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„Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened.”

(Füst Milán)

A tankönyv feladatai között könnyebben eligazodsz, ha figyelsz az itt látható jelekre.

Ezek alapfeladatok.

Gondolkodtató feladatok, a megoldáshoz törd a fejed.

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)

 O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)

 Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)

 Magyar szólások és közmondások (Gondolat Kiadó, Budapest)

 Hegedűs Ferencné: Szóbúvár (Apáczai Kiadó, Celldömölk)

Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk!
 A munkafüzet szerzői 

Kedves harmadik osztályos Tanuló!
Ebben a Nyelvtan és helyesírás munkafüzetben érdekes, vál-
tozatos feladatokat találsz. Megoldásukkal fejlesztheted a he-
lyesírásodat, és gyarapíthatod az anyanyelvi ismereteidet.

A feladatok elvégzése után mindig ellenőrizd a munká-
dat, és javítsd ki a helyesírási hibáidat! Ügyelj arra is, hogy  
a munkád áttekinthető, írásod pedig olvasható legyen!
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Ismételjünk!
a) Bontsd a szöveget mondatokra függőleges vonalakkal!

megkezdődött a tanév újra együtt az osztály a gyerekek 

örülnek egymásnak mindenki vidáman meséli a nyári 

élményeit hamarosan megkapják az új tankönyveket is

b)  Jelöld színessel a mondatok kezdőbetűjét, és tedd ki  
a mondatvégi írásjeleket!

c) Olvasd fel helyesen az előző szöveget!

d)  Másold le a szöveg utolsó mondatát! Írd a négyzetbe, hány szóból áll a leírt mondat!

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

a)  Írd le helyesen tagolva a következő mondatot! Ne feledkezz meg a mondatvégi 
írásjelről!

temilyenközlekedésieszközzeljutszelaziskoláig

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Válaszolj a leírt kérdésre! Írd le a mondatodat!

__________________________________________________________________________________

a) Alkoss a megadott szavak felhasználásával mondatokat! Írd is le őket!

nyolc, megszólal, a, órakor, csengő, iskolában, az

belép, néni, osztályba, a, az, tanító

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b) Hasonlítsátok össze a mondataitokat! Beszéljétek meg, mit tapasztaltatok! 

1. 

2. 

3. 
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a)  Pótold a hiányzó mondatvégi írásjeleket Osvát Erzsébet Zsémbes Zsófi ébredése 
című versrészletében! Miféle mondatfajtákat tartalmaz a versrészlet?

– Hol a zoknim 
Hol lehet 
Megették az egerek 
Már mióta keresem 
Sehol, sehol nem lelem 
(…)
Hát a cipőm, cipőm hol van 
Világgá ment nagy titokban 
Vagy csak bújócskázik velem 
Nosza, őt is kereshetem 

b) Olvassátok fel a versrészletet helyes hanglejtéssel!

c) Mi a véleményetek a vers szereplőjéről, Zsófiról? Beszélgessetek róla!

a) Alkoss egy-egy mondatot a megadott szavakból!

Eszter a fiók tesz a füzet

__________________________________________________________________________________

a polc levesz egy könyv

__________________________________________________________________________________

b) Mondd el, mit kellett tenned, hogy a megadott szavakból mondat legyen!

c) Húzd alá mondataidban a toldalékos szavakat! Jelöld függőleges vonallal a szótöveket!

a) Egészítsd ki a mondatokat a könyv szó toldalékos alakjaival!

Hanna egy ______________________ kapott ajándékba.

Sok szép mese található ebben a ______________________.

Hanna egy könyvjelzőt is tett a ______________________.

Este ebből a ______________________ olvasott fel az öccsének.

Az iskolában az új ______________________ mesélt barátnőjének, Évának.

b) Olvasd fel a kiegészített mondatokat!

c) Ismételjétek át a toldalékos szavak helyesírásáról tanultakat!

4. 

5. 

6. 
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a) Olvassátok el az alábbi találós kérdéseket! Mi a megfejtésük? Beszéljétek meg!

Veheted a boltban,         Jóllakatod előbb füzettel,
veheted az utcán,       tankönyvvel,
veheted a vásárban,         s fülön fogva viszed iskolába
veheted a pusztán,       reggel.
veheted napközben
és veheted este,      
de nem fizetsz érte     
soha egy fillért se. 

       

             Felhőből jön, földre ér,
             onnan hamar visszatér.

b)  Húzd alá a toldalékos szavakat a találós kérdésekben! Írj le közülük két-két példát 
a kérdéseknek megfelelően! 

Kit? Mit? ________________________________________________________________________

Honnan? Miből? ________________________________________________________________

Hol? ____________________________________________________________________________

Hová? ___________________________________________________________________________

Mivel? __________________________________________________________________________

c) Válaszd le függőleges vonallal a szótőt a toldaléktól a leírt szavakban!

a) Keresd soronként a kakukktojást! Indokold a választásodat!

 őzet, szeret, térképet, látcsövet, mézet, vizet

 erdőbe, görbe, bőröndbe, csőbe, vízbe, vödörbe

 boltban, padban, faluban, kasszában, jobban, bozótban

 ésszel, vízzel, füllel, szívvel, könyvvel, kedvel

b) Egészítsd ki a mondatokat! Válassz az a) feladat toldalékos szavai közül!

Bettina _____________________ önt a _____________________.

A sűrű ______________________________ megpillantottam egy _____________________.

Sára __________________________ a kezében ül a _____________________.

Attila _____________________ vett a ______________________________.

Ősszel az osztályunk egy közeli _____________________ kirándult.

Kicsiny magból terem,  
nem bír tekintettel. 
A királyt és koldust
tartja öltözettel.

Fekete kancsóból kiömlött a tej, 
fényesen folydogál, sosem folyik el.

7. 

8. 
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a)  Olvasd fel helyes kiejtéssel a keretben lévő szavakat! Húzd alá azokat, amelyek-
nek a leírása eltér a kiejtésétől!

   

b)  Írd a szavakat a megfelelő csoporthoz! Jelöld függőleges vonallal a szótőt és a tol-
dalékot!

 A kiejtés szerint írjuk A kiejtéstől eltérően írjuk

 vaj|jal, _______________________ fárad|jatok,___________________

 ______________________________ ______________________________

 ______________________________ ______________________________

 ______________________________ ______________________________

 ______________________________ ______________________________

 ______________________________ ______________________________

c)  Egészítsd ki a következő mondatokat! Válassz az a) feladat kiejtéstől eltérő helyes-
írású szavai közül!

El ne ______________________________ a futásban!

______________________________ egy homokvárat?

Mikor ______________________________ le az almát?

Ki ne ______________________________ a vizet!

Este ______________________________ le a filmet!

______________________________ meg a gyengébbeket!

a) Egészítsd ki a szavakat a megadott betűk közül a megfelelővel!

nny – nj  kö_______es, üze_______en, pihe_______ünk, szu_______ad, roha_______

  tty – tj bará_______a, ha_______ú, muta_______uk, ker_______e, kiál_______ák

 ggy – dj  me_______es, a_______atok, tu_______ák, hi_______ünk, mon_______a

  cc – tsz  já_______ik, vi_______el, ko_____an, lá_______ik, halla_______ik

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített szavakat!

c) Írd le szótagolva az utolsó sor szavait!

9. 

10. 

fáradjatok, vajjal, kertben, üzenj, építsünk, bálban, vetítsd, folyóból, ceruzát,

szedjük, öntsétek, örömmel, patakba, partja, kiáltja, foltja, védjük, tejet

nyelvtan_mf_3_ jav_03_01.indd   7 2016. 03. 01.   16:24



8

a) Olvasd el a meserészletet! Találd ki a történet folytatását!

Élt egyszer egy szegény asszony, volt neki egy 
lusta fia, aki nem szerette a munkát. Minden nap 
kiült a dombra, és azon búslakodott, hogy miért 
ilyen szerencsétlen az élete. Egyik nap egy vén-
séges vén apó ballagott arra. 

– Ebben a földben nagy kincs van elrejtve – 
mondta a legénynek. Tied lehet az egész, ha 
megkeresed. 

No, a fiú nyomban neki is fogott, három nap 
alatt felszántotta a földet, de kincsnek nyoma se 
volt.

b)  Keresd meg a kiemelt szavak helyét a táblázatban! Írd le őket elválasztva a meg-
felelő oszlopba!

fi-a sze-gény min-den domb-ra

a) Alkoss a szótagokból szavakat! Írd le őket a vonalra!

 
reg-

  
-vott

  
And-

  
-gel

  
te-

  
-rás

  
i-

  
-át

_________________________________________________________________________________

b) Alkoss az előző szavak felhasználásával egy mondatot!

Egészítsd ki a megadott szótagokat szavakká! 

ma- ka- te- szi-

ma- ka- te- szi-

ma- ka- te- szi-

ma- ka- te- szi-

11. 

12. 

13. 
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Néhány betű nem látszik a kinyomtatott ábécén. Írd be a hiányzó betűket! A magán-
hangzót jelölő betűket pirossal, a mássalhangzót jelölőket zölddel.

a    á    b  ___  cs   d   ___   dzs   ___   é    f  ___  gy   h   ___  í  ___   k    l  ___   m    n   

ny  ___  ó    ö  ___   p    q   ___  s  ___  t   ty  ___   ___  ü   ű  ___  w    x   y  ___   zs

Írd a neveket betűrend szerint a rács soraiba! A kétjegyű mássalhangzókat két külön 
négyzetbe írd! Ha jól dolgozol, a kiemelt sorból megtudod a képen látható gyerek 
nevét.
a) 

        

b)         d)

c)
Emese, Gergő, 
Bence, Helga, 
Enikő, Csaba

Soma, Irma, 
Áron, Béla, Adél, 
Ábel, Sára

Lili, Márk, 
Ákos, Nóra, 
Ödön, Aliz, Luca

Júlia, Beáta,  
Vanda, Antal,  
Judit, Anett

14. 

15. 
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a) Fejtsd meg a találós kérdéseket! Ha nem sikerül, lapozz a 112. oldalra!

 Felhő könnye hull a földre,  Éjjel-nappal mindig jár,
 futó csermely lesz belőle.    mégis csak egy helyben áll.
 
b)  Írjátok ki a szavakat a találós kérdésekből a halmazábrába! Beszéljétek meg, mi-

lyen szavak kerülnek a közös részbe!

a)  A nyomtató úgy nyomtatta ki a szavakat, hogy egyetlen ékezet sem látszik rajtuk. 
Pótoljátok a hiányzókat!

repulogep,    futtyos,    tızoraı,    gyonyoru,    mındıg,    sımıt,

kapuja,     pokhalo,    szunyog,    bunos,    borond,    porszıvo

b) Olvassátok fel helyes kiejtéssel a kiegészített szavakat!

c) Ellenőrzés és javítás után diktáljátok le egymásnak a keretben lévő szavakat!

a) Melyik szó nem illik a mondatba? Döntsd el és húzd át!

Becsapta az ajtót a         Ági fogat
              
A hegedűn elszakadtak a        A kötél végén van egy
            
Az iskola udvarán fociznak a        Örülnek a szülők, mert megjött a

Ne tegyél az ételbe csípős         Segíts kifejteni a

b) Olvasd fel a helyesen kiegészített mondatokat!

c) Másolj le a mondatok közül hármat helyesen!

Hosszú magánhangzót
jelölő betű van benne

Hosszú mássalhangzót
 jelölő betű van benne

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

huzat.
húzat.

huzat.
húzat.

hurok.
húrok.

hurok.
húrok.

fiuk.
fiúk.

fiuk.
fiúk.

borsot!
borsót!

borsot!
borsót!

16. 

17. 

18. 
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a)  Egészítsd ki a mondatokat olyan szóval, amelyikben legalább egy hosszú egy-
jegyű mássalhangzó van!

Éjszaka sok ______________________ van az égen.

Hű, de ______________________ ez a rózsa!       

Hol ______________________ a medve?

A nagyobb városokban ______________________ is közlekedik.

b) Olvassátok fel a kiegészített mondataitokat! Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat!

a)  Ugyanaz a mássalhangzó hiányzik az egy sorba írt szavakból. Keresd meg és  
pó told!

 fo_____ad, me_____dörög, kö_____ű, szu_____ad, di_____e, me_____i

 sziva_____ú, po_____an, pö_____ös, kuru_____ol, fü_____ent, ha_____ú

 ho_____ú, a_____ony, ve_____ő, ö_____eg, bo_____ant, ro_____

b) Írd le emlékezetből helyesen az egyik sor kiegészített szavait!

a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a következő szópárokat!

kel – kell
  

hal – hall
  

var – varr
  

szál – száll
  

fen – fenn
  

tol – toll

b) Nevezd meg egy-egy szóval, mire gondoltunk! Válassz az a) feladat szavai közül!

tűvel dolgozik: ______________  repül:   ______________

ébred:  ______________  füllel érzékel: ______________

írunk vele: ______________  élesít:   ______________

víziállat:  ______________  seben keletkezik: ______________

c)  Alkoss mondatokat azokkal a szavakkal, amelyeket a b) feladatban nem használ-
tál fel!

a) Egészítsd ki a mondatokat a j hangot jelölő betűvel!

A fo____ó vize mé____, veszé____es benne fürödni. 

Az uszá____ sú____os rakományt szállít.  

Egy ha____ó közeledik, fölötte sirá____ok szállnak.

b) Írd le tollbamondás után a kiegészített mondatokat!

fiuk.
fiúk.

19. 

20. 

21. 

22. 
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A mondatfajták
A kijelentő és a kérdő mondat

a)  Bontsd függőleges vonalakkal kijelentő mondatokra  
a következő szöveget!

hajó indul a kikötőből az utasok a korlátnál integetnek 

egyre távolodik a part a kapitány köszönti az utasokat 

b) Írd le helyesen az a) feladat mondatait!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c) Képzeld el, mi történhetett a hajón! Találj ki egy rövid történetet!

a) Olvasd el a következő mondatokat! Hányan beszélgetnek egymással?

– Mely állatok a legszívósabbak a földön 
– Minden bizonnyal a teknősök   Víz nélkül is 
kibírják olykor másfél-két évig 
– Hány évig élhetnek 
– Az elefántteknősök közül kerülnek ki Földünk 
legidősebb állatai   A nagyobb példányok kö-
rülbelül kétszáz-háromszáz évesek 

b)  Pótold a mondatvégi írásjeleket! Nevezd meg a mondatfajtákat!

a) Alakítsd kérdővé a következő kijelentő mondatokat! A kiemelt szavakra kérdezz!
Így: A rókavárban szuszog nyolc rókakölyök. Hol szuszog nyolc rókakölyök?

Kag és Íny nézik őket.  ______________________________________________________________

Vuk a legéletrevalóbb közülük.  ____________________________________________________

A vadász megtalálta a rókavárat. ___________________________________________________

Íny elrejti Vukot a tóparton. ________________________________________________________

b)  Melyik irodalmi műre ismersz az előző mondatok alapján? Ha olvastad, mesélj el 
egy izgalmas részt a társaidnak!

1. 

2. 

3. 
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a)  Olvasd el a kérdő mondatokat! Melyik mondat melyik képhez illik? Kösd a mon-
datot a megfelelő képhez!

b) Olvassátok fel helyes hangsúllyal a képekhez tartozó kérdő mondatokat!

c)  Válaszoljatok a kérdésekre! Beszéljétek meg, hogy a válaszok alapján miben kü-
lönböznek a képekhez tartozó kérdő mondatok!

d) Válaszd ki az egyik képet, és másold le a hozzá tartozó mondatokat!

a)  Feri és Viki a nyári élményeiről beszélgetett. Pótold párbeszédük hiányzó mon-
datait!

– _________________________________________________?

– Zánkán táboroztam.

– _________________________________________________ ?

– Egy hétig nyaraltam ott.

– Mivel utaztál oda?

– _________________________________________________ .

– Hányan voltatok egy szobában?

– _________________________________________________ .

– _________________________________________________ ?

– Sokat fürödtünk, kirándultunk.

b) Olvasd fel a padtársaddal párbeszédes formában a mondatokat!

c)  Folytassátok a párbeszédet önállóan! Alkossatok a témához illő kijelentő és kérdő 
mondatokat!

Hol szoktál sárkányt röptetni?

Megírtad-e a levelet?

Megcímezted-e a borítékot? 

Hogyan tudod irányítani?

Ragasztottál-e rá bélyeget?

Milyen magasra száll?

4. 

5. 
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A felkiáltó mondat
a) Olvasd el a mondatokat! Hol és mikor hangozhattak el? 

De sok papírt gyűjtöttünk!
Jaj, ráesett a lábamra egy köteg újságpapír!
Ó, de sok papírt hozott Roland!
Mennyi régi újság van a pincénkben!
Hurrá, megnyertük a versenyt!

b) Húzd alá, mit fejeznek ki az előző mondatok!

 fájdalmat, érdeklődést, megállapítást, 
 örömöt, meglepődést, közlést, tiltást

c) Olvasd fel helyes hanglejtéssel a mondatokat!

a)  Alkoss felkiáltó mondatokat a táblázat és a megadott kódok segítségével! Írd le he-
lyesen a mondatokat! Ügyelj a mondatkezdő nagybetűre és a mondatvégi írásjelre!

A B C D
1 jaj ó villámlott ez
2 könyv hű pillangó gyönyörű
3 megütöttem megijedtem de térdem
4 nagyot a dörgéstől izgalmas

B2 C3 A4 C1 __________________________________________________________________________

A1 C3 D4 D1 B4 A2 __________________________________________________________________

B2 C3 A3 B4 D3 _____________________________________________________________________

B1 C3 B3 B4 C4 ______________________________________________________________________

C3 D2 D1 B4 C2 _____________________________________________________________________

b) Írd át színessel a mondatvégi írásjeleket!

c)  Beszéljétek meg, milyen érzéseket fejeznek ki a leírt mondatok! Olvassátok fel 
őket helyes hanglejtéssel!

a)  Képzeljétek el, hogy egy erdei kiránduláson vagytok! Mondjatok olyan kijelentő és 
kérdő mondatokat, amelyeket ott hallhatnátok!

b) Írjatok mindkét mondatfajtára két-két példát!

1. 

2. 

3. 
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a) Mondd el, miféle beszélői szándékot fejeznek ki a következő mondatok!

Szeretek horgászni.  ___________________________________________________________

Megcsípett egy szúnyog. ___________________________________________________________

Esténként hűvös van.  ___________________________________________________________

Fáj a fülem. ___________________________________________________________

Megtanultam úszni. ___________________________________________________________

Elkéstem az iskolából. ___________________________________________________________

b)  Alakítsd át az előző kijelentő mondatokat felkiáltóvá! Írd le a mondat utáni vonal-
ra őket!

a)  Keresd meg és húzd alá a felkiáltó mondatokat Milne Micimackó című regényének 
részleteiben! Olvasd fel őket felkiáltást kifejező hangsúllyal!

– Te vagy az, Tigris? – kérdezte Róbert Gida. – Tud-
tam, hogy megérkeztél.

– Ó, olyan érdekes ez az erdő! – rajongott Tigris. – 
És mi minden van benne! (…)

Bementek Kanga házába, és Zsebibaba örömmel 
felkiáltott:

– Jé, Micimackó! – és – Jé, Malacka! – Aztán két-
szer is mondta: – Nini, Tigris! – Csak mert most látta 
először. (...)

Tigris közelebb jött, könnyedén odatámaszkodott 
Zsebibaba karosszékének támlájára. Aztán hirtelen 
kilökte a nyelvét a szájából … és nagyot nyelt. (…)

– No de Tigriském! – mondta Kanga szemrehányóan.
– Lenyelte az orvosságot, lenyelte az orvosságot! – énekelte Zsebibaba boldogan.

b) Másold le azokat a felkiáltó mondatokat, amelyek a következő érzéseket fejezik ki!

csodálkozás: ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

öröm: ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

meglepődés: ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

4. 

5. 
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1. 

2. 

Az óhajtó mondat
a) Olvasd el a következő óhajtó mondatokat!

Bárcsak megkapnám azt a szép ruhát!
Bár kisütne végre a nap!

Bárcsak első lennék!

b) Kinek lehetett ez a kívánsága? Másold le az előző mondatokat a megfelelő kép alá!

 _____________________________ _____________________________ _____________________________

 _____________________________ _____________________________ _____________________________

 _____________________________ _____________________________ _____________________________

c)  Neked milyen kívánságaid vannak? Csak olyat kívánj, ami teljesíthető! Írj le kö-
zülük kettőt!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

a) Egészítsd ki az óhajtó mondatokat a megadott szavakkal!

    Bár…  Bárcsak…

_________________ a Balatonban fürödhetnék!

_________________ lenne egy nyaralónk!

_________________ a hullámok között ugrálhatnék!

_________________ egész évben nyár lenne!

b) Olvasd fel óhajt kifejező hanglejtéssel a kiegészített
     mondatokat!
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a) Melyik meseszereplőnek lehetnek ezek a kívánságai?

Bárcsak itt lenne egy csupor méz!
Bár egész évben szorgoskodhatnának a méhecskék!
Bárcsak sok elemózsiám lenne!

b) Milyen vágyai lehetnek Malackának? Írj le közülük kettőt!

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

a)  Olvasd el a mondatokat! Állapítsd meg a mondatfajtákat, és pótold a mondatvégi 
írásjeleket! 
– Hallottátok a legújabb hírt   Három kisoroszlán 
született az állatkertben 

– Bárcsak láthatnám őket! 
– Az anyjuk még nagyon félti a kölyköket   Talán 

a hétvégén már látogathatók lesznek   Akkor meg-
nézhetjük őket 

– Hurrá, vasárnap elmegyünk az állatkertbe    
Bárcsak megsimogathatnám a kisoroszlánokat    
Jó lenne látni a kiszsiráfot is 

b) Másold le az óhajtó mondatokat!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Állíts össze a szavakból a nyilak segítségével egy-egy óhajtó mondatot! Írd le őket  
a vonalra!

 __________________________________________ _______________________________________

 __________________________________________ _______________________________________

horgászni! aranyos

elmehetnék Bár

apuval lenne

vasárnap egy

Bárcsak kiskutyám!

3. 

4. 

5. 
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A felszólító mondat
a)  Olvasd el a következő mondatokat! Melyik meséből valók? Kösd össze őket a meg-

felelő képpel!

b) Milyen beszélői szándékot fejeznek ki az előző mondatok? Beszéljétek meg!

c) Figyeld meg az a) feladat mondatainak helyesírását! Írd le őket tollbamondás után!

a)  Olvassátok fel a szópárokat helyes kiejtéssel! Beszéljétek meg, miben hasonlíta-
nak, és miben különböznek a szópárok!

 

b) Egészítsd ki a mondatokat! Az a) feladat felszólítást kifejező szavai közül válassz!

__________________ egyenesen! __________________ egy kártyalapot!

Evés előtt __________________ kezet! __________________ el egy verset!

__________________ a lábad elé! __________________ egy gödröt a facsemetének!

Ne __________________ a virágokra! __________________ szorgalmasan!

c)  Milyen szándékot fejeznek ki a kiegészített mondatok? Olvasd fel őket helyes 
hanglejtéssel!

Eressz vissza a tengerbe, 
jóember!

Dobjátok a kiskakast az égő 
kemencébe!

Kastélyt kérj nekem a haltól!

Add vissza a gyémánt  
félkrajcáromat!

tanul    – tanulj
ír    – írj
mond    – mondj
áll    – állj
ad    – adj

néz    – nézz
húz    – húzz
ás    – áss
tapos    – taposs
mos    – moss

1. 

2. 
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a)  Hogyan figyelmeztethette Dávidot az édesanyja? Válaszolj a hiányos mondatok 
kiegé szítésével!

Ha görnyedten ül a széken: _________________ egyenesen a széken!

Ha kihajol az emeleti ablakon: Ne _________________ ki az ablakon!

Ha nem köszön az ismerősöknek: _________________ az ismerősöknek!

Ha nem mossa meg a fogát: _________________ meg a fogad!

b)  Téged mire szokott figyelmeztetni az édesanyád? Írj le két felszólító mondatot, 
amit tőle hallottál!

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

a)  Olvasd el Kányádi Sándor Világlátott egérke című meseregényének részletét! Álla-
pítsd meg, milyen mondatfajtákat tartalmaz a szöveg!

– Egér! Egér van a hálóban!
– Itt szalad! Ott szalad!
– Beiszkolt a szekrény alá!
– Hozzátok a seprűt!
– Elő a fejes vonalzót!
– Üssük agyon!
– Húzzátok félre a szekrényt!
– Ott, ott, ott kell lennie!
Ott is volt a sarokban. Meg sem próbált már menekülni. Várta, hogy a seprű, a ma - 
gasba lendült fejes vonalzók végezzenek vele.
– Megálljatok! Ne bántsátok! Nem látjátok, hogy ez egy kis idetévedt mezei egér? 

b) Húzd alá a meserészletben a felszólító mondatokat!

c) Olvasd fel a szöveget a különböző mondatfajták megfelelő hangsúlyozásával!

d) Másolj le a részletből két felkiáltó és két felszólító mondatot!

Tagold a betűsort két felszólítást tartalmazó közmondásra! Írd le helyesen a monda-
tokat!

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

AJÁNDÉKLÓNAKNENÉZDAFOGÁTNYUGTÁVALDICSÉRDANAPOT

3. 

4. 

5. 
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Gyakoroljuk a mondatfajtákról tanultakat!
a) Olvasd el a következő magyar népmese részletét! Adj címet neki!

Tapsifüles egész nap hiába keresett valami fogára valót a  
mezőn.
Alkonyatkor lekuporodott egy fa tövében.
– Legalább egy szem gyümölcsöt találtam volna!
Véletlenül épp egy almafa lombjai borultak föléje.
– Milyen gyönyörű almák! Bárcsak elmajszolhatnék egyet!
A fát meghatotta a sóhaj. Egy szem almát lepottyantott.
– Mi pottyant a fejemre? Miért esett le a gyümölcs a fáról?
Az almafa ráförmedt a nyúlra.
– Ejnye! Te hálátlan! Inkább köszönd meg!

b)  Miféle mondatfajták fordulnak elő a meserészletben? Másolj le egy-egy példát 
mindegyik mondatfajtához!

Kijelentő: ___________________________________________________________________________

Kérdő: ______________________________________________________________________________

Felkiáltó: ___________________________________________________________________________

Óhajtó: _____________________________________________________________________________

Felszólító: __________________________________________________________________________

c) Olvasd fel a leírt mondatokat! Figyelj a helyes hanglejtésre!

d) Találjatok ki többféle befejezést a meséhez!

a) Pótold a mondatokban a mondatvégi írásjelet! Nevezd meg a mondatfajtákat is!

Mennyi eladó kutya  _____________________________

A kutyák nagyon okos állatok   _____________________________

Válasszunk hát egyet   _____________________________

Ez egy ír szetter   _____________________________

Jaj, de aranyos   _____________________________

Hogy hívják  _____________________________

b) Olvassátok fel a mondatokat a mondatfajtának megfelelő hanglejtéssel!

c) Alkossatok szöveget a mondatok felhasználásával!

1. 

2. 
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a) Fejezd be a megkezdett mondatokat! Tedd ki a mondatvégi írásjeleket!

Jaj, de ________________________________________________________________________ 

Bárcsak ______________________________________________________________________ 

Ne _____________________________________________________________________________ 

Hoztál-e ______________________________________________________________________ 

Ősszel ________________________________________________________________________ 

b) Olvasd fel a leírt mondatokat! Érzékeltesd a beszélő szándékát!

c) Melyik mondatot lehetett többféle beszélői szándék szerint befejezni?

a) Nézzétek meg a képet! Beszélgessetek róla!

b)  Fogalmazzatok a kép alapján különböző fajtájú mondatokat! Írjatok le egy-egy példát!

Kijelentő: _______________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

Kérdő:  __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

Felkiáltó:  _______________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

Óhajtó:  _________________________________________________________________________________

Felszólító:  ______________________________________________________________________________

c) Alkossatok történetet a fenti képről! Használjatok különböző mondatfajtákat!

a) Pótold a szövegben a mondatvégi írásjeleket! Nevezd meg a mondatfajtákat!

Az almafán egy zöld alma búslakodik egyes-egyedül  
– Bárcsak lenne már pír az orcámon 
Épp arra ment a kerti manó  
– Hát te még itt vagy  Gyorsan bújj a kamrába 
– Nem vagyok elég piros 
– Hát ezen igazán könnyű segíteni   Pirospozsgásra festem a sápadt arcodat  
Milyen gyönyörű alma lettél  

b) Írd le a felkiáltójeles mondatokat tollbamondás után!

3. 

4. 

5. 
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A szavak
Mit tudsz már a szavakról?

a) Mit ábrázolnak a képek? Írd le egy-egy szóval a vonalra!

 __________________   __________________   __________________   __________________

b) Rajzold le, mit jelentenek a következő szavak!

 labda fa ceruza hajó

a) Alkoss egy-egy szót a betűcsoportokból! Írd le őket a vonalra!

______________   ______________   ______________   ______________   ______________

b) Mondd el, mi jut eszedbe, ha a leírt szavakat hallod!

c) Mondj állításokat az a) feladat szavairól!

a) Melyik szóra gondoltunk? Találd ki a megadott jelentése alapján, és írd a rejtvénybe!

1. Zár nyitására és csukására való nyeles fémeszköz. 1.
2. Puha testű, a hátán meszes héjat hordó kis állat. 2.
3. Henger alakú, kifeszített bőrös ütőhangszer. 3.
4. Föld alatti járatokban élő, rovarevő állat. 4.

b) Alkoss a megfejtésül kapott szóval egy kijelentő és egy kérdő mondatot!

A Szóbúvár gyermeklexikon így mutat be egy tárgyat:

Fatörzsből vájt könnyű csónak. Eredetileg az indiá-
nok járműve volt. Ma is kedvelt sporteszköz.
Mi ez a tárgy? Írd a nevét a vonalra, és rajzold le!

_________________________

ógaly tirgá ájkét incsk oklisa

1. 

2. 

4. 

3. 
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a) Olvassátok fel a szópárokat! Beszéljétek meg, mi a különbség közöttük!

megy – meggy;    tol – toll;    hal – hall;   ép – épp;    szál – száll

b) Egészítsd ki a mondatokat! Az a) feladat szavai közül válassz!

A ____________________ savanykás ízű gyümölcs.

A madarak testét ____________________ borítja.

A ____________________ vízben élő állat.

Péter gyalog ____________________ az iskolába.

____________________ most állt el az eső.

Hová ____________________ az a sok madár?

a) Melyik szó illik a mondatba? Húzd át a fölöslegeset!
 
Dorottya piros               pulóvert visel. A nagymamám diót 

A ménest egy fiatal               tereli.  A          könnyű szúrófegyver.

b) Másold le helyesen a mondatokat!

Változtasd meg az utoljára leírt szó egyik betűjét úgy, hogy új szó jöjjön létre! Alkoss 
minél hosszabb szóláncot!

szép, kép, kér, ____________________________________________________________________

a) Tegyél a megadott szavakhoz egy-egy betűt úgy, hogy új szó keletkezzen!

gyűr haj nyel föl gomb ver

gyűrű

b) Gyűjts hasonló szavakat!

Alkoss a betűkből szavakat! Írd le őket, majd magyarázd meg, mit jelentenek!

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

csíkos
csikós

tör.
tőr.

tör
tőr

csíkos
csikós

v     s     e

é    t    k    p

r    a     h

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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megy nagy gyerek

csemete

lurkó

óriási

sétál

lépked

hatalmas

kölyök

gyerkőc

ballag

jókora

halad

1. 

2. 

3. 

A rokon értelmű szavak
a) Mit jelentenek a következő szavak? Írd őket a megfelelő kép alá!

lepke,        kutya,        pillangó,        lúd,        eb,        liba

__________________________  __________________________  __________________________

b) Miben különbözik az alábbi rokon értelmű szavak jelentése? Rajzold le!
  kunyhó ház palota

a)  Keresd a színes ábrában lévő szavak rokon értelmű megfelelőit! Színezd azonos 
színűre a „rokonokat”!

b) Írd le a rokon értelmű szavakat csoportosítva!

a) Melyik szó melyiknek a rokona? Kösd össze a rokon értelmű párokat!

tömérdek
tündöklik

barátságos
szállingózik

cimbora
parányi
ujjong

kedves
hulldogál
örvendezik
rengeteg
ragyog
barát
csöppnyi

b) Melyik képhez melyik rokon értelmű szópár illik? Indokold a választásodat!
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h___ll cs___p___r___g ___s___k

sz___t___l
sz___m___rk___l

z___h___g ___s___g___t

sz___k___d

4. 

5. 

6. 

a)  Miképpen érkezik a földre a csapadék? Pótold a rokon értelmű szavakban a ma-
gánhangzókat!

b)  Készítsetek rövid időjárás-jelentést a holnapi napra! Ha csapadékos idő várható, 
használjátok az a) feladatrész rokon értelmű szavait!

a)  Keresd meg, melyik szó hiányzik a közmondásból! Válassz a vonal alatti rokon 
értelmű szavak közül!

Éhes ___________________ makkal álmodik.
          sertés, disznó, malac

Ki korán kel, aranyat ___________________.
                                             talál, lel, bukkan

Köti az ___________________ a karóhoz.
                     kutyát, ebet

___________________, mint a fába szorult féreg.
 üvölt, ordít, kiabál

___________________ enged, ___________________ szenved.
        okos, eszes                     csacsi, szamár

 Addig jár a ___________________ a kútra, amíg el nem törik.
                              kancsó, korsó

b) Milyen beszédhelyzetben használhatjuk az előző közmondásokat? Mondj példákat!

Néhány rokon értelmű szó nem talált haza a saját házába. Segíts neki, és írd be a meg-
felelő házikóba! Folytasd a gyűjtést! Írj önállóan is rokon értelmű szavakat a házakba!

   vakmerő,     naplopó,     sír,      vágtat

lomha, rest,

_________________

_________________

_________________

merész, bátor,

_________________

_________________

_________________

zokog, bömböl,

_________________

_________________

_________________

szalad, rohan,

_________________

_________________

_________________
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Az ellentétes jelentésű szavak
Írj két-két ellentétes jelentésű szópárt a képekről!

 __________________ __________________ __________________ __________________

 __________________ __________________ __________________ __________________

 __________________ __________________ __________________ __________________

 __________________ __________________ __________________ __________________

a) Vizsgáld meg a szavak jelentését! Kösd össze az ellentétes jelentésű szavakat!

b) Írj le minél több ellentétes jelentésű szópárt! Alkoss velük mondatokat!

a) Mi a szabály? Folytasd a táblázatok kitöltését!

drága csúnya nehéz ritka régi gyenge

olcsó

öröm gyerek nappal betegség barát napnyugta

bánat

ülnek felébredt maradj gyújts visszük suttog

állnak

b) Alkossatok mondatokat a táblázat ellentétes jelentésű szópárjaival!

illemtudó       lomha
ifjú        udvariatlan
fürge        emberséges
kőszívű       agg

szerény       parányi
hatalmas       gőgös
vézna        szívélyes
mogorva       izmos

1. 

2. 

3. 
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a)  Írd a szavak mellé az ellentétüket! Adj tanácsot a szavak helyesírásához!

sok  –  ___________________________ kevesebb –  ________________________

rombol  –  ___________________________ széles –  ________________________

tűz  –  ___________________________ fiatal –  ________________________

erősít  –  ___________________________ piszkos –  ________________________

nevet  –  ___________________________ hideg –  ________________________

b)  Egészítsd ki a mondatokat! Használd az a) feladatban leírt szavakat! Pótold a mon-
datvégi írásjeleket!

Miért van nyáron ilyen __________________________  

Ó, de keservesen __________________________ ez a gyerek  

A kőműves házat __________________________  

Ezeregy __________________________ mint ezer  

Bárcsak __________________________ maradna a ruhám  

Hidegben a __________________________ megfagy  

a)  Fejtsd meg a rejtvényt! Írd be a felsorolt szavak ellentétes jelentésű párját! A kétjegyű 
betűk betűjegyeit két külön négyzetbe írd! Ha jól dolgozol, megfejtésül egy szót kapsz. 

1. zaj 1.

2. világos 2.

3. jószívű 3.

4. könnyebb 4.

5. közeli 5.

6. magas 6.

7. szorgos 7.

8. dagály 8.

9. éjjel 9.

Írd ide a megfejtést! ________________________________

b) Alkoss egy mondatot a megfejtésül kapott szóval!

_________________________________________________________________________________

4. 

5. 
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A többjelentésű szavak
a) Rajzold le a következő szavak jelentését!

 furulya  kokárda  pulóver

b)  Hány jelentése van a lerajzolt szavaknak? Ellenőrizzétek a Magyar értelmező  
kéziszótárban!

a) Miért humorosak az alábbi képek? Beszéljétek meg!
 

 
 ________________________________ ________________________________

 ________________________________ ________________________________

b)  Írjátok az odaillő többjelentésű szót a képek alá! Beszéljétek meg, miért lehet 
ugyanaz a neve a képen látható dolgoknak! Milyen közös tulajdonságuk miatt lett 
ugyanaz a nevük? 

c) Alkossatok humoros mondatokat a képekről!

1. 

2. 
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a) Fejtsd meg a találós kérdéseket a rajzok segítségével! Írd a megfejtést a vonalra!

Orra is van, nem szagol, 
nyelve is van, nem beszél.  ________________________

Négy lába van, mégse jár,
jó rajta a teli tál. ________________________

Két füle van, mégse hall.  ________________________

Foga van, de mégse harap. ________________________

Erszénye van, de nincs pénze, 
fiát hordja az erszényben.  ________________________

Száz szeme van, mégsem lát,
letörik, ha érett már. ________________________

b) Húzd alá a találós kérdésekben a többjelentésű szavakat!

c)  Milyen jelentéseit ismeritek még az aláhúzott szavaknak? Alkossatok ezekkel  
a je lentésekkel is mondatokat!

a) A képek alapján egészítsd ki a mondatokat ugyanazzal a szóval! 

Emmának fáj a __________________.        A táska __________________ leszakadt.

b)  Beszéljétek meg, minek lehet még füle! Mi a hasonlóság azok között a dolgok kö-
zött, amit ugyanezzel a szóval nevezünk meg?

c) Egészítsd ki a mondatpárokat ugyanazzal a többjelentésű szóval!

Szép _____________ van az ujjadon. A _____________ egy sporteszköz.

A folyón átívelő _____________ felújítják. Hajolj hátra, csinálj _____________!

A melegben lóg a kutya _____________. Kilátszik a cipőm _____________.

A cipőm _____________ elkopott. Az asztal _____________ letört.

3. 

4. 
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Az azonos alakú szavak
a) Nevezd meg egy-egy azonos alakú szóval, hogy mit látsz a képen!

________________________                                     ________________________

________________________                                     ________________________

b) Foglald mondatba az azonos alakú szavak különböző jelentését a rajzok alapján!

c) Írd le az egyik képpárról megalkotott mondataidat!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Húzd alá a mondatokban az azonos alakú szavakat! Rajzold le a keretbe a másik  
jelentésüket!

Egy hét múlva lesz a születésnapom. Az iskola előtt vár rám az apukám.

 

 Egy gyönyörű villa épül a Balaton mellett.

1. 

2. 
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a) Egészítsd ki a mondatpárokat ugyanazzal az azonos alakú szóval!

A _____________________ basa díszes turbánt visel.

Esténként a nagypapámmal diót _____________________.

Mindenkinek jut egy _____________________ a születésnapi tortámból.

Tudod-e, hogyan lehet hasznosítani a _____________________?

Bosszantó, hogy folyamatosan csöpög a _____________________.

Marci az újsággal nagyot _____________________ az asztalra.

Egy külföldi _____________________ érkezett ma az országba.

Gábor egy lapos _____________________ dobott a folyóba.

Az újszülött kislány a Csenge _____________________ kapta.

A közönség hangosan _____________________ a bohóc tréfáin.

b)  Beszéljétek meg, milyen jelentéseit ismeritek az alábbi azonos alakú szavaknak!  
Alkossatok velük az a) feladathoz hasonló mondatpárokat!

ír,     légy,     fél,      áll,      fej

Írj a középső oszlopba olyan azonos alakú szót, amely mindkét meghatározáshoz illik! 

föld alatti tároló ütlegelem

terület, házhely hideg évszakok

ország arcom része

zuhany találat a vívásban

pocakod kettéválik

éveim száma égéskor keletkezik

nagyobb helyiség létrejön, keletkezik

3. 

4. 
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Gyakoroljunk!
Egészítsd ki a mondatokat a leginkább odaillő szóval! Válassz a megadott rokon ér-
telmű kifejezések közül!

A versenyló hatalmas iramban ______________________ a cél felé.
                                                            fut, trappol, vágtat, üget

A fiúk hangosan ______________________ a viccen. 
                        kuncogtak, nevettek, hahotáztak

Marci már fél órája ______________________ a buszmegállóban.
                                áll, ácsorog, strázsál, rostokol

Egy kislány elkeseredetten ______________________ a játszótéren.
                                                  sír, zokog, pityereg, szepeg

Az erdőben megpihentünk egy ______________________ tölgyfa árnyékában.
                                                 nagy, terebélyes, vastag, terjedelmes

Mindegyik sorban találsz egy olyan keretet, amelyikben a többivel ellentétes jelenté-
sű szó van! Ha megtaláltad, színezd ki! 

mélabús vidám jókedvű kedélyes mókázó

zsugori fösvény bőkezű fukar kapzsi

gyors fürge mozgékony lomha serény

kullog bandukol ballag andalog rohan

Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot a felismert szabálynak megfelelően! 

kicsi apró hatalmas

régi ódon új

gyáva

okos

forró

kemény

tarka

1. 

2. 

3. 

nyelvtan_mf_3_ jav_03_01.indd   32 2016. 03. 01.   16:24



33

4. 

5. 

Sok olyan tárgy van, amelyik valamilyen hasonlóság alapján egy állat nevét viseli. 
Találd ki, melyik állat neve illik a meghatározásokhoz! Segítenek a képek. Írd a vo-
nalra a megfelelő szót!

              
                       

 
   

 

 Nagy teherbírású emelőgép:  ____________________________________

 Titkos lehallgató eszköz: __________________________________

 A számítógép kézi mutatóeszköze: __________________________________

 Tengely körül forgó tárcsa:  __________________________________

 Különleges vasúti pálya vagy jármű:  __________________________________

 Áru mozgatását segítő kézi emelőgép: __________________________________

 A páncélszekrény tréfás neve: __________________________________

Írd a mondatpárokba a megadott azonos alakú szavak közül a megfelelőt!
 

csend, legyek, lép, várnak, csavar, eszem

De nagy a ___________________! A radíromat el ne ___________________!

Aki siet, nagyokat ___________________.  Belső szervünk a ___________________.

Peti az üvegre kupakot _______________ . A bicikliből kiesett egy ______________.

Épp a levest ___________________. Jól vág az ___________________.

Én ___________________ a felelős? Az ólban ________________ röpködnek.

A ___________________ magas a tornya. Hol ___________________ a barátaid?
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A szófajok
a) Mit láttok a képen? Beszélgessetek róla!

b) Meséld el a társaidnak, hol kirándultál legutóbb! Milyen élményeket szereztél?

c) Gyűjtsetek a képről szavakat! Írjátok le őket a táblázat megfelelő oszlopába!

Valakit vagy 
valamit megnevez

Valakinek vagy  
valaminek  

a tulajdonsága

Mennyiséget
fejez ki

Cselekvést 
fejez ki

 
a) Színezd ki a faleveleket a következők szerint!

Zöldre, ha a falevélen lévő szó valakinek vagy valaminek a neve.
Sárgára, ha a falevélen lévő szó valakinek vagy valaminek a tulajdonsága.
Barnára, ha a falevélen lévő szó valakinek vagy valaminek a mennyiségét fejezi ki. 
Pirosra, ha a falevélen lévő szó cselekvést fejez ki. 

b) Írd le emlékezetből az egyik csoporthoz tartozó szavakat! 

kiabál

locsol huncut

többvidám

hajó

madár fest

keres

puha

száz

épít
kutya kevés

lusta

táblavonat

ugrik
kicsi kettő örül egér virág

lassú

1. 

2. 
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a)  Olvasd fel helyes hangsúlyozással Gryllus Vilmos Borz című dalszövegét! Húzd 
alá a szövegben azokat a szavakat, amelyekben a borz betűsor előfordul! Mit gon-
dolsz, miért használta olyan gyakran ezt a betűsort a költő?

Fekszik a borz a barlangban,
borzongva ásta hajnalban.
Sáros a szőre, torzonborz,
fújtat a borzas, morcos borz:

„Brr, ez az ásás borzasztó,
gömbölyű horpaszt1 horpasztó!
Szörnyű a lét, ha mozgalmas,
borznak a munka borzalmas!”

1 horpasz: az emlősállatok hasának két oldala

b) Írd le a vers kiemelt szavait a megfelelő csoporthoz!

Valaminek a neve Tulajdonság Cselekvés

a)  Melyik szó nem illik a sorba jelentése alapján? Indokold a választásodat!

 olvas,   rajzol,   játszik,   iskola,   sétál

 táska,   hegedű,   mosolyog,   gyerek,   postás

 halvány,   kedves,   igazságos,   tiszta,   ajtó

 három,   hosszú,   tizenöt,   sok,   ezer

 ügyes,   bicikli,   sajt,   ceruza,   gólya

b) Készítsetek egymásnak az előzőhöz hasonló kakukktojás-kereső feladatot!

a) Olvasd el a következő szavakat! Alkoss belőlük három szóból álló szerkezeteket!
Így: tulajdonság + valakinek vagy valaminek a neve + cselekvés
Pl.: ravasz róka vadászik

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

b) Alkoss mondatokat a leírt szószerkezetekkel!

róka, bohóc, ravasz, mo-
solyog, kedves, vadászik, 
paripa, kislány, vicces, 
vágtat, bukfencezik, gyors

3. 

4. 

5. 
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A főnév
a) Olvasd el a következő szöveget! Nevezd meg a kiemelt szavak szófaját!

A kisegér még soha nem hagyta el biztonságos mene-
dékét, a kamrát. Éppen sajtot rágcsált a polc alatt, 
amikor észrevette, hogy a gazdasszony nyitva felej-
tette az ajtót. Egérke tudta, hogy kinn ezer veszély 
leselkedik rá, de a kíváncsiság legyőzte a félelmet, és 
kiosont. Néhány cipő és papucs mellett egy ismeret-
len állat szunyókált. „Milyen puha és meleg lehet a 
bundája! Jó lenne odabújni hozzá!” – gondolta. Ekkor 
a testvére visszarángatta a kamrába. 

– Vigyázz! Ő a macska, a mi fő ellenségünk!

b) Csoportosítsd a kiemelt szavakat jelentésük alapján! 

Élőlény neve Élettelen dolog neve Gondolati dolog neve

c) Keress még főneveket a szövegben! Húzd alá őket!

a) Írd a rajzok alá a hozzájuk tartozó rokon értelmű főneveket!

erdő, katona, dalia, ház, vadon, liget, lak, levente,
bozót, lovag, lakás, otthon, erdőség, hajlék, harcos 

 

________________________ ________________________ ________________________

________________________ ________________________ ________________________

________________________ ________________________ ________________________

b) Válasszatok ki néhány szót az a) feladat szavai közül! Alkossatok egy történetet velük!

1. 

2. 
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a) Olvasd el a szavakat! Nevezd meg a szófajukat!

b) Keress ellentétes jelentésű szópárokat! Kösd össze őket!

völgy        hajnal        hűség        öröm        csend        béke

árulás        bánat        hegy        alkony        háború        zaj

a)  Milyen tárgyak és gondolati dolgok jutnak eszetekbe a táblázatban olvasható élő-
lényekről? Írjatok mindegyikhez kettőt!

 

Élőlények Tárgyak Gondolati dolgok

szakács

tűzoltó

kutya

rózsa
 
b) Alkossatok az egy sorba írt szavakkal egy érdekes történetet!

a) Olvasd el a mondatokat! Húzd alá bennük a főneveket!

 Bence és Zoli futballozik.   Potyog a szúrós gesztenye.

 Egy kislány labdázik.   A vonat zakatol.

 Kinyílt három virág.    Lehullott a falevél.

b) Alkossatok újabb mondatokat az aláhúzott főnevekkel!

a)  Olvassátok el Varró Dániel Janka álma című versének részletét! Beszéljétek meg, 
miről álmodik Janka! Vajon miért álmodik arról? 

Fényes és csillogó volt az az álom.
Egy hetyke dombon állt egy palota,
Volt két szép tornya, forgott kacsalábon,
Őrizte ötszáz bajszos katona,
Volt benne trónszék baldachinos1 ágyon,
Egy aranyhörcsög meg egy korona,
És hogy az egész ne nézzen ki snasszon2,
Janka volt benne a királykisasszony.

1 baldachin (baldahin): díszes tető az ágy fölött
2 snassz: szegényes, egyszerű

b) Húzzátok alá a versben a főneveket! Írjátok le őket!

3. 

4. 

5. 

6. 
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 A főnév fajtái
a) Olvasd el az alábbi szöveget! Mit tudtál meg belőle? Mondd el a társadnak!

Visegrádon található Mátyás király csodapalo tá ja,  
a középkori Magyarország legpompáza to sabb 
épü lete. 

Ide kanyarodik a hegyek közül kibúvó Duna. 
S az sem mellékes körülmény, hogy ezt a tájat 

ritka szépséggel áldotta meg a természet. Elra-
gadó élmény a folyó fölött magasodó hegykúp,  
a meredek hegyet koronázó Fellegvár, s a látóme-
zőből magasan kiemelkedő Prédikálószék erdő-
vel borított vonulata.

Nem csoda, hogy a király ezt a helyet választot-
ta, hiszen ilyen pompás adottságokkal sem Esz-
tergom, sem Buda, de még Fehérvár sem dicse-
kedhet. 

b) Nevezd meg a kiemelt szavak szófaját! Csoportosítsd őket fajtájuk szerint!

____________________________________                ____________________________________

____________________________________                ____________________________________

____________________________________                ____________________________________

____________________________________                ____________________________________

____________________________________                ____________________________________

c)  Mondd el a társadnak, hogy milyen helyesírási szabályt alkalmaztál a köznevek 
és a tulajdonnevek leírásakor!

a) Kösd össze a tulajdonneveket a hozzájuk illő köznévvel!

b) Írd le emlékezetből az a) feladat tulajdonneveit!

Rex

város állat ország könyv folyóirat lány

A téli tücsök meséiSvájc Lilla Miskolc Szivárvány

1. 

2. 

Köznév Tulajdonnév
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a) Írd le csoportosítva a következő főneveket!

ember, Rába, kutya, Arany János, folyó, újság, Bogáncs, Balaton, 
város, Bence, A kis herceg, Vuk, Győr, Hanna, virág

____________________________________                ____________________________________

____________________________________                ____________________________________

____________________________________                ____________________________________

____________________________________                ____________________________________

b) Írd át színessel a tulajdonnevek nagy kezdőbetűit!

a) Egészítsd ki a párokat! Pótold a hiányzó köznevet vagy tulajdonnevet!

Köznév Tulajdonnév Köznév Tulajdonnév

fiú Balázs hegy

Debrecen Nemzeti dal

Tisza tó

ország Micimackó

Bodri autó

b)  Foglalj mondatba a táblázatban szereplő tulajdonnevek közül hármat! Különböző 
mondatfajtákat írj!

a) Olvasd el Devecseri Gábor Állatkerti útmutató című versének két versszakát! 

Megy a hajó, nézd a nyulat:  Derék állat a kobra, 
Lepencéig rajta mulat.  nem ugrik rá Jakabra:
De a dühös orángután1  mivel Jakab Kenesén él,
Kiszáll nyomban Horány után.  Indiában a kobra.

1 Mai helyesírás szerint: orangután

b) Húzd alá a versben a főneveket!

c)  Másold le a főnevek közül a tulajdonneveket! Mondd el, melyik tulajdonnév mit 
nevez meg!

__________________________________________________________________________________

3. 

4. 

5. 

Köznév Tulajdonnév
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a)  Keress tulajdonneveket Nemes Nagy Ágnes Ki lakik az utcában? című versének 
részletében! Húzd alá őket!

Hogy minálunk ki lakik?
Mindig látni valakit.
…
Itt van András, Andrea,     
Bandi bácsi kisfia,
itt a Szűcs, és nagy szerencse:
itt lakik még Barna, Bence,
Olga, Ottó, Orsolya,
kedvencük a korcsolya.

b) Írd ki a versből a keresztneveket betűrendben! Ügyelj a helyesírásukra!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Adj saját, megkülönböztető nevet a képen látható állatoknak! Írd le őket a képek alá!

              

__________________   __________________   __________________   __________________  

a) Másold le csoportosítva a következő tulajdonneveket!

Hernád, Lengyelország, Szekszárd, Bükk, Mecsek, Maros, Veszprém, Sajó,
Nyíregyháza, Ausztria, Börzsöny, Bakony, Kecskemét, Ipoly, Körös

ország: __________________________________________________________________________

város: ____________________________________________________________________________

folyó: ___________________________________________________________________________

hegy: ___________________________________________________________________________

b) Gyűjtsetek még tulajdonneveket a térkép segítségével mindegyik csoporthoz!

6. 

7. 

8. 
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Éva

patak

múzeum

színház
kutya

Eger

Lánchíd

iskola
Vígszínház

színész Kodály Zoltán

Mátra utca

falu Kincsem

Nemzeti dal lány

mese
Kapos

orvos

Frakk

Sió
újság

Mátra

tó

Vas megye

9. 

10. 

11. 

a) Számozással sorold betűrendbe az alábbi könyvcímeket! 

   Keménykalap és krumpliorr
   Gyere haza, Mikkamakka!
   Kétévi vakáció
   Misi Mókus kalandjai
   A kétbalkezes varázsló
   Kele
   Ha én felnőtt volnék

b)  Búvárkodj a könyvtárban vagy az interneten! Keresd meg, ki az írója a fenti köny-
veknek!

c)  Olvastad-e már közülük valamelyik könyvet? Ha igen, mesélj róla a társaidnak! 
Győzd meg őket, hogy ők is olvassák el!

d) Írd le annak a könyvnek a szerzőjét és címét, amit most olvasol!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Válaszolj tulajdonnevekkel az alábbi kérdésekre!

Ki a legjobb barátod? ____________________________________________________________

Mi annak a településnek a neve, ahol laksz? ______________________________________

Melyik megyében élsz? __________________________________________________________

Melyik folyó partján szeretnél sétálni? ___________________________________________

Melyik tóban lubickolnál szívesen a nyáron? _____________________________________

Mi a neve Magyarország legmagasabb hegycsúcsának? ___________________________

a) Színezd ki a képet az alábbiak szerint!

tulajdonnév: piros

köznév: kék

b) Másold le a tulajdonneveket!
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A köznév és a tulajdonnév helyesírása

a) Válaszolj tulajdonnevekkel a következő kérdésekre!

 Mi a neve az édesapádnak? ________________________________

 Mi a neve a barátodnak vagy barátnődnek?  ________________________________

 Hogyan szólítanak otthon? ________________________________

 Hogy hívnak az iskolában? ________________________________

b) Mire gondoltunk? Írj egy-egy köznevet a vonalra!

 A hátán hordja a házát: ________________________________

 Ha esik az eső, kinyitjuk: ________________________________

 Kívül fa, belül grafit: ________________________________

 Kétkerekű jármű: ________________________________

 Nagy, tarka szárnyú rovar: ________________________________

a)  Hány tulajdonnév bújt el a betűsorban? Keresd meg és írd le őket! A betűk sor-
rendjén ne változtass!

S Z E G E D U N A N N A L P O K A P O S V Á R O L A N D

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Keress a betűsorban közneveket! Írd le őket! A betűk sorrendjén most se változtass!

a j t ó r a s z t a l é t r a u t ó

__________________________________________________________________________________

a) Pótold a következő főnevek kezdőbetűit!

____lló,    ____elli,    ____abriella,    ____anna,    ____enriett,   ____nna, 

____rdő,    ____bolya,    ____ ecília,    ____ttila,   ____ergő,   ____olyó, 

____ttó,    ____ertrúd,    ____erely,    ____rsolya,    ____ózsa,    ____irág 

b) Mitől függ, hogy a rózsa, az ibolya és a virág szót kis vagy nagy kezdőbetűvel írjuk?

c) Írd le emlékezetből a hosszú mássalhangzót tartalmazó tulajdonneveket!

1. 

2. 

3. 
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Alkoss személyneveket a megadott szavakból a példa szerint!

villa Csilla folt zászló

tábor vándor zajos

várta vita kanna

méter tál baba

a) Magyarázd meg a szópárok jelentését! Nevezd meg a szófajukat!

molnár – Molnár;          szabó – Szabó;          kádár – Kádár; 
varga – Varga;          kőműves – Kőműves

b) Egészítsd ki a következő mondatokat a keretben levő szópárok megfelelő alakjával!
Így: Búzát őröl Molnár Jóska, az ő foglalkozása molnár.

Ruhát varr ________________ Jani, az ő foglalkozása ________________ .

Lábbelit készít ________________ Miska, az ő foglalkozása ________________.

Fahordókat készít ________________ Pista, az ő foglalkozása ________________.

Házat épít ________________ Józsi, az ő foglalkozása ________________.

a)  Az állatok saját, megkülönböztető neve gyakran kifejezi viselőjük valamelyik tu-
lajdonságát. Keresd meg az itt látható állatokhoz illő nevet, és kösd hozzá! Indo-
kold a választásodat!

Ravaszdi

Hosszúláb

Surranó

Ormányos

Szelídke

Csökönyös

Brummogó

Huhogó

b)  Érdeklődjetek egymástól, hogy kinek milyen állata van! Milyen névre hallgatnak 
ezek az állatok? Írjátok le!

c) Találjatok ki egy rövid történetet, az egyik képen látható állat legyen a főszereplője!

4. 

5. 

6. 
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a) Kösd össze a költők nevét a költeményük címével!

Nagy László    Altató
Móra Ferenc    Dióverés
Petőfi Sándor    A tündér
József Attila    Anyám tyúkja
Weöres Sándor    A cinege cipője

b) Ha tudod emlékezetből valamelyik verset, mondd el!

c)  Másold le a költők nevét, és írd melléjük a versük címét! Írd át színessel a címek 
kezdőbetűjét!

a)  Írjatok mindegyik köznévhez tulajdonnevet a megadott kezdőbetűvel! Használ-
játok a térképet! Folytassátok a gyűjtést önállóan!

 ország: M ______________________________________________________________________

 város:  K ______________________________________________________________________

 folyó:  D ______________________________________________________________________

 hegység: B ______________________________________________________________________

b)  Írj az a) feladatban szereplő tulajdonnevekkel egy-egy mondatot! Figyelj a helyesírásra!

a) Köznév vagy tulajdonnév? Eszerint egészítsd ki a szavakat a megfelelő kezdőbetűvel!

 gy – Gy  b – B p – P t – T

 ___őr ___udapest ___ályaudvar ___ündér

 ___öngyi ___ajnok ___atak ___isza

 ___őző ___odrog ___éter ___apolca

 ___erek ___akony ___etra ___atabánya

 ___ula ___odri ___écs ___engerpart

 ___ertya ___adacsony ___álma ___ihany

 ___ógyszertár ___aradla ___annonhalma ___ímea

 ___űrűsujj ___arátság ___aks ___óbiás

 ___ékény ___endegúz ___ilóta ___okaj

b) Írd le tollbamondás után az egyik keretben felsorolt főneveket!

c) Válasszatok ki az a) feladatból öt főnevet, és alkossatok velük egy rövid történetet!

7. 

8. 

9. 
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a)  Másold le a keretben lévő szavakat írott betűkkel a fajtájuk szerinti csoportosításban!

BAMBI, KISLÁNY, GERGŐ, DRÁVA, ÁLLAT, FOLYÓ, MANCS, ÍRÓ,  
FALU, CSERMELY, TOYOTA, KÖNYV, WEÖRES SÁNDOR, GÖDÖLLŐ, ÚJSÁG, ŐZ

_______________________________________        _______________________________________

_______________________________________        _______________________________________

_______________________________________        _______________________________________

_______________________________________        _______________________________________

b) Foglald mondatba a hosszú mássalhangzós főneveket!

a) Pótoljátok a szövegben a hiányzó kezdőbetűket!

_____andra néhány _____sztálytársával a _____ükk  

_____egységbe kirándult. Először _____ilvásváradra 

látogattak el. Útközben megcsodálták a _____alaj-

ka-patak gyönyörű _____átyol-vízesését, s a kris-

tálytiszta _____ízben fickándozó _____isztrángokat.

b) Húzzátok alá a fenti mondatokban a főneveket!

c)  Diktáljátok le egymásnak a szöveg első három mondatát! Javítsátok ki közösen  
a hibákat!

a)  Kódok alapján állítsd össze a nyaralóhelyek nevét a táblázatban lévő szótagokból!

A B C D
1 BA HOR HÁ CSONY
2 MÁT SI DA KONY
3 HÉ RA Ó TO
4 FOK BÁGY ZA VÍZ

 A1 C2 D1 A2 B3 C1 C4 B1 D3 B4

_____________________     _____________________     _____________________

 B2 C3 A4  A1 D2  A3 D4

_____________________     _____________________     _____________________
 
b) Jártál-e már valamelyik helyen? Ha igen, mesélj róla!

10. 

11. 

12. 
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A toldalékos főnevek
a)  Olvassátok el figyelmesen Zelk Zoltán Varázskréta című versének részletét!  

Beszéljétek meg, hogy miről szól! 

Hadd súgok egy titkot néktek,
nagy titkot egy kicsi szóban:
benne lakik e varázslat,
benne, minden tolltartóban.

Minden színes ceruzában,
vízfestékben és ecsetben –
ha akarod, rózsa nyílik,
fa ágára levél lebben.

Amíg odakünn a tél majd
fehér jégvirágát írja,
mi idebenn, a szobában,
tavaszt írunk a papírra!

b) Húzd alá a főneveket a versben!

c) Írd le a toldalékos főneveket!

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

a) Válaszd le a toldalékos főnevek szótövét függőleges vonallal! 

halat
lufik
könyvben
lányok
fáról
folyóból
copfok
ládába
könyvet
almát

b) Kösd a toldalékos főnevet a hozzá tartozó képhez!

c) Alkoss rövid történetet az egyik képről! Használd a toldalékos szavakat!

1. 

2. 
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a) Pótold a szövegben a főnevek hiányzó toldalékát!

A hangya lement a patak_____ , hogy szomjúság_____ csillapítsa. 

Jött egy hullám, elsodorta. A galamb ág_____ vitt a csőré_____, 

s ledobta a patak_____ . A hangya ráült az ág_____ , s megmenekült.

b) Olvasd fel a kiegészített szöveget!

c) Mondd el, miért kapcsoltunk a szavakhoz toldalékokat a mondatokban!

d)  Írd le a következő főnevek minél több toldalékos alakját! Adj tanácsot a toldalékos 
főnevek helyesírásához!
Így: patak, patakot, patakból, patakról...

ág: ____________________________________________________________________________

vadász: ________________________________________________________________________

hangya: _______________________________________________________________________

a) Toldalékold a hullám főnevet a kérdéseknek megfelelően!

Minek? _____________________________ Miknek? _____________________________

Mit? _____________________________ Miket? _____________________________

Min? _____________________________ Miken? _____________________________

b) Keretezd be a leírt szavakban a toldalékokat! Mit vettél észre?

c) Foglald mondatba az egyik toldalékos szót!

Vajon melyik sportot választotta Dani? Megtudod, ha azokra a mezőkre lépve ha-
ladsz, amelyekben toldalékos főnév van. Színezd ki az útvonalat!  

várak gyerek ablak kert barát hálóba

ágat füzet bánat lángot majmok tollat

tűzzel méhet szeret Ritát pók szék

dobol vízből tücsök odúba havat csónak

tolat asztalt fazék robban tóba lobban

futok gerendát gyárban liszt zajt lapát

alak lakat pénzt hídról ligetben vonat

liget sarok gebe suba jobban szoba

3. 

4. 

5. 
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A főnév egyes és többes száma

a) Gyűjtsetek főneveket a képről! Írjátok le őket csoportosítva!

 Egyes számú főnevek Többes számú főnevek

 _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

b) Írjátok át színessel a többes szám jelét a főnevekben!

c)  Alkossatok történetet a kép alapján! Használjatok fel minél több többes számú 
főnevet!

a) Fejezd ki többes számú főnévvel!

három alma  _____________________ rengeteg betű _____________________

sok mogyoró _____________________ tizenegy szilva _____________________

néhány fiú _____________________ négy barack _____________________

b) Jelöld a szótőt a leírt főnevekben! Írd át színessel a többes szám jelét!

a) Karikázd be soronként a kakukktojást! Indokold a választásodat!

 gyerek,  fiúk,  fiók,  árok,  kajak,  sisak,  ajándék

 kertek,  kutyák,  fészek,  székek,  kövek,  emberek

b) Írd le az előző szavak közül az egyes számú főneveket többes számban!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

c) Alkoss mondatokat a többes számú főnevekkel!

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

6. 

a) Olvasd el a következő szöveget! Mondd el, mit tudtál meg belőle!

Télen az apró rovarok a fák kérge alatt rejtőznek vagy  
a kövek alá bújnak. Odúja mélyén szendereg a mókus. 
Az ürgék föld alatti vackukban alszanak. Az egerek, 
pockok sűrűn járnak fel élelemért a hó alól. A róka jól 
ismeri a pockok téli szállását, gyakran meg is dézsmálja 
éléskamrájukat. A legjobban talán az őzeket és a szarva-
sokat viseli meg a tél. Szenvednek a hidegtől, az éhség-
től, de az erdészek gondoskodnak a táplálékukról. 

b) Húzd alá a főneveket a szövegben!

c) Válaszd ki és írd le a többes számú főneveket! Írd át színessel a többes szám jelét!

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Egyes vagy többes számú főnév illik-e a mondatba? Pótold a megfelelőt! Indokold  
a választásodat!

A pályán sok ________________________ focizik.
                                     fiú, fiúk

Az erdőben ________________________ kirándulnak.
                             gyerek, gyerekek

A réten rengeteg ________________________ nyílik.
                                         virág, virágok

A játszótéren három ________________________ labdázik.
                                              kislány, kislányok

a) Olvasd össze a többes számú főnevek kezdőbetűjét!

emlék,   zoknik,   csarnok,   patak,   újságok,   zongorák,   fészek,   madarak,
parancsnok,    vidék,   ajándékok,   rózsák,   szónok,   atléták,   szurok

Írd ide a megfejtést! ___________________________

b) Alkoss a megfejtésül kapott szóval egy mondatot!
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A -t toldalékos főnevek

a) Húzd alá Zelk Zoltán Ez aztán a vásárfia! című versének részletében a főneveket!

Milyen szép nagy ez a tó,
megveszem, ha eladó!
Meg a nádast, meg a hegyet,
meg az esőt, meg a szelet,
szélben úszó falevelet,
fecskét, rigót, vadludakat,
megveszem a napsugarat
és a Göncöl-szekerét,
rúdját s a négy kerekét!

b) Írd le az aláhúzott főnevek közül azokat, amelyek a Mit? kérdésre válaszolnak!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

a)  Írd le csoportosítva a következő főneveket! Leíráskor ne változtass a szavak sor-
rendjén! Ha jól csoportosítottál, az egymás alá írt főnevek kezdőbetűiből egy-egy 
állat nevét olvashatod össze.

zárak,  dobot,  emberek,  vonat,  ablak,  egeret,  barátok,  lakatot,
 retek,  játék,  fügét,  rigók,  angolnák,  inget,  napot,  út

 -t ragos főnevek Többes számú főnevek Toldalék nélküli főnevek

 ________________________ ________________________ ________________________

 ________________________ ________________________ ________________________

 ________________________ ________________________ ________________________

 ________________________ ________________________ ________________________

 ________________________ ________________________ ________________________

 ________________________ ________________________ ________________________

Írd a vonalakra a megfejtéseket!

 ________________________ ________________________ ________________________

b) Fogalmazzatok igaz állításokat a megfejtésül kapott állatokról!

1. 

2. 

nyelvtan_mf_3_ jav_03_01.indd   50 2016. 03. 01.   16:25



51

a) Toldalékold a szavakat a kérdéseknek megfelelően!

Ki? Mi? Kit? Mit? Kiket? Miket?

szív

pék

gyík

bokor

színész

b) Foglald mondatba a Kiket? kérdésre válaszoló szavakat!

a)  Folytassátok a szavak toldalékolását! Beszéljétek meg, milyen változást okozott  
a szóban a toldalékolás!

nyár – nyarat híd – hidat kút – kutat 

kéz – _____________________ víz – ______________________ út – ____________________

tél – ______________________ nyíl – _____________________ rúd – ___________________

sár – ______________________ kő – ______________________ tűz – ___________________

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a szópárokat!

c) Írd le tollbamondás után a -t toldalékos szavakat!

a)  Pótold a hiányzó j vagy ly betűt az alábbi főnevekben! Ha nem ismered valame-
lyik szó helyesírását vagy jelentését, használd a Magyar helyesírási szótárt vagy  
a Magyar értelmező kéziszótárt! 

a____ándék, űrha____ó, ibo____a, gombo____ag, harká____, csuk____a, kese____ű, 

gyű____temény, ká____ha, ____egenye, vá____ú, szí____,  akadá____, ____oghurt,    

biva____, pikke____, pá____a, a____tó

b) Ellenőrzés után írd le az ly betűvel kiegészített szavak -t toldalékos alakját! 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. 

4. 

5. 
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A -ból, -ből; -tól, -től; -ról, -ről toldalékos főnevek

a) Olvasd el László Noémi Mi miből? című versét! 

 Fából kocka, karika,
 fürge lábú paripa,
 doboz, pálca, bábu.

 Vasból kerék, kerítés,
 ásó, kapa, villa, kés,
 ágyúgolyó, ágyú.

b)  Melyik tárgy vagy dolog miből van? Válaszolj a kérdésekre a vers alapján toldalé-
kos főnevekkel! Írd át színessel a kiírt szavak toldalékát!

Miből van … 

a karika? ________________________ a fejfedő? ________________________

a kerítés? ________________________ a vitorla? ________________________

az ágyúgolyó? ________________________ a fénykép? ________________________

a lepedő? ________________________ a szuszogás? ________________________

a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá benne a főneveket! 

Olvastam egy hiú hollóról szóló mesét. A madár 
tarka tollruháról, sárga csőrről, karcsú alakról 
álmodott. Elhatározta, hogy mindenáron meg-
szabadul fekete ábrázatától. Színes tollakat kért  
a papagájtól, a kakadutól, a sárgarigótól, és ma- 
gára aggatta őket. Csőrét pedig sárga festékbe  
mártotta. Amikor fel akart röppenni egy ágról, az 
idegen tollaktól elnehezülve lehuppant a földre.  
A többi madár jót nevetett rajta.

b)  Írd ki csoportosítva a szövegből a kérdésekre válaszoló szavakat! Írd át színessel 
a toldalékokat!

 Miről? Mitől?

 _________________________________________ _________________________________________

 _________________________________________ _________________________________________

 _________________________________________ _________________________________________

 _________________________________________ _________________________________________

Lenből vászon, lepedő,
szalmaszálból fejfedő,

kenderből vitorla.

Fényből fénykép, földi más,
levegőből szuszogás,

út a csillagokba.

1. 

2. 
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a) Pótold a toldalékos főnevek hiányzó ékezeteit!

folyosorol,    orvostol,     Gyorbol,    Gergotol,    vızbol,
terıtorol,     borondbol,     hajorol,     bohoctol

b)  Ellenőrzés és javítás után írd le a szavakat toldalékuk szerint csoportosítva! Írd át 
bennük színessel a toldalékok hosszú magánhangzóját!

 -ból, -ből -ról, -ről -tól, -től

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

a)  Pótold a szólásokban, közmondásokban a hiányzó toldalékokat! 
    Segít a zárójelben megadott kérdés.

Derült ég______ villámcsapás. (Miből?)

Egy tál______ cseresznyéznek. (Miből?)

Szegény nem fél a tolvaj______. (Kitől?)

A csillagot is letagadja az ég______. (Miről?)

Madarat tollá______, embert barátjá______. (Miről? Kiről?)

Szalad, mintha puská______ lőtték volna ki. (Miből?)

b)  Olvassátok el a kiegészített mondatokat! Beszéljétek meg, milyen élethelyzetben 
használhatjuk ezeket a szólásokat, közmondásokat!

Fejtsd meg a rejtvényt! Válaszolj a kérdésekre -ból, -ből; -ról, -ről; -tól, -től toldalékos 
főnevekkel! A kétjegyű betűket két külön négyzetbe írd!

1. Miből készül a hóember? 1.

2. Miből bújik elő a mókus? 2.

3. Mitől lesz savanyú a saláta? 3.

4. Mitől fél a kisegér? 4.

5. Kitől vehetünk friss kenyeret? 5.

6. Miből készül a rántotta? 6.

Mi a megfejtés? Írd a vonalra! _______________________

3. 

4. 

5. 
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A -ban, -ben; -ba, -be toldalékos főnevek

a)  Olvasd fel Nyulász Péter Pancsoló című versét! Milyen kérdésre válaszol a versso-
rok utolsó szava?

Slaffog a lábam a csizmában,
csőrepedés van az utcában; 
patakok folynak az árokban,
száraz a vízcsap a házakban,
pancsolok vígan a tócsákban,
senki se fürdik a kádakban.

b) Írd ki a versből a kérdésekre válaszoló főneveket! Vizsgáld meg a toldalékukat!

Hol? Miben? ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c) Értelmezzétek a vers szövege alapján, mit jelent a slaffog szó!

a) Mi a megfejtése a következő találós kérdéseknek? Kösd őket a megfelelő képhez!

Ha munkába állok,  Amikor az erdőbe megy,
minden gyomot kivágok. a falu fele néz,
 Amikor a faluba megy,
Szádba teszed,  az erdő fele néz.
mégsem eszed. 

b)  Húzd alá a találós kérdésekben a toldalékos főneveket! Írd le azokat, amelyek  
a kö vetkező kérdésekre válaszolnak! Válaszd le függőleges vonallal a szótőt és  
a tol dalékot a leírt szavakban!

Hová? Mibe? ____________________________________________________________________

a) Írd le a főneveket a megfelelő csoporthoz! 

gomba, szoba, fába, sorba, hóba, tóba, suba, liba, sárba

Toldalékos főnevek: ___________________________________________________________________

Toldalék nélküli főnevek: _______________________________________________________

b) Milyen kérdésre válaszolnak a toldalékos főnevek? Keretezd be a toldalékokat! 

c) Írd le a toldalék nélküli főneveket úgy, hogy a Hol? kérdésre válaszoljanak!

_________________________________________________________________________________

1. 

2. 

3. 
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a) Válaszolj toldalékos főnevekkel a következő kérdésekre! 

Hová teheted a vonalzót? ________________________________________________________

Hol tarthatod a vonalzót? ________________________________________________________

Honnan veheted elő a vonalzót? __________________________________________________

b) Keretezd be válaszaidban a toldalékot! Foglald mondatba ezeket a főneveket!

a) Válaszd ki és keretezd be a mondatba illő szót!

A medve a             alussza téli álmát.

A mókus az             húzódott a hideg elől.

A sün avarral bélelt   várja a tavaszt.

b) Írd le a mondatokat a helyesen kiválasztott szóval kiegészítve!

c) Alkoss egy-egy mondatot azokkal a szavakkal, amelyek nem illettek a mondatba!

a)  Pótoljátok a hiányzó -ban, -ben; -ba, -be toldalékos szavakat a szólásokban, köz-
mondásokban! Válasszatok a megadott szavak közül!

tűz,   föld,   fa,   vásár,   malom,   lé

_____________________ gyökerezett a lába.  __________________ teszi érte a kezét.

Észt nem árulnak a _____________________ .  Két _______________________ őrölnek.

Ordít, mint a ___________________ szorult féreg.  Minden _____________________ kanál.

b) Értelmezzétek a szólásokat, közmondásokat! Diktáljatok le egymásnak kettőt!

Pótold a szövegben a hiányzó -ba, -be vagy -ban, -ben toldalékokat!

Ma reggel nagyon hideg volt, ezért kabát_______ és sapká_______ 

indultam iskolá_______. A tanterem_______ csizmá_______ vagy ba-

kancs_______ nem lehet bemenni, nehogy bevigyük a sok sarat. 

Gyorsan váltócipőt húztam, és beléptem az osztály_______. A gyere-

kek már a pad_______ ültek és beszélgettek. 

Nemsokára bejött a tanító néni is. Beírta a napló_______ a hiány-

zókat, és megkezdődött a nyelvtanóra. 

barlangba
barlangban

odújába
odújában

fészekbe
fészekben

4. 

5. 

6. 

7. 
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A főnevek helyesírása

a)  Olvasd el a következő szöveget! Melyik regényből való ez a részlet? Ha ismered  
a történetet, mesélj el belőle egy izgalmas részt a társaidnak!

Bambi az egyik mogyorócserje mellett állt, és új koro-
náját a fához csapkodva köszörülte. Ez jólesett neki. 
És azonfelül szükséges is volt, mert még mindig háncs  
és szőr takarta fejének ékességét. Érezte, hogy koronája 
keményebb, mint a mogyoróvessző. Ez az érzés az erő  
és büszkeség mámorával töltötte el. (Felix Salten)

b)  Írj a regényrészletből két-két főnevet a következő csopor-
tosításban!

Hosszú magánhangzó van benne: _________________________________________________

Hosszú mássalhangzó van benne: _________________________________________________

j van benne: _______________________________________________________________________

a) Ismeritek a szóban szó játékot? Válaszoljatok a kérdésekre főnevekkel!

Melyik ló lobog a szélben? ________________________

Melyik ló működik árammal? ________________________

Melyik ló él a vízben? ________________________

Melyik ló fog halat?  ________________________

b) Egészítsétek ki a megadott szótagokat -ó, -ő végű főnevekké!

ü-_________

hin-________

bor-________

hol-_________ 

kagy-_________ 

sar-_________

lép-_________ 

kor-_________ 

pad-_________

csel-_________ 

lot-_________ 

böl-_________

fes-_________ 

á-_________

te-_________

c) Találjatok ki az -ó, -ő végű főnevekkel az a) feladathoz hasonló rejtvényeket!

a) Alkossatok a betűkből főneveket! Írjátok le őket!

b) Találjatok ki egy rövid történetet a leírt szavak felhasználásával!

1. 

2. 

3. 

efgűsz űbeillnty deűegh űeelyks ööprtűty
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a)  Pótold a főnevek végén a hiányzó -u, -ú betűt! Ha hibátlanul dolgozol, az -u végű 
főnevek kezdőbetűiből minden oszlopban egy-egy új szót alkothatsz. Írd a szava-
kat az oszlopok alatti vonalra!

 ham___ hatty___ kopolty___ zsal___

 od___ sat___ vály___ tan___

 ágy___ ár___ lap___  gyan___

 alk___ gyapj___ bossz___ koszor___

 gyal___ Sam___ Ic___ borj___

 marab___ kap___ baty___ em___

 ap___ any___ ad___ báb___

 _____________ _____________ _____________ _____________

b) Ellenőrzés és javítás után diktáljátok le egymásnak az egyik oszlop szavait! 

a)  Keressetek -u, -ü végű főneveket a rejtvény megfejtéséhez! A kétjegyű mással-
hangzót két négyzetbe írjátok!

1. Ünnepélyes ígéret, fogadalom. 1.

2. Látványos énekes és táncos műsor. 2.

3. Étrend. 3.

4. Apró húsból és zöldségekből készült étel. 4.

5. Így is nevezik a rendőrt. 5.

6. Könnyű lábbeli. 6.

7. Csónakfajta. 7.

Megfejtés: ________________________

b) Ismételjétek át az -u, -ú; -ü, -ű végű szavak helyesírásáról tanultakat!

a) Pótold a főnevek hiányzó ékezeteit!

borond,  fıok,  esztendo,  gomboc,  ıgeret,  mosopor,  papır,  folyoso,

sıp,  fuggony,  hırlap,  rım,  ujj,  musor,  gyuszu,  televızıo,  cımer

b) Ellenőrzés után írd le az első sor szavait emlékezetből!

5. 

6. 

4. 
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a) Egészítsd ki az alábbi főneveket a megadott mássalhangzók közül a megfelelővel!

l – ll
á____atkert,   futba____pálya,  ü____őhely,   vi____ám,   e____enség,

vi____any,   csi____ag,   sza____ag,   pi____anat,   sze____ő,   i____at

sz – ssz
ve_____ő,  ke_____tyű,  ját_____ótér,  ö_____eg,  e_____tendő,  a_____ony,

fé_____ek, bo_____úság,  raga_____tó,  u_____ony,  la_____ó,  gyű_____ű

b) Írd le szótagolva az utolsó sorban lévő szavakat!

c) Írj négy összefüggő mondatot az első sorban található főnevekkel!

a) Válaszd ki és húzd alá a szavak közül a főneveket!

parketta, juhász, forrás, óriáskígyó, töltőtoll, zsűri, buzdít, esernyő, ünnep, 

hullám, folyó, kísér, angyal, húsz, ragyog, teniszcipő, játszik, torzsa, őszinte,

ibolya, ifjú, gyógyít, lakhely, kotta, anyóka, vizsgál, orvosság, kakukkfű

b)  Keretezd be az aláhúzott főnevek közül azokat, amelyekben kétjegyű mással-
hangzó van! A kezdőbetűjükből egy költő nevét olvashatod össze. 

Írd ide, ki ő! ___________________________________

c) Másold le azokat a főneveket, amelyekben hosszú mássalhangzó van!

a) Pótold a hiányzó j vagy ly betűt az alábbi főnevekben! 

veszé____, tuta____, Káro____, fe____sze, sú____zó, ____ászberény, kulcs____uk, 

csuk____a, ra____t, A____ka, Mihá____, ____átszótér, ____úlia, ro____t, fogo____,  

Orso____a, lakóhe____, Hódmezővásárhe____, Sa____ó, fo____ó, ____égkunyhó

b)  Foglald mondatba a tulajdonneveket! Egy mondatban többet is felhasználhatsz 
közülük!

Fejtsd meg a keresztrejtvényt a rajzok segítségével! Csak j betűs főnevet írhatsz a sorokba! 

1.

2.

3.

4.

Írd ide a megfejtést! ________________________

7. 

8. 

10. 

9. 

1.

2.

3.

4.
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a)  Döntsd el, hogy kisbetűvel vagy nagybetűvel kell kezdeni a főneveket! Karikázd 
be a megfelelő betűket! Indokold a választásodat!

 unántúl nnepély bolya abriella

 átszótér ovács ukrászda alatonfüred

 ombathely jság amilla üskevár

b)  Alkoss mondatokat azokkal a főnevekkel, amelyek köznevek és tulajdonnevek is 
lehetnek a mondatban!

a)  A betűrács vízszintes és függőleges soraiban közneveket és tulajdonneveket ol-
vashattok össze. Írjátok le a megtalált tulajdonneveket helyesen!

F M É S Z Ó Z A T
T I S Z A T Ó C J
I V Á R O S R Á G
H O R T O B Á G Y
A N V I R Á G O Ő
N Y Á R G L É T R
Y O R S O L Y A I
I M R E N A N N A
T B A L A T O N D

b) Versenyezzetek, ki talál több köznevet a betűrácsban! Írjátok le őket! 

a) Alkoss a szótagokból egy-egy főnevet, és írd le a vonalra!

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Egészítsd ki a leírt főnevek toldalékos alakjával a következő mondatokat!

Ebben a _________________________ finom fagyit lehet kapni.

Óvja mindenki az _________________________!

Mosd meg a kezed a _________________________!

Anna _________________________ kötött Lucával.

Vasárnap a Bükk _________________________ kirándultunk.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

d
D

i
I

g
G

ü
Ü

j
J

c
C

b
B

k
K

sz
Sz

k
K

t
T

ú
Ú

11. 

12. 

13. 

cuk-  -da  -rász- -bad-  -ság  sza- -ság  -rát-   ba- me- -ség -rész-

-ség   hegy- -dó  mos- -ság  -gaz-   i- -gész-  e-  -ség
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Mit tudsz a főnevekről?
a)  Olvasd fel Lackfi János Postások ideje című versének részleteit! Húzd alá benne  

a főneveket! 

Nem jár az utcán most más,
csak a postás, a postás.

A biciklije rozsdás,
azon billeg a postás.

Van itt jó ház, meg rossz ház,
kutyáktól tart a postás.

Táskában nagy a zsongás,
örömet hoz a postás.

Táskában van a sok gyász,
bánatot hoz a postás.

Ilyen fontos ember nincs más!
Ki a király? A postás!

b) Írj a versből példákat az alábbiakra!

Élőlény neve: _______________________________________________________________________

Élettelen tárgy neve: _______________________________________________________________

Gondolati dolog neve: ______________________________________________________________

Toldalékos főnév: __________________________________________________________________

a) Olvasd el a következő szöveget! Húzd alá a mondatokban a főneveket!

A Duna két részre osztja a várost. Budapest híres a hídjairól. Kilenc karcsú híd 
ível át a Duna fölött, összekötve a város két részét, Budát és Pestet. A legrégibb  
és legszebb hidunk a Lánchíd. Pilléreit két-két kőoroszlán őrzi. Építtetője gróf  
Széchenyi István volt, a 19. század kiváló magyar politikusa.

b) Másold le csoportosítva a szövegben található főneveket!

 Köznév Tulajdonnév

 _______________________________________  _________________________________________

 _______________________________________ _________________________________________

 _______________________________________ _________________________________________

 _______________________________________ _________________________________________

1. 

2. 
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a)  Toldalékold a főneveket a kérdések szerint! Adj tanácsot a helyesírásához!

Mi? Mik? Mit? Miből? Miről?

játék

tűz

kotta

b) Foglald mondatba a táblázat -t toldalékos főneveit!

Pótold a könyv szó toldalékos alakjait a mondatokban! Írd át színessel a toldalékokat!

Ebben a _____________________ sok színes kép van.

Könyvjelzőt tettem a _____________________.

Megtanulok egy verset a _____________________.

Visszavittem a _____________________ a könyvtárba.

a)  Olvasd fel Gryllus Vilmos Kárókatona című versét! Mondd el, mi mindent tudtál 
meg a versből a kárókatonáról!

 
Ül a tó partján kárókatona, – Kerül itt minden, hogyha akarom, 
odamegy a pelikán, távoli rokona. de ha csak a parton a hasamat vakarom,
– Hogy vagy, kedves kárókatona? nem lesz más, mint karcsú alakom.
Kerül-e ma eledel, reggeli, vacsora? Nosza gyere, sok a hal, teli a Balaton!
 
Ponty és kárász mind-mind eleség. 
Ide-oda terelem keszegek seregét. 
Sosem ér engem vízben vereség, 
sose marad éhen a csemete, feleség. 

b)  Húzd alá a versben a főneveket! Döntsd el, melyik főnévre igaz az állítás, és írd  
a rejtvénybe!

1.  Toldalékos, a Hol? kérdésre felel. 1.
2.  Toldalék nélküli, egy szótagú. 2.
3.  Élőlény neve, a kárókatona rokona. 3.
4.  -t toldalékos, magánhangzói azonosak. 4.
5.  A legrövidebb főnév a versben. 5.
6.  Élőlény neve, egy szótagú. 6.
7.  Hol? kérdésre felel, magánhangzói rövidek. 7.

 
Írd ide a megfejtést! _________________________________

3. 

4. 

5. 
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Az ige
Mit jelentenek az igék?

a) Melyik regény részlete az alábbi szöveg? Beszéljétek meg, miről szól!

Luise (lujze) főz. Maga elé köti anyu egyik kötényét,  
s a gáztűzhelytől, melynek lángjain fazekak állnak, 
az asztalig, melyen nyitva hever a szakácskönyv, ide-
oda pörög, mint egy pörgettyű. Emelgeti a fedőket…

A kislány a fiókban kotorász, székre mászik, min-
den tartályba benéz, rámered a faliórára, leugrik a 
székről, megragad egy villát, fölemel egy fedőt, meg-
égeti az ujját, nyávog egyet, beleszurkál a villával a 
marhahúsba – nem, még nem elég puha!

(Erich Kästner – ejtsd: erih kesztner) 

b) Mit csinál Luise? Írjátok ki a szövegből a kislány cselekvéseit kifejező szavakat!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

c) Te főztél már? Ha igen, mondd el néhány mondattal, hogyan készítetted el az ételt!

Gyűjtsetek a képen látható élőlényekhez illő cselekvéseket! Írjátok le a képek alá!

__________________         __________________         __________________         __________________

__________________         __________________         __________________         __________________

__________________         __________________         __________________         __________________

__________________         __________________         __________________         __________________

1. 

2. 
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a) Egészítsétek ki a hiányos mondatokat cselekvést kifejező szavakkal!

Cirmi, a fiatal kiscica még nem látott havat. Az ablakban 

______________________, és kíváncsian ___________________________  

a fehér tájat. Azt ________________________, hogy mennyi finom 

tejecske van ott kinn. A gazdasszony _________________________ 

az ablakot, a cica ________________________________ a friss hóba.  

Keserves hangon _______________________, amikor talpacskáival 

megérintette a hideg havat. Gyorsan __________________________  

a meleg lakásba.

b) Olvassátok fel a kiegészített szöveget! Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat!

c) Mit csinálhat egy kiscica? Gyűjtsetek cselekvést kifejező szavakat!

a)  Mi minden történhet az élőlényekkel és az élettelen tárgyakkal? Beszélgessetek 
róla!

b) Kössétek össze a képeket a hozzáillő történéssel!

nő
fejlődik
nyílik
kikel
tollasodik
elhervad
elgurul
kilyukad

c) Írj néhány mondatot a képek és a történést kifejező szavak segítségével!

a) Húzd alá a következő mondatokban a történést kifejező szavakat!

Ekkor káprázó fény villant fel, melynek közepén zegzugos fehérség reccsent 
végig. Irtózatos csattanással szétvágta a felhőket egy villám, és rászakadt a földre 
a jég.

        (Fekete István)

b) Gyűjtsetek még a viharral vagy az időjárással kapcsolatos, történést jelentő igéket!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

3. 

4. 

5. 
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a)  Húzd alá az alábbi mondatpárokban az igéket! Állapítsd meg, hogy ugyanaz az 
ige mit jelent az egyes mondatokban! Írj a keretbe cs betűt, ha cselekvést, t betűt, 
ha történést jelent!

A kiszáradt talajt végre eső csapkodja.   Zsófi elfújta a gyertyát a tortán. 

Pál egy újsággal csapkodja az asztalt.   A szél elfújta a kalapomat. 

Ernő a szemembe világít a lámpával.   De jól süti a hátamat a nap!  

Éjjel a hold halvány fénye világít.  A nagymama most süti a rétest.  

A kistestvérem már ügyesen jár.   Erősen tűz a nap. 

Pontosan jár az órám.  Réka virágot tűz a hajába.  

b)  Alkossatok a fentiekhez hasonló mondatpárokat a következő igékkel! Írjatok le 
közülük hármat!

lecsúszott, letört, indul, leáll, kipattan, jön, esik, leszáll

a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a következő mondókákat!

Télen nagyon hideg van,
nyáron nagyon meleg van,
ősszel esik az eső.
Soha nincsen jó idő?
 Volt egyszer egy hajó,

 a hajón volt egy ajtó,
Bőg a szamár, eső lesz, az ajtón volt egy kilincs,
holnapután vásár lesz! tovább nincs.

 Kukurikú kiskakas,
 mért vagy olyan tarajas?
Ej-haj, nagy a baj, Azért vagyok tarajas,
kilenc tehén, még sincs vaj. mert a nevem kiskakas.

b) Írd ki a mondókákból a létezést jelentő igéket!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c) Húzd alá a mondókákban a főneveket!

d) Tanuld meg, majd írd le emlékezetből az egyik mondókát!

6. 

7. 
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a)  Pótold az alábbi beszélgetés szövegében a hiányzó szavakat! Válassz az alábbi 
létezést kifejező igék közül! Egy-egy szót többször is felhasználhatsz.

van,   nincs,   volt,   lesz,   voltunk,   lenne

– ___________ valamilyen állatod?

– Most ___________, de hamarosan ___________ egy kutyám.

– Mi ___________ a neve?

– Még ___________ ötletem.

– Nekem ___________ egy aranyhörcsögöm. Nagyon jó barátok ___________, de saj-

nos a hörcsögök rövid életűek. Most egy papagájt szeretnék. Már ___________ is 

egy szép kalitkám. Jó ___________, ha egy nimfapapagájt kaphatnék.

b) Olvassátok fel a kiegészített párbeszéd szövegét kifejezően!

a) Húzd alá a következő mondatokban az igéket!

Marci utálta a szeplőit. Egy szép napon a szeplők megsértőd-
tek. S éjszaka, mikor a kisfiú aludt, uzsgyi, kisurrantak az 
ablakon. Marci reggel fölébredt. Szalad a konyhába a ma má-
jához, az meg ámulva néz rá.

– De hát hova tűntek a gyönyörű szeplőid?
    (Lázár Ervin nyomán)

b)  Írjátok le az aláhúzott igék rokon értelmű megfelelőit! Segíthet a Magyar szinoni-
maszótár. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

c)  Helyettesítsétek az a) feladat aláhúzott igéit a rokon értelmű megfelelőikkel!  
Olvassátok fel egymásnak az átalakított mondatokat!

a) Kösd össze az ellentétes jelentésű igéket!

 szív  zár   szeret   gyűr
 beszél  gyújt   sétál   derül
 épít  fúj   simít   világosodik
 nyit  rombol  borul   gyűlöl
 olt  hallgat  sötétedik  rohan

b) Alkoss mondatokat az ellentétes jelentésű igepárokkal! Írj le közülük kettőt!

8. 

9. 

10. 
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Az ige ragozása
a)  Figyeld meg, ki végzi a képeken ábrázolt cselekvéseket! Írd a vonalra a megfele-

lő személyes névmásokat!

       

 ________ olvasok  ________ sütsz  ________ dob

 ________ olvasunk  ________ süttök  ________ dobnak

b) Válaszd el függőleges vonallal a szótövet és a toldalékot az igékben!

c) Az ige melyik része árulta el, hogy ki a cselekvő?

a)  Olvassátok el a következő mondókát, majd alakítsátok át úgy a szövegét, mintha 
több szarka mondaná!

Egy szarka mondja   Több szarka mondja

Szarka vagyok, ugrálok, _______________________________________________________________

húst eszem, ha találok. _______________________________________________________________

Beszélni megtanulok,  _______________________________________________________________

de lopni is jól tudok.  _______________________________________________________________

b) Figyeljétek meg, hogyan változtak meg az átalakított szövegben az igék!

Írd a táblázatba az igéket a megfelelő személyhez! Írd át színessel az igék toldalékát!

jár, nézel, adnak, ültök, állunk, írsz, szedek, szóltok, fut, félnek, kérünk, várok

Egyes szám Többes szám

1. személy én 1. személy mi

2. személy te 2. személy ti

3. személy ő 3. személy ők

1. 

2. 

3. 

én,   te,   ő

mi,   ti,   ők
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a)  Húzd alá az egyes szám második személyű igéket!

adsz, fejtek, bicikliznek, húzol, ígérsz, jössz, kezd, mosakodsz, sózol

b) Írd le tollbamondás után a fenti igéket!

c)  Húzd alá a többes szám első személyű igéket!

színezünk, rúgnak, gőzöl, ülünk, hull, futunk, izzik, guggolunk, lökdös

d)  Olvasd el többször a c) feladat igéit! Jegyezd meg a helyesírásukat! Írj le közülük 
emlékezetből minél többet!

a)  Olvasd el a következő szöveget! Készítettél-e már valamilyen almás finomságot? 
Ha igen, mondd el a társaidnak, hogyan készült!

A diót apró darabokra vágjuk. Az almákat meghámozzuk, majd eltávolítjuk  
a magházukat. A diót és a mazsolát összekeverjük egy kis mézzel. Ezzel töltjük 
meg a kivájt almákat. A töltött gyümölcsöket kivajazott tepsibe tesszük. Forró 
sütőben addig sütjük őket, amíg megpuhulnak.

b) Húzd alá a szövegben az igéket! Állapítsd meg a cselekvő számát és személyét!

c)  Írd le a mondatokat egyes szám első személyben úgy, mintha te készítenéd a mé-
zes sült almát!
Így: A diót apró darabokra vágom. Folytasd!

a)  Írjátok be a táblázatba a lát és a fest igék kétféle alakját! Beszéljétek meg, mi a 
kü lönbség közöttük!

én látok látom festek

te látsz fested

ő látja

mi festünk

ti festitek

ők látnak

b)  Egészítsd ki a következő mondatokat a táblázat egyes szám második személyű 
igéivel!  

Mit ______________________ a képen?

A fa mögött megbúvó őzikét is ______________________ ?

Hű, de ügyesen ______________________!

Milyen színűre ______________________ a hóember kalapját?

4. 

5. 

6. 
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Az igeidők
A jelen idejű ige

a)  Olvassátok el a következő történetet! Mit gondoltok, miért szomorúak a történet-
ben szereplő madarak? Beszélgessetek róla!

Lassan vége van a télnek, mégis órák óta nagy pelyhekben hull a hó. Sok millió 
csillogó hópihétől fehérlik a táj. Mindent beborít a puha, fehér takaró. A gyerekek 
persze örülnek ennek. Percek alatt ellepik a domboldalt, és vidáman siklanak für-
ge szánkóikkal. Az sem baj, ha néha felborulnak. Hemperegnek egyet a hóban, és 
indulnak tovább. A madarak szomorúan nézik őket.

– Mikor lesz végre tavasz? – kérdezik az ágak között bujkáló széltől.

b) Húzd alá a történet szövegében az igéket! Csoportosítsd őket a jelentésük szerint!

Cselekvést jelentő ige: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Történést jelentő ige: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Létezést kifejező ige: __________________________________________________________________

c) Állapítsd meg a leírt igék idejét!

a) Nevezd meg az alábbi igék idejét! Írd a szavak után a cselekvő számát és személyét!

suttogtok: ______ adod: ______ osonnak: ______ ajándékozzuk: ______ 

látják: ______   nevetsz: ______ kóborol: ______ varázsolok: ______   

b)  Válaszd le függőleges vonallal a toldalékot az a) feladat szavaiban! Írd az igék 
tövét a rejtvény megfelelő sorába! Ha jól dolgozol, a kezdőbetűkből egy újabb igét 
olvashatsz össze.

Írd ide a megfejtést! _______________________

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

Olvasd össze a szósorban a jelen idejű igék kezdőbetűit!

lapozgatnak, beszélt, építünk, látsz, esik, virágzott, tanultak,
guggolok, zümmög, esztek, haladt, marad

Írd ide a megfejtést! __________________________________

a) Olvasd el a következő találós kérdéseket! Írd a megfejtéseidet a vonalra!

Orra van, de nem szusszan,    Erdőn terem, parton mozdul,
nem hall, pedig füle van,    vízben él, és tűzben pusztul.
sarkantyút hord, s nem huszár,  ____________________________
nincsen lába, mégis jár.

 ______________________

b) Húzd alá az igéket a találós kérdésekben!

c) Írd a táblázatba a jár és a hall igék megfelelő jelen idejű alakját!

E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.

járok jársz

járom

hallok

hallom

a)  Olvasd fel helyes kiejtéssel Kányádi Sándor Hallgat az erdő című versének 
 részletét! Húzd alá benne az igéket!

Hallgat az erdő,
kajtat a farkas;
kérődzik csendben,
s fülel a szarvas.

Hopp, most az ordas
orrát lenyomja,
s fölkapja menten:
rálelt a nyomra!
Szökken a farkas,
megnyúlik teste,
szökken, de éppen
ez lett a veszte.

Roppan a hó, s a
száraz ág reccsen,
ágyúlövésként
hallszik a csendben.

Roppan a hó, s a
száraz ág reccsen,
s már a szarvas sem
kérődzik resten:
ina, mint íjhúr,
feszül és pendül,
teste megnyúlik,
futásnak lendül…

b) Értelmezzétek a vers alapján a kajtat, kérődzik, hallszik szavak jelentését!

c) Másold le a versből a hosszú mássalhangzós jelen idejű igéket!
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A múlt idejű ige

a) Húzd alá a következő szövegrészletben az igéket! Milyen idejűek?

Ott álltak egy csoportban a sűrű közepén, egy kis tisz-
táson, és Gobo mesélt.

Nyúl barát is ott volt, csodálkozásában feszülten fi-
gyelt, megemelte tapsifülét, s aztán petyhüdten aláej-
tette, hogy azon nyomban újra felemelje.

A szarka a fiatal bükk legalacsonyabb ágán csücsült, 
és elképedve hallgatózott.

A szajkó vele szemben nyugtalanul ült az egyik kőri-
sen1, és olykor csodálkozva felrikácsolt. 

A mókus is odaugrott, és igen izgatottan viselkedett. 
Majd a földre ugrott, majd az egyik, majd a másik fa 
magasára kúszott, majd felkunkorodó farkára támasz-
kodva fehér mellét mutogatta.

(Felix Salten)1 kőris: erdei fafajta

b) Írj a szövegből igéket aszerint, hogy ki végezte a cselekvést!

Gobo: ___________________________________________________________________________

Nyúl barát: __________________________________________________________________________

A szarka: ___________________________________________________________________________

A szajkó: ____________________________________________________________________________

A mókus: ___________________________________________________________________________

c) Írd át színessel a múlt idő jelét a leírt igékben!

a) Írd be a számol, a fut és a játszik ige múlt idejű alakjait a táblázatba!

E/1. számoltam futottam

E/2. számoltál

E/3. futott

T/1. játszottunk

T/2.

T/3.

b)  Írd át színessel az igékben a múlt idő jelét! Mondd el, mikor -t és mikor -tt a múlt 
idő jele!

1. 

2. 

nyelvtan_mf_3_ jav_03_01.indd   70 2016. 03. 01.   16:25



71

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

a____ándékoz,    bú____ócskázik,    fo____tatódik,    korcso____ázik,    bu____kál, 

megi____ed,   bo____ong,    fá____,    osztá____oz,    fe____el,    befe____ez 

b) Írd le a helyesen kiegészített igéket múlt időben!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

a) Írd le a szavakat csoportosítva! 

ceruzát, javított, várat, lett, dúdolt, lódított, gépelt, gyufát, villát, tejet,
repült, dobot, talált, subát, állított, fogót, lőtt

   Múlt idejű igék     -t ragos főnevek

 _________________________________  _________________________________

 _________________________________  _________________________________

 _________________________________  _________________________________

 _________________________________  _________________________________

 _________________________________  _________________________________

b) Karikázd be az igékben a múlt idő jelét!

a)  Olvasd fel a következő szópárokat! Beszéld meg a padtársaddal, mi az oka az el-
térő helyesírásuknak! 

dobot – dobott            futót – futott            fogót – fogott

b) Állapítsd meg a szavak szófaját! Keretezd be közülük a múlt idejű igéket!

c) Egészítsd ki az a) feladat szavaival a következő mondatokat!

Ki veri ilyen hangosan a _________________________?

Karcsi kavicsot _________________________ a folyóba.

Vajon milyen halat _________________________ az a horgász?

Válasszátok ki a _________________________! 

Misi gyorsan ___________________, és megelőzte a legjobb ___________________ .

3. 

4. 

5. 
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a)  Olvassátok el Lázár Ervin Maminti, a kicsi zöld tündér című meséjének a rész-
letét! Hogyan folytatódik a történet? Megtudjátok, ha elolvassátok a mesét!

Az erdő mélyén Mikkamakka kiválasztotta az alkalmas 
fát. (…) Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm meg elővett szé-
pen egy fűrészt, nyissz-krr-zrr-nyissz, fűrészelni kezdték 
a fát. (…) 

– Vigyázat, azonnal dől! – mondták.
A többiek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és 

Ször nyeteg Lajosnak. (…)
Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda 

is rontottak, rángatták, lökdösték, ráncigálták Ször nyeteg 
Lajost meg Dömdödömöt.

Reccsent s dőlt a fa. Ugrottak százfelé. De szegény Dömdödöm a nagy tolongás-
ban nem tudott elugrani. Puff – ráesett a hátára.

– Dömdödöm, Dömdödöm – siránkozott fájdalmasan.

b) Húzd alá a meserészlet mondataiban az igéket!

c) Írj mindegyik csoportba öt példát a szöveg aláhúzott igéi közül!

 A múlt idő jele a -t A múlt idő jele a -tt

 ______________________________________  _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

d) Keresd meg, keretezd be a szövegben a két jelen idejű igét!

a)  A következő szövegben leírt események már megtörténtek. Ennek megfelelően 
egészítsd ki az igéket!

Róbert Gida agyán pillanat alatt villan____ át, hogy ez a megoldás! Kinyito____a 

az ernyőt, és ráfekte____e a vízre. Az ernyő jól úszo____, csak egy kicsit bukdá-

csol____. Először Mackó mászo____ be. Már éppen jelenteni akar____a ujjongva, 

hogy remekül érzi magát, mikor kiderül____, hogy nem is érzi magát olyan re-

mekül, ugyanis… de néhány korty után, amire nem is volt szomjas, kikocogo____  

a vízből. Akkor egyszerre ugro____ak be mind a ketten, és az ernyő már nem buk-

dácsol____ és hintázo____ annyira.
(A. A. Milne)

b) Olvasd fel a társadnak a kiegészített szöveget!

6. 

7. 
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a) Olvasd el a mondatokat! Tudod-e, mi a játék neve?

Esik az eső, ezért a teremben játszunk. Két gyerek 
kimegy a folyosóra. Kiválasztanak egy foglalkozást. 
Bejönnek, és a tábla elé állnak. Ügyesen elmutogat-
ják a mesterséget. Aki kitalálja, az folytatja a játékot.

b)  Húzd alá a mondatokban az igéket! Írd le őket múlt időben! Keretezd be az átala-
kított igékben a múlt idő jelét!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

c)  Olvasd fel a mondatokat úgy, mintha az esemény megtörtént volna! Használd az 
átalakított igéket!

a)  Beszéljétek meg, miben hasonlítanak az alábbi szavak! Írjátok be őket a halmaz-
ábrába!

kiált, talált, járt, kiállt, szánt, tilt, félt, tart, ért, írt, márt, kelt, ment

b) Alkoss mondatot azokkal az igékkel, amelyek jelen és múlt idejűek is lehetnek!

Színezd ki a halacskákat a rajtuk lévő szavak szófaja szerint!
Sárgára, ha múlt idejű ige, zöldre, ha főnév, pirosra, ha egyéb szófajú szó van benne.

Múlt idejű ige
Jelen idejű ige

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

hozott

füstesett adott

fasírt

égett

miatt

vetett

balett

mellett

tépett

nyert

nyest

csontegyütt osont alatt

8.

9. 

10. 
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A jövő idejű ige

a)  A gyerekek a közelgő tavaszról beszélgettek. Olvasd el a mondataikat! Keretezd be 
bennük a jövő időt kifejező szószerkezeteket!

Tavasszal sokat fog sütni a nap. 
Felébred majd a természet. 
A fák és a bokrok rügyezni fognak. 
A kertben nyílni fognak a virágok. 
A madarak is vidámabban énekelnek majd.

b) Írd le csoportosítva a bekeretezett igealakokat! 

 főnévi igenév + fog segédige jelen idejű ige + jövő időre utaló szó

 _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

c)  Ugye, te is várod már a tavaszt? Mondd el, mit fogsz csinálni a szabadban egy szép 
tavaszi napon!

a) Fejezd ki kétféleképpen a jövő időt!

Pl.: száll  szállni fog  majd száll

vár   ________________________________ ______________________________

megyünk ________________________________  ______________________________

süllyed  ________________________________ ______________________________

terítünk  ________________________________  ______________________________

díszítjük  ________________________________  ______________________________

b) Foglald mondatba a díszítjük ige mindkét jövő idejű alakját!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Gondold végig a mai napod! Mit fogsz még ezután tenni? Fogalmazz három olyan 
mondatot, amelyben jövő idejű igealakot használsz!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

1. 

2. 

3. 
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a)  Figyeljétek meg, miben hasonlítanak a megadott szavak! Alkossatok belőlük jövő 
idejű igealakokat a példa szerint, a megadott számban és személyben! Beszéljétek 
meg, mire kell figyelnetek a szavak leírásakor!

pihen T/1. mi pihenni fogunk

üzen E/2.

köszön E/1.

pottyan E/3.

jön T/3.

ken T/2.

rohan T/1.

b) Foglalj mondatba három jövő idejű igealakot!

a) Húzd alá a mondatokban az igéket! Milyen időt fejeznek ki?

b) Írd le a mondatokat úgy, hogy jövő időt fejezzenek ki!

Futottam 100 métert. ______________________________________________________________

Ki győzött? _________________________________________________________________________

Peti futott a leggyorsabban. ________________________________________________________

Átadták az érmeket. _______________________________________________________________

Mindenki nagyon örült. ___________________________________________________________

c) Alkoss egy rövid történetet az átalakított mondatok felhasználásával!

a)  Húzd alá a következő mondatokban az igéket!  
Állapítsd meg az igeidőt!

 Palacsintát sütöttem. Lekvárt és kakaót tettem bele. 
 A barátnőm is megkóstolta. Nagyon ízlett neki.

b)  Írd le jövő időben a szöveget! Fejezd ki többféle módon  
a jövő időt!

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. 

5. 

6. 

75
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Gyakoroljunk!
a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá benne az igéket!

Kidugta a föld alól apró virágfejét a hóvirág. Körül-
nézett, és látta, hogy mindent hó borít. Az ibolya és  
a gyöngy virág még a hó alatt szunnyad, talán épp a ta-
vaszról álmodik. A gyönyörű pávaszemes lepke is moz-
dulatlan bábként lóg egy ágon. A kis virág bánatosan 
hajtotta le fejecskéjét, amikor egy vidám cinke szólalt 
meg fölötte. 

– Hamarosan elolvad a hó, és a nap is melegebben fog 
sütni. Minden virág fel fog ébredni, és színes pillangók 
röpködnek majd körülöttük. 

b) Írd le az aláhúzott igéket csoportosítva!

 Jelen idejű  Múlt idejű Jövő idejű

 ____________________________ ______________________________ _________________________

 ____________________________ ______________________________ _________________________

 ____________________________ ______________________________ _________________________

 ____________________________ ______________________________ _________________________

a) Töltsd ki a táblázatot! Írd le az igéket idejük szerint csoportosítva! 

vezet,   nézett,   vannak,   jönni fog,   súgja,   enni fogunk, 
ébredtél,   örülni fogsz,   számított

____________________ idő ____________________ idő ____________________ idő

b) Foglald mondatba a jövő időt kifejező szószerkezeteket!

a) Bontsd szavakra a betűsort, majd keretezd be a jövő idejű igealakokat!

tartjasúgottvennifogjöttgondolomcserélsietetteresztfájnifoghiányzottvet

b) Írd ki a betűsorból a múlt idejű igéket!

_________________________________________________________________________________

1. 

2. 

3. 
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a)  Alakítsd át a jelen idejű igéket múlt, majd jövő időt kifejezővé! A cselekvő száma 
és személye ne változzon!

 Múlt idő Jövő idő

tanulunk ___________________________ ___________________________

hallom ___________________________ ___________________________

igazítod ___________________________ ___________________________

segít ___________________________ ___________________________

téved ___________________________ ___________________________

furulyáztok ___________________________ ___________________________

b) Alkossatok történetet a múlt idejű igékkel!

Ellenőrizd nyelvtani totóval, mit tudsz az igeidőkről! 
Ha a mondatokban az ige jelen idejű, 1-est, ha múlt idejű, 2-est, ha jövő időt fejez ki, 
x-et írj a négyzetbe!

1. Kifutott a tej.          8. Kifogtam egy halat.  
2. Sütni fog a nap.          9. Örültél az ajándéknak?  
3. Tegnap moziban voltam.       10. Leszakadt a függöny!  
4. A macska jól lát a sötétben.       11. Tamásnak fáj a feje és a torka.  
5. Le fogod késni a vonatot.       12. A hidegben a víz jéggé fagy.  
6. Fát ültettünk a kertben.       13. Ki lesz a bajnok?  
7. Nyáron iskolai szünet van.   13+1. Eszter az anyukája kezét fogja.  

a) Írjatok három összefüggő mondatot a képről jelen időben!

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

b) Alakítsátok át a leírt mondatokat úgy, hogy jövő időt fejezzenek ki!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

4. 

5. 

6. 
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1. 

2. 

3. 

Az igekötős igék
a) Gyűjtsetek a képek alapján igekötős igéket! Írjatok mindegyik kép alá kettőt!

 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

b) Fogalmazzatok az egyik képről néhány mondatos történetet!

a) Illesszetek a következő igékhez minél több igekötőt, és írjátok le őket!

dob: _______________________________________________________________________________

csíp: _______________________________________________________________________________

jár: ________________________________________________________________________________

b) Alkossatok mondatokat ezekkel az igekötős igékkel!

Pótold a hiányzó igekötőket a következő mondatokban!

Zsuzsi _________mosta a poharakat.

Apu tegnap ________mosta az autót.

Anyu __________mosta a szennyes ruhákat.

Pista __________mosta a színes ruhát a fehérrel.

Étkezés előtt mindig ___________mosom a kezem.

A takarító néni mindennap __________mossa a termeket.

nyelvtan_mf_3_ jav_03_01.indd   78 2016. 03. 01.   16:25



79

a) Olvassátok el a szövegrészletet! Beszéljétek meg, kiről szólnak a mondatok!

b) Húzzátok alá a mondatokban az igéket!

– Édesapám, én tüstént indulok Budára, Mátyás udva-
rába.

Azzal beszaladt a házba, felöltötte úti ruháját, job-
bik csizmáját. Megélesítette kését, egyetlen fegyverét.  
A lá dából előszedte a legszükségesebb holmikat. Az-
tán oda-odasandított arra a szép bőrtarisznyára, ami  
a mestergerendán függött. Mintha kitalálta volna a gon-
dolatát az öreg molnár, bejött a szobába, leakasztotta  
a tarisznyát, s a fia elé tette.

(Tatay Sándor nyomán)

c) Másold le az aláhúzott szavak közül az igekötős igéket! Írd át színessel az igekötőt!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

d) Beszéljétek meg, hogyan változtatták meg az igekötők a szó eredeti jelentését!

a)  Írd az igék mellé az ellentétes cselekvést jelölő párját! Csak az igekötőn változ-
tathatsz!

leszáll  – ____________________ kiköltözik  – ____________________

idegurít – ____________________ szétszereli  – ____________________

bejár  – ____________________ felveszi  – ____________________

b) Gyűjtsetek hasonló igepárokat!
 
a) Színezd ki a lufikat az alábbiak szerint!

Pirosra, ha igekötős ige, sárgára, ha igekötő nélküli ige, zöldre, ha főnév van  
rajta.

b) Másold le színek szerint csoportosítva a szavakat!

levegő

lencse
lejár

lefetyel

legyez

letesz
leng

lesül

leereszt

lexikon
lepattan

legel
lemond

lebeg

lepke

leszáll legény lendít

4. 

5. 

6. 
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Az igekötő közvetlenül az ige előtt áll
 
a)  Illesszetek minél több igekötőt az alábbi igékhez! Beszéljétek meg, hogyan változ-

tatta meg az igekötő a szó jelentését!

sül: ________________________________________________________________________________

száll: _______________________________________________________________________________

esett: _______________________________________________________________________________

b) Pótold igekötős igével az alábbi mondatokat! Az a) feladat szavaiból válassz!

A csapat ____________________ a versenyből.

A szobába ____________________ egy méh.

____________________ rajtatok a szívem. 

A kemencében már ____________________ a kenyér.

A repülőm ____________________ a szomszédba.

A pohár ____________________ a kezemből.

Karcsi tornaórán ____________________ a könyökére.

A forró sütőben jól ____________________ a csirke.

A fáradt utazó este ____________________ egy fogadóban. 

Gyűjtsetek igekötős igéket! Az igekötő soronként azonos legyen, és közvetlenül az 
ige előtt álljon!

meghív, megnevez, _______________________________________________________________

bekapcsolta, benéz, _______________________________________________________________

átírjuk, átrohanunk, ______________________________________________________________

rádobtad, rálépünk, ______________________________________________________________

szétszed, szétdobál, ______________________________________________________________

visszalép, visszaad, ______________________________________________________________

a)  Húzzátok alá a következő igék közül azt, amelyikhez nem kapcsolhatjuk a fel 
igekötőt!

próbál,  éget,  keres,  zuhan,  nevet,  talál,  ír,  ugrik

b) Foglaljátok mondatba a fel igekötős igéket! Írjatok le kettőt!

1. 

2. 

3. 
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a) Pótold a következő szövegben a hiányzó igekötőket!

________hallotta ezt Ludas Matyi. _______öltözött doktori 

gú nyába, _______ment a kastélyba, s _____jelentette ma-

gát, hogy ő külső országbeli csodadoktor, s jó pénzért 

_________gyógyítja az uraságot. Hiszen ________örültek 

Matyinak, vitték be az urasághoz.

b) Írd ki a szövegből az összes igét!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c)  Bizonyára felismerted, hogy az idézet a Ludas Matyi című magyar népmeséből 
való. Idézz fel egy rövid részletet a meséből!

a) Olvassátok el a szólásokat! Beszéljétek meg, mit jelentenek!

b) Húzzátok alá a szólásokban az igéket!

 Megette a kenyere javát.  A csillagot is letagadja az égről.

 A jég hátán is megél.  Kölcsönkenyér visszajár.

 Átesik a ló másik oldalára.  Az ingét is odaadná.

 Kiugratja a nyulat a bokorból.  Felvitte az isten a dolgát.

c)  Másold le a szólásokból az igekötős igéket az igekötő és az ige találkozásánál el-
választva!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Keress a betűrácsban igekötős igéket! Írd le őket helyesen!

M E L S Z Á L L
E L E D Ő L K Á
G K E V N Y I T
V I S S Z A A D
E L E N G E D O
R É T T H A J B
Z P T R Á K A P

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

4. 

5. 

6. 
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Az igekötő az ige után áll

a)  Olvassátok el a szöveget! Mit tudtok még a kakukkról? Beszéljétek meg, miért 
hasznos madár!

A kakukk más madár fészkébe tojja a tojását. Igaz, nem 
mindig a fészekbe tojja, van, amikor a csőrében viszi 
oda. Kilesi, mikor hagyja el a fészkét az anya madár, 
és akkor röppen oda. Beleejti a tojását, az a szegény 
kis madár meg mit sem tud az egészről, melegíti, óvja  
a kakukktojást. Kicsivel hamarabb kel ki a kiskakukk, 
mint a többiek. Még pihe sincs rajta, máris mindent  
kidobál, amit a fészekben talál. Hamarosan elkezd növekedni, jóval nagyobb lesz, 
mint nevelőszülei. Kiül egy ágra, ott várja a táplálékot, mert nem fér el a fészekben.

b) Húzd alá a szövegben az igéket!

c) Másold le az aláhúzott szavak közül az igekötős igéket csoportosítva!

 Az igekötő az ige előtt áll Az igekötő az ige után áll

 ________________________________________ ________________________________________

 ________________________________________ ________________________________________

 ________________________________________ ________________________________________

d)  Keretezd be a lemásolt szavakban az igekötőket! Mondd el, mit tudsz a helyesírá-
sukról!

a)  Alakítsd át az igekötős igéket a példa szerint! Mondd el, mi történt az igekötővel 
az átalakított igékben!

megmossa mosd meg

befesti

megtörli

megfésüli

levágja

becsavarja

megszárítja

b) Fogalmazd meg a táblázat igekötős igéivel, hogyan készíti el a fodrász a frizurát!

1. 

2. 
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a) Olvasd el a szöveget! Melyik étel elkészítését ismerteti? 

b) Húzd alá a szövegben az igekötős igéket!

Alaposan megmosom a gyümölcsöket. Kimagozom és felap-
rítom őket. A gyümölcsdarabokat egy nagy tálban összeke-
verem. Meglocsolom kevés citromlével. Belecsur gatok egy 
kanál mézet. Tálalásig beteszem a hűtőbe.

c)  Írd le a fenti mondatokat úgy, hogy társadnak szóló felszólítást fejezzenek ki! Adj 
tanácsot társaidnak az igekötős igék leírásához!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

a) Egészítsd ki a megfelelő igekötős igével a következő mondatokat!

Evés előtt ___________________________   a kezedet!

Késsel, villával ___________________________ a húst!

Étkezés után ___________________________ a morzsákat!

Minden étkezés után ___________________________ az ételt!

b) Adjatok egymásnak további jó tanácsokat a kulturált étkezéssel kapcsolatosan!

A betűkígyóban sorakozó betűkből igekötős igéket olvashatsz össze. Írd le őket he-
lyesen a vonalra!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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3. 

4. 

5. 
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Az igekötő és az ige között egy szó áll

a) Olvasd el a következő mondatokat! Húzd alá bennük az igekötős igéket!

A téren már fel is állították a sátrat.
Öt órakor el fog kezdődni az előadás.
Hamarosan meg is vesszük a jegyeket.
Meg ne ijedj majd az oroszlánok üvöltésétől!
Jaj, le ne essen a légtornász a magasból!

b)  Írd ki az igekötős igéket a mondatokból! 
Keretezd be az igekötőket! Írd át színessel az igekötő és az ige között álló szót!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

a)  Alakítsd át az igéket a példa szerint! A cselekvő számát és személyét ne változtasd 
meg! Mondd el, melyik helyesírási szabályt kell alkalmazni az igealakok leírásakor!

Pl.: leszedtem le is szedem  le se szedem

megöntözte ________________________________    ___________________________________

visszadobták ________________________________    ___________________________________

megkóstoltátok ______________________________    ___________________________________

kinyitottuk ________________________________    ___________________________________

odaadtad ________________________________    ___________________________________

b) Foglald mondatba a többes szám harmadik személyű igealakokat!

a) Keress szabályt a táblázat kitöltéséhez! Írd be a hiányzó igealakokat!

összekevered keverd össze össze is kevered

ki is védte

dobjátok vissza

szét se szedtem

megőrizzük

hajolj oda

b) Foglald mondatba a második sor igéit!

1. 

2. 

3. 
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a) Húzd alá a szövegrészletben az igéket! 

– Két kislány, aki ennyire hasonlít egymásra, bizto-
san jól összebarátkozik. Gyertek, fogjatok kezet!

– Nem! – kiáltja Luise, s karjait összekulcsolja a hátán.
Muthesiusné (mutéziuszné) így zárja le a dolgot:
– Elmehettek.
Luise az ajtóhoz fut, feltépi és kiviharzik. Lotte meg-

hajtja magát, és lassan el akarja hagyni a szobát. 
– Még egy pillanatra, Lotti – állítja meg a vezetőnő. Fel-

üt egy nagy könyvet. – Mindjárt be is írhatom a nevedet. 
(Erich Kästner nyomán)

b) Írj két-két igekötős igét a szövegrészletből a csoportokhoz!

Az igekötő közvetlenül az ige előtt áll: __________________________________________

Az igekötő az ige után áll: _______________________________________________________

Az igekötő és az ige között más szó áll: ________________________________________

_________________________________________________________________________________

Olvassátok el a hiányos mondatokat! Egészítsétek ki őket a megadott szavak közül  
a megfelelővel! Ne felejtsétek el az igekötős igék helyesírásáról tanultakat!

A szekér elé _________________________ a lovakat.
                             befogják, be fogják

Azonnal _________________________ csukni az ablakot.
                       befogják, be fogják

Miklós is _________________________ érteni a feladatot.
                       megfogja, meg fogja

A macska ügyesen _________________________ az egeret.
                                    megfogja, meg fogja

Vajon _________________________-e a horgász a nagy halat?
                      kifogja, ki fogja

A szerelő _________________________ cserélni a vízcsapot.
                            kifogja, ki fogja

A macska ügyesen _________________________ az egeret.
                                            elfogja, el fogja

Tomi _________________________ küldeni a levelet.
                   elfogja, el fogja

4. 

5. 
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Az igék helyesírása
a) Alkoss -ít végű igéket a megadott betűcsoportokból! Írd le helyesen a szavakat!

 eísztv  tísezí  rítet  sztítit  líószt           taklíh

__________________________________________________________________________________

b)  Egészítsd ki a mondatokat az a) feladat -ít végű igéinek egyes szám 2. személyű 
alakjával! Ügyelj a helyesírásukra!

________________ az ételt sóval!

Ha a játékban ________________, sértődés nélkül viseld el.

Illedelmesen ________________ meg a társad!

Az asztalt ________________ le egy terítővel!

________________ le a televíziót!

________________ meg a zöldségeket!

a)  Írd a rejtvény megfelelő sorába a mondatból hiányzó -ít végű igét! A kétjegyű más-
salhangzókat két négyzetbe írd!

1. A kismalac hangosan … 1.
2. Bea nagyot … a hintán. 2.
3. A tolmács angolról magyarra … 3.
4. Fanni levest ... a tálból. 4.
5. Az orvos beteget … 5.

6. A kőműves házat … 6.

b) Alkoss egy mondatot a megfejtésül kapott szóval!

c) Írd le az a) feladat mondatait a megfelelő szóval kiegészítve!

a) Keresd meg a szabályt a táblázat kitöltéséhez! Pótold a hiányzó igealakokat! 

fakít lendít szédít mélyít pusztít épít

fakul

gyógyul simul készül fordul mozdul görbül

gyógyít

b) Mondd el, mit tudsz a táblázatban szereplő igék helyesírásáról!

1. 

2. 

3. 
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a) Írj -ul, -ül végű igéket a képek alapján!

___________________     ___________________     ___________________     ___________________

  
___________________     ___________________     ___________________     ___________________

b) Alkoss 3-4 mondatos szöveget az egyik képről!

a)  Keress a meghatározások alapján igéket a rejtvény megfejtéséhez! Ha jól dolgo-
zol, egy újabb igét találsz a megfejtés oszlopában.

  1. Ételt készít. 1.

  2. Halkan beszél. 2.

  3. Sír. 3.

  4. Ízlel. 4.

  5. Elköszön. 5.

  6. Szomorkodik. 6.

  7. Együtt megy valakivel. 7.

  8. Vágyik valamire. 8.

  9. Ékesít. 9.

10. Elrejtőzik. 10.

11. Vízben halad. 11.

Írd ide a megfejtést! ____________________________________

b) Írd le a rejtvény hosszú magánhangzót tartalmazó igéit múlt időben!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. 

5. 
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a) Pótold az igékben a hiányzó mássalhangzókat! Figyelj az időtartamra!

  l – ll             á___dogá___,  vi___ám___ik,  ba___ag,  nyí___ik,  fü___ent,  szó___ít

  t – tt            helye____esí___,  csa____og,  hallga___,  pa____an,  jelen___, vi____e

 r – rr           fo____, be____eg, va____, gu___ul, vi____ad, a___at, zö____en

sz – ssz       bo____ant,  ját___ik,  lyuka___t,  má____on,  vi____ük,  le___, jö_____

b) Másold le a hosszú mássalhangzóval kiegészített igéket!

c) Alkoss mondatokat a lemásolt igék jövő idejű alakjával! Írj le közülük kettőt!

a) Olvasd fel a következő szópárokat helyes kiejtéssel!

 szál – száll  eset – esett  hal – hall megy – meggy

 irat – írat  szurok – szúrok füzet – fűzet  zug – zúg

b) Vizsgáld meg a szópárok szófaját! Húzd alá az igéket!

c) Egészítsd ki a következő mondatokat az a) feladat szavaival!

Az asztalról eltűnt egy fontos ____________________ .

A fáról egy szem ____________________ a fejemre ____________________ .

Vajon mit ____________________ a ____________________ a vízben?

Méhecske ____________________ a virágok körül.

Hány _____________________ rózsát vegyünk anyunak?

Az osztályban Sárié a legszebb ____________________.

a) Pótold a j hangot jelölő betűt az alábbi igékben! 

sóha___toznak elfele___ti he___esel ki___avítom

engedé___ezik  furu___ázol akadá___oz  fe___el

a___ándékozol bo___ongunk  a___ánlom elre___tjük

hömpö___ög bé___egeznek ha___ladozik fo___dogál

b) Ellenőrzés után írd le a ly betűvel kiegészített igéket múlt időben!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. 

7. 

8. 
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a) Pótoljátok a következő szólásokban, közmondásokban a hiányzó j vagy ly betűt!

Addig nyú___tózkod___, amíg a takaród ér!   

Ne szól___ szám, nem fá___ fejem.

___átszik, mint macska az egérrel.

Bo___ongnak, mint a vadludak.

Az egér___ukba is bebú___na.

Majd elsü___ed szégyenében.

Bú___ a víz alá!

Moso___og, mint a vadalma.

Bele___ön, mint kiskutya az ugatásba. 

Addig ___ár a korsó a kútra, míg el nem törik.    

Vár___a, hogy a sült galamb a szájába repül___ön.

Úgy megi___esztették, hogy a nevét is elfele___tette.

b)  Olvassátok fel a kiegészített szólásokat, közmondásokat! Értelmezzétek a jelentésüket! 
Segítségetekre lehet O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.

c) Két közmondást le is rajzoltunk. Melyek ezek? Kösd őket a megfelelő képhez!

d) Írj le az a) feladatból három mondatot emlékezetből!

Keresd meg soronként a legtöbb betűből álló igekötős igét, majd írd le helyesen a meg -
felelő csoporthoz!

M E G I S F I Z E T T E F E L
K I Á T N E S Z A L A D J A T
E L Ö L A L U D J E L K É S Z
B E S Z Í N E Z T É T E K A D
F E L E S Z É T N E S Z Ó R D
M E G E L I S O L V A S T A M
R Á M O D A S Ú G T A D M I T
M A S Z E D J Ü K Ö S S Z E S

Az igekötő az ige előtt áll: _______________________________________________________

Az igekötő az ige után áll: _______________________________________________________

Az igekötő és az ige között egy szó áll:___________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. 

10. 
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Mit tudsz az igéről?
a) Színezd be azokat a négyszögeket, amelyekben igét találsz! 

pók méh rét sas vas kos láz sár sós sok les kos

csal száll lap mos bír húz lak tol nép sor rúg láp

tép szék új hét víz főz sál szál szép kép szár zsák

nyit fúj hal zaj hull jég faj fáj vér kér szól szór

csíp pad lék jár nap kéz ház ver ágy hoz bot áll

dől vet ujj szúr túr fest hív vet méz visz lop néz

b)  Figyeld meg, hogy a beszínezett négyszögek milyen alakzatot alkotnak! Milyen 
lett a megoldásod?

a)  Olvasd el a következő szólásokat, közmondásokat! Értelmezd a jelentésüket! Segít 
O. Nagy Gábor Mi fán terem? című könyve.

 Előre iszik a medve bőrére.

 A lónak négy lába van, mégis megbotlik.

 Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.

 Nem mind arany, ami fénylik.

 Nincs sok sütnivalója.

 Kiugratja a nyulat a bokorból.

 Kutyából nem lesz szalonna.

b) Húzd alá az igéket a közmondásokban! Csoportosítsd őket a jelentésük szerint!

 Cselekvést jelent  Történést jelent  Létezést jelent

 __________________________ __________________________ ___________________________

 __________________________ __________________________ ___________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

c) Írd le a vet ige ragos alakjait jelen, múlt és jövő időben!

E/1.  _________________________    _________________________    _________________________

E/2.  _________________________    _________________________    _________________________

E/3.  _________________________    _________________________    _________________________

T/1.  _________________________    _________________________    _________________________

T/2.  _________________________    _________________________    _________________________

T/3.  _________________________    _________________________    _________________________

1. 

2. 
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beszélget,  átépít,  lead, 

felolvas,  felel,  rátalál, 

beköt,  elintéztétek, 

kiált,  elemeztük,  lebeg, 

rántott,  eltitkolja,  kínál, 

kiosonnak,  feleselget, 

letelepedik

3. 

4. 

5. 

a)  Ellenőrizd nyelvtani totóval, mit tudsz az igeidőkről! Ha az ige jelen idejű, 1-est, 
ha múlt idejű, 2-est, ha jövő időt fejez ki, x-et írj a négyzetbe!

1. álldogál     6. meg fog ázni   11. rikoltok   
2. égeti      7. búsulni fogsz   12. felépítették  
3. kicsurgott      8. kanyargott    13. volt   
4. látni fogjuk      9. ki fog nyílni    13+1. kuporog  
5. beszélgetek    10. nyüzsögnek   

b) Foglald mondatba a kiemelt igéket!

a) Húzd alá a következő szavak közül az igekötős igéket!

b)  Írd az aláhúzott szavakat a rejtvény megfelelő sorába! Ha jól dolgozol, egy ifjú sági 
regény címét olvashatod össze a kiemelt sorban.

Írd ide a megfejtést! ____________________________________________

a) Állapítsd meg a szabályt, majd folytasd a táblázat kitöltését!

_________________________ _________________________

zokog sír kacag

érkezik jön távozik

_________________________ pusztít _________________________

_________________________ szunyókál _________________________

_________________________ megtalál _________________________

_________________________ megfagy _________________________

_________________________ szalad _________________________

_________________________ búsul _________________________

b) Adj címet az általad kitöltött oszlopoknak!
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A melléknév
a) Húzzátok alá A gombakirály című meserészletben a tulajdonságot jelentő szavakat!

Volt egyszer egy sűrű, sötét, öreg erdő, amelyben 
mindenféle gomba nőtt. Ezek egyszer elhatározták, 
hogy királyt választanak maguk közül.

Abban állapodtak meg, hogy közülük való legyen 
a király. No de melyikük?

– Én! – kiáltotta a galóca. – Senkinek sincs ilyen 
gyönyörű, gyöngyös skarlátkalpagja! És nekem min-
denki engedelmeskedni fog, mindenki tudja, hogy  
a mérges gomba – veszedelmes!

– Épp ezért nem lehetsz király! – intették le a többiek.
S ekkor a fák árnyas rejtekében hirtelen megpillantották a barna sapkás, egy-

szerű, halk szavú vargányát, aki mindig mindenkinek csak örömet szerzett.
– Ő lesz a királyunk! – kiáltozták a gombák, és szégyellték, hogy szerény kül-

seje miatt már előbb nem gondoltak rá.

b) Melyik szófajhoz tartoznak a tulajdonságot jelentő szavak?

c) Írd ki a szövegből a hosszú magánhangzós mellékneveket!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Írd le, milyen tulajdonságait ismered a képen látható állatoknak!

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

a)  Írj a következő főnevek elé egy-egy olyan melléknevet, amelyik gyakori szókap-
csolatot alkot a mesékben!

________________________  bagoly ________________________  paripa

________________________  kakukk  ________________________  bárány

________________________  Mátyás  ________________________  legény

b) Alkoss mondatokat a kiegészített szókapcsolatokkal! Írd le őket!

1. 

2. 

3. 
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a) Írd a vonalra, mi a megfejtése a következő találós kérdésnek!

Fenn is van, lenn is van,
kinn is van, benn is van,
néma is, zenél is,
lágy is és kemény is,
fehér is, szürke is,
lomha is, fürge is.

_________________________

b) Húzd alá a találós kérdés szövegében a víz tulajdonságait kifejező szavakat!

c) Milyen lehet még a víz? Folytasd a felsorolást önállóan!

Egészítsd ki a szóláshasonlatokat melléknevekkel!

                       Szelíd, mint a galamb.  _____________________, mint a hattyú.

_____________________, mint a róka.  _____________________, mint a farkas.

_____________________, mint a mókus. _____________________, mint a csiga.

_____________________, mint a fehér holló. _____________________, mint a szamár.

a)  A következő szövegben „eltévedtek” a melléknevek. Húzd alá őket, és keresd meg, 
hol van a helyük!

A dúsgazdag pásztorfiú elindult szerencsét próbálni. Azt hallotta, hogy a szom-

széd ország szegény királyának csúf lányát elvarázsolta a szépséges, jólelkű 

bo szorkány. A gonosz legény levágta a banya aranyszőke haját, ezzel megtörte  

a varázslatot. Jutalmul feleségül vette a bozontos hajú királylányt.

b) Olvasd fel az átalakított szöveget helyesen!

c) Írd ki a mellékneves szókapcsolatokat a példa szerint!

szegény pásztorfiú, …

a) Bővítsétek a következő mondatokat minél több odaillő melléknévvel!

 Érik a fán a cseresznye.

 Az erdőben nyílik az ibolya.

 A focista fut a pályán.

 Balázs perecet eszik.

 A ház előtt ugat a kutya.

b) Írd le a kibővített mondatokat! Húzd alá bennük a mellékneveket!

4. 

5. 

6. 

7. 
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A melléknév fokozása
a) Olvasd el az alábbi találós kérdést! Mi a megfejtése?

Néha hosszú, néha rövid,
vagy sima, vagy kunkorodik.
Van ritka, van sűrű is,
kinő, pedig nem vetik.
Van fekete, barna is,
hófehér és arany is.

b) Húzd alá a találós kérdés szövegében a mellékneveket!

c)  Válassz ki az aláhúzott szavak közül hármat! Töltsd ki a táblázatot ezeknek a mel-
lékneveknek a fokozott alakjaival!

Alapfokú melléknév Középfokú melléknév Felsőfokú melléknév

a)  Az alábbi szólások jelentését egy-egy melléknévvel fejeztük ki! Kösd a szóláshoz 
a megfelelő jelentést! Segítségedre lehet O. Nagy Gábor Magyar szólások és köz-
mondások című könyve.

 Kemény fából faragták.   értéktelen

 Fabatkát sem ér.    ravasz

 Hiányzik egy kereke.   erős

 Fogához veri a garast.   türelmes

 Versenyt fut a rókákkal.   buta

 Zörögnek a csontjai.    fösvény

 Fát lehet vágni a hátán.   sovány

b)  Írd le az a) feladatban szereplő melléknevek középfokú alakját! Írd át színessel  
a középfok jelét! 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Melyik szó nem illik a sorba? Húzd alá a kakukktojást! Indokold a választásodat!

sűrűbb, rosszabb, inkább, komolyabb, idősebb, hűvösebb

1. 

2. 

3. 
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a)  Alkoss középfokú mellékneveket a szótagokból! Írd őket a táblázat megfelelő részébe!

Alapfokú melléknév Középfokú melléknév Felsőfokú melléknév

b) Töltsd ki a táblázatot a beírt igék alapfokú és felsőfokú alakjaival!

a) Egészítsd ki a mondatokat a megadott melléknevek felsőfokú alakjával!

magas,   nagy,   híres,   hosszú,   hideg

Magyarországon a Kékes a _________________________ hegy.

A Balaton hazánk _________________________ tava.

A tokaji aszú a _________________________ borunk.

Európában a Duna a _________________________ folyó.

Az ország _________________________ települése a Nógrád megyei Zabar.

b) Írd le a kiegészített mondatokat tollbamondás után!
 
a) Kösd össze a találós kérdést a megfejtésével!

 Melyik a legerősebb állat?     cukor

 Melyik a legilledelmesebb madár?    virág

 Melyik a legédesebb kor?     csiga

 Melyik tél a leghosszabb?     fagy

 Melyik ág illatozik a legjobban?    harkály

 Ki építi a legszélesebb hidat?    kötél

b) Húzd alá a találós kérdésekben a mellékneveket! Írd le őket szótagolva!

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

sú- ki- ú- -sebb -lyo- drá- -sabb -gább -jabb

4. 

5. 

6. 
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A melléknevek helyesírása
a) Pótold a hiányzó ékezeteket a következő melléknevekben!

nyulank  eros  hıu  oktondı  szelıd szınes

csuszos hosszu hıres csunya gyonyoru dıszes

rozsaszın sulyos gombolyu dolgos kanyargos karcsu

b) Egészítsd ki a szövegrészletet melléknevekkel! Válassz az a) feladat szavai közül!

Egy ____________________ kő alatt lakott egy _________________ 

százlábú. Egész nap a ___________________ lábait nézegette. 

A szomszédjában egy _______________ földigiliszta éldegélt.  

Ő meg egész nap ______________________, _____________________ 

alagutakat fúrt a föld alatt.

c)  Olvassátok fel egymásnak a kiegészített mondatokat! Hasonlítsátok össze, hogy ki 
melyik melléknevet használta!

d) Folytassátok a megkezdett történetet! Fejezzétek be a mesét többféleképpen!

a)  Fejtsd meg a rejtvényt! Hosszú magánhangzóra végződő mellékneveket keress  
a megfejtéshez! A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írd!

1. Ilyen a citrom íze. 1.

2. Fiatal. 2.

3. Nem drága. 3.

4. Szereti az édességet. 4.

5. Az egyik halmazállapot. 5.

6. A rövid ellentéte. 6.

7. Ízletes. 7.

8. Ilyen a mesebeli boszorkány. 8.

9. Nem híg. 9.

Írd ide a megfejtést! _____________________________

b) Soroljatok fel olyan embereket, akikre illik a megfejtésül kapott tulajdonság!

1. 

2. 
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a)  Egészítsd ki a mellékneveket a megadott mássalhangzók közül a megfelelővel!

sz – ssz

bü_____ke

ro_____

ti_____ta

bo_____ús

ho_____ú

l – ll

i_____atos 

csi_____agos 

ke_____emes 

uto_____só 

da_____amos

s – ss

fri_____

e_____ő_____

la_____ú

ke_____erű

fel_____ő

ny – nny

ször_____ű

kö_____ű

iszo_____ú

gyö_____örű

kö_____es

b)  Ellenőrzés után írj le emlékezetből minél több olyan melléknevet, amelyben hosz-
szú mássalhangzó van!

a) Pótold a hiányzó j vagy ly betűt az alábbi melléknevekben!

bá_____os, he_____telen, _____eges, _____ó, terebé_____es, tava_____i, veszé_____es,  

_____ólelkű, seké______, szom_____as, _____óindulatú, homá______os, ro_____tos,  

_____ámbor, ____óízű, szabá_____os, szeszé_____es, va____as, rigo____ás, sú_____os

b)  Ellenőrzés és javítás után olvasd el többször a szavakat! Jegyezd meg, melyiket kell 
j betűvel, melyiket ly betűvel írni! Tollbamondás után írd le őket csoportosítva!

a) Toldalékold a mellékneveket a példa szerint!

okos okosan nyers nyersen

hangos vizes

kócos hősies

óvatos egyenes

homályos ügyes

b) Egészítsd ki a mondatokat a táblázatból kiválasztott toldalékos melléknévvel!

A magyar vitézek __________________________ harcoltak a törökök ellen.

__________________________ menj át a zebrán!

Szemüveg nélkül __________________________ látok.

Állj __________________________!

Ne beszéljetek ilyen __________________________!

3. 

4. 

5. 
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Gyakoroljunk!
a) Olvassátok el a következő szöveget! Beszéljétek meg, miről szól! 

Az élővilág furcsaságai című könyvben sok érdekessé-
get olvashatsz növényekről és állatokról. Megtudhatod, 
hogy a ma élő legnagyobb emlősállat a kékbálna, a leg-
kisebb madár pedig a dongókolibri. A lajhár a leg lustább 
állat, a gepárd a leggyorsabb futó, magas ugrásban pe-
dig a delfin a legjobb. Bármilyen furcsa, a legerősebb 
állat a csiga, hiszen testsúlyának tizenkétszeresét cipeli 
a hátán.

b)  Húzd alá a szövegben a felsőfokú mellékneveket! Írd őket a táblázat megfelelő 
részébe!

Alapfokú melléknév Középfokú melléknév Felsőfokú melléknév

c) Egészítsd ki a táblázatot a felsőfokú melléknevek alap- és középfokú alakjaival!

a) Pótold a hiányzó magánhangzót a szavak végén!

iszony___,      bárgy___,      baty___,      sanyar___,       kopolty___,     zsal___,

vasorr___,      kakad___,      ham___,      dombor___,     bossz___,        jómód___

b) Írd le helyesen a kiegészített szavakat szófajuk szerint csoportosítva!

 Főnevek Melléknevek

 _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________

c)  Állapítsátok meg, mi a szófaja az u-ra végződő szavaknak! Gyűjtsetek önállóan 
hasonló kivételeket!

1. 

2. 
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a) Egészítsd ki a mondatokat a megadott melléknevek közül a megfelelővel!

legalsó,      legszélső,     legfelső

A falu _______________________ házában lakik a nagymamám.

A szekrény _______________________ polcán tartom a játékaimat.

A toronyház _______________________ emeletéről szép kilátás nyílik a Dunára.

b)  Állapítsd meg, hogy a tulajdonság milyen mértékét fejezik ki a mondatokba beírt 
melléknevek!

a) Keretezd be minden sorban azt a melléknevet, amelyik kifejezi a szólás jelentését!

 Lógatja az orrát.   szégyenlős,    szomorú,    náthás

 A maga feje után megy.  merész,    csintalan,   önfejű 

 Jól felvágták a nyelvét.  cserfes,    hallgatag,   vidám

 Ami a szívén, az a száján.  őszinte,    irigy,    kedves

 Nincs sütnivalója.   buta,    szegény,   lusta

 A légynek sem árt.   gyáva,    jólelkű,   szerény

 Minden hájjal megkent.  kövér,   bátor,    ravasz

b) Írd le a bekeretezett melléknevek középfokú alakját!

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

a)  Írj a meghatározások alapján j vagy ly betűt tartalmazó mellékneveket a rejtvény-
be! Ha jól dolgoztál, a színes oszlopban egy szót kapsz megfejtésül. A kétjegyű 
mássalhangzókat két négyzetbe írd!

1. A helyes ellentéte. 1.

2. Szép és kedves. 2.

3. A labda alakja. 3.

4. A víz halmazállapota. 4.

5. Ilyen az öreg fa lombkoronája. 5.

Megfejtés: __________________________

b)  Mi jut eszetekbe a leírt megfejtésről? Alkossatok vele egy rövid történetet! Gondol-
jatok a közelgő nyárra!

3. 

4. 

5. 
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Mit tudsz a melléknévről?
a) Olvasd el a találós kérdést! Mi a megfejtése?

Lova nincs, de sarkantyút hord,
lépte büszke, tartása zord.
A ruhája tarka, ékes,
a járása, jaj, de kényes!
Hajnal hasad, ő köszönti,
a napkeltét ő serkenti.
Kiáltása harsány, tiszta,
szebben szól, mint a trombita.

b) Húzd alá a mellékneveket a találós kérdés szövegében!

c)  Válassz ki két melléknevet, és írd le a fokozott alakjait! Írd át színessel, mi jelöli  
a melléknév középfokát, és mi a felsőfokát!

___________________________    __________________________    __________________________    

___________________________    __________________________    __________________________    

a) Írd a rejtvénybe a megadott tulajdonságok ellentétét!

1. óriási 1.

2. gyors 2.

3. fiatal 3.

4. egyenes 4.

5. éber 5.

6. hegyes 6.

7. drága 7.

8. sűrű 8.

b)  Írd a megfejtést a hiányos mondatba!

Az _________________________ széles orrú, krokodilféle hüllő.

a) Alkossatok mellékneveket a megadott betűkből!

beseretély _____________________________ iváncsík _________________________________

deillmesel _____________________________  égessegész _________________________________

zigaoságs _____________________________  dalmafájs _________________________________

b) Találjatok ki egy mesét a leírt melléknevek felhasználásával!

1. 

2. 

3. 
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a)  Tedd érdekesebbé, színesebbé a következő szöveget mellék-
nevek beillesztésével! Próbálj többféle megoldást keresni!

Virágba borul tavasszal az erdő. Elsőként a hóvirág dugja 
ki a fejét a földből. Hamarosan kinyílik az ibolya és a kan-
kalin is. A virágok körül megjelennek a méhek. Mindenfelé 
lepkék röpködnek. Madarak énekétől hangos a fák lombja.

b) Írd le a melléknevekkel kiegészített mondatokat!

a) Fejtsd meg a találós kérdéseket! Kösd őket a megfejtésüket ábrázoló rajzhoz!

Legsötétebb vagyok, Nagyobb a háznál,
amikor legvilágosabb van, kisebb az egérnél,
legmelegebb, édesebb a méznél,
amikor legnagyobb a hideg, keserűbb a méregnél.
leghidegebb,
ha legmelegebb van. Vékonyabb a nádszálnál,
 magasabb a toronynál,
Kerek, kerek, gömbölyű,  sírva dudorászik,
ránézni is gyönyörű.  ezüstösen poroszkál.

b)  Húzd alá a találós kérdésekben a mellékneveket! Írj két-két példát a fokozott mel-
léknevekre! 

Alapfokú melléknév: ________________________________________________________________

Középfokú melléknév: ______________________________________________________________

Felsőfokú melléknév: ________________________________________________________________

a) Színezd ki a pillangókat az alábbiak szerint!
Pirosra, ha toldalék nélküli melléknév, kékre, ha toldalékos melléknév, zöldre, 
ha ige van rajta.

b) Írd le a toldalékos melléknevek toldalék nélküli alakját!

csobban

csintalan

eleven
erősen gyorsan zölden

zuhan
sótlan

rohan bátran lebben
frissen

koppan

mélyen szépen hibátlan hangosan jobban

4. 

5. 

6. 
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Ismételjünk!
a)  Nézzétek meg a képet! Fogal-

mazzatok különböző fajtájú 
mondatokat a képről! A társai-
tok találják ki, milyen fajtájú 
mondatot mondtatok!

b)  Írjatok mindegyik mondatfaj-
tához egy-egy példát a képről!

Kijelentő mondat:

_________________________________________________________________________________ 
Kérdő mondat:

_________________________________________________________________________________
Felkiáltó mondat:

_________________________________________________________________________________
Óhajtó mondat:

_________________________________________________________________________________
Felszólító mondat:

_________________________________________________________________________________

a) Pótold a mondatvégi írásjeleket! Írd a vonalra a mondatfajta nevét!

Éjszaka megszámlálhatatlanul ragyognak az ég lámpásai   ___________________

Figyelj meg egy-egy égitestet    ___________________

Miről ismered fel őket    ___________________

Keresd meg az ismert csillagképeket    ___________________

Ó, de jó nyári estéken a fűben fekve bámulni a csillagokat   ___________________

Bárcsak eligazodnék közöttük    ___________________

Jó vizsgálódást kívánunk    ___________________

Hova tűnnek nappal a csillagok    ___________________

A Nap elhomályosítja a többi csillag fényét    ___________________

b) Írd le tollbamondás után az a) feladatból a felkiáltójeles mondatokat!

1. 

2. 
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Fejezz ki többféle szándékot a következő kijelentő mondat átalakításával!

Elmegyünk a strandra.

Kérdő mondat: __________________________________________________________________

Felkiáltó mondat: _______________________________________________________________

Óhajtó mondat: __________________________________________________________________

Felszólító mondat: _______________________________________________________________

a) Állíts össze rokon értelmű szópárokat a táblázat szavaiból! Írd le őket egymás mellé!

bánatos énekel ballag

kedves viccel ostoba

bandukol dalol bús

tréfál nyájas balga

b) Keressetek a leírt szópárokhoz további rokon értelmű szavakat!

c)  Válaszd ki a rokon értelmű szópárok közül a mellékneveket! Írd le az ellentétes 
jelentésű megfelelőiket!

a)  Olvasd el a szöveget! Helyettesítsd ellentétes jelentésű 
kifejezésekkel a mondatokban kiemelt szavakat!

A cica nagyot ásítva aludt el. A kamra csendes volt. 
Egy tele hordó állott a közepén. Épp abban a pillanat-
ban felbukkant mögötte egy egér.

b) Olvasd fel az átalakított mondataidat! Írd is le őket!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________  –  ______________________

______________________  –  ______________________ 

______________________  –  ______________________

______________________  –  ______________________

______________________  –  ______________________ 

______________________ –  ______________________

3. 

4. 

5. 
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a) Írd le egy-egy szóval, mit látsz a képeken!

_________________ _________________ _________________ _________________

b)   Ismered-e más jelentéseit a leírt szavaknak? Írj a másik jelentésükkel egy-egy 
mon  datot!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

a) Írd le a szavakat csoportosítva a halmazábrába!

dob,  pad,  vár,  fog,  mos,  kert,  nyúl,  főz,  víz,  pók,  nyit
    

b) Mit tudsz azokról a szavakról, amelyek a halmaz középső részébe kerültek?

c) Foglald mondatba az azonos alakú szavakat!

a) Egészítsd ki a szótagokat hosszú magánhangzóra végződő szavakká!

go-__________ csen-__________ b-______________ if-______________

ha-__________ sző-___________ fé-_____________ hosz-__________

ol-__________ lép-___________ gyű-___________ las-____________

fo-___________ böl-___________ kesz-__________ vá-_____________

di-__________ e-_____________ köny-__________ var-____________

ri-___________ me-___________ sű-____________ haty-__________

fo-__________ te-_____________ ször-__________ gya-___________

b) Keretezd be a fenti szavak közül a mellékneveket!

Igék Főnevek

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. 

7. 

8. 
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a) Olvasd el Tordon Ákos Jégeső című versét! 

Haragos égből zúdul a víz,
hallgat a rigó, hallgat a csíz,
issza a záport, issza a föld,
utána zöldebb lesz, ami zöld. 

Nézd csak, kis rigó, nézd csak, kis csíz,
körötted zubog, zuhog a víz,
szakad a zápor, dördül az ég –
záporos égből koppan a jég.

b)  Másold le a versből azokat az egy szótagú szavakat, amelyekben hosszú a magán-
hangzó!

_________________________________________________________________________________

c) Írd le szótagolva a vers hosszú mássalhangzós szavait!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

d) Írj három-három példát a tanult szófajokra!

Főnév: ___________________________________________________________________________

Ige: ______________________________________________________________________________

Melléknév: ______________________________________________________________________

a) Állapítsd meg a táblázatban olvasható szavak szófaját! Tegyél x-et a megfelelő helyre!

Ige Főnév
Mellék-

név
Ige Főnév

Mellék-
név

szappanoz meggyógyítja

múzeumban gömbölyű

hűvös csónakot

gallyak süllyedünk

jószívű guggolsz

megemlítem alsó

süppedős mennyezeten

b) Másold le az a) feladatból a szavakat szófajuk szerint csoportosítva!

c) Alkossatok szöveget a táblázat szavainak felhasználásával!

9. 

10. 
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a)  Írd le szófajuk szerint csoportosítva az alábbi szavakat! A megadott sorrendben 
haladj, és minden szót új sorba írj! 

mókus, ing, mos, finom, altat, citrom, legel, adogat, igazság, ügyes, 
mese, cincog, ablak, lapos, eszes, cukor, kér, alkot, kút, sivár, óvoda

 Ige Főnév Melléknév

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________ 

          __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

b)  Ha jól dolgoztál, az egyes szócsoportok kezdőbetűiből egy ismert mese szereplői-
nek a nevét olvashatod össze. Egészítsd ki ezekkel a szavakkal az alábbi hiányos 
mondatokat!

Az almáriumból _______________________________ elővett egy csupor mézet.

_______________________________ elmélázva áll a folyóparton.

_______________________________ piros léggömböt visz Fülesnek ajándékba.

a)  Döntsd el, hogy kisbetű vagy nagybetű hiányzik-e a szó elejéről! Esetleg mindket-
tővel helyes a szó? Írd a megfelelő jelet a keretbe! Indokold a választásodat!

 Kisbetű: 1 Nagybetű: 2 Mindkettővel helyes: X

1. __skola     6. __bolya       11. __sztalos     

2. __ebrecen     7. __adacsony       12. __ékés megye     

3. __ortobágy     8. __elencei-tó       13. __úzeum     

4. __élsziget     9. __ázmin   13+1. __ékestető     

5. __őváros   10. __enger  

b) Írd le a helyesen kiegészített szavakat csoportosítva!

11. 

12. 

nyelvtan_mf_3_ jav_03_01.indd   106 2016. 03. 01.   16:26



107

a) Pótold a főnevekből hiányzó kezdőbetűt az alábbi mondatokban!

A ___ala ___olyó az ___ rség ___ombjai között ered, és ___eszthely mellett fut bele a 

___alatonba. A ___ió felesleges vizét a ___ió-csatorna vezeti le a ___unába ___omogy, 

___ejér és ___olna megyén át. Ez a ___atorna ___iófoknál ágazik ki a ___alatonból.

b) Olvasd fel a kiegészített mondatokat!

a)  Olvasd el az alábbi mondatokat! Ha jártál már Budapesten, 
mesélj az élményeidről!

Budapest a Duna két partján terül el. 
A Gellért-hegy tetején épült fel a Citadella. 
A Duna-parton az Országház kupolája emelkedik a magasba.
A Várnegyed legértékesebb műemléke a Mátyás-templom.

b)  Húzd alá a fenti mondatokban azonos színnel az azonos 
szófajú szavakat!

c) Másold le a tulajdonneveket az a) feladat mondataiból! 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

d) Gyűjtsetek tulajdonneveket a lakóhelyetek környékéről! Írjatok le közülük négyet!

a)  Pótoljátok a közmondásokban, szólásokban a hiányzó tulajdonneveket! Beszéljé-
tek meg, mit jelentenek! 

Amit ____________________ megtanul, ______________________ sem felejti el.

Meghalt ____________________ király, oda az igazság!

Ha ____________________ kopog, karácsony locsog.

Lassan készül, mint a ____________________ széke.

Egyszer volt ____________________ kutyavásár!

Most légy okos, ____________________!

Nem oda, ____________________! 

b) Diktáljatok le egymásnak két-két helyesen kiegészített közmondást!

13. 

14. 

15. 
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a)  Melyik ifjúsági regényből való az alábbi szövegrészlet? Ha olvastad a könyvet, 
mesélj el belőle egy érdekes részletet a társaidnak!

 Mihelyt elállt a havazás, Pinokkió hóna alá vágta vadonatúj 
ábécéskönyvét, és útnak indult az iskolába…

Azt mondta magában:
„Holnap mindent megtanulok az iskolában. Amilyen elmés 

vagyok, egykettőre sok pénzt fogok keresni; mindjárt az első 
keresetemből gyönyörű posztózekét csináltatok a papámnak. 
Dehogyis posztót! Aranyból, ezüstből lesz, gyémántgombok-
kal. Ennyit igazán megérdemel; ingre vetkezett a rút hideg-
ben, hogy nekem könyvet vehessen és taníttathasson...”

Így tűnődött, elmélkedett; de egyszerre mit hallott? Sípszót, 
dobszót, dudaszót a messzeségben. 

Megállt, fülelni kezdett. Hosszú keresztút nyílt a közelben, 
annak végéből hallatszott a muzsika. Az út a tengerpartra  
vezetett, egy kis faluba.

(Carlo Collodi – ejtsd: kárló kollódi – nyomán)

b)  Húzd alá a szövegrészletben a főneveket! Írj a kérdéseknek megfelelő toldalékos 
főnevekre három-három példát!

Mit? _____________________________________________________________________________

Miből? __________________________________________________________________________

Hová? ___________________________________________________________________________

Hol? Miben? _____________________________________________________________________

c) Keresd meg a szövegrészletben az igéket! Írd le őket idejük szerint csoportosítva!

Múlt idejű igék: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Jelen idejű igék: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Jövő idejű igék: __________________________________________________________________

d) Keresd meg a szövegrészletben a következő melléknevek rokon értelmű megfelelőjét!

okos _______________________ legújabb _______________________

csodaszép _______________________ csúf _______________________

apró _______________________ végeláthatatlan _______________________

16. 
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a)  Húzd alá a következő mondatokban a mellékneveket! Írd őket a táblázat megfe- 
lelő oszlopába!

Ha lúd, legyen kövér. Kicsi a bors, de erős. Kerülgeti, mint macska a forró kását.

Alapfok Középfok Felsőfok

b) Egészítsd ki a táblázatot a beírt melléknevek hiányzó alakjaival!

a) Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megadott szófajú szóval!

Jaj, de szép gólya _______________________ a levegőben!
           ige

A Duna-parton áll egy _______________________ fűzfa.
               melléknév

Szépen úszik a(z) _______________________ a vízen.
        főnév

Szeretek kirándulni a(z) _______________________  _______________________.
      melléknév            főnév 

b)  Olvassátok fel egymásnak a kiegészített mondatokat! Hasonlítsátok össze a meg-
oldásaitokat!

Alkossatok különböző szófajú szavakat úgy, hogy egy-egy szóban csak a megadott 
magánhangzók szerepeljenek!

  Főnév  Melléknév Ige

Pl.: a  –  a alma magas halad

 á  –  o ________________ ________________ ________________

 a  –  o ________________ ________________ ________________

 o  –  á ________________ ________________ ________________

 u  –  a ________________ ________________ ________________

 ü  –  e ________________ ________________ ________________

17. 

18. 

19. 
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a) Pótold a szövegben a hiányzó ly vagy j betűt!

Orso___a és Ha___nalka ha___óval utazott Keszthe___re. 

Nagymamá___ukkal a Keszthe___i-hegységben rövidebb túrát tettek. Amikor 

elfáradtak, egy tölgy terebé___es koroná___a kellemes árnyékot nyú___tott nekik.  

A takarót a tala___ra he___ezték, s ott fogyasztották el a ___óízű ennivalót.

– Bújócskázzunk! – mondta pa___kos moso___al Orso___a. Leha___totta a fe___ét,  

s már el is tűnt a fák között.

– Én a cserme___ part___ára megyek. ___átsszunk ott! Gázol___unk be a seké___ 

vízbe! – a___ánlotta Ha___ni.

Orsi a parton egy békát pillantott meg. Ügyesen meg is fogta. Nagymamá___a 

kedvesen szólt rá:

– Engedd el! A békák a szabadban szeretnek élni, az a leg___obb he___ a számukra.

b) Ellenőrzés és javítás után írd le szófajuk szerint csoportosítva a kiegészített szavakat!

Főnév: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Ige: _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Melléknév: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c) Írj két-két példát a szövegből igekötős igékre!
Az igekötő közvetlenül az ige előtt áll:

_________________________________________________________________________________

Az igekötő az ige után áll:

_________________________________________________________________________________

Az igekötő és az ige között egy szó áll:

_________________________________________________________________________________

20. 
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Hamarosan befejeződik a tanév, és kezdődik a nyári szünidő. Ugye te is várod már? 
Ha megfejted a következő rejtvényt, megtudod, hogy mit kívánunk neked és min-
den harmadikos kisdiáknak a nyárra!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Írd a hiányos mondatba a megfejtést!

 ______________________________________________ kívánnak a Nyelvtan és helyesírás  

munkafüzeted szerzői!

 Vakáció 

Mit kívánjak a nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
horgászoknak: kukacot,
hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss jeget,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt – száz napot!

Horváth Imre

  1. A szelíd ellentéte.

  2. Ezt csinálja az egér.

  3. Legnagyobb folyónk.

  4. ..., mint a nyúl.

  5. Igeidő.

  6. A sír ige ellentéte.

  7. Verset mond.

  8. Emberek élnek benne.

  9. A nyit ellentéte.

10. Tréfa.

11. Tanult szófaj.

12. A mondat része.

13. Jármű.

21. 
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