„Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk,
tanulnunk kell magyarul a sírig.”
(Nagy László)

Kedves negyedik osztályos Tanuló!
Ha helyesen akarsz írni és beszélni, meg kell ismerned
a magyar nyelv szabályait, törvényszerűségeit. Erre figyelmeztetnek Nagy László költő szavai is.
A Nyelvtan és helyesírás tankönyv segít abban, hogy át
ismételd, rendszerezd és bővítsd az eddigi ismereteidet.
Csatlakozz a negyedikes „kis nyelvészek” lelkes csapa
tához, és a változatos gyakorlatokkal fejleszd helyesírá
sodat, gyarapítsd anyanyelvi ismereteidet!
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A tankönyv feladatai között könnyebben eligazodsz, ha figyelsz az itt látható jelekre.
Ezek alapfeladatok.
Gondolkodtató feladatok, a megoldáshoz törd a fejed.
Ez a jel a szabályok megtanulására figyelmeztet. Ha megjegyzed őket,
segítenek a feladatok megoldásában.
A füzetedbe írd a feladat megoldását!
Ezeket a feladatokat közösen (párban, csoportban) is megoldhatjátok.
Ismerkedj meg az ajánlott könyvvel!
Ez a kiegészítő tananyag jele.
Az itt felsorolt könyvek segítségedre lehetnek a tanév folyamán. Ismerkedj meg
velük, használd őket minél gyakrabban!

* A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás (Akadémiai Kiadó, Budapest)
* Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)
* Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)
* Magyar szólások és közmondások (Gondolat Kiadó, Budapest)
* Szóbúvár (Apáczai Kiadó, Celldömölk)

Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk!

A tankönyved szerzői

4
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Miből épül fel beszédünk és írásunk?

*

Beszélgessetek a képről!

*
*
*

Alkossatok a megadott betűk egyszeri felhasználásával egy-egy szót!
t a a gy l l f

c z l v i i i b i í k

l i v r o a t

j u s ú á r s á g

Gyűjtsetek különböző szófajú szavakat (főnevet, igét, melléknevet) a képről!
Alkossatok mondatokat a gyűjtött szavakkal!
 ogalmazzatok rövid történetet a kép alapján! A történetbe beleszőhetitek
F
személyes élményeiteket is!

5
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A szöveg
1.

a) O
 lvassátok el Zelk Zoltán Őszi mese című művének részletét! Beszéljétek meg,
vajon miért szomorú a falevél! Mit gondoltok, hogyan folytatódhat a történet?
Egy magas fa legfelső ágán élt a kis falevél.
Mostanában nagyon szomorú volt. Hiába jött
játszani hozzá a szellő, csak nem vidult fel.
– Miért nem hintázol velem? – kérdezte a szellőcske. – Láttam, most mindig egy kismadárral
beszélgetsz. Ugyan, mennyivel mulatságosabb
ő nálamnál? No, de találok én is más pajtást!
A falevél erre sírva fakadt.
– Ne bánts, szellőcske, tudhatnád, mennyire
szeretlek, és láthatod, milyen szomorú lett a
sorsom. Azelőtt reggelenként arany napsugárban fürödtem, és fecskesereg köszöntött vidám
jó reggelt. Most se napsugár, se fecskék.
b) Számoljátok meg, hány mondatból áll a fenti szövegrészlet!
c) Hány szóból áll az első mondat?
d) Olvassátok fel a szöveg leghosszabb és legrövidebb mondatát!
e) Keressétek meg a szövegben a legtöbb betűből álló szót!

2.

a) Olvassátok el az alábbi mondatcsoportokat! Véleményetek szerint melyik tekinthető szövegnek? Beszéljétek meg!
A)



Az iskolaév szeptem
ber
ben kezdődik. Kati
nagymamája Debrecenben lakik. Magyarországon a gyerekek hatéves
koruktól járnak iskolába. Szép vi
rágok nyílnak a kertben. Roland
új tolltartót kapott.

B)
Tegnap fogalmazást ír
tunk. Egy olyan eseményt
kellett
elbeszélnünk,
amely a nyári szünetben
történt velünk. Én a nagyszüleimnél szerzett lovaglótudásomról írtam. Mindenkinek tetszett a beszámolóm. A tanító néni
is meg
di
csérte a munkámat.

C)
Hullanak a levelek,
mint a hinta lengenek.
Hasuk piros, hátuk sárga,
beléjük kap a szél szárnya.
Ilyenkor felröppennek,
azután földre esnek.
Vagy pedig egy víztócsába,
s elhajóznak a világba.
(Tóth Orsolya: Ősz)

b) Melyik szöveghez illik az 1. feladathoz készült kép? Miért?
c) Beszéljétek meg, miről ismerhető fel a szöveg!

6

nyelvtan4_konyv.indd 6

2016. 05. 04. 15:05

3.

Egészítsd ki a képek alapján az alábbi mondatokat újabbakkal úgy, hogy szöveg
legyen belőlük!
a)

A róka meghívta a
lyát ebédre. Lapos
gó
tányérra tálalta az ínycsiklandó eledelt.
A gólya egy falatot
sem tudott enni belőle.
Másnap a gólya ven
dégelte meg a rókát.

b)

c)

4.

Megszólalt a szünet
végét jelző csengő.
A gyerekek abbahagyták a játékot, és gyorsan sorakoztak. Kipi
rosodott arccal, jókedvűen tértek vissza a
tantermükbe.
Az elkészült mun
kadarabokkal díszítet
ték a tantermet és a
lyosót. Sokan meg
fo
csodál
ták az ötletes
alkotásokat.

A negyedikesek a
közeli erdőben kirándultak. Színes leveleket és különféle terméseket gyűjtöttek.

Alkossatok két különböző szöveget a képekről úgy, hogy a megadott mondat mindegyikben szerepeljen!

Nini, itt az egér!

7
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A mondatfajták
1.

a) Idézzétek fel a táblázat segítségével, miféle beszélői szándékokat fejezhetünk ki
az egyes mondatfajtákkal!
Mondatfajta

A beszélő
szándéka

Kijelentő
mondat

kijelentés
közlés
megállapítás

Kérdő
mondat

érdeklődés
tudakozódás
kérdezés

Felkiáltó
mondat

öröm
fájdalom
meglepődés
ijedtség

Óhajtó
mondat

vágy
kívánság
óhajtás

Felszólító
mondat

kérés
parancs
utasítás
felszólítás
tiltás

Példák
Győr a folyók városa.
A kanári valóságos füttyművész.

Szereted-e a virágokat?
Miért morog Frakk?

Hurrá, fogtam egy halat!
Jaj, de fáj a fogam!
Hű, de nagyot villámlott!

Bárcsak könyvet kapnék születésnapomra!
Bár lenne egy kiskutyám!

Álljatok fel!
Lapozzuk át ezt a könyvet!
Ne törd le a fák ágait!

b) Mondjatok önállóan is példákat a különböző mondatfajtákra! Írjatok le mindegyikből egyet-egyet! Beszéljétek meg, milyen helyesírási szabályokat kell alkalmaznotok a mondatok leírásakor!
c) Olvassátok fel egymásnak helyes hanglejtéssel a táblázatban található mondatokat!
d) Fogalmazz néhány összefüggő mondatot arról, hogy mit csináltál a nyáron!
Használj többféle mondatfajtát!

8
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  2.

3.

Alkoss a képekről két-két mondatot a megadott beszélői szándékok szerint!

a) Olvassátok el az alábbi kérdéseket! Hasonlítsátok össze őket! Beszéljétek meg,
miben különböznek!

b) Olvassátok fel az előző kérdéseket helyes hanglejtéssel!

4.

a) A következő megállapításokat úgy mondd a társaidnak, hogy kifejezzék az érzéseidet! Írd le az átalakított mondatokat!
Például: Megcsípett egy szúnyog.

* Kilyukadt a labdám.
* Eltörtem egy tányért.

Jaj, megcsípett egy szúnyog!

* Elkészültem a leckével.
* Finom volt az ebéd.

b) Olvasd fel a mondatpárokat! Érzékeltesd a beszélő szándékát!

5.

a) Próbáld meg többféle hanglejtéssel mondani az alábbi felszólító mondatokat!
Hozd ide a zsámolyt!

*
*

Kérd szépen!
Utasíts határozottan!

Ne rúgd a labdát!

*
*

Parancsold!
Mondd biztatva!

b) Hol és mikor hangozhattak el ezek a mondatok? Játsszátok el a jelenetet!

9
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Állítunk és tagadunk
1.

a) Mi a véleményetek a következő állításokról? Beszéljétek meg!

Ebéd előtt csokoládét eszem.
A leves helyett szörpöt iszom.
Evés közben hangosan beszélek.

b) Figyeljétek meg az átalakított mondatokat! Mit fejeznek ki?

Nem eszem evés előtt csokoládét.
A leves helyett nem iszom szörpöt.
Evés közben nem beszélek hangosan.

c) Olvassátok el, hogyan figyelmezteti gyermekét az édesanyja a helyes viselkedésre!
Miféle mondatfajták ezek?
Ne egyél evés előtt csokoládét!
Ne igyál szörpöt a leves helyett!
Evés közben ne beszélj hangosan!

2.

a) Olvasd el az alábbi verses találós kérdést! Találd ki a megfejtést a kép alapján!
Nem eszik a lovam zabot,
nem szereti az abrakot,
nem legel a réten füvet,
szekér előtt sosem üget.
Hám és nyereg nincsen rajta,
s legérdekesebb a farka,
mert ha bedugom a falba,
forró lesz a lovam talpa.
b) Olvassátok fel azokat a sorokat, amelyekben valamit tagadunk! Keressétek meg,
melyik szóval fejeztük ki a szövegben a tagadást!

10
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3.

a) Dolgozzatok párokban! Az egyik gyerek az
állító, a másik pedig a tagadó mondatokat
olvassa fel!
Ragyogóan süt a nap.
Az égen egyetlen felhő sincs.
A gyerekek bújócskáznak.
Egy fiú a fa mögött rejtőzik.
A hunyó nem találja meg.
A pöttyös labdával nem játszik senki.
b) Írjátok le a tagadó mondatokat emlékezetből!
c) Fogalmazzatok további állító mondatokat a képről! Alakítsátok át tiltó mondattá!
Nevezzétek meg az átalakított mondat fajtáját!
A mondatok lehetnek állítók vagy tagadók. A tagadó felszólító mondatot tiltó
mondatnak nevezzük. Tagadószók: nem, sem; tiltószók: ne, se.

4.

a) Hasonlítsátok össze a két gyerek mondatait! Kinek van igaza?
Kriszti mondja:

Karcsi mondja:

A teremben nincs rendetlenség.
Nem süt a nap.
Nincs sok gyerek az osztályban.
Nem feleltem rosszul.

A teremben rend van.
Felhős az ég.
Az osztályban kevés gyerek van.
Jól feleltem.

b) Fogalmazzátok meg a következő tagadó mondatok állító párját!

5.

Balázs nem kelt fel későn.

Nincs sok alma a fán.

Az autó nem megy gyorsan.

A kosár nem üres.

a) Á llítsatok össze egy-egy tagadást kifejező közmondást az azonos színű táblán
lévő szavakból! Írjátok le a mondatokat helyesen!

b) Értelmezzétek az összeállított közmondásokat!

11
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A szavak
1.

a) Beszélgessetek a képről!

b) Gyűjtsetek szavakat a képről! Csoportosítsátok őket többféle szempont szerint!
c) Olvassátok el a képről gyűjtött szavakat! Vizsgáljátok meg a jelentésüket!
fenyőfa, bogrács, bakancs, fészek, levél, toll, pillangó, csiga
d) Csoportosítsátok a c) feladat szavait! A csoportosításhoz használjátok a Magyar
értelmező kéziszótárt!

e) A lkossatok mondatot azokkal a szavakkal, amelyeknek több jelentése van!

2.

a) Keressétek meg a Magyar értelmező kéziszótárban a következő címszavakat!
Figyeljétek meg, hány jelentése van ezeknek a szavaknak! Beszéljétek meg, van-e
a jelentések között kapcsolat!
fél, légy, fej, ősz, terem
b) Alkossatok az a) feladat azonos alakú szavaival mondatpárokat a példa szerint!
Például: Marci fél a sötétben. Megettem egy fél almát.

3.

Bizonyítsd példamondattal, hogy a kiemelt szavak azonos alakúak! Írd is le a megal
kotott mondataidat!
Viki engem is vár a szülinapjára.			
Senki sem nyúl piszkos kézzel az ételhez.

Anna virágot tűz a hajába.
Az alma héja piros.

12
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4.

a) Keressetek rokon értelmű párokat a szócsoportok között! Írjátok le őket!
lel

henceg

bátor

hajnalodik

elinal

dicsekszik

csücsül

rest

tündöklő

talál

óra

év

elszalad
üldögél

fénylő

lusta

virrad

esztendő

merész

vekker

b) Gyűjtsétek össze a következő szavak rokon értelmű megfelelőit! Segíthet a Magyar
szinonimaszótár.
kacag

ház

lusta

c) A lkossatok szöveget az egyik szó rokon értelmű változataival!

5.

a) Mondjatok a képekről olyan szópárokat,
amelyeknek a jelentése ellentétes!

b) Gyűjtsetek a képről rokon értelmű kifejezéseket!

6.

a) Olvassátok fel helyes kiejtéssel a szópárokat! Beszéljétek meg, mit vettetek észre!

b) Írjátok le a következő mondatokat a megfelelő szópár tagjaival kiegészítve!
Gyorsabban

, nehogy a

Cili a kertbe

, mert megérett a

Nem dél, hanem
Egy
A nyári

alma

felé

megelőzzenek.
.

volna mennünk.

most esett le a fáról.

ajtajáról már lepattogzott a

.

c) Készítsetek a szópárok szavaival a b) feladathoz hasonló hiányos mondatokat
társaitok számára! Oldjátok meg egymás feladványait!

13
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7.

a) Olvasd el Szinetár György Szeptemberi csengetés című versének részletét! Állapítsd meg a kiemelt szavak szófaját!
Szép volt a nyár, a víz, a rét,
a játék és az utazás,
ott rezdül a hangjukba még
a nagy élmény: a nyaralás.
Ízlelgetik a tegnapot,
a sok jót, mit a nyár adott.
b) Írd le szófajuk szerint csoportosítva a kiemelt szavakat!

c) Mondj önállóan is példákat mindegyik csoporthoz a kép alapján!

8.

a) A lkossatok különböző szófajú szavakat a megadott betűkből! Írjátok le őket szófajuk szerint csoportosítva!
u,

d,

ő,

é, n, gy, r, o, s, a, t, e, z, k, ö

b) Találjatok ki egy történetet a leírt szavak felhasználásával!

9.

a) Keressétek meg a következő főnevekben „elbújt” igéket! Írjátok le őket!
Például: szakáll  áll
palacsinta

istálló

bélés

szócsalád

kultúra

szivárvány

korosztály

vadság

kényelem

saláta

b) Rejtsétek el egy-egy főnévben a következő igéket!
ül

él

önt

üt

kér

ás

ír

mos

c) Alkossatok a megadott főnevekből mellékneveket a példa szerint!
Például: anyag  hanyag
ideg

10.

ürge

út

kos

vas

agy

ágy

és

a) Olvassátok el a következő mondatokat! Állapítsátok meg a cselekvés idejét!
Anya szilvát vesz a piacon. Alaposan megmossa és kimagozza. Lekvárt főz belőle.
b) Alakítsátok át az előző mondatokat úgy, mintha a cselekvés a múltban történt volna!
c) Alakítsátok át az előző mondatokat úgy, mintha a jövőben valósulna meg a cselekvés!
d) Figyeljétek meg, hogyan változtak meg az igealakok a mondatok átalakítása során!
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11.

a) Bővítsétek a megadott mondatokat melléknevekkel! Beszéljétek meg, hogyan változott a mondat tartalma a mondatbővítéssel!
Almák vannak a fán.
A kosárba rakjuk a gyümölcsöt.
A gyerekek cipelik a ládát.
Egy fiú felmászott az egyik ágra.
b) Gyűjtsetek önállóan is mellékneveket a kép alapján!

12.

*
*
*
*
*

a) Keressétek soronként a kakukktojást! Indokoljátok meg a választásotokat!
selymes, lapos, álmos, színez, komoly
vitorla, ódon, torony, árbóc, kémény
MISKOLC, EGER, GYŐR, FALU, PÉCS
agancs, pótol, alkot, villan, állít
kép, lap, jön, pad, ház

b) Írjátok le egymás alá a kiválasztott szavakat! Ha jól dolgoztatok, egy szót olvashattok össze a kezdőbetűkből. Mi a megfejtés?

13.

Döntsd el, hogy j vagy ly betű hiányzik-e a szavakból! Írd le helyesen őket szófajuk
szerinti csoportosításban!
gó
i

a

hömpö

edős

ha

seregé

14.

sóha

ög

bú

ik

fo

ékony

é

szaka

lékony

bo

gó

homá

os

moso

tozik

ola

os

veszé

es

ünnepé

og

Fejtsétek meg a következő betű- és képrejtvényeket! A megfejtésül kapott szavakat
írjátok le betűrendben!
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Az egyszerű és az összetett szavak
1.

a) Olvasd el a mondatokat! Figyeld meg, miben hasonlítanak a kiemelt szavak!
A búzavirág olyan vadvirág, amelynek kívül égszínkék,
belül pedig ibolyakék szirmai vannak. A búzatáblák leggyakoribb gyomnövénye, innen kapta a nevét is. Forrázatát
szemgyulladás borogatására használják.
b) A szöveg kiemelt szavai két különböző jelentésű szó összetételéből keletkeztek.
Figyeljétek meg, hogyan változott meg az eredeti szavak jelentéséhez képest az új
szó jelentése!






búzavirág
ibolyakék
búzatáblák
gyomnövénye
szemgyulladás

előtag

+

utótag



összetett szó

2.



virág
kék
táblák
növénye
gyulladás


+
+
+
+
+



búza
ibolya
búza
gyom
szem

a) Keressetek Simai Mihály Ejtőernyő című versének részletében olyan a szavakat,
amelyek két szó összetételéből keletkeztek!
Gubót szőtt a selyemhernyó,
abból lett a selyemernyő.
S abból mi lesz?
Ejtőernyő.
Ejtőernyő, úgy bizony!
Egy nagy fényes repülőgép

felröpít egy szép napon.
A pilóta odabólint,
s én kiugrom, úgy bizony!
… s szállingózok, lebegek.
Papírsárkány helyett engem
bámulnak a gyerekek.

b) Írd le két szóra tagolva azokat a szavakat, amelyek a képen is láthatók!
Például: selyemhernyó = selyem + hernyó
Megkülönböztetünk egyszerű (például: virág, levél, kulcs) és összetett szavakat
(például: falevél, kulcslyuk). Az összetett szó előtagra és utótagra bontható.

3.

Alkossatok összetett szavakat a rajzok segítségével!
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4.

a) Olvasd el a következő mondatokat! Figyeld meg, hogyan
választottuk el a sor végére kerülő összetett szavakat!
Hétvégenként gyakran kirándulunk a közeli tölgyerdőben. Tavasszal a madarak csicsergése és a virágillat, nyáron a hűset adó lombsátor csábít erdei sétaútra. Ősszel a színpompás fákban gyönyörködhetünk,
és belegázolhatunk a száraz avarba. Egyszer, amikor
letértünk a gyalogútról, a színes levelek közt szarvasagancs-darabot találtunk.
b) Idézzétek fel a szótagolás szabályait! Beszéljétek meg, alkalmaztuk-e ezeket a szabályokat az a) feladat összetett szavainak elválasztásakor!
Az összetett szavak elválasztás során csak az összetétel határán lehet különbség
az egyszerű szavakhoz képest. Az összetett szavakat akkor is a szóösszetétel határán választjuk el, ha ez nem esik egybe a szótaghatárral (például: jég-krém, madáretető, zápor-eső). Ez azonban nem jelenti azt, hogy az összetett szavakat csak a szóhatáron szabad elválasztani (például: tölgyer-dőben, virágil-lat).

5.

a) Ugye felismered az összetett szavakat? Keresd meg soronként a kakukktojást!
Indokold a választásodat!

*
*
*

csendélet, cseppfolyós, csizmadia, csomópont, csigavonal
fültanú, palackposta, hangyaboly, holló, drágakő
küzdősport, versenyautó, esernyő, szerelvény, rendőr

b) Írd le szótagolva a harmadik sor összetett szavait!

6.

a) Figyeljétek meg, hogyan írtuk az alábbi szavakban a kétjegyű mássalhangzókat!
Beszéljétek meg, mi lehet a különböző írásmód oka! Keressetek szabályszerűséget!

A szóösszetétel határán egymás mellé kerülő azonos többjegyű mássalhangzókat
nem egyszerűsítjük, hanem mindkét betűjegyüket kiírjuk.
b) Alkossatok mondatokat az a) feladat összetett szavaival!

-pilla

-krém

-selyem



-virág

-héj







-esés

-csap

-üveg



-kő

-eső



-csepp



Keressétek meg az összetett szavak közös előtagját!


7.

-kefe
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Mit tudsz a mondatokról és a szavakról?
1.

Rendszerezzétek a mondatokról és a szavakról tanultakat az ábra segítségével!

  

SZÖVEG

MONDAT

SZÓ

BETŰ/HANG

2.

a) Olvassátok el Nyulász Péter Kiránduló című versének részletét!
Hosszú, sárga villamos.
Merre megyünk vele most?
Fenn a hídon, át a Dunán,
előbb Pesten, aztán Budán,
Hűvösvölgyig meg se állunk,
ott a kisvasútra szállunk,

elzötyögünk Normafára,
letekintünk a világra,
ha van kedvünk, egykettőre
felülünk a libegőre,
körbejárjuk Zugligetet,
megeszünk egy sósperecet.

b) Keressetek példákat a versből a következőkre!

c) Írjátok le a versrészlet főneveit csoportosítva!

d) Írjátok le a versrészlet jelen idejű igéit múlt idejűvé átalakítva! Keretezzétek be az
átalakított igékben a múlt idő jelét!
e) Keressétek meg az előző szövegből kiemelt szavak rokon értelmű megfelelőit!
megyünk, hosszú,

letekintünk,

megeszünk

f) Válasszatok ki a versrészletből két összetett szót, és alkossatok velük különböző
fajtájú mondatokat!
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