajolj, adja, menjünk, kenjen, hajoljon, formálj, helyeselj

Másold le a Hétszínvirág olvasókönyv 96. oldaláról  A kolozsvári bíró című olvasmányból 
az első három mondatot!

Írj két mondatot Mátyás királyról!

Gyűjts tulajdonneveket O, Ó, Ö, Ő betűvel! Segít a naptár és a telefonkönyv.

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

2. 

1. 

3. 

5. 

4. 

1. 
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Ír j len dü le te sen, de szépen!

Foly tasd a ra go zást! Egé szítsd ki írott betűkkel a táb lá za tot! 

Jelen idő Múlt idő Jövő idő

siet sietett

ünnepelni fogunk

kirándulunk

a) Másold le a mondatot!

Búg a ga lamb, dong nak a mé hek, es tén ként óva to san meg szó lal már a fe ke te  ri gó, 
és fu vo lá já ra ki pat tan a fü zek ezüst bar ká ja.

b) Írd át múlt időbe a mon da tot! Beszéljétek meg tapasztalataitokat! 

Toll ba mon dás

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

2. 

1. 

3. 

4. 
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Gya kor lás

Húzd alá az igekötős igé ket, és má sold le őket!

 meg haj lí tot ta, cso dál ko zik, be lép, he ve redj le, mun kál ko dik, mér le gel,
 el fá radt, meg ro ha moz ták, te vé keny ked te tek, rá kiál tot tam, menj el

a) Írd le emlékezetből a Him nusz első vers sza kát!

A köl tő ne ve:

b) Ellenőrizd munkádat a Hétszínvirág olvasókönyv 107. oldala alapján!

c) Ki ze né sí tet te meg a Him nuszt? Írd le a nevét!

d) Írd le, mi kor éne kel jük a Himnuszt!

e) Jó, ha tudod!
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz írását Szatmárcsekén. 
1989 óta január 22-én ünnepeljük A Magyar Kultúra Napját.

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

2. 

1. 

3. 
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Írj  tem pósabban, de olvashatóan!

Toll ba mon dás

Egészítsd ki a szóláshasonlatokat, majd másold le őket!

_________________________________, mint a madár.

Éhes, mint a _________________________________.

Írd le cso por to sít va az ó-ő, ú-ű vé gű mel lék ne ve ket!

ke se rű, sa va nyú, kitűnő, göm bö lyű, jó ízű, bő,
olcsó, szélső, gyö nyö rű, forró, hosszú, szörnyű

Írd a táb lá zat ba a mel lék ne vek hiá nyzó alak jait írott betűkkel!

Alapfok Középfok Felsőfok

hosszú

sötétebb

legszebb

Foly tasd az igék átala kí tá sát! Írott betűkkel dolgozz!

gu rít – gu rul ké kít – ké kül

me rít – _________________________ szé pít – _________________________

fe szít – _________________________ for dít – _________________________

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 
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Fel mé rés

a) Másold le az alábbi szövegrészletet!

 Érdekes oktatási forma alakult ki Ausztráliában. Azok a gyerekek, akiknek a lakhelye 
közelében nincs iskola, másképp tanulnak, mint ti. 

b)  Tudod, hogy melyik olvasmányban szerepelnek ezek a mondatok? Ha igen, írd a 
lemásolt szöveg után!

a)  Toll ba mon dás

b)  Ellenőrizd helyesírásodat a Hétszínvirág olvasókönyv 167. oldalán található olvasmány 
alapján! (Ahol soha nincs tél című olvasmány első két mondata)

Írj le emlékezetből egy köz mon dást!

Írj összefüggő mon da to kat a kép ről! Adj új cí met a me sé nek!

2. 

1. 

3. 

4. 
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Ír j len dü le te sen, rendezetten!

Másold le a következő szavak közül a mellékneveket!

szúrós, kerék, erősebb, kerek, sötétít, sötétül, sötét, savanyú,
helyes, csillog, friss, okosabb, kuruttyol, sűrű, legszebb

Írd le a mel lék ne vek mel lé az el len té tes je len té sű pár jukat!

fia tal –  meg fon tolt –  

sö tét –  bátor –  

erős –   szép –  

a) Húzd alá a szövegben a fokozott mellékneveket!

Egy na pon új ra meg je lent az erdőben. Any ja igen büsz ke és boldog 
volt ettől a lá to ga tás tól. Azt vár ta, hogy min den ki elis mer je, az ő fia 
a legoko sabb, a leg te het sé ge sebb és a leg jobb gye rek.

 (Felix Salten Bambi című regénye nyomán)

b) Ta kard le a szö ve get! Írd le toll ba mon dás után!

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

2. 

1. 

3. 

4. 

3. 
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Ké szü lj a nyár ra!

a) Melyik vers részlete lehet? Egé szítsd ki, majd írd le!

b)  Írd le a szerző nevét és a vers címét! Ellenőrizd munkádat a Hétszínvirág olvasókönyv 
170. oldala segítségével!

Fejtsd meg a rejt vényt! A kétjegyű mássalhangzókat 2 négyzetbe írjátok!

 1. Nem rossz
 2. Nem édes
 3. Ko rai gyü mölcs
 4. Nem nagy
 5. Nem eh hez, ha nem…
 6. Mű sort sugároz 
 7. Baleset után járást segítő eszköz
 8. El len sé ge a ci ca
 9. Nem va ló s tör té net
10. Igyek szik

Írd le a meg fej tést!

Mely könyveket szeretnéd a nyáron elolvasni? Sorold fel néhánynak a címét és szerzőjét!

Értékeld az éves munkádat! Szerinted hogyan sikerült teljesíteni a feladatokat? 
(Tartalom, helyesírás, külalak szempontjából)

So__ __i__á__,  so__ __i__á__, 

a__a____ __á__ __a  a  __i__á__.

Ka__u__ __ __ű,  __a__u __ __ ____ó,

ki__á__ __u__ __i  __o__ __a  __ó:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. 

1. 

3. 

4. 
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Feladattár

Olvasd el Csukás István Dalocska című versét! Másold le az első versszakot!

Csengő szól: gingalló, Züm-züm-züm, zúg a szél,
röppenj már, pillangó!  táncol a falevél,
Pillangó messze jár,  züm-züm-züm, ez a szél!
volt-nincs nyár, vége már.  Egy reggel itt a tél.  

Gyűjts szavakat, kifejezéseket a képről!
 

Ha felismered a szabályt, folytasd a szavak írását!

kép, pipa, alma, ablak, kártya

2. 

1. 

3. 
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Másold le a közmondásokat! Beszéld meg a társaddal a közmondások jelentését! 
Használhatjátok O. Nagy Gábor Mi fán terem? című könyvét is.

Akinek nem inge, ne vegye magára! 

Aki szétszórja a mákot, kaparja is össze.

Egészítsd ki a mondatokat a piac szó toldalékos alakjával!
a) Mondd tollba a mondatokat a társadnak! Aztán cseréljetek!

Nagymama korán reggel a ________________ ment.

A ________________ zöldségfélét és gyümölcsöt vásárolt.

A ______________ hazafele menet találkozott az unokájával.

b)  Ellenőrizzétek egymás munkáját a munkafüzet belső borítóján található szempontok 
szerint!

a) Pótold a mondatvégi írásjeleket!

Helga délután moziba megy ____ Hány órakor kezdődik az előadás ____

b)  Alakítsd át a kérdő mondatot kijelentő mondattá, a kijelentő mondatot kérdő 
mondattá!

   

2. 

1. 

3. 
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a) Pótold a mondatvégi írásjeleket! Nevezd meg a mondatfajtákat! 

De jó, ma délután moziba megyünk ____ ___________________________

Vajon mit játszanak ____ ___________________________

Kik jönnek még az osztályunkból ____ ___________________________

Gyere el te is, kérlek ____ ___________________________

Holnap megbeszéljük az élményeinket ____ ___________________________

b) Mondj tollba a társadnak 2 mondatot! A társad másik két mondatot diktáljon neked!

Keresd a kakukktojást a következő szavak között!
a) Húzd alá! 

b) Alkoss vele mondatot a füzetbe!

út, üt, tű, int, fut, tíz, intett, ül, ott

c) Beszéld meg a társaddal, hogy melyik szót választottad! Miért?

a)  Írd le emlékezetből a füzetedbe a Tavaszi szél vizet áraszt 
című népdal első négy versszakát! A mondatrajz segít.

T__ __ __ ____  __  sz__ __  v__ __ __ __  á__ __ ____  __ ,

V__ __ __ __ __ __ ,  v__ __ __ __ __ __ .

M__ __ __ __ __  m__ __ __ __  t__ __ __ __ __  v__ __ __ ____ __ ,

V__ __ __ __ __ __ ,  v__ __ __ __ __ __ .

H__ __  é__  i__ __ __ __  k__ __  v__ __ __ ______ __ __,

V__ __ __ __ __ __ ,  v__ __ __ __ __ __ ?

T__  e__ __ __ __ __ __  é__  t__ __ __ __ __ __, 

V__ __ __ __ __ __ ,  v__ __ __ __ __ __ .

b)  Ellenőrizd munkádat a Hétszínvirág olvasókönyv 
31. oldala segít ségével!

2. 

1. 

3. 
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a) Olvasd el helyes hangsúllyal a vásári kikiáltót!

b) Másold le! Figyeld az időt!

Gombot, gombot vegyenek!
Két garas az ára!
Ékes, kékes, mint a páva.
Szép lány ilyet tűz magára.
Két garas az ára!
Gombot, gombot vegyenek!

c)  Hasonlítsd össze a padtársad munkájával! Kinek sikerült rövidebb idő alatt leírni? 
Kinek lett kevesebb hibája?

a) Írd le csoportosítva az alábbi főneveket!

Rózsa, ibolya, Ibolya, rózsa, pék, Pék

 köznév tulajdonnév

b) Alkoss két-két azonos hangsorú szóval 1-1 mondatot!

c) Ellenőrizzétek egymás munkáját!

Másold le szótagolva a következő szavakat!

adták, madzag, pókháló, holló

2. 

1. 

3. 
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a) Keresd a szavak rokon értelmű párját! 

száll   nevet    nagy   szép 

kacag  pityereg   gyönyörű  izgalmas

sír   repül    kalandos  hatalmas

b) Másold le a szópárokat a füzetedbe a minta szerint! száll – repül, …

a) Tagold álló egyenessel a következő tagolatlan mondatokat! 

SzeretemazestéketIlyenkorapaanyaatestvéremésénmindannyianegyüttvagyunk
AnyasürögforogakonyhábankészítiavacsorátApavelünkbeszélgetvagysegítanyának
Avacsoraalattmindenkielmesélianapeseményeit
Hanemvégzünktúlkésőnakkormégsortkerítünk-
egyrövidtársasjátékrais.

b) Olvasd el helyes hangsúllyal a szöveget!

c) Írd le helyesen a mondatokat a füzetbe!

d) Társaddal hasonlítsátok össze a munkátokat!

Mi jut eszedbe, ha hazánk fővárosának, Budapestnek 
a nevét hallod?
a) Gyűjt róla szavakat a társaddal! Írjátok le!

b)  Rendezzetek versenyt! Melyik páros tudta a legtöbb szót, illetve a legérdekesebb 
szavakat gyűjteni?

c) Légy idegenvezető! Mutasd be a fővárost a gyűjtött szavak segítségével!

d)  Írj 4-5 összefüggő mondatot a füzetedbe Budapestről! Győzd meg a szövegben a 
barátodat, hogy miért érdemes elutazni a fővárosba!

2. 

1. 

3. 
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Emlékezetből írd le a közmondásokat a füzetedbe! Ellenőrizd összehasonlítással!

Ki korán kel, aranyat lel. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.

Folytasd!

gyár – gyárak őz – _________________________

szék  – székek asszony – ____________________

Keresd a kakukktojást! Húzd alá! Írd le a sor végére!

a) asztalok, képek, kerek, táblák, kerekek ___________________________________________

b) ceruzát, füzetet, fest, könyvet, madarat ___________________________________________

Keresd a szavak ellentétes jelentésű párját!

megy – __________________________  sötét – ____________________________

ad – _____________________________  épít – _____________________________

bemegy – ________________________  eldob – ___________________________

a)  Mondd tollba a társadnak a következő szavakat! Aztán cseréljetek, s ő mondja tollba 
neked!

edző, lándzsa, dzseki, madzag, mandzsetta, bodza

b) Ellenőrizzétek munkátokat A magyar helyesírás szabályai segítségével!

a)  Írd le, hol, melyik városban vagy faluban 
élsz!

____________________________________________

b)  Mutasd be szóban, röviden a települést, ahol 
élsz! Mire büszkék a településeden lakó 
emberek?

c) Előtte gyűjts szavakat! Írd is le őket!

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. 
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a) Olvasd el a játékleírást!

Egyikőtök kimegy a szobából, és úgy jön be,
mintha egy nehéz zsákot cipelne. Leteszi és kibogozza
a képzeletbeli zsák száját, belenyúl és
kivesz belőle egy képzeletbeli dolgot, azzal valamit
csinál. A többiek feladata, hogy kitalálják,
mit csinált és mivel. Aki a legtöbbet ki tudja találni,
az lesz a „zsákos” a következő játékban.

b) Játsszátok el!

c) Húzzátok alá a szövegben az igekötős igéket!

d) Diktáljátok le egymásnak a társaddal!

a) Olvasd el a következő igéket!

tanul,   szépít,   olvastam,   kérni fogok,   sétáltunk, 
rajzolni fogunk,   megyek,   írtál,   játszani fogtok

b) Csoportosítva másold le az igéket a füzetedbe igeidők szerint!

jelen idejű,   múlt idejű,   jövő idejű

c) Ellenőrizzétek egymás munkáját a padtársaddal! Ha szükséges, javítsátok!

a) A gyorsabb felé mutasson a nyíl!

b) Mely képhez illenek az alábbi szavak az összehasonlítás alapján? 
Írd a kép alá a megfelelő szót!

gyors, gyorsabb, leggyorsabb

c) Ellenőrizzétek a padtársatokkal a munkátokat!

2. 

1. 

3. 
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Olvasd el a szólásokat, közmondásokat és a magyarázatukat! Azonosítsd őket! Melyik 
melyikhez tartozik? Rendezd őket a táblázat segítségével a számok és betűjelek 
alapján!

1. Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz.
2. Mosolygó ellenségnél nincs ártalmasabb.
3. Sokat élt, ki meghalt a hazáért.
4. Nem mind barátod, aki rád mosolyog.
5. Sok kéz hamar kész. 

a) Ha többen végeznek valamely munkát, hamar elkészülnek vele.
b) A jó szándékot mutató ember a legveszedelmesebb. 
c) Nem mindenki jóakarónk, aki mézesmázos hozzánk. 
d) Aki a hazája védelmében halt meg, az nem élt hiába.
e) Egyikük sem jobb a másiknál, egyformán hibásak, rosszak mindketten.

1. 2. 3. 4. 5.

e)

 
Mondj tollba a társadnak három közmondást vagy szólást! Választhatsz O. Nagy Gábor 
Magyar szólások és közmondások című könyvéből is!
Cseréljetek, majd ellenőrizzétek egymás munkáját! Mondj véleményt társad írásáról!

Rendezzetek csapatversenyt!

Alkossatok 2-3 csapatot az osztályban! Az előzetesen gyűjtött, kis kártyákra felírt szólá-
sokat és közmondásokat helyezzétek el egy asztalon a csapatok között, az írással lefelé 
fordítva! Mindegyik csapatban válasszatok játékvezetőt! Ő fog kártyát húzni először, s 
ő mondja meg, hogy ki húzzon a továbbiakban. Amikor az első csapat húz egy kártyát, 
felolvassa a húzó a közmondás vagy szólás egyik szavát. Ha abból kitalálja a másik csa-
pat (vagy 3 csapatnál, amelyik előbb kitalálja), akkor annyi pontot kap, ahány szóból a 
közmondás vagy szólás áll. Ha nem találja ki a másik csapat az egy szóból, akkor kérhet 
új szót vagy szavakat. De a pontszám annyival csökken, ahány szót kér a csoport. Aztán 
a következő csapat húz. Arra ügyeljetek, hogy ugyanannyiszor húzzon minden csapat! 
A legtöbb pontot összegyűjtött csapat nyeri meg a játékot. Jó versenyzést!

2. 

1. 
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17.  Mondj egy tulajdon- 
nevet! (Ki? Mi? Kik? 
Mik?) Írd is le!

Jó válasz és hibátlan 
helyesírás esetén kettőt 
léphetsz előre. Ha rossz 
a válasz, egy mezőt visz-
szalépsz.

21.  Írd le írott betűkkel,  
helyesen a következő 
szavakat!

DUNA, PATAK, SAMU, 
KÖNYVJELZŐ, MÓRA 
FERENC, PARLAMENT, 
ÓVODA

Ahány szót helyesen írtál, 
annyit léphetsz előre.

25.  Írd le a következő 
igék múlt és jövő 
idejű alakját!

jajgat
odadobom
megyünk

Ahány megoldás hibát-
lan, annyit (összesen 
hatot) léphetsz előre.

29. Találós kérdés:

Melyik ész harapós?

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre.

18.  Mi a nyúl többes 
számú alakja?

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre. Ha rossz 
a válasz, egy mezőt visz-
szalépsz.

22.  Milyen mondatfaj-
ták? Milyen írásjelet 
teszel utánuk?

Ne szaladj az úttestre__
………………
Eljössz ma délután__
………………

Ha jó minden válaszod, 
négyet léphetsz előre.

26. Találós kérdés:

Egy családból valók 
ketten, mégsem élnek 
szeretetben, erős bátyja, 
ha teheti, a kis öccsét jól 
megveri. Mi az?

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre.

30.  Fokozd a mellékne-
veket!

édes – …… – ……
eszes – …… – ……
bő – …… – ……
hosszú – …… – ……

Ahány jó szót írtál, any-
nyit léphetsz előre.

19.  Toldalékold az apa 
szót a Kit? kérdés 
segítségével!

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre. Ha rossz 
a válasz, egy mezőt visz-
szalépsz.

23.  Másold le a szavakat!  
Írd melléjük a rokon 
értelmű párjukat!

kicsi – ………………
alszik – ………………
fut – ………………
eszik – ………………
lepke – ………………
régi – ………………
Ahány jó szót írtál, any-
nyit léphetsz előre.

27.  Pótold a „j” vagy „ly” 
betűt a szavakban!

zsiva_, bú_ik, _ukas, 
szabá_os, _uhász,  
űrha_ó, pu_ka,  
petrezse_em, _átszótér, 
befe_ez

Ahány szót helyesen 
egészítettél ki, annyit 
léphetsz előre.

31.  Melyik a kakukkto-
jás?

róka, szarvas, nyúl, fel-
hő, ajtó, szék, sün

Ha jó a válasz, hármat 
léphetsz előre.

20.  Melyik fiúnévre  
gondoltam?  
 
B_n_d_k

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre. Ha rossz 
a válasz, egy mezőt visz-
szalépsz.

24.  Keresd az ellentétes  
jelentésű párját!

ifjú – ………………
csend – ………………
kacag – ………………
száraz – ………………

Ahány jó szót írtál, any-
nyit léphetsz előre.

28.  Folytasd a szavak 
átalakítását a minta 
szerint!

készül – készít
mozdul – ………………
repül – ………………
tanul – ………………

Ahány jó szót írtál, any-
nyit léphetsz előre.

32. Találós kérdés:

Melyik úr egerészik?

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre.

34.  Írd a főnevek elé a 
hoz záju

k illő névelőt!

…
 dió, …

 kerék, 
…

 ágyon, …
 autóbu

szon,   
…

 bőröndbe, …
 m

egál-
lóhoz

A
hány m

egoldás hibát-
lan

, an
nyit (összesen

 
hatot) léphetsz előre.

33.  M
elyik a kaku

kk-
tojás?

dallam
os, kellem

es, pöty-
työs, csillagos, gu

ggol, 
fü

llent, roppan

H
a jó a válasz, hárm

at 
léphetsz előre.

    











1. Mondj egy köznevet!
(Ki? Mi? Kik? Mik?)
Írd is le!

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre. Ha rossz 
a válasz, egy mezőt visz-
szalépsz.

5.  Írd le írott betűkkel,  
helyesen a következő 
szavakat!

TISZA, FOLYÓ, KERT, 
SÉTAHAJÓ, KOSSUTH 
LAJOS, PARLAMENT, 
ISKOLA

Ahány szót helyesen írtál, 
annyit léphetsz előre.

9.  Írd le a következő  
igék múlt és jövő  
idejű alakját!

énekel
felmegyek
futunk

Ahány megoldás hibát-
lan, annyit (összesen 
hatot) léphetsz előre.

13. Találós kérdés:

Kertünk végén pici kas,
benne ezer szorgalmas,
sárga bundás, fürge 
munkás épít viaszpalo-
tát, mézraktárt magá-
nak. Mi az?

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre.

2.  Mi a tó többes számú 
alakja?

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre. Ha rossz 
a válasz, egy mezőt visz-
szalépsz.

6.  Milyen mondatfajták? 
Milyen írásjelet teszel 
utánuk?

Hű, de finom ez a torta__  
……………………
Bárcsak minden nap 
szülinapom lenne__
……………………

Ha jó minden válaszod, 
négyet léphetsz előre.

10. Találós kérdés:

Erdőn oson, völgybe vág,
füle szőrös, foga bárd,
áldozata számos,
erdei mészáros. Mi az?

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre.

14.  Fokozd a mellékne-
veket!

gyors – …… – ……
kicsi – …… – ……
friss – …… – ……
nagy – …… – ……

Ahány jó szót írtál, any-
nyit léphetsz előre.

3.  Toldalékold a kert 
szót a Hová? kérdés 
segítségével!

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre. Ha rossz 
a válasz, egy mezőt visz-
szalépsz.

7.  Másold le a szavakat! 
Írd melléjük a rokon 
értelmű párjukat!

magas – ………………
lassú – ………………
sétál – ………………
alszik – ………………
nevet – ………………
sír – ………………

Ahány jó szót írtál,  
annyit léphetsz előre.

11.  Pótold a „j” vagy „ly” 
betűt a szavakban!

ká_ha, moso_, sa_t, ha_, 
bo_gó, é_szaka, papagá_, 
ma_om, ülőhe_, bé_eg

Ahány szót helyesen 
egészítettél ki, annyit 
léphetsz előre.

15.  Melyik a kakukktojás?

megy, ír, játszik, vár, 
rajzol, számol, segít

Ha jó a válasz, hármat 
léphetsz előre.

4.  Melyik lánynévre  
gondoltam?  
 
Ib_ly_

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre. Ha rossz 
a válasz, egy mezőt visz-
szalépsz.

8.  Keresd az ellentétes  
jelentésű párját!

alacsony – ………………
puha – ………………
világos – ………………
gyors – ………………

Ahány jó szót írtál,  
annyit léphetsz előre.

12.  Folytasd a szavak 
átalakítását a minta 
szerint!

kerül – kerít
merül – ………………
terül – ………………
gyógyul – ………………

Ahány jó szót írtál, any-
nyit léphetsz előre.

16. Találós kérdés:

Megy a katona a várba,
csupa nyílvessző a háta. 
Mi az?

Jó válasz esetén egyet 
léphetsz előre.

36.  Írd a főnevek elé a 
hozzáju

k illő névelőt!

…
 asztal, …

 erkélyen,  
…

 virághoz, …
 róka,  

…
 gyerekek, …

 m
esében

A
hány m

egoldás hibát-
lan

, an
nyit (összesen

 
hatot) lépetsz előre.

35.  M
elyik a kaku

kk-
tojás?

bosszú, h
attyú, m

enyasz-
szony, din

nye, h
allgat, 

vessző, szivattyú

H
a jó a válasz, hárm

at 
léphetsz előre.
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Jó lenne, ha az így jelölt feladatokat mindig elvégeznéd.

Ezek nehezebb feladatok, közös előkészítés után próbáld 
megoldani őket!

Olvasd fel hangosan, helyes kiejtéssel!

Dolgozzatok közösen (párban, csoportban)!

Ismerkedj meg az ajánlott könyvvel, olvasmánnyal!

Használd a feladat megoldásához a Hétszínvirág című 3. osztályos 
olvasókönyvet!

Ellenőrizd munkádat az alábbi szempontok alapján:
– tartalom: Értelmesek-e a leírt szavak, mondatok?
– helyesírás: Helyesen írtad-e a szavakat, mondatokat?
(magánhangzók, mássalhangzók hosszúsága, kiejtéstől eltérő be tű- 
kap  csolatok, nagy kezdőbetű, a „j” betű jelölése stb.)
– külalak: Megfelelő-e a betűk magassága? Helyesen kapcsoltad-e a 
betűket? Nem túl keskenyek vagy szélesek a betűid? Rendezett-e az 
írásmunkád?

A játék kellékei:
– 1 db társasjátéklap
– 4 db kör alakú bábu (katicabogár, csiga, teknősbéka, sündisznó)
–  36 db kártya a FELADAT-mezőkhöz (a társasjátéklapon dióval jelöltük)

Szükséges még egy db dobókocka, ami nem kelléke a társasjátéknak.

A játék szabálya:
A játékban 2-5 fő vehet részt egyszerre. Válasszatok egy játékmestert, aki a játékleírás alatt található 

megoldókulcs alapján ellenőrzi a válaszok helyességét!
Döntsétek el, hogy ki milyen színű bábuval (katicabogár, csiga, teknősbéka, sündisznó) szeretne 

játszani! Amikor 6-ot dob a játékos a dobókockával, akkor léphet ki a START-mezőről. Mindig annyit 
léphettek, amennyit a dobókockával dobtok, kivéve akkor, ha FELADAT-mezőre értek. Ha FELADAT-
mezőre kerül a bábu, akkor húztok egy kártyát, s a rajta lévő feladatot elolvassátok, majd utána szóban és 
írásban is meg kell oldani. A megoldáshoz használd az írás füzetedet! 

A kártyán szerepel, hogy a jó megoldás után mennyit léphettek még előre, netán helyben maradtok, vagy 
hátra kell lépni.

A játékot az nyeri, aki legelőször áthalad a CÉL alatt.

1. Köznevek:  virág, asztal, fiú, lány, 
könyv, szék, stb.

2. A tó többes száma: tavak
3. kert – Hová? Kertbe.
4. Ibolya
5.  Tisza, folyó, kert, sétahajó, 

Kossuth Lajos, Parlament, iskola
6.  Hű, de finom ez a torta! (felkiáltó 

mondat)
Bárcsak minden nap szülinapom 
lenne! (óhajtó mondat)

7.  magas –  hosszú, sudár, daliás, 
termetes, nyúlánk

lassú – lomha, ráérős, komótos
sétál –  ballag, kutyagol, andalog, 

cselleng 
alszik –  szendereg, bóbiskol, szu-

nyókál, aluszik 
nevet –  kacag, röhögcsél, kacag, 

kuncog
sír –  könnyezik, pityereg, bőg, 

könnybe lábad a szeme
8. alacsony – magas

puha – kemény
világos – sötét
gyors – lassú

9. énekel – énekelt – énekelni fog
felmegyek – felmentem – fel fogok 
menni
futunk – futottunk – futni fogunk

10. A farkas.

11.  kályha, mosoly, sajt, haj, bolygó, 
éjszaka, papagáj, majom, ülő-
hely, bélyeg

12. kerül – kerít
merül – merít
terül – terít
gyógyul – gyógyít

13. A méh.
14. gyors – gyorsabb – leggyorsabb

kicsi – kisebb – legkisebb
friss – frissebb – legfrissebb
nagy – nagyobb – legnagyobb

15. vár
16. A sün.
17.  Pl. Kati, Feri, Magyarország, 

Győr, stb.
18. nyulak
19. apát
20. Benedek
21.  Duna, patak, Samu, könyvjelző, 

Móra Ferenc, Parlament, óvoda
22.  Ne szaladj az úttestre! (felszólító 

mondat)
 Eljössz ma délután? (kérdő mon dat)

23. kicsi – pici, picur, picike
alszik – szunyókál, szundít
fut – szalad, rohan
eszik – táplálkozik
lepke – pillangó
régi – ósdi, öreg 

24. ifjú – idős, öreg
csend – zaj

kacag – sír, zokog
száraz – nedves, vizes

25. jajgat – jajgatott – jajgatni fog
 odadobom – odadobtam – oda 
fo  gom dobni
 megyünk – mentünk – menni fo -
gunk

26. A kalapács és a szög.
27.  zsivaj, bújik, lyukas, szabályos, 

juhász, űrhajó, pulyka, pet re zse-
lyem, játszótér, befejez

28. készül – készít
mozdul – mozdít
repül – repít
tanul – tanít

29. A fűrész.
30. édes – édesebb – legédesebb

eszes – eszesebb – legeszesebb
bő – bővebb – legbővebb
hosszú – hosszabb – leghosszabb

31. nyúl (azonos alakú)
32. A kandúr.
33.  pöttyös (ebben a szóban hosszú 

kétjegyű mássalhangzó van)
34.   a dió, a kerék, az ágyon, az au  tó-

buszon, a bőröndbe, a meg álló-
hoz

35.  hallgat (ebben a szóban hosszú 
egyjegyű mássalhangzó van)

36.  az asztal, az erkélyen, a virághoz, 
a róka, a gyerekek, a mesében

Kedves harmadik osztályos tanuló!

Sok örömet és hasznos tanulást kívánunk a munkafüzet használatához! 
A kiadványhoz tartozik egy társasjáték, ami – remélhetően – az ismeretek 
mélyebb rögzítése mellett kellemes időtöltést és jó szórakozást is biztosít 
számodra! 

A szerző és a kiadó

Jelmagyarázat

Társasjáték kártyáin található feladatok megoldása 
(A feladatok megoldása vízszintesen haladva, soronként)
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