Kedves harmadik osztályos Tanuló!
Ebben a tanévben is sok érdekes, új ismeretet tanulsz
majd a nyelvtanórákon. A tankönyved segítségével
bővítheted az anyanyelvi ismereteidet. Ha megoldod
a feladatokat, egyre több nyelvtani, nyelvhelyességi és
helyesírási tudnivalót sajátíthatsz el.

„Az a nyelv a nemzetnek,
ami a napfény az eleven virágnak.”
(Kisfaludy Sándor)
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A tankönyv feladatai között könnyebben eligazodsz, ha figyelsz az itt látható jelekre.

Ezek alapfeladatok.

Gondolkodtató feladatok, a megoldáshoz törd a fejed.

A bagoly a szabályok megtanulására figyelmeztet. Ha megjegyzed őket,
segítenek a feladatok megoldásában.

A füzetedbe írd a feladat megoldását!

Olvasd fel a szavakat, mondatokat hangosan, helyes kiejtéssel!

Ezeket a feladatokat közösen (párban, csoportban) is megoldhatjátok.

Ismerkedj meg az ajánlott könyvvel!

Ez a kiegészítő tananyag jele.

A felsorolt könyvek segítségedre lehetnek a tanév folyamán. Ismerkedj meg velük,
használd őket minél gyakrabban!
A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás (Akadémiai Kiadó, Budapest)
Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)
Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Gondolat Kiadó, Budapest)
Hegedűs Ferencné: Szóbúvár (Apáczai Kiadó, Celldömölk)
Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk!
A tankönyved szerzői és a kiadó
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A 2. osztályban tanultak ismétlése

Beszélgessetek a képről!
Merre jártatok a nyáron? Meséljetek az élményeitekről!
Gyűjtsetek szavakat a kép alapján!
Találjatok ki egy történetet a gyűjtött szavak felhasználásával!
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1.

Hogyan fejezhetjük ki gondolatainkat, érzéseinket, szándékainkat? Mondjátok el
a következő rajzok segítségével!

Gondolatainkat, érzéseinket, szándékainkat leggyakrabban szóban vagy írásban közöljük.

2.

a) Mikor közöljük írásban a mondanivalónkat? Mondj rá példát!
b) Olvasd el az édesanya üzenetét, amelyet egy füzetlapon hagyott a gyermekeinek!

Drága Ágikám és Petikém!
Ma korábban mentem dolgozni, mert túlóráznom kell.
Az ebédetek a hűtőben van. Este találkozunk!
Puszi: Anyu
c) Olvasd fel a megszólítást és az elköszönést!
d) Beszéljétek meg, milyen a levél hangvétele! Válasszatok az alábbi szavak közül!
komoly, ünnepélyes, tréfás, szeretetteljes
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Gondolatainkat mondatokkal is kifejezhetjük. Írásban
a mondat első szavát nagy kezdőbetűvel írjuk, a végére
mondatvégi írásjelet teszünk.

3.

a) Olvasd el Nógrádi Gábor Ne sírj, ne sírj kicsi kocsi! című meséjének részleteit!
A két testvér leszállt az ágyról, kiosontak
a szobából, és elindultak a sírdogáló hang felé.
A garázs félhomályában porosodott, illetve
pirosodott a régi autó.
A kicsi Fiat belsejéből hallatszott a sírás.
– Mi lesz velem? Eladnak, leadnak, kidobnak, bezúznak.
Tom óvatosan kinyitotta a kocsi ajtaját.
Az autóban nem volt senki. Mégis hallatszott,
ami hallatszott.
– Bezzeg már elfelejtették, hogy mennyi
mindent köszönhetnek nekem. Hány hegyre
vittem fel őket erőm megfeszítésével? Hány völgybe szaladtam le velük lihegő
motorral? És most le is út, fel is út? Eladnak, leadnak, kidobnak, bezúznak?
b) Számold meg, hány mondatból áll a meserészlet! Nevezd meg, milyen mondatfajták alkotják!
c) Másolj le egy kijelentő és egy kérdő mondatot az a) feladat szövegéből! Írd át szí
nessel a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjelet!

Beszédünkben gyakran toldalékot kapcsolunk a szóhoz.
Egy szó több toldalékot is kaphat.
(Például: könyv|ek|ben, fiú|k|nak.)

4.

a) Keresd meg a következő szavak toldalékos alakját a 3. feladat szövegében!
Írd is le őket!
ágy

ajtó

autó

szoba

motor

völgy

b) Bontsd szótőre és toldalékra a lemásolt szavakat! Írd át színessel a toldalékot!
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5.

a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a szavakat! Hogyan lehet csoportosítani őket?
állat, hallja, csillog, fonja, éjjel, játszik, jobbra, fonnyad,
barátság, partja, messze, összeg, adjon, anyja, bátyja, öccse,
barátja, tudsz, szabadság, süllyed, mondta, sétáljatok, rajzoljál
b) Másold le a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat! Írd át színessel a szónak azt a
részét, ahol a kiejtés eltér a helyesírástól!

6.

a) Olvassátok el a következő szöveget! Beszélgessetek a tartalmáról! Milyen hasonlóságot, és milyen különbséget fedeztek fel a kép és a szöveg tartalma között?
– Világgá ment a nyár! – sóhajtott most
már a tölgy is. S már látták is mindannyian
a nyár lába nyomát végig a patak mentén
húzódó hosszúkás réten.
Füttyszót is hallottak. S látni vélték, mintha egy úriforma ugrált volna kikericsről kikericsre, de olyan könnyedén, hogy a finom
szirmok meg se rezzentek alatta. Makkot,
mogyorót csörgetve táncolt a falu felé.
(Kányádi Sándor)

b) Keressetek a szövegben egy szótagú szavakat! Olvassátok fel őket!

Írás közben előfordul, hogy a sor végén el kell válasz
tanunk a szavakat. Az elválasztás többnyire a szótagolás
szabályai szerint történik. (Például: ba-rátság, barát-ság.)
c) Válaszd el valamennyi lehetséges helyen a szöveg kiemelt szavait!
Például: rez-zentek, rezzen-tek.

7.

a) Soroljátok betűrendbe a következő szavakat!
stég, öböl, vitorla, visszhang, sekély
b) Keressétek meg a Szóbúvárban a betűrendbe sorolt szavakat! Olvassátok fel egymásnak a szócikkeket!
c) V
 álaszd ki az egyik szócikket! Tegyél fel a társadnak olyan kérdéseket, amelyekre
a szócikk alapján válaszolni tud!
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8.

a) Olvasd el Csukás István Dalocska című versét!
Csengő szól: gingalló,
röppenj már, pillangó!
Pillangó messze jár,
volt-nincs nyár, vége már.

Züm-züm-züm, zúg a szél,
táncol a falevél,
züm-züm-züm, ez a szél!
Egy reggel itt a tél.

b) Mondj példákat a vers szövegéből a következőkre!
Csak rövid magánhangzó van a szóban.
Csak hosszú magánhangzó van a szóban.
Rövid és hosszú magánhangzó is van a szóban.
c) Írj is le három-három példát a b) feladat mindegyik csoportjához!

9.

a) Nevezzétek meg, mit ábrázolnak a képek! Hosszú magánhangzóra végződő szavakra gondoljatok!

b) Csoportosítsd a szavakat a szóvégi magánhangzók szerint! Így írd le őket!
c) Gyűjts minél több példát mindegyik csoporthoz!

10. a) N
 éhány betűt jelekkel helyettesítettünk. Találd ki és írd le, melyik szóra gondoltunk!
® = o		

{ = ó		

S = u		

R=ú

p{l{, RjSl, k{st®l{, hRsz, b®rs{, l®b®g{, f®g{, m®sd{,
f®ly®s{, f®rr{, bRsSl, lRd, gSrSl, hSncSt, bRcsR
b) Írd át színessel a hosszú magánhangzót jelölő betűket!
c) Olvasd fel a leírt szavakat! Ügyelj a magánhangzók időtartamának helyes hangoztatására!
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11.

a) Olvassátok el Kányádi Sándor Nyárialmafa című versének részletét! Beszéljétek
meg, milyen érzései lehetnek a versben szereplő almafának!
b) Képzeljétek magatokat a nyárialmafa helyébe! Jelenítsétek meg, hogy állhat a fa
az őszi kertben! A testtartásotokkal fejezzétek ki az érzéseit!
Ilyenkor ősszel senki se
gondol a nyárialmafára.
Dísztelen áll, üresen ásít
kifosztott koronája.

Még a lombját is hamarabb
hullatja, mint a társak,
akik most gyümölccsel rakott
tele ágakkal állnak.

c) Mondj példákat a vers szövegéből a következőkre!
Csak egyjegyű mássalhangzó van a szóban.
Hosszú egyjegyű mássalhangzó van a szóban.
Hosszú kétjegyű mássalhangzó van a szóban.
d) Másold le a hosszú mássalhangzós szavakat!

12. a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a következő szavakat! Miben különböznek egymástól
a szópárok tagjai?

szál – száll

megy – meggy

hal – hall

tol – toll

kasza – kassza

b) Foglald mondatokba a szópárok szavait!

13.

a) Olvasd el a szókapcsolatokat! Jegyezd meg a helyesírásukat!

mély folyó, jó játék, lyukas sajt, komoly veszély,
pajkos osztály, süllyedő hajó
b) Alkossatok történetet az a) feladat szókapcsolataival!
c) Írd le emlékezetből a szókapcsolatokat! Segíthet, ha felidézed a megalkotott történetet.

14. a) Egészítsétek ki a szótagokat szavakká úgy, hogy ly vagy j legyen bennük! Keressetek több megoldást!

er-			per-			pá-			tokas-		

tu-		

ta-			ba-

b) Írj le a gyűjtött szavak közül minél többet!
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A mondatfajták

Itt élt Mátyás király.

Mikor épült?

Hű, de magas!

Beszélgessetek a képről!
Jártatok-e már hasonló helyen? Meséljetek az élményeitekről!
Alkossatok mondatokat a kép alapján!
 lvassátok el, mit mondtak a képen látható gyerekek! Milyen mondatok hanO
gozhattak el még a kiránduláson? Fogalmazzatok meg közülük néhányat!
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A kijelentő és a kérdő mondat
Idézd fel a 2. osztályban tanultakat!

Amikor beszélünk, különböző szándékot fejezhetünk
ki mondatainkkal.
A kijelentő mondattal közlünk, kijelentünk, megállapítunk valamit.
A kérdő mondattal kérdezünk, tudakozódunk, érdek
lődünk.

1.

a) Olvassátok fel szerepek szerint Pinokkió és Kanóc párbeszédét! Ügyeljetek a kérdő mondatok helyes hanglejtésére!
– Hát te mit csinálsz itt?
– Az éjszakát várom, hogy útnak indulhassak.
– Én meg már háromszor kerestelek otthon.
– Mit akartál?
– Hát nem tudod a nagy eseményt? Nem hallottad
még, milyen szerencse ért?
– Milyen?
– Holnaptól fogva én is ugyanolyan gyerek leszek,
mint a többi.
(Carlo Collodi [ejtsd: kárlo kollódi])

b) Másolj le a beszélgetés szövegéből egy összetartozó kijelentő és kérdő mondatot!
Írd át színessel a mondatvégi írásjeleket!

2.

a) Alkoss egy-egy kijelentő mondatot a keretben megadott szavakkal!

esik ősszel az gyakran eső
megsárgulnak és falevelek a lehullnak
b) Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat! Mit tapasztaltatok?

3. Fogalmazz kérdéseket a kijelentő mondatokhoz! Mindig a kiemelt szóra kérdezz!
A szőlőt ősszel szüretelik.		

Leszedik az érett szőlőfürtöket.

A szüret után vidám mulatságot rendeznek.
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4.

a) Olvassátok el a mondatokat! Válaszoljatok is a kérdésekre a kép alapján!

A játszótéren van a csúszda?

Hány csúszda van a játszótéren?

Öt fiú épít homokvárat?

Mit épít a három fiú?

Magas a mászóka?

Milyen a mászóka?

A kocsi alá gurult a labda?

Hová gurult a labda?

b) Olvassátok fel azokat a kérdéseket, amelyekre igennel vagy nemmel lehet válaszolni! Ügyeljetek a helyes hanglejtésre!
c) O
 lvassátok fel azokat a kérdéseket, amelyekben kérdőszó van! Miben különböznek az előzőleg felolvasott kérdésektől?
 lkossatok önállóan is kijelentő és kérdő mondatokat a kép alapján! Próbáljatok
d) A
az a) feladathoz hasonlóan kétféle kérdő mondatot alkotni!

5. Olvasd fel a következő mondatokat kijelentésként és kérdésként is!
A vízisikló hüllő

Hazánkban is él

Méregfogai nincsenek

6. a) Készülj fel az alábbi mondatok felolvasására! Ügyelj a hanglejtésre!
Aludtál-e már sátorban?

Tudsz-e úszni?

Számháborúztál-e a nyáron?

Ültél-e már csónakban?

b) Másold le a kérdő mondatokat! Ügyelj az -e kérdőszó helyesírására!
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A felkiáltó mondat
1.

a) A harmadik osztályosok az állatkertben jártak. Ott hangoztak el a következő
mondatok. Olvasd fel a mondatokat a mellettük lévő beszélői szándéknak megfelelő hanglejtéssel!
Jé, ez a majom tapsolni is tud!

à

meglepődés

Nini, ott egy orrszarvú!

à

öröm

Aúúú, megcsípett egy strucc!

à

fájdalom

Hű, de hosszú a zsiráf nyaka!

à

csodálkozás

Jaj, megnyalta a kezem a teve!

à

ijedtség

De kár, hogy nem láttam a kiselefántot! à

bosszúság

b) Másolj le hármat az a) feladat mondatai közül! Írd át színessel a mondatvégi írásjelet!

2.

a) Nézd meg a képet! Ha már jártál állatkertben, meséld el az élményeidet!
öröm
meglepődés
ijedtség
b) Fogalmazz a kép segítségével mondatokat
a megadott beszélői szándék szerint!

3.

Olvasd fel a következő mondatokat! Érzékeltesd a beszélő szándékát!

Közlés

Felkiáltás

Megérett az alma.

Jé, megérett az alma!

Itt egy szép piros.

Itt egy szép piros!

Sok gyümölcsöt szedtem a fáról.

De sok gyümölcsöt szedtem a fáról!

Fáradt lettem.

Jaj, de fáradt lettem!
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A felkiáltó mondattal indulatainkat, érzéseinket (örömünket,
fájdalmunkat, meglepődésünket, ijedtségünket stb.) fejezzük
ki. Írásban a felkiáltó mondat végére felkiáltójelet teszünk.
(Például: Itt egy mókus! Jaj, de ügyesen ugrál az ágakon!)

4. a) Alakítsd át a következő kijelentő mondatokat úgy, hogy a mellettük lévő beszélői
szándékot fejezzék ki!

Gyönyörű virágcsokrot kaptam.

à

csodálkozás

Fáj a torkom.

à

fájdalom

Elvesztettem a tollamat.

à

bosszúság

Ma van a születésnapom.

à

öröm

b) Fejezzétek ki az a) feladatban megfogalmazott érzelmeket szavak nélkül, arcjá
tékkal is!

5.

a) A lkossatok felkiáltó mondatokat a képek alapján! Fejezzetek ki különböző érzéseket!

b) Írj le három felkiáltó mondatot! Írd át színessel a mondatkez
dő nagybetűt és a mondatvégi írásjelet a mondatokban!
c) Alkossatok rövid történetet a képekről!

6. a) Nézd meg a képet! Melyik mese jut az eszedbe róla?
Mondd el a rövid tartalmát!

b) Képzeld magad a róka vagy a holló helyébe! Milyen felkiáltó mondatokat mondhattak egymásnak az állatok? Fogalmazz meg néhányat! Írj is le közülük hármat!
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Az óhajtó mondat
1.

a) Olvasd el az alábbi szöveget! Melyik mesére ismertél? Folytasd a történetet!
Az asszony így sóhajtott fel:
– Ó, bárcsak egy rőfös kolbász kerülne ide!
Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy lábosban a rőfös kolbász.
– Látod, hogy igazam volt? – mondta az ember.
Elővette a pipáját, teletömte. Benyúlt a tűzbe a
parázsért, de olyan ügyetlenül, hogy a lábos felborult. Az asszony elkezdett lármázni.
– Jaj, de ügyetlen kend! Bárcsak az orrára nőne
ez a kolbász!
b) Olvasd fel a kiemelt mondatokat! Milyen beszélői szándékot fejeznek ki?
c) Másold le az a) feladat szövegéből az asszony kívánságait! Írd át színessel a mondatvégi írásjelet!
d) Fogalmazzátok meg az asszony harmadik kívánságát a mese alapján!

2.

a) Meseszereplők vágyait, óhajait, kívánságait fogalmaztuk meg. Találd ki, kik ők!
Bár visszaadná a gyémánt félkrajcáromat!
Bárcsak a világ úrnője lehetnék!
Bárcsak kiállnám a három próbát!
Bárcsak át tudnám ugrani ezt az árkot!
b) Olvasd fel az a) feladat mondatait a kívánságot kifejező hanglejtéssel!
c) Másolj le két kívánságot! Írd át színessel a mondatvégi írásjelet!
d) Fogalmazzátok meg ismert meseszereplők vágyait! Társaitok pedig találják ki,
melyik szereplőre gondoltatok!

Az óhajtó mondattal kívánságunkat, óhajunkat, vágyainkat
fejezzük ki. Írásban az óhajtó mondat végére felkiáltójelet
teszünk. (Például: Bárcsak kapnék egy kerékpárt!)
16
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3.

a) Milyen vágyai, óhajai lehetnek a képen látható gyerekeknek? Fogalmazd meg
óhajtó mondatokkal!
Bárcsak…
Bár…

Bárcsak…

Bár…

b) Írj le a megalkotott mondatok közül kettőt! Ügyelj a mondatkezdő nagybetűre és
a mondatvégi írásjelre!

4. a) Alakítsd át a kijelentő mondatokat óhajtóvá!
Írd is le őket!
Ragyogóan süt a nap. A családommal kirándulunk a János-hegyre. A testvéremmel
felmegyünk a kilátóba. Utazunk a gyermek
vasúton is.
b) Olvasd fel az átalakított mondataidat helyes
hanglejtéssel!
c) F
 ogalmazd meg óhajtó mondattal, mit csinálnál szívesen a hétvégén!

5. a) Fekete István Kele című regénye egy gólyáról szól, aki megsebesül, s nem tarthat
a többiekkel Afrikába. Ha ismered a történetet, meséld el röviden a tartalmát a tár
saidnak!
b) Vajon milyen vágyai lehetnek a sebesült madárnak? Fogalmazz óhajtó mondatokat! Írj le hármat közülük!
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A felszólító mondat
1.

a) Olvasd el a szöveget! Sorold fel, mit kért Dóritól az édesanyja!
Édesanya megkéri a kislányát:
– Dórikám! Hozd ide az evőeszközöket! Tedd a tányérok mellé őket! A poharakat is helyezd el az asztalon!
b) Mondd el a társaidnak, hogy téged mire szokott megkérni édesanyád!

2.

a) Olvasd el A kóró és a kis madár című mese részletét! Ha tudod, folytasd a mesét!
Egyszer egy kis madár rászállt egy kóróra.
– Kóró, ringass engemet!
De a kóró nem ringatta. A kis madár a kecskéhez repült.
– Kecske, rágd meg a kórót!
De a kecske nem rágta meg a kórót. A kis madár elrepült, talált egy farkast.
– Farkas, edd meg a kecskét!
De a farkas nem ette meg a kecskét.
(Arany László nyomán)

b) Milyen cselekedetekre szólította fel az egyik meseszereplő a másikat? Másold le
a meserészletből ezeket a mondatokat! Írd át színessel a mondatvégi írásjeleket!
c) Olvasd fel a meserészletet! Érzékeltesd a kijelentések és a felszólítások eltérő hang
lejtését!

3.

Olvasd fel a mondatokat a mellettük lévő beszélői szándéknak megfelelő hanglejtéssel!
Állj fel!

à

parancs

Fuss versenyt Lacival!

à

felszólítás

Kérlek szépen, gyere ide!

à

kérés

Ne fordulj hátra!

à

tiltás

A felszólító mondattal kérünk, parancsolunk, felszólítunk
vagy tiltunk. Írásban a felszólító mondat végére felkiáltójelet
teszünk. (Például: Ebéd előtt moss kezet!)
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