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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!

5
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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.

12
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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!

15
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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!)
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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!)
18
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4.

a) Keress a környezetismeret tankönyvedben olyan mondatokat, amelyek a környezetvédelemre, a természetben való helyes viselkedésre szólítanak fel! Olvass fel
néhányat közülük! Ügyelj a mondatok helyes hanglejtésére!
b) Fogalmazz önállóan is felszólító mondatokat a környezetvédelemmel kapcsolatban! Írj le közülük kettőt!

5. Fejezzétek be a megkezdett felszólításokat többféleképpen!

6.

Menj el …					

Add ide …

Köszönjétek meg …			

Moss kezet …

a) Olvasd el a következő kijelentő mondatokat!
b) Hogyan figyelmeztetnéd, mire szólítanád fel a barátodat, ha az uszodában így
viselkedne? Alakítsd át a megadott mondatokat tiltásokká!
Víz alá nyomná a lányokat.
Kinevetné az úszni tanulókat.
Labdázna az úszómedencében.
Vizet fröcskölne a felnőttekre.

c) Írd le az átalakított mondatokat! Ügyelj a helyesírásra!

7.

a) A barátod egy érdekes könyvet olvasott. Élménybeszámolója alapján kedvet kaptál
a könyv elolvasásához. Hogyan kérnéd tőle kölcsön? Válassz a mondatok közül!
Kell ez a könyv!
Szeretném, ha kölcsönadnád a könyvedet!
Add már kölcsön a könyvedet!
Légy szíves, add kölcsön a könyved!
Kérem szépen a könyvedet!
b) Melyik mondatot tartod udvariasabbnak? Indokold meg a választásodat!
c) Kitörött a ceruzád hegye. Hogyan kérnél segítséget a padtársadtól? Fogalmazz ud
varias kéréseket!
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Mit tudsz a mondatról?
1.

Idézzétek fel a mondatfajtákról tanultakat!

Mondatfajták

2.

Kijelentő mondat
Ősszel szüretelik a szőlőt.

közlés, kijelentés,
megállapítás

Kérdő mondat
Mi lesz a szőlő kipréselt levéből?

érdeklődés,
tudakozódás

Felkiáltó mondat
Jaj, de édes ez a must!

öröm, fájdalom,
meglepődés

Óhajtó mondat
Bárcsak mehetnék szüretelni!

kívánság,
vágy, óhaj

Felszólító mondat
Egyél az érett szőlőből!

kérés, parancs,
tiltás

a) Olvasd fel a viccet a társaddal! Ügyeljetek a kifejező előadásra!
Az új kutyáját sétáltatja Peti. Találkozik Sanyikával.
– Jaj, de aranyos kutyád van!
– Simogasd meg!
– De nem harap?
– Azt szeretném én is megtudni.
b) Miféle mondatfajták fordulnak elő a vicc szövegében?
Nevezd meg őket!
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A szavak

Beszélgessetek a képről!
Gyűjtsetek szavakat a kép alapján!
 ersenyezzetek! Gyűjtsetek minél több olyan szót a képről, amely a megadott
V
betűkkel kezdődik!
d

é

h

a

z
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A rokon értelmű szavak
1.

Figyeljétek meg a képeket és az alájuk írt szavak jelentését! Mit tapasztaltatok?
Beszéljétek meg!

kutya
száll
eb
repül
kutyus		
			

krumpli
burgonya
kolompér
pityóka

idős
öreg
koros

2. a) Olvasd el a következő sorolót! Mi a hasonlóság, és mi a különbség a kiemelt szavak jelentése között?
A tízéves rohan,
a húszéves szalad,
a harmincéves siet,
a negyvenéves halad,
az ötvenéves ballag,
a hatvanéves baktat,
a hetvenéves meg-megáll,
a nyolcvanéves botorkál,
a kilencvenes alig áll, alig él,
a százéves, ha megéri,
bizony csak üldögél.
b) Játsszátok el a sorolóban olvasott cselekvéseket!

3.

a) Olvasd fel színek szerint a szavakat! Mit vettél észre?
régi
hotel
ódon

fázik
ósdi
fagyoskodik

szálloda
didereg
motel

ősi
panzió
reszket

b) Írd le jelentésük szerint csoportosítva a szavakat!

Ha a szavak jelentése azonos vagy nagyon hasonló, rokon értelmű
szavaknak nevezzük őket. (Például: krumpli, burgonya; vidám,
jókedvű.)
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4.

a) Olvasd el a következő szövegeket! Hasonlítsd össze őket!
Születésnapomra egy jó ruhával aján
dékoztak meg a szüleim. A nővéremtől
egy mozijegyet kaptam, és délután megnéztünk egy nagyon jó filmet.
Este anyukám jó vacsorával lepte meg
a családot.
Nagyon jó volt ez a nap!

Születésnapomra egy szép ruhával
ajándékoztak meg a szüleim. A nővéremtől egy mozijegyet kaptam, és délután megnéztünk egy kiváló filmet.
Este anyukám jóízű vacsorával lepte
meg a családot.
Nagyon kellemes volt ez a nap!

b) Olvasd fel a második szövegből azokat a szavakat, amelyekkel a jó szót helyettesítettük! Milyen kapcsolat van a jelentésük között? Miért helyettesíthetők ezek
a szavak egymással?
c) Gyűjtsétek össze a jó szó rokon értelmű megfelelőit!

5. a) Olvasd el a következő szöveget! Mit vettél észre?
A bohóc a cirkuszi porond közepén ült, és keservesen sírt. Senki sem tudta, miért sír. Először
azt hitték, hogy ez is a mutatvány része, így nem
törődtek vele. De később, amikor látták, hogy
még mindig sír, megkérdezték tőle:
– Mi a baj? Miért sírsz?
– Azért, mert mindenki egyfolytában nevet rajtam – felelte a bohóc.
– Emiatt ne sírj! Ennek inkább örülnöd kellene.
Az emberek azért nevetnek rajtad, mert jó bohóc
vagy – mondta a légtornász.
b) Tedd változatosabbá a szöveget a gyakran ismétlődő szó kicserélésével! Használj
rokon értelmű szavakat!
c) Olvasd fel az átalakított szöveget!

6. a) Mit jelentenek a következő szólások? Értelmezzétek őket! Segítségetekre lehet
O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.
Lógatja az orrát.

Lyukas a marka.

Itatja az egereket. Vág az esze.

Körmére ég a munka.

Egy fabatkát sem ér.

Hegyezi a fülét.

Tökkelütött.

b) Fejezzétek ki a szólások jelentését több rokon értelmű szóval a példa szerint!
Például: húzza a lóbőrt: alszik, szundít, szunyókál.
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Az ellentétes jelentésű szavak
1.

a) Olvassátok el Bartos Erika Ikrek című versének részleteit! Hasonlítsátok össze a
versben szereplő ikerpárt!
Gyermekáldás szállt a házra,
Ikrek jöttek a világra.
(…)
Egyik szőke, másik barna,
Egyik szelíd, másik harcos,
Egyik csendes, másik hangos,
Egyik bátor, másik félénk,
Egyik fáradt, másik élénk,
Egyik békés, másik dühös,
Egyik nyugodt, másik nyűgös,
Egyik vidám, másik mérges,
Egyik szomjas, másik éhes.
b) Figyeljétek meg verssoronként a kiemelt szavak jelentését! Mit tapasztaltatok?

2.

Mondjatok a képekről olyan szópárokat, amelyek jelentése ellentétes!

Az ellentétes jelentésű szavak jelentése egymással szemben áll.
(Például: sír – nevet, szép – csúnya, öröm – bánat.)
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3. a) Melyik a kakukktojás? Keresd meg azt a szót, amelyik jelentése alapján nem illik
a sorba! Indokold a választásodat!
lárma, zaj, ricsaj, csend, zsivaj
lassú, lomha, lajhár, gyors, piszmogó
kuksol, gubbaszt, gunnyaszt, kuporog, álldogál
pajkos, engedelmes, játékos, csintalan, rakoncátlan
b) Cseréld ki a kakukktojást egy olyan szóra, amelyik illik a sorba! Hasonlítsátok
össze a megoldásaitokat!

4.

a) Fejezd be a mondatokat a kiemelt szó ellentétes jelentésű párjával!
A méz édes, a citrom …
Károly vidám, Gergely …
Zita apukája fiatal, a nagypapája …
A patak vize sekély, a folyó vize …
A fagylalt hideg, a tea …
Boglárka szőke, Zsófi …
Kristóf bátor, Timi …
b) Írd le a kiegészített mondatokat!

5. a) Helyettesítsd a következő mondatok kiemelt szavait ellentétes jelentésűvel! Írd le
az új mondatokat!

Éva fáradt volt. Este későn feküdt le. Éjszaka pihent.
b) Olvasd fel a leírt mondatokat!

6.

Keress a betűrács vízszintes és függőleges soraiban szavakat! Alkoss belőlük ellentétes jelentésű szópárokat! Írd is le őket!
R O M B O L N S O K
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Z É

P A A Á Ö

I

T G Y O R

S G L R C

Ó K E V É

S

É

P

Í

Y L Ü S

T B Ú S U L

I

25

nyelvtan3.indd 25

2016. 05. 20. 10:16

Hány jelentése lehet a szónak?
1.

a) Mit látsz a képen? Fejezd ki egy-egy szóval! Írd is le ezeket a szavakat!

b) Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat! Mindenki ugyanazt a szót írta le? Vajon miért?

2.

a) Olvasd el Kiss Ottó Anyanyelv című versét! Beszéljétek meg, miről szól!
Nyelve nemcsak az
embereknek van,
hanem a népeknek is.
Úgy hívják,
hogy anyanyelv,
és mindenkinek csak egy van belőle.
Anyának is.
b) Milyen jelentéseit ismeritek a nyelv szónak? Mondjatok példákat! Van-e a szavak
jelentése között kapcsolat?

A szavak egy részének egyetlen jelentése van (pédául:
fogkefe, xilofon), de sok olyan szavunk van, amelynek
több jelentése is lehet (példáil: nyelv, vár, ég, hegy, él).

3.

Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, amelyeknek egy jelentése van, és olyanokat is,
amelyekhez több jelentés tartozik!
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A többjelentésű szavak
1.

a) Mit látsz a képpárokon? Nevezd meg egyetlen szóval!

b) Milyen kapcsolatot fedezel föl a képpárokon lerajzolt dolgok között? Miért kaphatták ugyanazt a nevet?
c) Alkossatok a szavak különböző jelentésével egy-egy mondatot!
 eressétek meg a Magyar értelmező kéziszótárban a következő címszavakat!
2. a) K
Figyeljétek meg, hány jelentése van ezeknek a szavaknak!
csiga, fül, csillag, mérleg, test
b) Beszéljétek meg, milyen összefüggés van a szavak jelentése között!
Többjelentésűnek nevezzük azokat a szavakat, amelyek
azonos hangsorból, betűsorból állnak, és a jelentéseik között
kapcsolat van. (Például: mandula, zebra.)

3. Csoportosítsd a következő szavakat a megadott szempontok szerint! Bizonyítsd
a szavak mondatba foglalásával a megoldásod helyességét!
levél, nyelv, pohár, telefon, könyv, fuvola, burgonya, birsalma, óra
Egyjelentésű szavak 			

Többjelentésű szavak
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Az azonos alakú szavak
1.

a) Nézd meg a képeket, és olvasd el az alattuk lévő mondatokat!

A vízparton egy magányos fűz áll.

Petra a cérnára színes gyöngyöket fűz.

A bogrács alatt ég a tűz.

Beköszöntött az ősz.

Éjszaka csillagos az ég.

A nagypapám haja ősz.

b) Figyeljétek meg a mondatok kiemelt szavait! Mit vettetek észre?
c) Beszéljétek meg, van-e kapcsolat a mondatpárok azonos szavai között!
d) Diktáljatok le egymásnak két-két mondatot!

Azonos alakúnak nevezzük azokat a szavakat, amelyek azonos
hangsorból, betűsorból állnak, de a jelentéseik között nincs
kapcsolat. (Például: vár, tűz, dob, fél, nyúl, török, karom.)

2. Bizonyítsd a kiemelt szavak azonos alakúságát példamondattal! Írd is le a megalkotott mondataidat!
Karcsi a süteményért nyúl.

Juli néni kecskét fej.

Timi fél a pókoktól.

Hol él a leopárd?
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3. a) Találd ki a meghatározások alapján, melyik azonos alakú szóra gondoltunk!
Írd is le őket!

Az egyik evőeszköz. 			

Kertes lakóház, nyaraló.

Ütőhangszer. 				Elhajít valamit.
A legmelegebb évszak. 		

Gyorsan növő, magas törzsű fa.

Illatos tavaszi virág. 			

Nagyméretű, sok sípú hangszer.

Lángol.					Mennybolt.
b) Alkossatok hasonló mondatpárokat a megadott szavakkal!
terem, tűz, csavar

4.

a) Nevezd meg a képen lévő dolgokat egy-egy szóval! Írd is le ezeket a szavakat!

b) Milyen jelentését ismered még a leírt szavaknak? Alkoss a szavak mindegyik jelentésével mondatot!

5. a) Olvasd el a következő mondatokat! Vizsgáld meg a kiemelt szavak jelentését!
A csillagász a távcsővel vizsgálja az égboltot.
Jaj, de vastag héja van a narancsnak!
Kornél új kerékpárt kapott.
A daru vizek mentén, mocsaras helyeken él.
A szél néha még a nagy fákat is kicsavarja.
A zacskóból kivettem egy szem cukrot.
A spárga szárából finom levest készítettünk.
Sári öccse úgy nő, mint a gomba.
Hány nap múlva lesz a születésnapod?
b) Másold le csoportosítva a mondatok kiemelt szavait!
Egyjelentésű szavak

Többjelentésű szavak

Azonos alakú szavak
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Mit tudsz a szavakról?
1.

Idézzétek fel a szavakról tanultakat!

Rokon értelmű szavak
(bicikli, kerékpár;
nevet, hahotázik, kuncog;
szép, gyönyörű, csodálatos)

Ellentétes jelentésű szavak
(vidám – szomorú,
lefekszik – felkel,
éjszaka – nappal)

A szavak

Egyjelentésű szavak
(hálózsák, radír, tolltartó,
ablakpárkány)

Azonos alakú szavak
(fal, ér, vár, fog, légy, csap,
csavar, terem)

Többjelentésű szavak
(fül, toll, csiga, egér, zebra)

2.

Döntsd el, hogy a megadott négy szó közül melyik illik legjobban a kérdőjel helyére!
Indokold meg a választásodat!
a)
sovány
idős
rút
furfangos

		
–
vézna
–
agg
–
csúnya
–
?

rakoncátlan, rátarti, rendellenes, ravasz

b)
cica
medve
juh
leopárd

–
–
–
–

macska
mackó
birka
?

párduc, vadmacska, oroszlán, tigris
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A szófajok

Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, amelyek a következő kérdésekre válaszolnak!
Ki? Mi?

Milyen?

Mit csinál?

Mennyi?
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1.

a) Válaszolj a kérdésekre egy-egy szóval a képek segítségével!
Mi van a képen?

Mit csinál a képen látható gyerek?

Milyen Éva blúza?

Hány alma van a képen?

b) Vizsgáljátok meg, miben hasonlít a kérdésekre felelő szavak jelentése!

2.

Gyűjtsetek szavakat!
Nézzetek körül a tanteremben! Soroljátok fel néhány élőlény és tárgy nevét!
Milyen tulajdonságai vannak a felsorolt tárgyaknak, élőlényeknek?
Mennyit láttok a felsorolt dolgokból?
Mit csináltok délelőtt az iskolában? Fejezzétek ki cselekvést jelentő szavakkal!

32

nyelvtan3.indd 32

2016. 05. 20. 10:16

3.

a) Olvasd el a következő mondatokat! Mondd el, mit tudtál meg a mogyorós peléről!
Mi zörög, mi mocorog előttünk? Az egyik bokor
ágán apró állatka szalad végig, közben lompos
farkával egyensúlyoz. Úgy mászik, akár a mókus.
Ránk pillant nagy, fekete szemével, aztán átugrik
a szomszédos ágra. A mogyorós pele indul útnak,
hogy gyümölcsöket, magokat keresgéljen.
b) Figyeld meg, mi szerint csoportosítottuk a szöveg
kiemelt szavait!
Élőlényt vagy élettelen
tárgyat nevez meg
bokor
állatka
mókus
gyümölcsöket

Cselekvést fejez ki
szalad
egyensúlyoz
mászik
átugrik

Tulajdonságot,
milyenséget jelent
apró
lompos
nagy
fekete

c) Gyűjtsetek szavakat önállóan mindhárom csoporthoz!

A szavakat közös tulajdonságaik alapján csoportokba sorolhatjuk. Ezeket a szócsoportokat szófajoknak nevezzük.
(Például: főnév, ige, melléknév.)

4.

a) Csoportosítsd a következő szavakat a jelentésük szerint!
nagymama, üst, főz, szilvalekvár,
tűz, kék, sok, megkeveri, hét,
gyümölcs, ízletes, sűrű, áll
Nevek
Cselekvések
Tulajdonságok		
Számok, mennyiségek
b) Alkossatok rövid történetet a megadott szavak és a kép alapján!
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5.

a) Mi a közös az egyes hőlégballonokon lévő szavakban? Nevezzétek meg a csoportokat!

fiú
levegő
madarak
bagoly
kosár

színes
félelmetes
könnyű
felhős

szállnak
emelkedik
utaznak
gyorsul

sok
három
kevés
2

b) Írd le emlékezetből az egyik csoport szavait!

6. Gyűjtsetek szavakat a kép alapján! Írjátok is le őket a jelentésük szerinti csoportosításban!
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A főnév

Beszélgessetek a képről!
Soroljátok fel, mi minden látható a képen!
Nevezzétek meg, kik vannak a képen!
Gondolj
vissza a születésnapodra! Milyen érzések jutnak eszedbe róla?

Nevezd meg egy-egy szóval!
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1.

a) Olvassátok el a következő mondatokat! Vizsgáljátok meg, mit jelentenek a kiemelt szavak!
Közeledik a tél. Minden gyerek örömmel
várja. Ilyenkor megváltozik az időjárás. Előkerül a szekrényből a meleg kabát, sapka,
sál, kesztyű és a csizma.
A kamrában sorakoznak a befőttek, amit
a nyáron nagymama és édesanya tett el.
Az állatok számára nagy megpróbáltatás
a hideg tél. A sün, a denevér, a borz, a medve igazi téli álmot alszik. A vadak téli
etetését október végén, november elején kezdik el a vadászok.
b) Figyeljétek meg, mi szerint csoportosítottuk a szöveg kiemelt szavait!
Élőlény neve
gyerek
nagymama
édesanya
sün
denevér
borz
medve

Élettelen dolog neve
kabát
sapka
sál
kesztyű
csizma

Gondolati dolog neve
tél
időjárás
megpróbáltatás
október
november

c) Melyik csoportba tartoznak a következő szavak? Indokold meg a választásodat!
öröm, szekrény, álom, állat, kamra, befőtt, etetés, erdész
d) Gyűjtsetek önállóan is szavakat mindhárom csoporthoz! Írjátok le őket csoportosítva!

2.

Gyűjts olyan szavakat, amelyek valakit vagy valamit megneveznek az alábbi csoportok szerint!
A barátaid neve.
A kedvenc állataid neve.
A táskádban található dolgok neve.
Téli sporteszközök neve.

A főnév olyan szófaj, amellyel élőlényeket, tárgyakat vagy
gondolati dolgokat nevezünk meg. (Például: fiú, róka, kabát,
Balaton, Éva, öröm.)
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3.

a) Versenyezzetek! Gyűjtsetek minél több főnevet a képekről!

b) Írj le a gyűjtött főnevek közül minél többet emlékezetből!

4.

a) O
 lvassátok el a következő történetet! Fogalmazzátok meg a
tanulságát egy közmondással!
Egy kisfiú nagyon szerette a mogyorót. Egyszer a konyhaasztalon egy mogyoróval teli üveget látott. Belenyúlt az üvegbe, és alaposan belemarkolt a mogyoróba. Hanem túl sok volt
a kezében, ezért az üveg száján nem fért ki a keze. Húzta,
rángatta, végül tehetetlen dühében sírni kezdett. De a mogyorókat nem volt szíve elengedni.
A nagy zokogásra bejött a konyhába a kisfiú édesanyja, és
így szólt:
– Ha csak feleannyi mogyorót veszel a kezedbe, ki tudod húzni az üvegből.
(Ezópusz)

b) Keresd meg a szövegben a következő főnevek toldalékos alakjait, és másold le őket!
Keretezd be a toldalékot a lemásolt szavakban!
		mogyoró		

üveg

c) Gyűjts toldalékos főneveket a szövegből!

5. a) Mi a hibája a következő szövegnek? Beszéljétek meg!
A királyfi egy hatalmas kunyhóban lakott. Egyik reggel, amikor a nap éppen
lenyugodott, felpattant táltos gebéjére. Hosszú ideig vándorolt, s délben, amikor
az égbolton ragyogott a hold, találkozott a jóságos boszorkánnyal.
b) Keressétek meg azokat a főneveket, amelyek nem illenek a mondatokba! Helyettesítsétek őket a mondatokba illő, ellentétes jelentésű főnevekkel!
c) Olvassátok fel egymásnak a kijavított szöveget!
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A köznév és a tulajdonnév
1.

a) Honnan lehet tudni a következő adatokat Lázár Ervinről? Te melyik meséjét szereted a legjobban?
Lázár Ervin leginkább a meséiről ismert író. Berzsián,
Dideki, Dömdödöm, Mikkamakka, Ló Szerafin és számos
más, népszerű mesealak megálmodója.
Budapesten született, de gyermekéveit mégsem a fővárosban, hanem Rácegrespusztán töltötte. Az ott szerzett élményeit gyakran felhasználta az írásaiban.
Első könyve A kisfiú meg az oroszlánok című meseregény
volt. Ez a történet a Bruckner Szigfrid nevű oroszlán és egy
kisfiú különös barátságáról szól.
b) Melyik szófajhoz tartoznak a kiemelt szavak? Hasonlítsátok össze őket! Miben
egyeznek? Miben különböznek?
c) Figyeld meg a főnevek csoportosítását!
Több hasonló élőlénynek vagy
tárgynak a közös neve
író
főváros
könyv
oroszlán

2.

Valakinek vagy valaminek a saját,
megkülönböztető neve
Lázár Ervin
Budapest
A kisfiú meg az oroszlánok
Bruckner Szigfrid

a) Figyeljétek meg a képek alá írt szavak jelentését! Beszéljétek meg, miben különböz
nek, miben hasonlítanak!

		
		
		
		

Bodri			
Rex			
Cézár			
Frakk			

Duna			
Tisza			
Maros			
Ipoly			

András
László
Szabolcs
Bence

b)Gyűjtsetek még a képekhez olyan szavakat, amelyek az ott látható élőlény, dolog
saját neve lehet!
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3.

a) Olvasd el a táblázatba írt főneveket! Beszéljétek meg, mi szerint csoportosítottuk
őket!

Közös név
város
lány
hegység
író
autó

Saját név
Budapest, Sopron, Miskolc, Pécs, Debrecen
Hanna, Jázmin, Viktória, Eszter, Orsolya
Mátra, Bükk, Börzsöny, Kőszegi-hegység
Janikovszky Éva, Lázár Ervin, Berg Judit
Ford, Honda, Mazda, Opel, Fiat, Audi

Ezek a szavak köznevek.

Ezek a szavak tulajdonnevek.

b) Gyűjtsetek saját, megkülönböztető nevet a megadott főnevekhez! Írjatok is le kettőt-kettőt közülük!
			tó			falu			ló

				

futballista		

utca

A főnévnek két fajtája van: a köznév és a tulajdonnév.
A köznév több hasonló élőlény, tárgy, gondolati dolog közös neve.
(Például: béka, könyv, dallam.)
A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető
neve. (Például: Anna, Balaton, Mátra, Vuk.)

4.

a) Olvasd el a következő mondatokat! Milyen nevezetességeit ismered Budapestnek?
Mesélj róluk!
Magyarország fővárosa Budapest. A Duna folyó két
partján terül el. Kedvelt kirándulóhelye a Szabadság-hegy.
Zsófi és Szabolcs gyakran sétálnak ott. Legutóbb
őszi leveleket gyűjtöttek.
b) Keresd meg és írd le csoportosítva a szöveg főneveit!
Köznév			Tulajdonnév
c) Beszéljétek meg, melyik tulajdonnév mit nevez meg!
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A köznév és a tulajdonnév helyesírása
1.

a) Olvasd el a következő szavakat! Nevezd meg a szófajukat!

költő
Petőfi Sándor

róka
Vuk

puszta
Hortobágy

múzeum
Nemzeti Múzeum

könyv
A kétbalkezes varázsló

fogkrém
Amodent

b) Hasonlítsd össze a képek alatti szavak helyesírását! Mit tapasztaltál?
c) Másold le az a) feladat szavait csoportosítva! Írd át színessel a tulajdonnevek kezdőbetűjét!

Írásban a közneveket kis kezdőbetűvel, a tulajdonneveket pedig
nagy kezdőbetűvel írjuk. (Például: város, Budapest.)

2. a) Alkoss a megadott betűkből tulajdonneveket! Írd le őket! Alkalmazd a helyesírásukról tanultakat!

AABLNOT 		CMOSRI		AJPÁN 		ÖÖBZSNYR
NORPOS 		ÁOBGR 		LAZA 			LÁCNDÍH
b) Alkoss a leírt tulajdonnevekkel mondatokat! Írj le közülük kettőt!
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3.

Másold le helyesen kiegészítve a mondatokat!
A mi {azánk {agyarország. {ővárosa {udapest. Két nagy
a {una és a {isza. Legmagasabb hegycsúcsa a {ékes.

4.

{olyója van,

a) Mi az érdekesség a mondatpárokban? Nevezd meg a kiemelt szavak szófaját!
Lovat patkol egy kovács. 		
A vázában rózsa virít. 			
Az erdőben nyílik az ibolya. 		
A juhász tereli a nyájat. 		

Laci Kovács Pisti mellett ül.
A legjobb barátnőm Rózsa.
Ezen a héten Ibolya és Bogi a hetes.
A versenyt Juhász Dani nyerte.

b) Gyűjtsetek ti is olyan főneveket, amelyek tulajdonnevek és köznevek is lehetnek!
Alkossatok velük mondatpárokat az a) feladathoz hasonlóan!

5.

a) Keresd meg Weöres Sándor Sehallselát Dömötör című versének részletében
a foglalkozást jelentő szavakat! Nevezd meg a szavak szófaját!
Azt hitte, hogy szűcs az ács,
Zabszalmát sző a takács,
Sziklát aszal a szakács,
Libát patkol a kovács.
b) Tudod-e, mit készítenek a versben felsorolt mesteremberek? Segít a Szóbúvár.
c) Alkossatok a foglalkozást megnevező szavakból személyneveket! Foglaljátok mondatba őket a 4. feladat mintájára!

Vannak olyan főnevek, amelyeket köznévként és tulajdonnévként is használunk. (Például: rózsa – Rózsa, kovács – Kovács.)

6. a) Olvasd el a következő mondatokat! Nevezd meg a kiemelt szavak szófaját!
Zita a családjával a tóhoz ment kirándulni.
Roland iskolába jár.
Osztályunk ellátogatott a múzeumba.
A folyó partján lakunk.
Édesapám az újságot olvassa.
Bálint a barátjával ment az uszodába.
Másszuk meg együtt a hegyet!
b) Cseréld ki a mondatok kiemelt szavait tulajdonnévre! Olvasd fel az átalakított
mondataidat!
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A toldalékos főnevek
1.

a) Olvassátok el Andro Loleshtye [ejtsd: andro lolestye] Karácsony című versét!
Beszélgessetek a tartalmáról!
Téleleji szélben
karácsonyfák zúgnak −
jó meleg kabátban
indulj csak az útnak.

Megfázol a dombon,
vegyél meleg kendőt
kívánj a mezőknek
boldog újesztendőt.
(Szegő László fordítása)

b) Mi a szófaja a kiemelt szavaknak?
c) Miben hasonlítanak a versből kiírt szavak?
szél|ben
kabát|ban
domb|on
kendő|t
mező|knek
		

szótő toldalék

d) Beszéljétek meg, miért használunk toldalékokat!

2.

a) Olvasd el a következő mondatokat! Mit vettél észre? Fogalmazd meg!
A kismalac sem volt rest, hirtelen bekötötte
a zsák száj, lekapta a tűz a nagy fazék forró
víz, leforrázta vele a farkas. Azután gyorsan
felmászott egy faág.
b) Pótold a főnevek hiányzó toldalékait! Olvasd fel
a helyes mondatokat!
c) M
 elyik népmesére ismertél ebből a két mondatból? Mondd el röviden a tartalmát!
Emlékezz a 2. osztályban tanultakra!

Beszédünkben gyakran toldalékot kapcsolunk a szóhoz.
(Például: Halász|ok ül|nek a csónak|ban.) Egy szó több tolda
lékot is kaphat. (Például: hal|ász|ok|nak.) A toldalékot egybe
írjuk a szótővel.
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3.

a) A
 következő találós kérdések Nyulász Péter Miazami című könyvéből valók.
Mi a megfejtésük? Segítenek a képek.
Folyóban vagy tóban lakó, 			
Nincs feje, de kalapot hord,
ollója van, mégsem szabó. 			
lába helyén meg egy bocskort.
Mi az?						Olyan, mint egy esernyő,
							eső után nagyra nő.
							Mi az?

Olyan, mintha porcukorral szórnák be a tájat,
fehérek a növények, és fehérek a házak.
Mi az?
b) Keress a találós kérdések szövegében főneveket! Írd is le őket csoportosítva!
Toldalék nélküli főnevek			

Toldalékos főnevek

c) Keretezd be a lemásolt toldalékos főnevek toldalékát!
d) Írd le emlékezetből az egyik találós kérdést!

4.

a) Gyűjtsetek toldalékos főneveket a képről!

b) Írj le emlékezetből minél többet a gyűjtött szavak közül! Válaszd le függőleges
vonallal a szótőt és a toldalékot!
c) Alkoss egy rövid szöveget a gyűjtött szavak felhasználásával!
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A főnév egyes és többes száma
1.

a) O
 lvasd el a Zengenek az erdők című népköltést! Beszéljétek meg, milyen változást
hoz a tél a versben szereplő állatok életében!
Zengenek az erdők
és a havasok,
keresik a rejteket
a szép szarvasok.
Futnak a kis nyulak
sebesen,
morognak a medvék
dühösen,
bimbom, bimbom, bimbom.
b) Olvasd fel a versben szereplő állatok nevét! Egy vagy több állatot neveznek meg
ezek a főnevek?
c) Hasonlítsátok össze a szópárokat! Mit tapasztaltatok?
Egy van belőlük
erdő
szarvas
nyúl
medve

Több van belőlük
erdő|k
szarvas|ok
nyul|ak
medvé|k

Egyes számú főnevek.

Többes számú főnevek.

		

2.

a) Figyeld meg a képről gyűjtött főneveket! Miben különböznek egymástól a szópárok?
b) Miben hasonlítanak egymáshoz a második oszlop főnevei? Mi jelöli, hogy több van
belőlük?
Egyes számú főnevek
felhő
gomba
levél
sün

Többes számú főnevek
felhő|k
gombá|k
level|ek
sün|ök

		
szótő
						

a többes
szám jele

c) Gyűjtsetek többes számú főneveket a képről!
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A főnevek állhatnak egyes vagy többes számban.
(Például: erdő – erdő|k, táska – táská|k, toll – toll|ak.)
A főnevek egyes számát nem jelöli toldalék. A többes szám jele a -k.

3.

a) Mik láthatók a képeken? Válaszolj egy-egy többes számú főnévvel! Írd is le őket!

b) Válaszd le függőleges vonallal a szótőt és a toldalékot a leírt többes számú főnevekben! Karikázd be a többes szám jelét!
c) Figyeld meg a leírt szavakban a szótő és a többes szám jele között elhelyezkedő
magánhangzót! Vajon mi lehet a szerepe?
p a p a g á j | o k
szótő kötőhangzó a többes szám jele
A szótő és a többes szám jele között lévő magánhangzót kötőhangzónak nevezzük. A kötőhangzó megkönnyíti a toldalékos
szavak kiejtését. (Például: könyv|ek, madar|ak.)

4. a) Figyeld meg a leírt egyes, illetve többes számú főnevek helyesírását! Mit veszel észre?
kéz – kezek
híd – hidak
út – utak
tűz – tüzek

kő –
ló –
fű –
cső –

kövek
lovak
füvek
csövek

b) Írd le a következő főnevek többes számú alakját! Jegyezd meg a helyesírásukat!
nyár, szekér, veréb, szamár, nyíl, víz, hús, lúd, nyúl, rúd, úr, fűz, ín
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A -t toldalékos főnevek
1.

a) Olvasd el a következő meserészletet! Hogyan folytatódhatott a történet?
Az egérnek az volt a vágya, hogy karmester lehessen. Alapított hát egy zenekart.
A dobot az oroszlán kapta, a tigris a hegedűt, a trombitát pedig a medve.
– Pompás! – mondta az egér. Frakkot öltött, és cilindert tett a fejére. – Ideje,
hogy elkezdjük a muzsikálást!
b) Olvasd el a szövegből kiírt szavakat! Miben
hasonlítanak egymáshoz?
zenekar|t
dob|ot
hegedű|t
trombitá|t
frakk|ot
cilinder|t
muzsikálás|t
c) M
 elyik kérdésre válaszolnak a leírt szavak?
Hogyan ejtjük, és hogyan írjuk ezekben a szavakban a -t toldalékot? Emlékezz
a 2. osztályban tanultakra!

2.

a) Figyeld meg a táblázatba írt főnevek toldalékos alakjait! Keress szabályszerűséget!

Ki?
király
fiú

Kit?
királyt
fiút

Kiket?
királyokat
fiúkat

Mi?
gally
gólya

Mit?
gallyat
gólyát

Miket?
gallyakat
gólyákat

b) Alkoss mondatokat a táblázat többes számú -t toldalékos főneveivel!
c) Toldalékold a megadott szavakat úgy, hogy a Kiket?, Miket? kérdésre válaszoljanak! Írd is le őket a kérdések szerint csoportosítva!

lány, elefánt, gyerek, tűzoltó, tulipán, szivárvány, virágszirom, asszony
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3. a) Keresd a kakukktojást! Indokold meg a döntésedet!
madarat, kesztyűt, mogyorót, írót, kastélyt, könyvet, narancsot, kelet, festőt
b) Alkoss mondatokat az a) feladat Miket? kérdésre felelő szavaival!
c) Írd le tollbamondás után az a) feladat toldalékos szavait!
A Kit?, Mit?, Kiket?, Miket? kérdésekre válaszoló főnevek végén
a -t toldalék mindig rövid. (Például: sirályt, virágot.)

4.

a) Olvasd el a következő szöveget! Mit tudsz még a mókusról? Mondd el!
A mókus szereti a diót, de a mogyorót még inkább.
Kedveli a makkot, a fenyőtobozt. Olykor belekukkant
a madarak fészkébe. Kirabolja, ha nincs otthon az
anyamadár. Feltöri és megissza a tojásokat. Ha gyenge madárfiókákat talál a fészekben, azokat is megeszi.
b) Keresd meg és írd ki a szövegből a -t toldalékos főneveket! Válaszd le függőleges vonallal a szótőt a toldaléktól!

5. a) Figyeljétek meg a következő mondatpárok kiemelt szavait! Keressetek köztük hasonlóságot
és különbséget!
Kristóf torkán megakadt a falat.
Zsófi apukája fehérre festette a falat.
Jaj, de kicsi szelet torta jutott Áronnak!
Régen a molnárok munkára fogták a szelet.
A török követ ajándékot vitt a királynak.
Peti a Dunába dobott egy lapos követ.
A fogathajtó versenyen négy fogat indult.
Ezt a rossz fogat ki kell húzni!
b) Másold le azokat a mondatokat, amelyekben a kiemelt szó -t toldalékos főnév!
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A -ból, -ből; -tól, -től; -ról, -ről toldalékos főnevek
1.

a) Olvassátok fel helyes kiejtéssel a szólásokat, közmondásokat! Értelmezzétek a jelentésüket! Segítségetekre lehet O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások
című könyve.
Kiugrasztja a nyulat a bokorból. 		
Könnyű tele hassal böjtről prédikálni.
Akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél.
Egy rókáról nem lehet két bőrt lenyúzni.

Kutyából nem lesz szalonna.
Bolhából elefántot csinál.
Tűzről pattant.
Nem látja a fától az erdőt.

b) Figyeljétek meg a táblázatba írt szavakat! Milyen összefüggést fedeztek fel a kérdőszók és a toldalékok között?

Miből?
bokor|ból
kutyá|ból
bolhá|ból

Mitől?
fá|tól
gyík|tól

Miről?
róká|ról
tűz|ről
böjt|ről

c) Hogyan halljuk, és hogyan írjuk a toldalékokban az ó és az ő hangot? Adj jó taná
csot a -ból, -ből; -tól, -től; -ról, -ről toldalékos szavak leírásához! Idézd fel a 2. osz
tályban tanultakat!

2.

a) A gyerekek az itt látható képekről beszélgetnek. Nevezzétek meg, hogy miről!
Gyűjtsetek egy-egy képről minél több toldalékos szót!

b) Írj le a gyűjtött szavak közül minél többet emlékezetből!
c) Te melyik képről beszélgetnél szívesen? Válassz ki egyet, és beszélgess róla a társaddal!
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3. a) Megfigyeltétek már, hogyan készül a palacsinta és a limonádé? Meséljétek el!
b) Soroljátok fel, miből készül! Válaszoljatok toldalékos főnevekkel!

4.

a) Mi a megfejtése a találós kérdéseknek? Segítenek a képek.
A szabad mezőre gyakran kisétálok,
pedig kis házamtól soha meg nem válok.
Mi az?

Fából van, de nem bútor,				
Zátonyról a nyílt tengerre
le ne térj a kisútról!					
fényét szórja messze-messze.
Sűrű bozót, labirintus,					
Éjjel, ködben arra való,
Nyuszi lakja, szarvas, mókus.				
Kerülje ki minden hajó.
Mi az? 						Mi az?
b) Keresd meg a találós kérdések szövegében a toldalékos főneveket! Olvasd fel őket!
c) Írd le emlékezetből az egyik találós kérdést!

A főnevek -ból, -ből; -tól, -től; -ról, -ről toldalékában a magánhangzó mindig hosszú. (Például: fá|ból, könyv|ből, Etá|tól,
kép|től, asztal|ról, szék|ről.)

5. a) Másold le a következő szavak közül a főneveket! Írd át a toldalékukat!
vízből, fától, őröl, fűről, tűzről, dobol, papírból
b) Foglald mondatba a toldalékos főneveket!
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A -ban, -ben; -ba, -be toldalékos főnevek
1.

a) Olvasd el a mondatpárokat! Kérdezz a kiemelt szavakra! Idézd fel a 2. osztályban
tanultakat!
b) Mi a különbség a mondatpárok kiemelt szavai között? Beszéljétek meg!

Peti beugrik a vízbe.			

A család beszáll az autóba.

Peti a vízben lubickol.

A család az autóban ül.

c) Alkossatok a fentiekhez hasonló mondatpárokat!

2.

a) Olvasd el a következő szöveget! Ha már voltál színházban,
mesélj az élményeidről!
Petra barátaival színházba készül. Az alkalomhoz illő
öltözetben áll a tükör előtt. Gyorsan kabátba bújik, és a
táskájába rakja a jegyét. Időben érkezik a színházba, ahol
az előtérben már várják a társai. Kabátjukat beadják a ruhatárba, majd elfoglalják helyüket a színházteremben.
b) Melyik kérdésre válaszolnak a kiemelt szavak? Írd le őket
a kérdések szerint csoportosítva!
Hová? Mibe? 			

Hol? Miben?

c) Jelöld színessel a leírt főnevekben a toldalékokat! Mit vettél
észre?
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Ha a főnév a Hol?, Miben? kérdésre válaszol, akkor -ban, -ben;
ha a Hová?, Mibe? kérdésre, akkor -ba, -be; -ra, -re toldalékot
kap. (Például: Beállok a sorba. Az első sorban állok.)

3.

a) Válaszd ki a mondatba illő szót, és azzal kiegészítve olvasd fel a mondatokat!
Ellátogattunk egy

kastélyba.
		
kastélyban.

udvarába.
Nagyot sétáltunk az 		
udvarában.
terembe
megnéztünk egy kiállítást.
Az egyik 		
teremben
b) Ellenőrzés után másold le a helyes mondatokat!
 következő betűrejtvények megfejtése egy-egy Hol? kérdésre válaszoló szó.
4. a) A

uűu
óúő

Foglaljátok mondatba a megfejtés szavait!

kap

f

fal

haj

ágy

kend

b) A lakítsátok át a mondatokat úgy, hogy bennük a rejtvény szavai -ba, -be toldalékot
kapjanak! Írjátok le így is a mondatokat!

5.

a) Olvasd fel a találós kérdéseket! Beszéld meg a társaiddal a megfejtésüket!
Milyen tű van az olvasókönyvben?

Milyen fa van legtöbb a vásárban?

Melyik várban nincsenek katonák?

Melyik tóban nem lehet csónakázni?

Melyik ló van a szobában?

Melyik só nem olvad el a vízben?

b) Keresd meg és másold le a találós kérdések toldalékos szavait! Keretezd be a Hol?
kérdésre válaszoló szavak toldalékát!
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A főnevek helyesírása
1.

a) Olvassátok el a következő szöveget! Keressétek meg benne a főneveket!
Egy hajnalon üzenetet hoztak a csókák, hogy
útnak indult már lágy furulyaszóval ősz as�szony.
Néztem a vizet, a jövő-menő hajókat, libegő
sirályokat, fűzfagallyat. Az erdőből hűvös szellő
jött beszélgetni a sással, a kacsák összeszedték
fiaikat, és fordultak egyet a hullámok felett. Sziszegtek a szárnyak, susogtak a kifeszített tollak.
Az erdőből rájuk kiabált az öreg bagoly.
Az első száraz gally elroppant a lábam alatt. Az avaron zörögve gurult a hulló
makk, mátyások1 veszekedtek egy öreg bükkfa csonka ágán.
(Fekete István)
1

mátyás: a szajkó madár népies neve

b) Írjatok négy-négy példát a megtalált főnevek közül mindegyik csoporthoz!
Hosszú magánhangzó van benne

Hosszú mássalhangzó van benne

J vagy ly van benne

Többes számú főnév

		
-t toldalékos főnév

2.

a) Melyik -ó végű főnév jut eszedbe a meghatározásokról?
Pelyhek formájában lehulló fehér, téli csapadék.
Nagyobb vízi közlekedési és szállítóeszköz.
A varjúnál nagyobb, fekete tollazatú, erős csőrű madár.
Száraz, kemény növényi szár.
Két pengéből álló, nyitható, csukható nyíróeszköz.
Földalatti vasút.
Erdőben élő, de városokban is előforduló, rovarevő énekesmadár.
A világűrben való közlekedésre alkalmas szerkezet.
Öblös, szűk nyakú, egyfülű cserépedény.
b) Versenyezzetek! Gyűjtsetek három perc alatt minél több -ő végű főnevet!
c) Írj le emlékezetből minél többet a gyűjtött szavak közül!
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3.

a) A papírlapra hullott hópelyhektől nem látszanak az állatnevek szóvégi magánhangzói. Melyik betű hiányzik a szavakból?
b) Idézd fel azt a 2. osztályban tanult helyesírási szabályt, amely segít ezeknek a szavaknak a leírásában! Csak azokat az állatneveket olvasd fel, amelyek végéről hos�szú magánhangzó hiányzik!
1. varj

5. hatty

9. marab

2. sz

6. orrszarv

10. kengur

3. dar

7. kakad

11. borj

4. lappanty

8. zeb

12. em

c) Írd le az állatneveket a szóvégi magánhangzók szerint csoportosítva!

4.

a) Összekeveredtek a madárnevek betűi. Írd le őket helyesen!

m ly
ó
o
s

ly
v ö

r

s

i á
ly

ó
ly a
g

f

ü
r

j

a k
a
ly r v

k r
a
á h ly

b) Mutasd be a társadnak az egyik madarat! Mondj el róla mindent, amit tudsz!

5. a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a következő szópárokat!
hal – hall

tol – toll

szál – száll

halom – hallom

kasza – kassza

b) Foglaljátok mondatba az a) feladat szavai közül a főneveket!

6.

a) Keresd meg azt a szót, amelyik nem illik a sorba! Indokold meg a választásodat!
PÉCS, MISKOLC, VÁROS, DEBRECEN, BAJA, SOPRON
VIOLA, JÁCINT, VIRÁG, ORGONA, BOGLÁRKA, RÓZSA
b) Írd le tollbamondás után az a) feladat első sorának szavait! Ellenőrizd a munkádat
a helyesírási szótár segítségével!
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Mit tudsz a főnevekről?
1.

Idézzétek fel a főnévről tanultakat!

Főnév
Jelentése

Toldalékolása

Élőlények neve
(fiú, Anna, mókus, őz)

erdő|k		
erdő|t		
erdő|be
erdő|ben
erdő|ből
erdő|vel
erdő|ről
erdő|től

Élettelen dolgok neve
(sapka, hátizsák)

Gondolati dolgok neve
(öröm, kirándulás)

forrás|ok
forrás|t
forrás|ba
forrás|ban
forrás|ból
forrás|sal
forrás|ról
forrás|tól

Fajtái

Tulajdonnév (Éva, Dobogókő, Bambi, Duna)
Köznév (lány, hegycsúcs, őz, folyó)

2. Versenyezzetek! Gyűjtsetek három perc alatt minél több toldalék nélküli
főnevet a megadott betűkkel!
a)					b)
e
é Például: rejtély, erkély.

p

r

á

o

s

r

é

é

k

r

Például: eper, por, pára.

3. Cseréld ki a következő szavak egyik betűjét j-re vagy ly-ra úgy, hogy főneveket kapj!
Írd le a megoldásaidat!
hab
puska

autó
mos

fogod
tág

tesz
zab

súg
fotó

malom
hegy

szám
más

vas
páva
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4.

Olvasd el Sári és az ördög cigány népmese részletét! Ezután válassz a feladatok közül
egyet, és azt oldd meg!
Kié ez a bárány? Hát Sárié, a gyönyörű cigánylányé, aki a patak partján lakik.
A bárányt úgy hívják, Trebla. Ősidők óta él itt, kis, rozmaringillatú kunyhójában
Sári és az ő báránya. Úgy élnek, mint a tündérek. Reggel a patak vizében mosakodnak, napközben a közeli erdőben gombákat, bogyókat, száraz fát gyűjtenek,
hogy este a kunyhójuk előtt tüzet rakjanak, és egy nagy kondérban finom vacsorát
főzzenek. Sári piros virágokból, selyemhernyók selyméből szép, színes szoknyákat, kendőt sző magának.
A) Keress a szövegben főneveket! Írj le közülük ötöt!
B) Keress a szövegben főneveket! Írd le őket a következő csoportosításban!
		

Toldalék nélküli főnevek		

Toldalékos főnevek

C) Keress a szövegben toldalékos főneveket! Válaszd le függőleges vonallal
a szótőt és a toldalékot!

D) Keresd meg a főneveket a szövegben! Válassz ki közülük néhányat, és írj
egy-egy új főnevet a szó minden betűjével!
Például: Sári
Sopron, álom, rigó, inda.

5. Az egyik hétvégén Sári osztályából néhányan kirándulni mentek a szüleikkel a
Bakonyba. Megtudhatod a túrán részt vevő gyerekek nevét, ha az alábbi szavakból
egy-egy keresztnevet alkotsz. Írd le a megoldásaidat! Ügyelj a helyesírásra!
SZÁLLÓ

RÓNA

MÁTRA

SOKÁ

MÁSOL

BOGÁR

NANA

ERESZT

TOTÓ

NEVELTE
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6. a) Különböző helyszíneket rejtenek a titkosírással leírt szavak. A megfejtéshez a
betűpárok betűit az ábécében köztük lévő betűvel kell helyettesítened (például:
ík
j). Írd le a megoldásokat!

y
ík ab szt st oö szty e
y
f qs dzsé mn

qs szty
jl dzsé
ác dzsé mny

gh szty d
gyi dzsé
zsé s
zty öp mny
b) Készíts hasonló rejtvényeket a társaidnak!

7. Alkoss a képen látható növény nevének betűiből állatneveket! Keress minél több
megoldást! Egy-egy szó megalkotásához nem kell a növénynév összes betűjét fel
használnod.
Például:
tulipán
				
		

		
árvácska

puli

pitypang		

csipkerózsa

kikerics

8. Az alábbi rejtvények megfejtése egy-egy állatnév. Írd le a megoldásokat!

ke

h

, ,

rigó

y

duc duc

f
zsi

begy

aaaaaaaacs
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Az ige

Beszélgessetek a képről!
Mit csinálnak a képen látható gyerekek?
Mi történt velük?
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Az ige jelentése
1.

a) Olvasd el a mondókát! Keresd meg a szövegben, mit
csinál a bagoly!
Baglyocska hunyorog,
Fatönkön kuporog,
Nagy fejét forgatja,
Hol erre, hol arra.
Izeg-mozog, toporog,
Tipi-topi, top, top, top!
b) Játsszátok el a mondókát! Utánozzátok a bagoly cselekvéseit!

2.

a) Mit csinálnak a képen látható gyerekek? Mondj egy-egy cselekvést kifejező szót!

b) Alkossatok mondatokat a gyűjtött szavakkal!

3.

Olvassátok el a következő cselekvést kifejező szavakat! Válasszatok közülük egyetegyet, és mutassátok be ezeket a cselekvéseket! A társaitok találják ki, melyik szót
választottátok!
főz, táncol, számítógépezik, telefonál, sétál, szökdécsel, rajzol, focizik
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4.

a) Olvasd el La Fontaine A teknős és a nyúl című meséjének részletét! Beszéljétek
meg, mit fejeznek ki a kiemelt szavak!
Megáll, nézi gúnyosan, hogy izzad a másik,
majd lehever, mintha ágy lenne csak a pázsit,
nyújtózkodik, hunyt szemmel fekszik hason, háton,
s addig színlel alvást, míg elnyomja az álom.
Azalatt a teknős csak lépked lankadatlan,
elcsoszog a szunnyadó nyúl mellett is lassan,
s mire a nap az erdő fái mögé csúszik,
holtfáradtan bár, de már a cél előtt kúszik.
b) Írd ki a versből az állatok cselekvéseit a kérdések szerint csoportosítva!
Mit csinál a nyúl?

Mit csinál a teknős?

c) Utánozd a nyúl és a teknős cselekedeteit!
d) Meséljétek el a verses mesét a saját szavaitokkal a társaitoknak!

A cselekvést kifejező szavakat igéknek nevezzük. (Például:
szalad, olvas, táncol, focizik.)

5.

a) Olvasd el a következő szöveget!
Beborult az ég. Már szállingóznak is a fehér hópihék. Egy a tenyerembe hullt.
Rögtön elolvadt.
b) Válaszolj a kérdésekre a szöveg történést kifejező szavaival!
Mi történt az égbolttal?

6.

Mi történt a hópihékkel?

a) Olvasd el a szósorokat! Találd ki, mivel történhettek az alábbiak!
zöldell, sárgul, lehull, elszárad
összepiszkolódik, szárad, elszakad
megfagy, elolvad, párolog, forr, csöpög
kinyílik, virít, illatozik, elhervad
gurul, pattog, kilyukad
b) Másold le a szavak közül azokat a történéseket, amelyek illenek a rajzokhoz!
c) Alkossatok egy rövid történetet az egyik szósor szavaival!

59

nyelvtan3.indd 59

2016. 05. 20. 10:18

7.

a) Fejezd ki egy-egy szóval, mi történhet a képen látható dolgokkal!

b) Írj történést jelentő igéket a képek alapján!

A történést kifejező szavak is igék. (Például: elszárad, illatozik, elolvad, kinyílik.)

8. a) Hasonlítsátok össze a mondatok igéit! Beszéljétek meg, hogy cselekvést vagy történést fejeznek-e ki a mondatokban!
Öt percet siet az órám.

Miki siet az iskolába.

Vali kifut apukája elé.

Kifut a tej.

Csendesen szitál az eső.

Nagymama lisztet szitál.

b) Másold le azokat a mondatokat, amelyekben az igék történést fejeznek ki!
c) Alkoss az a) feladat mondatpárjaihoz hasonlókat a csúszik, leszáll, úszik igékkel!

9.

a) Olvassátok el a szólásokat! Beszéljétek meg, mikor használjuk őket!
Helyén van az esze. 			
A nyelve hegyén van. 			
Nincs sütnivalója. 			

Majd lesz neked nemulass!
A falnak is füle van.
Öregapám is volt.

b) Mit fejeznek ki a kiemelt szavak?

10.

a) Alkoss a következő szavakkal rövid mondatokat!
van, vannak, volt, voltak, nincs, sincs, nincsenek, lesz, lesznek, lett, lettek
b) Mit fejeznek ki a megadott szavak a mondataidban?
c) Írj le a megalkotott mondatok közül hármat!
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A létezést kifejező szavak is igék. (Például: van, volt, nincs, lesz.)

11.

a) Olvasd fel a mondatfajtáknak megfelelő hanglejtéssel a szöveget! Mitől humoros ez a szöveg?
Dénes egész délelőtt focizott. Nagyon megéhezett.
Berontott a konyhába az anyukájához:
– Farkaséhes vagyok! Mi lesz ebédre?
– Sült csirkét készítek petrezselymes krumplival.
– Jaj, de jó! Készen van már?
– Még csak félig sült meg!
– Nem baj! Add ide azt a felét, amelyik már megsült!
b) Mit fejeznek ki a szöveg kiemelt szavai?
c) Csoportosítsd a szöveg igéit!
Cselekvést jelentő ige

Történést jelentő ige

Létezést jelentő ige

Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj. (Például:
játszik, olvas, elhervad, szárad, van, volt, lesz.)

12. a) Olvassátok el a következő fogalmazást! Milyen fogalmazási
hibát követett el az alkotója?

Házunk előtt egy kövér hóember van. Hatalmas pocakján
van nagy, kerek feje. Egy ócska fazék van rajta, ez a kalapja.
A szeme két dióból, az orra jókora sárgarépából van. Seprű
is van a kezében. Látnátok, milyen büszkén áll az udvaron!
b) A lakítsátok át a szöveget úgy, hogy ne legyen benne szóismétlés!

13. a) Keresd meg az alábbi mondatokban az igét! Mi a véleményed a használatukról?
A versenyen minden futó hatalmas tempóval kocog a cél felé.
Ki száguld el a boltba egy kis tejért?
A ló és lovasa ráérősen rohan az úton.
A versenyautó hihetetlen sebességgel szalad a pályán.
b) Javítsd ki a fenti mondatokat a rokon értelmű igék átrendezésével!
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Az ige ragozása
1.

Figyeld meg, ki végzi a cselekvéseket! Azonosítsd a képen a cselekvő személyeket!

		én írok					mi mászunk
		te olvasol					ti dobtok
		ő épít						ők futnak

Az én, te, ő, mi, ti, ők személyes névmások. Személyek nevét
helyettesítik.

2.

a) A harmadikosok farsangi kalapokat készítenek az óvodásoknak. Olvasd el, hogyan készülődnek!
– Én rajzolom meg a formát, te pedig ügyesen kinyírod – mondta Panka Áginak.
– Szóljunk Zsófinak, ő is szívesen segít!
– Mi színes díszeket ragasztunk rá – ajánlotta Vera és Hédi.
– Ti majd tűzőgéppel rögzítitek az oldalakat – szólt Panka a fiúknak.
– A többiek mit csinálnak?
– Ők majd szalagot kötnek a két oldalára. Remélem, örömet szerzünk vele a ki
csiknek!
b) Figyeld meg, hány gyerek végzi a kiemelt cselekvéseket!
A cselekvést egy személy végzi
rajzolom
kinyírod
segít

Egyes számú igék

A cselekvést többen végzik
ragasztunk
rögzítitek
kötnek

Többes számú igék
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3.

a) Figyeljétek meg a cselekvő személyét egyes és többes számban!
Egyes szám

Többes szám

1. személy (aki beszél)

E/1.

örül|ök

T/1.

örül|ünk

2. személy (akihez beszélnek)

E/2.

örül|sz

T/2.

örül|tök

3. személy (akiről beszélnek)

E/3.

örül

T/3.

örül|nek

b) Olvassátok fel az örül ige ragozott alakjait! Beszéljétek meg, mit fejez ki az ige toldaléka!
Az igék ragozhatók. Az ige személyragja megmutatja a cselekvő
személyét és számát. (Például: számol|sz, olvas|nak, ír|tok.)

4.

a) Másold le a következő igéket! Állapítsd meg a cselekvő számát és személyét, és írd
rövidítve a lemásolt igék után!
olvasunk, sorakoznak, hallom, mesélsz, repül, nyaraltok
b) Alkoss az a) feladat igéivel egy-egy mondatot! Írj le közülük kettőt!

5. a) A legtöbb igéhez kétféle személyragot is tehetünk. Figyeld meg a táblázat igepárjainak személyragjait!
E/1.
E/2.
E/3.

mond|ok
mond|asz
mond

Az ige ragozása
T/1.
mond|om
mond|unk
T/2.
mond|od
mond|otok
T/3.
mond|ja
mond|anak

mond|juk
mond|játok
mond|ják

b) Foglald egy-egy mondatba az E/2. igepárt! Mi a különbség a használatuk között?

6.

a) Egy magyarul tanuló gyerek fogalmazásából való a következő
részlet. Mit nem tanult még meg jól ez a gyerek? Hogyan tudnád kijavítani a hibáit?
A gyerekek az udvaron bújócskáz. A hunyó lassan elszámol
százig. A többiek addig gyorsan elbúj. Néhányan a fa mögött
lapul. Mozdulatlanul áll, nehogy megtalál őket a hunyó.
– Tibi, gyere elő! Lát, hogy ott guggol a pad mögött! – kiált
a hunyó.
b) Fogalmazzátok meg, mit kellett tennetek, hogy a mondatok érthetőek legyenek!
c) Olvasd fel a kijavított szöveget!
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Az igeidők
1.

a) Hasonlítsd össze a képeket és a képek alatti szövegeket! Miben különböznek egymástól?
b) Figyeld meg az igéket a mondatokban! Mit árulnak el az események idejéről?

2.

Nemrég ősz volt.
Leszedtük az almát, és
pincébe raktuk. A fákról
lehullottak a levelek.
Elköltöztek a fecskék
és a gólyák is.

Most tél van.
Sokat szánkózunk, kor
csolyázunk. Rendszeresen etetjük a madarakat.
A friss hóból hóembert
építünk.

Hamarosan tavasz lesz.
Melegebben süt majd
a nap. A fák és a bokrok
ki fognak rügyezni.
Később visszajönnek
a költöző madarak is.

múlt idő

jelen idő

jövő idő

a) Olvasd el a következő mondatokat! Állapítsd meg a cselekvés idejét!
Máté madáretetőt helyez a faágra. Magokat is szór bele.
b) A lakítsd át az előző mondatokat úgy, mintha
Máté régebben, a múltban tette volna ezeket!
c) A lakítsd át a mondatokat úgy, mintha Máté ezután, a jövőben cselekedne!
d) Melyek azok a szavak, amelyek az átalakítás során megváltoztak? Mit vettél észre? Fogalmazd
meg a tapasztalataidat!

A magyar nyelvben három igeidőt használunk: múlt, jelen és jövő
időt. (Például: nevetett, nevet, nevetni fog.)
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A jelen idejű ige
1.

a) Nevezd meg az alábbi szöveg főszereplőjét! Olvasd fel a cselekvéseit!
Mikor tél van, nagy hideg, a cinke ide-oda ugrál a fagyos úton, keres-kutat, végre egy árva búzaszemet talál. Akkor ezt sírja, pityegi:
– Kicsitér, kicsitér, kicsitér!
Várva várja, hogy elmúljon a hideg, és ahogy erősebben süt
a februári nap, már ott repdes a szőlőkben, torkaszakadtából
biztatja a szőlősgazdákat:
– Nyitnikék, nyitnikék, nyitnikék!
(Asztalos István)

b) Melyik szó fejezi ki a fenti esemény idejét? Válaszd ki!
most

2.

korábban

később

a) Olvasd el a következő mondatokat! Állapítsd meg az esemény idejét!
Most nyelvtanóra van. A jelen idejű igéről tanulunk. Igéket keresünk a mondatokban. Odakinn fúj a szél. Hajlítgatja a fák ágait.
b) Másold le jelentésük szerint csoportosítva az előző mondatok igéit! Válaszd le függőleges vonallal az igetöveket! Írd át színessel a személyragokat!
c) Beszéljétek meg, jelöli-e valamilyen toldalék az események idejét!

3.

Válaszolj a kérdésekre igékkel!
Mit csinálsz most? 			

Mit tesz éppen a padtársad?

A jelen idejű igék azt fejezik ki, hogy a cselekvés, történés, létezés
most megy végbe. (Például: állok, táncolnak, süllyed, van.)

4.

a) Olvassátok fel a jelen idejű igékkel kiegészített közmondásokat!
Addig
Ki korán

, aranyat

Jó pap is holtig

.

Sok lúd disznót

.

A lónak négy lába

.

a korsó a kútra, míg el nem
.

, mégis

.

b) Írjátok le a kiegészített mondatokat! Értelmezzétek a közmondások jelentését!
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A múlt idejű ige
1.

a) Olvasd fel a mondatpárokat! Miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól?
Lili leckét ír. 				Lili leckét írt.
A lányok énekelnek. 			
A lányok énekeltek.
Bea megnéz egy kiállítást. 		
Bea megnézett egy kiállítást.
Tomi felül a lóra. 			
Tomi felült a lóra.
Virágzik a cseresznyefa. 		
Virágzott a cseresznyefa.
b) Figyeljétek meg, hogy a mondatokban melyik szó változott meg! Beszéljétek meg, miért!
c) Másold le azokat a mondatokat, amelyekben régebben ment végbe a cselekvés, történés!

2.

a) Gyűjtsetek igéket a képről!

b) Vizsgáld meg a táblázat igéit! Mit fejeznek ki?
Jelen idejű ige repül
Múlt idejű ige repül|t

szól
szól|t

zöldül
zöldül|t

örül
örül|t

Jelen idejű ige ás
Múlt idejű ige ás|ott

vet
vet|ett

öntöz
öntöz|ött

nő
nő|tt

c) Az ige melyik része mutatja meg, hogy a cselekvés régebben, a múltban történt?
d) Próbáljatok megfogalmazni egy szabályt a múlt idejű igék helyesírásával kapcsolatban!
A múlt idejű ige azt fejezi ki, hogy a cselekvés, történés, létezés
már végbement, megtörtént. A múlt idő jele magánhangzó után
a -tt, mássalhangzó után a -t. (Például: evezett, öntözött, jött;
táncolt, ült, énekelt.)
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3.

a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a verset! Miért érdekes a hangzása?
Csacsink tegnap elcsatangolt,
csellengett a réten.
Közben esőfelhők gyűltek
odafenn az égen.
Csengő cseppek csapja csurrant,
csípte, csapta, verte.
Csüggedt csacsink csalódottan
ácsorgott a kertben.
(Donászy Magda)

b) Írd ki a versből a múlt idejű igéket a következő csoportosításban!
A múlt idő jele -t

A múlt idő jele -tt

c) Írd át színessel az igékben a múlt idő jelét! Keretezd be a múlt idő jele előtt álló betűt!

4.

a) Írd le a következő igék múlt idejű alakját! Ne változzon a cselekvő száma és személye! Például: húzza – húzta, maradok – maradtam.
nézi, felezi, színezed, fűzzük, hoznak

haladok, tudok, adunk, küldesz, szedsz

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a múlt idejű igéket! Figyeld meg, miben tér el a kiejtésük a leírásuktól! Keretezd be a múlt idő jelét!
c) F
 oglalj mondatba közülük négy múlt idejű igét! Írd le a mondataidat!

5.

a) A következő események már régen megtörténtek. Így írd le az alábbi mondatokat!
Mátyás király álruhában járja az országot.
Megbünteti a pöffeszkedő gazdagokat.
Megjutalmazza az igazságukat kereső szegényeket.
Túljár a nagyurak eszén.
Jót nevet a tréfán, akkor is, ha őt tréfálják meg.
b) Karikázd be a mondataidban a múlt idő jelét!

6. a) Olvassátok el a következő viccet! Helyesen felelt Pistike? Beszéljétek meg!
– Pistike, mondj egy mondatot múlt időben!
– Vasárnap apukám egész nap horgászott.
– Nagyon jó! Hogyan mondanád ezt jelen időben?
– A hal most is a folyóban van – feleli a gyerek.
b) Te hogyan mondanád jelen időben a vicc második mondatát?
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A jövő idejű ige
1.

a) Olvasd el a következő szöveget!
– Holnapután kirándulni fogunk a közeli erdő
be. Lehet, hogy már hóvirágot is fogunk látni
– szólt a tanító néni. – Olyan ruhába, cipőbe öltözzetek, amelyikben nem fogtok fázni!
– Én holnap új bakancsot fogok kapni. Azt fogom felhúzni – mondja Zoli.
– Remélem, vigyázni fogsz rá!
b) Vizsgáljátok meg a kiemelt igéket! Mit árulnak el
a cselekvés, történés, létezés idejéről?
c) Figyeld meg, hogyan fejezhetjük ki a jövő időt!
kirándulni fogunk, fogunk látni, fogtok fázni,
fogok kapni, fogom felhúzni, vigyázni fogsz

2.

a) Vizsgáld meg a következő jövő idejű igealakokat! Mi a közös bennük?
keresni fog|ok

olvasni fog|tok

gyűjteni fog|unk

pihenni fog|sz

b) Takard le a jövő idejű igealakokban a -ni végződést! Mi a szótő szófaja?
c) Mit mutatnak meg a fog szóhoz járuló toldalékok?

A jövő idejű igealakok -ni végződésű szavainak szófaja főnévi
igenév. (Például: kirándulni, sétálni, játszani.)

3.

a) A lakítsd át a mondatokat a példa szerint! Azt fejezzék ki, hogy a cselekvések ezután mennek majd végbe!
A jelenben: A gyerekek olvasnak.

A jövőben: A gyerekek olvasni fognak.

A fiúk az iskola udvarán fociznak.
A verset tanulom.
Éva a ligetben kerékpározik.
b) Keretezd be a jövő időt kifejező igealakokat az átalakított mondataidban!
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4.

a) Olvasd el a mondatokat! Milyen időt fejeznek ki?
Délután átmegyek a nagymamámhoz.
Később megírom a fogalmazást.
Hamarosan megérkeznek a vendégek.
Holnap elültetem a palántákat.
Együtt megyünk majd az uszodába.
b) Vizsgáljátok meg, milyen idejűek a mondatok igéi! Keressétek meg a mondatokban azokat a szavakat, amelyek a jövő időre utalnak!
c) A lakítsátok át a mondatokat úgy, hogy jövő időt fejezzenek ki! Használjatok jelen
idejű igéket és jövőre utaló szavakat!
Kijavítom a hibákat.

Neked dobom a labdát.

Elmondjuk a verset.

Judit gombát vásárol.

A jövő idejű igealakokat akkor használjuk, amikor a cselekvés, a történés még nem következett be. A jövő idejű igealak főnévi igenévből és a fog segédigéből áll. (Például: ünnepelni fogunk, utazni fogok.)
A jövő időt kifejezhetjük jelen idejű igével és egy jövőre utaló szóval
is. (Például: majd kizöldül, holnap kirándulunk.)

5.

a) Vajon mit fognak csinálni a képen látható emberek? Alkossatok két-két olyan mondatot, amelyekkel kifejezhetitek, hogy a cselekvés majd csak ezután megy végbe!

b) Keretezzétek be a mondatokban a jövő időt kifejező igealakokat!

6.

a) Keresd meg az igéket a mondatokban! Állapítsd meg az idejüket!
Elérkezik a királyi torna napja. Lobognak a zászlók, felharsannak a kürtök.
Csillognak a napsütésben a fegyverek. Felvonulnak erre az ünnepre a főurak is.
b) Alakítsátok át a mondatokat úgy, hogy jövő időt fejezzenek ki!
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Az igekötős ige
1.

a) Olvasd el a következő mondatokat! Nevezd meg a képen látható gyerekeket a mondatok alapján!
Piroska lemegy a lépcsőn.
Panni fölmegy a lépcsőn.

Petra odamegy a padhoz.

Paula kimegy az ajtón.

Pali átmegy a hídon.

Péter bemegy a kapun.
b) Figyeld meg a mondatokban az igék kiemelt részét! Hogyan módosítják az ige
jelentését ezek a szórészek?

2.

a) Magyarázd meg, mi a különbség a következő mondatok jelentése között!
Mi okozza az eltérést?
Zoli dobja a labdát.
Zoli feldobja a labdát.
Zoli ledobja a labdát.
Zoli eldobja a labdát.
Zoli visszadobja a labdát.
Zoli odadobja a labdát.
igekötő
b) Játsszátok el a cselekvéseket!
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Az igekötő módosítja az ige jelentését. (Például: megír, aláír, beír, összeír.)
A leggyakoribb igekötők: be, ki, le, fel, meg, el, át, rá, keresztül, ide,
oda, szét, össze, vissza.

3.

a) Alkossatok igekötős igéket a képekről a néz igével!

b) Írd le az igekötős igéket! Írd át színessel az igekötőket!
c) Foglaljátok mondatba a leírt igekötős igéket!

4.

Válassz ki egy igekötős igét, és játszd el a cselekvést! A társaid találják ki, melyik
szóra gondoltál!
beáll, kiáll, feláll, megáll, átáll, visszaáll, odaáll

5.

a) Olvasd el a következő szavakat! Mi a szófajuk?
aláhúz, beleszól, elővesz, félbevág, hazamegy, újjáéled, végigsétál, nekiad, helyreállít
b) Másold le a szavakat! Írd át az igekötőket színessel!

6. Alkossatok egy történetet a képsor és a megadott igekötős igék alapján!

kibélelték
beletették

kimászott
megnéztek

megszúrta
előkerült
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Az igekötő közvetlenül az ige előtt áll
1.

a) O
 lvasd el Gazdag Erzsi A kiskakas rézgarasa című versét! Vizsgáld meg a vers ki
emelt igéit! Miben hasonlítanak egymáshoz?
Elgurult egy rézgaras, 			
Összeszidta a kakast!
fölkapta egy kiskakas. 			
„Búzát adjál, ne garast!”
Ha fölkapta, jól tette, 			
Kiskakas a piacon,
a bögyébe betette. 				búzát vett a garason.
De a bögye kidobta, 			
Ezt adta a begyének,
mérges lett a kakasra. 			
most már békén megélnek.
b) Olvasd fel a vers kiemelt szavait! Figyeld meg az igekötők helyét és írásmódját!
elgurult
fölkapta
betette
kidobta
összeszidta
megélnek
		igekötő		 ige
c) Írd le emlékezetből az igekötős igéket! Írd át színessel az igekötőket!

2.

Válaszoljatok igekötős igékkel!
Mit csinálsz			

Mi történik

a tányérral? 			

a kimosott ruhával?

a ruhával? 			

a léket kapott hajóval?

a naranccsal?			

a hóval?

a labdával?			

a vázában lévő virággal?

3. a) Keresd a kakukktojást! Indokold a választásod!
behoz, belép, bevásárol, becsül, bekapcsol, befizet
kibújik, kifacsar, kimerít, kisegít, kiáll, kiáltoz
lefolyik, legény, lemásol, lehűt, lesüllyed, leszáll
felajánl, felköszönt, felöltözik, felderít, felez, felháborodik
b) Írj két mondatot az a) feladatból választott igekötős igékkel!
Ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt áll, a két szót
egybeírjuk. (Például: felszáll, visszamegy.)
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4.

a) Olvasd el a következő kérdő mondatokat helyes hanglejtéssel!
Elmegy Kati veled a moziba?		

Elhozza a labdát?

Vajon eljön a barátom? 			

Megveszed az újságot?

b) A lakítsd át a kérdő mondatokat úgy, hogy -e kérdőszó is legyen bennük! Az -e
kérdőszót mindig az igéhez kapcsold!
c) Olvasd fel a leírt mondataidat helyes hanglejtéssel!

5.

a) Olvasd el az igekötős igéket! Figyeld meg, hogyan választottuk el őket!
megérkeztek		
odarepülnek		
felújítják		
megerősítik		

meg - érkeztek
oda - repülnek
fel - újítják
meg - erősítik

b) Alkossatok szöveget az igekötős igékkel a kép alapján!

Az igekötős igéket az igekötő és az ige határán választjuk el.
(Például: el-esik, meg-érett.)

6.

a) Másold le a következő szavakat! Jelöld függőleges vonallal az igékben az igekötő
és az ige határát!
elalszik, megissza, felírja, szétesik, felemeli, megevett, elolvad, felad,
megölel, felugrik, átültek, elutazott, elénekeljük, átugrottam, megelőz
b) Írj le az a) feladat igekötős igéi közül ötöt, minden lehetséges helyen elválasztva!
Alkalmazd az előző szabályt!
Például: el-alszik, elal-szik.

7.

a) Olvasd el a következő viccet! Mi a humor forrása?
Keresd meg a szövegben az igéket!
A teknős lassan elúszott a partig, majd komótosan kimászott a vízből. A meleg homokon elaludt. Egyszer csak észrevette, hogy eleredt az
eső.
– Még megázom – gondolta aggodalmasan, és
visszamászott a vízbe.
b) Írd le szótagolva a szöveg igekötős igéit!
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Az igekötő az ige után áll
1.

a) Hasonlítsd össze a mondatpárokban az igekötős igék helyesírását! Mondd el, mit
tapasztaltál!
Beköszöntött a tavasz.

A tavasz még nem köszöntött be.

Visszajöttek már a fecskéink?

Még csak a gólyák jöttek vissza.

Hamarosan kinyílik a nárcisz.

Az orgona majd később nyílik ki.

b) Másold le azokat a mondatokat, amelyekben az igekötő az ige után áll!

2.

a) Olvasd el József Attila Altató című versének részletét!
A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod, óriás
leszel, csak hunyd le kis szemed, –
aludj el szépen, kis Balázs.
b) Figyeld meg, hogyan írjuk a következő igekötős igéket!
		hunyd le 			
ige		

igekötő		

aludj el
ige		

igekötő

Ha az igekötő az ige után áll, a két szót különírjuk.
(Például: nézett rá, mosd meg.)

3.

a) Bontsd szavakra a következő tagolatlan mondatokat! Írd le őket helyesen! Vigyázz
az igekötős igék helyesírására!
Bemutatkozáskorálljfel!
Nézzráamásikemberre!
Érthetőenmonddelateljesnevedet!
Kézfogáskoregypicithajoljmeg!
b) Mikor szükséges bemutatkozni? Gyakorold a társaiddal az udvarias bemutatkozást!
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4.

Állítsd a következő igék ellenkezőjét! Húzd alá a leírt szavakban az igekötőket!
Mondd el, mit tapasztaltál!
Például: megijed – nem ijed meg.
ránézett, feljön, megírja, odaállhat, elkésett

5.

a) Olvasd el, milyen tanácsokat ad a kiránduló gyerekeknek Béla bácsi, az erdész!
Óvjátok meg az erdőt!
Ne törjétek le a fák ágait!
Gyönyörködjetek a virágokban, de ne szakítsátok le őket!
Ne kóstoljátok meg az ismeretlen fák, bokrok terméseit!
Hangoskodással ne zavarjátok meg az állatok nyugalmát!
Ne térjetek le az ösvényről!
Mindig szedjétek össze magatok után a szemetet!
b) Másold le a mondatokból az igekötős igéket a helyesírásuk szerint csoportosítva!

6.

Alakítsd át a kijelentő mondatokat úgy, hogy először parancsot, majd tiltást fejezzenek ki! Figyelj a helyesírásra!
Például: Megkentem vajjal a kiflit.
Kend meg vajjal a kiflit!
Ne kend meg vajjal a kiflit!

Kinyitod az ajtót.

Megöntözzük a virágokat.

Felszállok a vonatra.

7. Keress igekötős igéket a betűrács vízszintes soraiban! Írd is le őket helyesen!
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Az igekötő és az ige között egy szó áll
1.

a) Olvasd el a következő szöveget! Figyeld meg a kiemelt igekötős szerkezeteket!
Mondd el, mit vettél észre!
– Édesapám, addig vissza sem jövök, míg meg
nem találom a legszebb lányt a világon – mondta a
királyfi.
Másnap reggel el is indult. Harmadnap rá is talált
a világszép királykisasszonyra.
b) Figyeld meg, milyen szó van az igekötő és az ige
között! Hogyan írjuk ilyenkor az igekötős igéket?
vissza
meg
el 		
rá		

sem
nem 		
is 		
is 		

igekötő				

jövök
találom
indult
talált
ige

c) Másold le a szöveg első mondatát! Húzd alá az igekötőket és a hozzájuk tartozó igéket!

2.

Alakítsd át a következő igéket úgy, hogy az igekötő és az ige között álljon egy szó!
Válassz a megadott szavak közül!
Például: megszámolja: meg is számolja, meg ne számolja.
is, ne, se, sem, nem
felépíted

átdobom

felébredünk

elutaznak

Előfordul, hogy az igekötő és az ige között egy másik szó (Például:
fog, tud, akar, kell, is, ne, se) van. Ilyenkor mind a három szót különírjuk. (Például: el is hoztam.)

3.

a) Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy jövő időt fejezzenek ki! Használd a fog segédigét!
Így: Rékával megnézzük az előadást.

Rékával meg fogjuk nézni az előadást.

Este felhívom a barátnőmet.

Kijavítod a hibáidat?

Megtanulom a verset.

Lemegyek a játszótérre focizni.

b) Figyeld meg az átalakított mondatokat! Ellenőrizd, helyesen írtad-e az igekötős
igéket!
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4.

a) Olvasd el a következő vicceket! Keresd meg bennük az igekötős igéket! Indokold
meg a helyesírásukat!
Két majom ül a banánfán. Az egyik meghámozza
a banánt, a másik hámozatlanul eszi.
– Meg se hámozod? – kérdi az első döbbenten.
– Minek hámoznám meg? – feleli a másik. – Tudom jól, hogy mi van benne.
– Mit csinál a skót, ha fázik?
– Odaül a gyertya mellé.
– S ha jobban fázik?
– Átöleli a gyertyát.
– És ha nagyon fázik?
– Meg is gyújtja.
b) Írd le a két viccből az igekötős igéket a helyesírásuk szerint csoportosítva!

5. a) Válasszátok ki a mondatba illő szót! Indokoljátok a választásotokat!
A birkózó

lefogja
az ellenfelét.
le fogja

A fodrász

lefogja
vágni a hajamat.
le fogja

Eszter
Laci

összefogja
a haját egy csattal.
össze fogja

összefogja
adni ezeket a számokat.
össze fogja

b) Írd le tollbamondás után az a) feladat mondatait helyesen!

6.

Írjatok egy-egy mondatot a száll ige igekötős alakjaival!
felszáll
száll fel
fel fog szállni
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Az igék helyesírása
1.

a) Olvasd el a szöveget! Te is szoktál segíteni a vacsorakészítésben? Mesélj róla!
Édesanya a gyerekeivel vacsorát készít. Zsófi
zöldséget tisztít, Kata is segít neki. Nővérük
olajat hevít a serpenyőben. Ebben sütik majd ki
a húst.
Közben édesapjuk megterít. Hazafelé jövet
friss virágot is vett. Az asztalon ott virít a rózsacsokor.
b) Figyeld meg a szövegből kiírt igéket! Miben hasonlítanak egymáshoz?
készít, tisztít, segít, hevít, megterít, virít
c) Fogalmazzatok meg egy helyesírási szabályt a b) feladatban leírt szavakról!

2.

a) Képezz új szavakat az -ít toldalék segítségével!
Például: fényes – fényesít, friss – frissít.
halk

szűk

erős

piros

szép

gyors

könnyű

lassú

savanyú

édes

b) Állapítsd meg az új szavak szófaját!
c) Alakítsd át múlt idejűvé az -ít végű igealakokat, majd írj velük mondatokat!

Az ige -ít végződésében hosszú az í (Például: szólít, tanít).

3. Keressetek a meghatározásokhoz -ít végű igéket! Versenyezzetek! Ki találja meg hamarabb az összes szót?
Gyerekeket oktat.

Fákkal ülteti be a területet.

Nem mond igazat.

Lapoz.

Hangosan kiabál.

Erősen megfog.

Valamit összerak.

Visszafelé nyom.
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4.

a) Olvasd el a szöveget! Keress hasonlóságot a kiemelt szavak között!
Tavasszal melegebbre fordul az idő. Ha felsüt a
nap, a földben megmozdulnak a giliszták, a hangyabolyban pedig akkora a sürgés-forgás, mintha
vásárra készülnének.
Álmos tántorgással kirepülnek az első méhek is.
A bokrok alatt virul az ibolya, az utak mellett
zöldül a fű.
(Fekete István nyomán)

b) Milyen szabályosságot veszel észre a leírt igékben?
fordul
megmozdul|nak
készül|nének
kirepül|nek
virul
zöldül

5.

Válaszolj a következő kérdésekre -ul, -ül végű igékkel!
Mi történik
az eldobott labdával? 		

ősszel a falevéllel?

az idős ember hajával?		

az idővel, ha a köd felszáll?

Az -ul, -ül igevégződésben rövid az u, ü. (Például: tanul, készül.)

6. a) Figyeld meg a következő igéket! Miben különböznek a 4. feladat igéitől? Jegyezd
meg a helyesírásukat!
dúl, fúl, dúl-fúl, dűl, múl(ik), hűl, nyúl, gyúl
b) Írj az a) feladat igéivel egy-egy mondatot!
Például: Este kigyúltak az utcai lámpák.

7.

a) Figyeld meg, hogyan változik a hosszú ú vagy ű betűre végződő főnevek magánhangzója, ha igét alkotunk belőlük!
bosszú – bosszul, fésű – fésül, ború – borul, hegedű – hegedül, derű – derül
b) Írd le emlékezetből az igéket!
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8.

a) A nyomtató ékezetek nélkül nyomtatta ki a szavakat. Írd le őket helyesen!
csuszık, fullent, hıv, fuj, hegedul,
lyukaszt, kostol, mulık, huz, busul,
szallıt, ındıt, gyoz, jon, kıser, sul�lyed, ıger, szınez, nyujtozkodık

b) Ellenőrzés után írd át színessel a hosszú magánhangzókat a leírt szavakban!
c) Válassz ki négy szót a leírt szavak közül, és alkoss velük különböző fajtájú mondatokat!

9. Írd le az igék ellentétes jelentésű párját! Mindegyikben legyen hosszú mássalhangzó!

10.

esteledik

leül

siet

beszél

kiabál

virít

a) Olvassátok fel egymásnak helyes kiejtéssel a szóoszlopokat! Figyeljétek meg, mi
a különbség a szavak kiejtése és a leírása között!

szálljon
repüljenek
álljatok
guggoljunk le

fonja be
loccsanjon
hunyjon
üzenjetek

hagyjuk
ébredjetek
fogyjon
maradj

kiáltják
oltjuk
szólítja
készítjük

b) Diktáljátok le egymásnak az egyik oszlop szavait!

11.

a) Olvasd fel a szavakat helyes kiejtéssel!
kergetsz, hallgatsz, elfeledsz, csapkodsz, szeretsz, szedsz,
sütsz, csüggedsz, faggatsz, tévedsz
b) Másold le a szavakat az igető utolsó mássalhangzója szerint csoportosítva!
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12. a) Olvassátok el Rostás-Farkas György Erdei játék című versét! Beszéljétek meg, hogyan kell ezt a játékot játszani!
Gyertek ide, gyerekek,
karikába gyűljetek,
fogjátok meg a kezem,
forduljatok mind velem!
Számoljuk ki, mennyi tíz,
az erdőbe menj te is,
daloljuk mind: – karika,
forduljon ki Marika!
Számolgassunk, daloljunk,
egyszerre leguggoljunk,
körbe-körbe szaladjunk,
újra tízig számoljunk!
(Győri László fordítása)

b) Keresd meg az igéket a vers szövegében! Írd le őket az általad választott szempont
szerint csoportosítva!
c) Keretezd be a leírt szavak közül az igekötős igéket!

13.

a) Figyeljétek meg a következő igepárok helyesírását! Mit tapasztaltatok? Beszéljétek meg!
csíp – csipked
ír – iratkozik
gyúl – gyullad

sír – sirat
búj – bujkál
húz – huzigál

bíz – biztat
fúr – furkál
dűl – dülöng

b) Másold le az igéket a helyesírásuk szerint csoportosítva!

14.

a) Oldd meg a helyesírási lottót! Válaszd ki és írd le annak az öt igének a sorszámát,
amelyet ly betűvel kell kiegészíteni!
1. ha__lít

5. moso__og

9. gömbö__ít

2. sü__ed

6. __avít

10. tá__ékoztat

3. __elent

7. __ukaszt

11. befe__ez

4. __árkál

8. za__ong

12. he__ettesít

b) Ellenőrzés után diktáljátok le egymásnak a kiegészített igéket soronként!
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Mit tudsz az igékről?
1.

Idézzétek fel az igéről tanultakat!

Cselekvés (áll, játszanak)

Egyes szám (ülök, ülsz, ül)

Történés (hull, ellepte)

Többes szám (ülünk,
ültök, ülnek)

Létezés (van, lesz, nincs)
Jelentése

Ragozása
Az ige

Igeidők
Jelen idő
(néz, csúsznak, szánkózz)
Múlt idő
(nézett, csúsztak, fáztunk)
Jövő idő
(nézni fog, csúszni fognak)

Helyesírása
Az -ul, -ül végű igék
(tanul, készül)
Az -ít végű igék
(épít, készít, fordít)
Az igekötős igék írása
(kinyitja, nyitja ki, ki is nyitja
meglátja, látja meg, meg sem látja
behozza, hozza be, be ne hozza)

2. a) Versenyezzetek! Gyűjtsetek igéket a betűsorból! A betűk sorrendjén ne változtassatok!

elegítoldoboldogít
restekintegeterelm
e
k
i
z
s
l
a
s
a
olv
b) Írd le a megtalált igéket!
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3.

a) Olvasd el Lackfi János A szél hőstettei című versének részletét! Beszéljétek meg,
milyen kárt tud okozni a szél!
Ma délután váratlanul
az égbolt hipp-hopp elborult,
jeget fröcskölt, havat köpött,
még ilyen égiháborút!
A duhaj szél nekieredt,
villanydrótokon hegedült,
és kicibált pár nagy fenyőt,
mely aztán a tetőkre dűlt.
b) Olvasd el az alábbi feladatokat! Válassz közülük egyet, és azt oldd meg!
A) Keress a szövegben múlt idejű igéket! Írj le közülük ötöt! Írd át a múlt idő jelét
színessel!
B) Keress a szövegben igéket! Írd le őket a következő csoportosításban!

Igekötő nélküli igék

Igekötős igék

		
C) Az igék átalakításával olvasd fel a szöveget jelen időben!
D) Keresd meg az igéket a szövegben! Alkoss velük egy új történetet!
E) Keresd meg a három szótagú igéket a szövegben! Készíts vonalrejtvényt ezekkel a szavakkal!

Így készíts vonalrejtvényt!
Írd le egy-egy szó betűit egymás alá a füzetlap bal
E
T
oldalára, azután ugyanezeket a betűket a jobb oldalra
L
L
is, de fordított sorrendben!
U
Ezután soronként dolgozz! Keress minél hosszabb B
szavakat úgy, hogy a sor elejére írt betűvel kezdődjön O
R
a szó, a sor végén lévő pedig az utolsó betűje legyen!
O
R
Ha egy olyan sorhoz érsz, amelynek betűihez nem
B
U
találsz szót, azt a sort hagyd üresen!
L
L
Mindegyik sor többféleképpen is kiegészíthető, de az
E
a cél, hogy minél hosszabb szót illessz a betűpárokhoz. T
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4. a) A következő utónevek mindegyike igével kezdődik, vagy igére végződik. Keresd
meg, majd írd le ezeket az igéket! Ügyelj a helyesírásra!
Adrián, András, Arnold, Artúr, Bánk, Dömötör, Elemér, Félix,
Gellért, Győző, Jácint, Jenő, Kapisztrán, Kelemen, Kenéz, Kornél,
Kötöny, Lázár, Lénárt, Lóránt, Lőrinc, Marcell, Márton,
Megyer, Olivér, Rómeó, Szabolcs, Vilmos, Zsigmond, Zsolt
b) Foglald mondatba a leírt igéket! Írj le közülük hármat! Alkothatsz belőlük egy rö
vid szöveget is.

5. Az alábbi rejtvények megfejtése egy-egy ige. Írd le a megoldásokat!

R

—ű

Z

gy

6. Keress a meghatározások alapján olyan igéket, amelyekben egy-egy állatnév bújik meg!
Segítenek a képek.
Például: Kényeskedve megy: pipiskedik.
Gyerekesen viselkedik, butáskodik: csacsiskodik.

Harciasan viselkedik.

Cifra ruhában tetszeleg.

Csámpásan jár.

Kitartóan gyalogol.
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A melléknév

Beszélgessetek a képről!
Gyűjtsetek
olyan szavakat, amelyek a képen látható élőlények, tárgyak tulajdon

ságát nevezik meg!
Mondjatok a képről olyan szópárokat, amelyek jelentése ellentétes!
Milyen rokon értelmű szavak jutnak eszetekbe a képről? Mondjátok el!
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1.

a) Olvasd el a következő szövegrészletet! Folytasd tovább a mesét!
Messze, az Óperenciás-tengeren is túl, egy régi, rozoga kis kunyhóban élt egy szegény halász kapzsi,
gonosz feleségével.
Egy napon szép halat fogott az öreg.
– Eressz el engem, jóember, hálából teljesítem minden kívánságod! – mondta a hal. A jószívű öreg halász
visszaengedte a vízbe, s aznap hal nélkül ment haza.
b) Vizsgáld meg, mit fejeznek ki a szövegben a kiemelt szavak!
c) Válaszolj a következő kérdésekre tulajdonságokat jelölő szavakkal a szöveg alapján!
Milyen a halász?

2.

Milyen a felesége?

Milyen a kunyhó?

a) Gyűjtsetek mindegyik képhez két-két olyan szót, amelyik a rajzon látható élőlény
vagy élettelen dolog tulajdonságát fejezi ki!

b) Alkossatok mondatokat a gyűjtött szavak és a képek felhasználásával!

3.

A külső tulajdonságokat érzékszerveinkkel érzékeljük. Válaszoljatok a kérdésekre!
Milyen tulajdonságokat érzékelhetünk
a szemünkkel? 		

a fülünkkel?

a nyelvünkkel?		

a tapintásunkkal?

az orrunkkal?

4.

a) A következő mondatokat egy diák mondta az osztálytársairól. Milyen tulajdonságokra következtetsz belőlük?
Kriszti mindenre azonnal talál megoldást.
Ádám csendesen visszahúzódik, sohasem dicsekszik.
Máté nem ijed meg semmitől, határozottan viselkedik.
b) Mutasd be az egyik osztálytársadat tulajdonságot jelölő szavak felsorolásával!
Gondolj a külső és belső tulajdonságaira! A többiek találják ki, hogy ki ő!

86

nyelvtan3.indd 86

2016. 05. 20. 10:19

A melléknév élőlények, élettelen dolgok tulajdonságát megnevező
szófaj. (Például: bátor, sima, eszes.)

5. a) Figyeld meg az egy sorban található melléknevek jelentését! Keresd meg köztük
a kakukktojást! Indokold a választásodat!
ostoba, buta, kegyetlen, együgyű, balga
idős, vén, agg, bölcs, koros
furfangos, elbizakodott, ravasz, csalafinta, agyafúrt
b) Másold le azokat a mellékneveket, amelyekben hosszú magánhangzó van!

6.

Cseréld ki a mondatokban a mellékneveket ellentétes jelentésűre! Írd is le az átalakított mondatokat!
Gréta ceruzája tompa.

Ez a cukorka nagyon édes! Jé, de nehéz az iskolatáskád!

7. a) Bővítsd a következő mondatokat minél több melléknévvel!
A királylány sorra kikosarazta kérőit.
A király maga elé hívatta a legényt.
A fiú megköszönte a tanácsot.
A vándorlás után elérkezett a szikla tövébe.
A barlangban sárkány lakott.
b) Írd le a kibővített mondatokat, és húzd alá bennük a mellékneveket!
A melléknevek változatosabbá, választékosabbá teszik beszédünket és írásunkat. Segítenek, hogy pontosabban tudjuk kifejezni a mondanivalónkat.

8.

a) Olvassátok el Karsai Ervin Mikor kicsi fiú voltam című versét! Beszélgessetek
a tartalmáról!
Mikor a vásárba mentem,
Mikor kicsi fiú voltam,
magamnak kis zsákot vettem.
kalapot, szép zöldet hordtam.
Kap kenyeret, aki éhes –
Nem kísértek kínok, gondok,
légy szerencsés, egészséges!
szerencsés voltam és boldog.
(Simor András fordítása)

b) Keresd meg a mellékneveket a vers szövegében! Írd le őket az általad választott
szempont szerint csoportosítva!
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A melléknév fokozása
1.

a) Olvasd el a következő mondatokat! Keresd meg a járművek közös tulajdonságát!

A motorkerékpár gyors jármű.
			
A versenyautó gyorsabb nála.
							A repülőgép a leggyorsabb közülük.
b) Hasonlítsd össze a járműveket közös tulajdonságuk alapján a kiemelt melléknevek segítségével!

2.

a) Figyeljétek meg a táblázat szavaiban, hogyan fejezhetjük ki a tulajdonságok mértékét!
Alapfokú melléknév
nagy
magas
alacsony

Középfokú melléknév
nagyobb
magasabb
alacsonyabb

Felsőfokú melléknév
legnagyobb
legmagasabb
legalacsonyabb

b) Hasonlítsátok össze a képen látható gyerekeket! Ki az alacsonyabb, ki a magasabb?
Alkossatok minél több mondatot róluk a táblázat szavainak felhasználásával!
András

Éva

Zoltán

Kornél

A tulajdonságok mértékét a melléknév fokozásával fejezzük ki. Háromféle fokozatot különböztetünk meg: alapfok, középfok, felsőfok.
A középfok jele a -bb. (Például: olcsóbb, hiúbb.) A melléknév felsőfokát a leg- szócska és a -bb jelöli. (Például: legolcsóbb, leghiúbb.)
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3.

a) Több olyan melléknév van, amelyiknek a fokozott alakjában megváltozik a szótő.
Figyeld meg, hogyan változik a szótő a következő melléknevekben!
szép
hosszú

legszebb
leghosszabb

szebb
hosszabb

b) Írd le a következő alapfokú mellékneveket, majd írd melléjük a középfokú alak
jukat! Hasonlítsd össze a szópárokat! Mi változott? Írd át színessel!
lassú

4.

jó

kicsi

bátor

könnyű

nehéz

bő

a) Olvassátok el a következő közmondásokat! Értelmezzétek a jelentésüket! Segítségetekre lehet O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.
Az egyenes út a legrövidebb.
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
A jó barát drágább az aranynál.

Szebb a foltos, mint a rongyos.
A könyv a legjobb barát.
A becsület a legdrágább kincs.

b) Keresd meg a mellékneveket a közmondásokban, és írd le őket csoportosítva!
Alapfokú melléknév

Középfokú melléknév

Felsőfokú melléknév

c) Írd át színessel a középfok és a felsőfok jelét a lemásolt melléknevekben!

5.

a) R
 endezd a megadott szótagokat úgy, hogy felsőfokú melléknév legyen belőlük!
Írd le szótagolva a szót!
-csóbb -ol- leg-

-jabb -ú- leg-

-é- leg- -de- -sebb

b) Figyeld meg a szótaghatárokat a leírt melléknevekben!
A felsőfokú mellékneveket a leg- és a melléknév találkozásánál
választhatjuk el. (Például: leg-okosabb, leg-érettebb, leg-olcsóbb).

6. a) Melyik szó nem illik a sorba? Keresd meg a kakukktojást! Indokold a választásod!
legerősebb, legeszesebb, legügyesebb, legeltet, legöregebb, leglassabb
b) Írd le szótagolva a felsőfokú mellékneveket! Alkalmazd az előző szabályt!
c) A lkossatok mesét, amelynek a szereplőire illenek az a) feladat mellékneveivel kifejezett tulajdonságok!
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A melléknevek helyesírása
1.

a) Olvasd el Devecsery László Lassú táncot című versét!
Lassú táncot jár a szél,
sűrű lomb közé betér.
Ágak között muzsikál,
ifjú tavasz táncot jár,
zene és tánc gyönyörű,
ez a világ nagyszerű.
b) Írd ki a versből a mellékneveket! Karikázd be a szóvégi magánhangzójukat! Ismételd át a helyesírásukról tanultakat!

2.

a) Írd le a szóvégi magánhangzók szerint csoportosítva a következő mellékneveket!
keserű, hiú, bő, jó, apró, alsó, egyszerű, szomorú,
karcsú, hátulsó, egyenlő, önálló, szigorú
b) Írd át színessel a leírt melléknevek utolsó betűjét! Fogalmazd meg a szabályt megfigyelésed alapján!
c) Olvasd fel helyes kiejtéssel az a) feladat szavait!
A melléknevek végén az -ó, -ő és az -ú, -ű hosszú. (Például: jó, bő,
szigorú, gömbölyű.)

3.

a) A lapra szállt fecskéktől nem látszanak a j hangot jelölő betűk a melléknevekben.
Írd le őket helyesen kiegészítve!
esé
ú

es,
ószívű, ünnepé es, kedé es, fo ékony, za os,
,
ókedvű, komo ,
ukas, sú os, sa tos, he es,
mé , ha lékony, if ú, i edős, gömbö ű, dö fös

b) Alkossatok szókapcsolatokat! Keressetek olyan mellékneveket az a) feladatból, amelyek tulajdonságai lehetnek az alábbi főneveknek!
… zokni

… pogácsa

… uraság

… csomag

… ág
… színész

… gyerekek
… válasz

… legény
… víz

c) Foglald mondatba a szószerkezeteket!
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4. a) Válaszolj a kérdésekre hosszú mássalhangzós melléknevekkel!
Milyen
az égbolt felhőtlen éjszakán?
a hal teste?
lehet a labda?
állat a csiga?
a gyöngyvirág?
a sírdogáló gyerek szeme?
a Balaton vize szeles időben?
b) Írd le emlékezetből a gyűjtött mellékneveket! Írd át színessel a hosszú mássalhangzókat!

5.

a) Figyeld meg, hogyan toldalékolhatjuk a mellékneveket!

Milyen?
kócos
szelíd
mosolygós
friss

Hogyan?
kócosan
szelíden
mosolygósan
frissen

b) Olvasd el a mondatokat! Hol hangozhattak el?
Eddzetek szorgalmasan!
Szabályosan hajtsátok végre a feladatokat!
Gyorsan fussatok!
Ügyesen cselezzétek ki az ellenfelet!
Pontosan célozzatok!
c) Keresd meg a mondatokban a Hogyan? kérdésre válaszoló toldalékos mellékneveket! Írd is le őket!
d) Válaszd le függőleges vonallal a szótőt a toldaléktól a leírt szavakban!
e) Sportolsz-e rendszeresen? Mondd el, neked milyen tanácsokat ad az edződ!

6. a) Olvasd el a következő mellékneveket! Figyeld meg a szavak kiejtését! Melyik szóban hangzik hosszan, melyikben röviden a -bb? Vajon miért?
szebben – szebbnél
b) Indokold meg a helyesírásukat! Foglald mondatba a szavakat!
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Mit tudsz a melléknévről?
1.

Idézzétek fel a melléknévről tanultakat!

Felsőfok
(legügyesebb,
legjobb)

Középfok
(ügyesebb, jobb)
Alapfok
(ügyes, jó)

Fokozása
A melléknév
Helyesírása

Tulajdonságot
megnevező szó.
(ízletes, fürge,
szép, okos)

Az -ó, -ő végű melléknevek
(forró, kiváló, bő, kitűnő)
Az -ú, -ű végű melléknevek
(hosszú, savanyú, gyönyörű, könnyű)
Az -an, -en toldalékos melléknevek
okos|an,
(okos
kedves
kedves|en,
friss
friss|en)

2. a) Alkoss szóláncot melléknevekkel!
szép – piros – sárga – a…
b) A lkoss három szóból álló szóláncot úgy, hogy az első ige, a második főnév, a harmadik melléknév legyen!
Így:

olvas

sor

rendes 		

szól

labda

alacsony

3. Illessz a megadott szavak elé egy betűt úgy, hogy mellékneveket kapj!
kos, ürge, ágy, ék, ösvény
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4.

a) Jegyezd meg a következő szavak helyesírását!
helyes
pelyhes
ijedős

pikkelyes
folyékony
lyukas

súlyos
zajos
selymes

olajos
tavalyi
gömbölyű

újabb
mélyebb
bájos

b) Olvasd el az alábbi feladatokat! Válassz közülük! A feladatmegoldáshoz csak az a)
feladat szavait használd!
A) Keresd meg a következő melléknevek ellentétes jelentésű párját!

helytelen, régebbi, sekélyebb, könnyű, szögletes
B) Keresd meg a következő melléknevek rokon értelmű párját!

nehéz, bátortalan, elbűvölő, bársonyos, lármás
C) Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő melléknévvel!
A kiásott gödör 2 méternél
A fogorvos kitisztítja és betömi a

.
fogat.

A labda, a golyó és a szappanbuborék alakja is
Az
A

.

magvak (dió, mandula, tökmag) finom ropogtatnivalók.
kismadarak testét apróbb, puha tollak borítják.

D) Melyik melléknévre gondoltam? Találd ki a meghatározások alapján!
Előző évi.

Pikkelyekkel borított.

Puha, bársonyos.

Hangosan, lármásan viselkedő.

Nem légnemű és nem is szilárd halmazállapotú.
E) Magyarázd meg a következő melléknevek jelentését!

helyes, olajos, tavalyi, ijedős, lyukas
F) Keresd meg a következő címszavakat a Szóbúvárban!
Olvasd el a hozzájuk tartozó szócikkeket!

cseppfolyós, sekély, pikkely
Tegyél fel valamelyik szócikkhez kérdéseket!
Idézd szó szerint valamelyik szócikk mondatát!
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5. a) Cseréld ki a megadott szavak első betűjét egy másikra úgy, hogy melléknevet kapj!
fiú
kakas
zakó

hús
szarka
konda

kép
város
vágy

ruha
borz
mén

b) Írj le a megalkotott melléknevek közül minél többet emlékezetből!

6. Fejezzétek ki egy-egy melléknévvel a következő szólások tartalmát!
Savanyú képet vág.

Szikrát szór a szeme.

Fenn hordja az orrát.

Még a szeme sem áll jól.

7. Az alábbi rejtvények megfejtése egy-egy melléknév. Írd le a megoldásokat!

-k

o
8.

s

6

OS

a) Hallottál már a Vad Bandáról? Olvasd el az ebben a csapatban focizó gyerekekről
szóló mondatokat! Milyennek ismerted meg őket az olvasottak alapján?
Fábi a világ leggyorsabb jobbszélsője, és a vadság mintaképe. Rá mindig ezer százalékban számíthatok.
Márk őstehetség. Született kapus. Aki neki gólt lő, bekerül a rekordok könyvébe, és soha többé nem kerül ki
onnan.
Maxi nem túl bőbeszédű. Ő a tettek embere, és ha meglövi a lasztit, az olyan, mint egy bombatámadás. A lövése annyira erős, hogy képes Márkot a labdával együtt
a hálóba röpíteni.
b) Keress mellékneveket a mondatokban! Írd le őket csoportosítva!
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Ismételjünk!
1.

a) Beszélgessetek a képről!
b) Fejezd be a megkezdett mondatokat a kép alapján! Írd is le őket! Ügyelj a mondatvégi írásjelek helyes használatára!
Hurrá, …
Bárcsak …
Ne fürödj …
Mikor …
A tó partján …
c) Gyűjts a kép alapján különböző szófajú szavakat! Írd le őket csoportosítva!
Főnevek

Melléknevek

Igék

d) Alkossatok rövid történetet a gyűjtött szavak felhasználásával!

2.

a) Mit fejeznek ki a mondatok zölddel írt szavai?
Nevezd meg a szófajukat!
Fürgén robog a gyermekvasút a budai hegyekben. Az egyenruhás kis vasutasok komolyan
végzik munkájukat az állomásokon és a vonaton.
Lombos fák hajladoznak a sínek mellett. Madárdaltól hangos a vadvirágos erdő.
b) Utaztatok már gyermekvasúton? Beszélgessetek
róla, hogy kik teljesítenek ott szolgálatot!

3. a) Tagold függőleges vonallal szavakra a következő mondatot, majd írd le helyesen!
KINIZSIPÁLSZEGÉNYESBATYUJÁVALELINDULTNAGYVÁZSONYBÓLBUDÁRA
b) Mit tudtok Kinizsi Pálról? Mondjátok el!
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4. a) Olvasd el Leksa Manush [ejtsd: leksza manus] Mondd meg, fiam… című versének
részletét! Állapítsd meg a kiemelt szavak szófaját!
Mondd meg, fiam, rendesen:
Kié ez a rengeteg?

A mókus az. Ott repül.
A lomb között penderül!

Görbe hátú medve lakja
És a farkas – lelke rajta…

S ki kakukkol óraszám?
Hát a kakukk, bácsikám.

Meg a gyáva nyulacska –
Máris remeg a csacska!

Számolja, hogy: „Egy, kettő,
Minden percünk veszendő.”

És ki ugrál odafenn,
Mogyoró a keziben?

(Szegő László fordítása)

b) Másold le egymás alá a szövegben kiemelt szavakat, és írd melléjük a rokon értelmű megfelelőjüket!
c) Érdekesség, hogy a költő tizennégy nyelven beszélt. Mi a soknyelvűség előnye?
Beszéljetek róla!

5. Soronként haladva keresd meg a kakukktojást! Indokold a választásodat!
utca, tanya, város, Budapest, falu
havat, akarat, vadat, békét, ceruzát
lebeg, leég, lemos, lenéz, leír
ablak, versek, lepkék, könyvek, betűk
kerek, nyalánk, falánk, pufók, titok
erősebb, kisebb, inkább, lassúbb, frissebb
számolt, nevet, búsult, nézett, evett
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A 3. osztályban tanult fogalmak
azonos alakú szó ◆ Azonos alakúnak nevezzük azokat a szavakat, amelyek azonos hangsorból, betűsorból állnak, de a jelentéseik között nincs kapcsolat.
ellentétes jelentésű szavak ◆ Az ellentétes jelentésű szavak jelentése egymással ellentétben áll.
felkiáltó mondat ◆ A felkiáltó mondattal indulatainkat, érzéseinket (örömünket, fájdalmunkat, meglepődésünket, ijedtségünket stb.) fejezzük ki. Írásban a felkiáltó mondat végére felkiáltójelet teszünk.
felszólító mondat ◆ A felszólító mondattal kérünk, parancsolunk, felszólítunk vagy tiltunk. Írásban
a mondat végére felkiáltójelet teszünk.
főnév ◆ A főnév olyan szófaj, amellyel élőlényeket, tárgyakat vagy gondolati dolgokat nevezünk meg.
A főnévnek két fajtája van: a köznév és a tulajdonnév.
főnévi igenév ◆ Az igéből alkotott -ni végződésű szavak
szófaja főnévi igenév.
ige ◆ Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj.
igei személyrag ◆ Az igék ragozhatók. Az ige személyragja megmutatja a cselekvő számát és személyét.
igeidő ◆ A magyar nyelvben három igeidőt használunk:
múlt, jelen és jövő időt.
igekötő ◆ Az igekötő módosítja az ige jelentését. A leggyakoribb igekötők: be, ki, le, fel, meg, el, át, rá, keresztül, ide,
oda, szét, össze, vissza.
jelen idejű ige ◆ A jelen idejű igék azt fejezik ki, hogy a
cselekvés, történés, létezés most megy végbe.
jövő idejű ige ◆ A jövő idejű igealakokat akkor használjuk,
amikor a cselekvés, a történés még nem következett be. A
jövő idejű igealak főnévi igenévből és a fog segédigéből áll. A jövő időt kifejezhetjük jelen idejű igével
és egy jövőre utaló szóval is, illetve jelen idejű igével.
kérdő mondat ◆ A kérdő mondattal kérdezünk, tudakozódunk, érdeklődünk. Írásban a kérdő mondat
végére kérdőjelet teszünk.
kijelentő mondat ◆ A kijelentő mondattal érzelem nélkül közlünk, kijelentünk, megállapítunk valamit. Írásban a kijelentő mondat végére pontot teszünk.
kötőhangzó ◆ A szótő és a toldalék között lévő magánhangzót kötőhangzónak nevezzük. A kötőhangzó megkönnyíti a toldalékos szavak kiejtését.
köznév ◆ A főnév egyik fajtája. A köznév több hasonló élőlény, tárgy, gondolati dolog közös neve.
Írásban a közneveket kis kezdőbetűvel írjuk.
melléknév ◆ A melléknév élőlények, élettelen dolgok tulajdonságát megnevező szófaj. A tulajdonságok mértékét a melléknév fokozásával fejezzük ki.

97

nyelvtan3.indd 97

2016. 05. 20. 10:20

melléknév fokozása ◆ A tulajdonságok mértékét a melléknév fokozásával fejezzük ki. Háromféle
fokozatot különböztetünk meg: alapfok, középfok, felsőfok. Az alapfokú melléknévnek nincs jele. A
középfok jele a -bb. A melléknév felsőfokát a leg szócska és a -bb jelöli.
mondat ◆ Gondolatainkat mondatokkal is kifejezhetjük. Beszédünkben a mondat kezdetét és végét
hanglejtésünkkel érzékeltetjük. Írásban a mondatot nagybetűvel kezdjük, a végére írásjelet teszünk.
mondatfajta ◆ Beszédünkben és írásunkban közlünk, kérdezünk, felkiáltunk, kérésünket, óhajunkat
mondjuk el másoknak. Ezeket a beszélői szándékokat különböző mondatfajtákkal (kijelentő, kérdő,
felkiáltó, felszólító vagy óhajtó mondattal) fejezzük ki. Beszédünkben a különböző mondatfajtákat
hanglejtésünkkel érzékeltetjük. Írásban mondatvégi írásjellel (pont, kérdőjel, felkiáltójel) jelöljük a
mondat fajtáját.
múlt idejű ige ◆ A múlt idejű ige azt kifejezi ki, hogy a cselekvés, történés, létezés már végbement,
megtörtént. A múlt idő jele magánhangzó után a -tt, mássalhangzó után a -t.
óhajtó mondat ◆ Az óhajtó mondattal kívánságainkat, óhajunkat, vágyainkat fejezzük ki. Írásban az
óhajtó mondat végére felkiáltójelet teszünk.
rokon értelmű szavak ◆ Ha a szavak jelentése azonos vagy nagyon hasonló, rokon értelmű szavaknak nevezzük őket.
személyes névmás ◆ Az én, te, ő, mi, ti, ők személyes névmások. Személyek nevét helyettesítik.
szófaj ◆ A szavakat közös tulajdonságaik alapján csoportokba sorolhatjuk. Ezeket a szócsoportokat
szófajoknak nevezzük.
toldalék ◆ Beszédünkben gyakran toldalékot kapcsolunk a szóhoz. Egy szó több toldalékot is kaphat.
A toldalékot egybeírjuk a szótővel.
többjelentésű szó ◆ Többjelentésűnek nevezzük azokat a szavakat, amelyek azonos hangsorból, betűsorból állnak, és a jelentéseik között kapcsolat van.
tulajdonnév ◆ A főnév egyik fajtája. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető neve. A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.
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Tollbamondásszövegek
A mondatfajták
1. Szeretem a méhek muzsikáját. Ezek a szorgalmas munkások buzgón szedik a mézet. Kinek szedik?
Maguknak. Ki eszi meg? Az emberek. Te is, én is és a többiek. A méhek megkeresik a nektárral teli
virágokat. Aztán lassú repüléssel cipelik haza édes terhüket. Napszállat után a kas népe fáradtan tér
nyugovóra.
2.Menjünk kirándulni az őszi erdőbe! Talpunk alatt nagyot reccsennek a száraz gallyak. Nini, ott
egy őz szalad! Hű, de kecses a mozgása! Bárcsak közelebb jönne hozzánk! Az őz nagyon félénk
állat. Nem szívesen megy az ember közelébe. Néhány kecses szökkenéssel eltűnik a sűrűben.
3. Nicsak, egy gyík! Jaj, de gyönyörű! Láttál-e már valaha ilyen pici, zöld gyíkot? A színe világos levélzöld, szinte világít a kövön. De szeretném megfogni! Bárcsak a kezem között tarthatnám egy kicsit!
Ne bántsd szegény kis állatot!
A főnév
4. A gólyák elmentek. István napján láttam őket utoljára a mezőn. Nem halásztak, csak álldogáltak
a fűben. Később sok gólyát láttam a magasban. Odafenn keringtek a falu fölött. Lenéztek a vidékre,
aztán elszálltak a messzeségbe.
5. A z oroszlánt az állatok királyának is nevezik. Hatalmas erejű állat. Falkákban vadásznak a zsákmányra. A nőstények ügyesebb vadászok, mint a hímek. A hím oroszlánt sörényéről lehet felismerni.
A kis oroszlánkölykök kedvesek, játékosak. Olyanok, mint a kismacskák.
6. A széncinege nevét fejének és nyakának nagyon fényes fekete színéről kapta. Hazánkban szinte minden fás, bokros helyen megtalálható. Természetes vagy mesterséges faodúban telepszik meg. Az üreg
aljára mohából és állati szőrökből puha fészket készít.
7. Magyarország Európában található, a Duna és a Tisza folyók mentén. Hazánkat a Duna kétfelé osztja.
A folyamtól nyugatra a Dunántúl, keletre pedig az Alföld terül el.
8. Tihany a Balaton legszebb ékessége. Három oldalról a tó víztükre öleli körül. Tihanyból rövid idő
alatt eljuthatunk Balatonfüredre.
9. A Balaton környéke tele van híres várromokkal. Ezek közül az egyik Nagyvázsony, Kinizsi Pálnak,
Mátyás király legendás hírű törökverő hadvezérének egykori lakóhelye.
10. Kinizsi Pál egy nappal később szegényes batyujával el is indult Budára. Nem búcsúzott el senkitől,
csak édesapjától, aki nehéz szívvel engedte el. De az öreg maga is harcolt Hunyadi János seregében,
hogy tarthatta volna vissza fiát Mátyás szolgálatától.
11. A szajkó az erdő első számú őre, hangjára madarak, mókusok, nyulak egyaránt felfigyelnek. A madár
most leszáll a hóra. A lábnyomok mellett jól látszanak a szárnyhegyek lenyomatai is.
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12. A mocsári teknős eléggé ritka és félénk állat. Tavak, mocsarak és csatornák lakója. Éjszaka vadászik. Halakat, békákat, gőtéket, vízi rovarokat, csigákat és férgeket zsákmányol.

Az ige
13. Sötét felhők gyülekeznek az égen. Nemsokára hatalmas vihar lesz. Már villámlik és dörög az ég.
Az eső is zuhogni kezd. Ömlik, mintha dézsából öntenék. A viharos szél rázza, tépázza a fák
ágait. Jobb ilyenkor a barátságos szobában.
14. Itt a tél. Egyre rövidebb ideig süt a nap. Az éjszakák hosszabbak, a nappalok rövidebbek. Hideg
van. A hőmérő higanyszála gyakran a fagypont alá süllyed. Az itt telelő madarak nehezen találnak eleséget. Segítségre, gondoskodásra van szükségük. Gondolsz-e az éhes madárkákra?
15. Attila király egyszer különöset álmodott. Azt álmodta, hogy meghasadt az ég. Leszállt belőle egy
ősz vitéz. Kardot kötött a király oldalára.
16. A földesurat csak estefelé találták meg az emberei. Belebetegedett a verésbe. Meghallotta ezt
Ludas Matyi. Felöltözött doktori gúnyába, felment a kastélyba. Bejelentette magát, hogy külső
országbeli csodadoktor, s jó pénzért meggyógyítja az uraságot.
17. 
Tavasszal kizöldül az erdő. A frissen kikelt hernyók már pusztítják is a zsenge leveleket.
A téli álmot alvó állatok felébrednek. A költöző madarak visszatérnek. A madarak többet énekelnek. Szinte muzsikál az erdő ilyenkor. Virágba borulnak a fák és a bokrok. Hamarosan megjelennek a szorgalmas méhek is. A tavaszi napsugár bizonyára benneteket is kicsalogat az erdőbe!
18. A lovagi torna mindig is nagy esemény volt. Közelről és távolról csak úgy özönlöttek rá az emberek.
A győztest nemcsak tisztelet és dicsőség övezte, de értékes díjakat is nyerhetett. A lovagi torna után
nagy lakoma várta a vendégeket. Az asztal roskadozott a rengeteg finomságtól.
A melléknév
19. Pirivel szeretek játszani. Ő a szomszédék kislánya. Vékony, fekete kislány, kurta hajfonatában
nagy, piros szalag. Sárika más. Sárika szőke, kék szemű, és mindig igazgatja magát.
20. Egy napon újra megjelent az erdőben. Anyja igen büszke és boldog volt ettől a látogatástól. Azt
várta, hogy mindenki elismerje, az ő fia a legokosabb, a legtehetségesebb és a legjobb őzgyerek.
21. A füvek számos helyen jobban növekednek a fáknál, mert kevesebb vízzel is beérik. A fű legnagyobb része a gyökér, a föld alatt marad. Száraz időben a fű nyugalmi állapotba kerül, és mindjárt
feléled, amikor megjön az eső.
22. A nyár a legélénkebb évszak az erdő életében. A sűrű lombsátor eltakarja a fészkelő madarakat.
A kis madárkák szorgosan táplálják fiókáikat. Rengeteg kártékony rovart pusztítanak el ilyenkor. Az őzgidák a nyár elején jönnek a világra. Pöttyös bundájuk szinte láthatatlanná teszi őket.
A rókakölykök gyakran játszanak az odújuk előtt. Játék közben erősödnek, ügyesednek. Csupa
nyüzsgés, vidámság a nyári erdő.
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Helyesírási szógyűjtemény
A főnév
Hosszú magánhangzó a szótőben
boríték, bőr, bőrönd, bútor, búza, csónak, csőr, csősz, drót, elmúlás, evőeszköz, fiók, fióka, főnév, főváros, gombóc, gúnya, gyík, híd, hírlap, hóember, hónap, hóvirág, hús, ígéret, kerítés, kívánság, kórház,
kút, lúd, mókus, mosópor, múzeum, műsor, nővér, nyúl, október, óra, óvoda, óvónő, ősz, őz, papír, pók,
pulóver, radír, rendőr, rím, róka, rózsa, színész, színház, szív, szúnyog, teknős, tűz, tyúk, tyúkól, újság,
úr, út, vasút, víz
Az -ó, -ő végű főnevek
ajtó, autó, barátnő, cipó, cipő, csengő, cső, dió, erdő, esztendő, felhő, folyó, folyosó, golyó, hajó, hintó,
hógolyó, holló, karó, kóró, költő, kunyhó, lépcső, levegő, ló, mogyoró, olló, öregapó, pókháló, ragasztó,
repülő, rigó, sütnivaló, szajkó, szitakötő, szőlő, tanító, televízió, tó, tűzoltó, űrhajó, zacskó, zsebkendő
Az -ú, -ű végű főnevek
ágyú, betű, billentyű, bosszú, bú, derű, emlékmű, fésű, fiú, fű, gyanú, gyűrű, gyűszű, háború, hattyú,
hegedű, kesztyű, kopoltyú, koszorú, odú, sarkantyú, söprű, szú, tanú, tű, vályú, varjú
Az -u, -ü végű főnevek
alku, anyu, apu, áru, bábu, batyu, daru, eskü, falu, gyalu, hamu, Icu, kakadu, kapu, kenu, kenguru, lapu,
menü, Pityu, revü, Samu, saru, satu, zsalu
Hosszú mássalhangzó a szótőben
állat, állomás, asszony, befőtt, billentyű, bosszú, bükkfa, csillag, csillagász, dallam, dinnye, dunna,
ellenség, forrás, futballista, függöny, gally, hattyú, holló, hullám, illat, kakukk, kanna, kotta, könny,
makk, megálló, meggy, mellény, menyasszony, mennydörgés, mennyezet, olló, orr, orvosság, összeg,
pikkely, pillanat, pillangó, puttony, szalonna, szappan, szempilla, szivattyú, szökkenés, toll, töltőtoll, ujj,
uzsonna, ünnep, váll, vessző, villa, villamos, vízcsepp
A j a főnevekben
ajándék, ajtó, díj, éjszaka, fürj, haj, hajnal, hajó, héja, jaguár, játék, játszótér, jegesmedve, joghurt,
juhász, máj, majom, papagáj, sajt, száj, szajkó, táj, talaj, tej, tejföl, tejszín, tojás, ujj, újság, űrhajó, vaj,
zaj, zsivaj
Az ly a főnevekben
állóhely, bagoly, bélyeg, bélyegző, bivaly, bolygó, csermely, csuklya, erkély, fogoly, folyam, folyó, folyosó,
furulya, gally, gereblye, gerely, gólya, golyó, harkály, hely, helyesírás, hógolyó, ibolya, jégpálya, kályha,
kastély, karvaly, király, korcsolya, kulcslyuk, lakóhely, lyuk, osztály, pálya, pályaudvar, petrezselyem,
pulyka, rejtekhely, sirály, súly, szabály, ülőhely, ünnepély, veszély
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Tulajdonnevek
Arany János, Bakony, Balaton, Békéscsaba, Börzsöny, Budapest, Bükk, Debrecen, Duna, Eger,
Esztergom, Győr, Hortobágy, Ipoly, Kaposvár, Kecskemét, Körös, Lánchíd, Magyarország,
Maros, Mátra, Mátyás király, Mecsek, Micimackó, Miskolc, Móra Ferenc, Nemzeti dal, Nemzeti
Múzeum, Nyíregyháza, Pécs, Petőfi Sándor, Sajó, Salgótarján, Sopron, Szeged, Székesfehérvár,
Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Tisza, Veszprém, Vuk, Zalaegerszeg
Az ige
Hosszú magánhangzó a szótőben
bólint, bőg, csíp, bújik, bújócskázik, búsul, csúszik, dúdol, dúl-fúl, dűl, előz, fejlődik, fogócskázik, főz, fúj, fűrészel, fűt, fűz, gőzöl, győz, gyújt, gyűjt, gyűlik, hív, húz, ígér, ír, kérődzik,
kezdődik, kísér, kíván, kóstol, megszívlel, múlik, nő, nyílik, nyújtózkodik, nyúl, nyúlik, őriz,
rúg, síel, sír, sírdogál, spórol, sóz, szánkózik, színez, szív, szól, szór, szunyókál, szűnik, úszik,
zúg
Az -ít végződésű igék
állít, borít, buzdít, csördít, díszít, épít, erősít, fényesít, fordít, gömbölyít, gurít, gyógyít, gyorsít,
hajlít, halkít, indít, javít, készít, lassít, lódít, melegít, merít, mozdít, nyerít, okít, ordít, pirosít,
rögzít, segít, szállít, szárít, szédít, szelídít, szépít, szólít, szundít, tanít, terít, tompít, veszít, virít
Az -ul, -ül végződésű igék
ámul, bámul, borul, búsul, csördül, derül, fésül, feszül, fordul, frissül, gurul, gyógyul, hegedül,
kékül, kerül, készül, kondul, merül, mozdul, őszül, pendül, perdül, pirul, repül, sárgul, sérül,
tanul, zöldül
Hosszú mássalhangzó a szótőben
áll, álldogál, ballag, berreg, billeg, bosszant, buggyan, cammog, csattog, cselleng, cseppen,
csörren, csurran, csügged, durran, faggat, forr, fullad, fonnyad, fröccsen, függ, füllent, füt�tyent, guggol, gunnyaszt, gyullad, hall, hallgat, hull, illatozik, illeszt, izzik, koppan, könnyezik,
kuruttyol, lebben, loccsan, mossa, pattan, pottyan, rázza, reccsen, roppan, suttog, száll, szállingózik, szállít, szégyell, szétpukkad, szökken, szunnyad, ujjong, ünnepel, varr, viccel, villámlik,
virrad, zöldell, zörren, zümmög
A j az igékben
ájul, befejez, bújik, bujkál, fáj, fejel, felejt, fúj, hajladozik, hajol, ijed, jajgat, jár, játszik, javít,
jegyzetel, jelent, jön, rajzol, nyújtózkodik, tájékoztat, zajong, zsivajog
Az ly az igékben
akadályoz, bélyegez, bolyong, engedélyez, folyik, folytat, helyettesít, helyez, hömpölyög, korcso
lyázik, lyukaszt, lyuggat, mosolyog, osztályoz, sompolyog, süllyed
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A melléknév
Hosszú magánhangzó a szótőben
borús, bús, bűnös, csíkos, csúf, csúnya, díszes, dús, erős, esős, felhős, fűzős, gőgös, gúnyos, hazudós,
híres, hűs, hűvös, idős, ijedős, ismerős, ízletes, kíváncsi, kócos, mosolygós, ócska, ódon, óvatlan, óvatos,
rút, síkos, sírós, sós, sürgős, szelíd, szőke, szőrös, szűk, új, víg
Az -ó, -ő végű melléknevek
alsó, apró, belső, bő, buzgó, egyenlő, felső, forró, hátulsó, hazaszerető, jó, kitűnő, kiváló, külső, olcsó,
önálló, szélső, utolsó
Az -ú, -ű végű melléknevek
bárgyú, bőkezű, domború, egyszerű, együgyű, felsőfokú, gömbölyű, gyönyörű, hiú, hosszú, ifjú, iszonyú, jóízű, jókedvű, jólelkű, jómódú, jószívű, karcsú, keserű, könnyű, középfokú, lassú, nagyszerű,
öncélú, sanyarú, savanyú, sűrű, szigorú, szomorú, szörnyű, vasorrú
Hosszú mássalhangzó a szótőben
agg, bosszús, csillagos, dallamos, finnyás, forró, friss, hallgatag, hullámos, hosszú, illatos, illedelmes,
kellemes, könnyes, könnyű, lassú, makkegészséges, pikkelyes, pöttyös, rettenetes, rossz, szappanos,
szellemes, szennyes, szeretetteljes, ünnepélyes, vasorrú
A j a melléknevekben
bojtos, fájdalmas, hájas, hajlékony, ifjú, ijedős, játékos, jeges, jó, jókedvű, jómódú, jószívű, olajos, pajkos,
sajtos, tejes, új, ujjatlan, vajas, zajos
Az ly a melléknevekben
bolyhos, dölyfös, esélyes, folyékony, gömbölyű, helyes, helytelen, hólyagos, homályos, kedélyes, komoly,
komolytalan, lyukas, mély, mosolygós, pikkelyes, rejtélyes, sekély, selymes, súlyos, szabályos, szívélyes,
terebélyes, ünnepélyes, veszélyes

A találós kérdések megfejtései
43. oldal: rák, gomba, hóesés
49. oldal: csiga, világítótorony, erdő
51. oldal: betű, kofa
lekvár, hintó
padló, korsó
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