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„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

nyelvtan4_konyv.indd 4

2016. 05. 04. 15:05

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

nyelvtan4_konyv.indd 5

2016. 05. 04. 15:05

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
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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!

14
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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
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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!

16

nyelvtan4_konyv.indd 16

2016. 05. 04. 15:06

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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A szófajokról tanultak bővítése

* Utaztatok már gyermekvasúton? Ha igen, meséljétek el élményeiteket!
* Gyűjtsetek különböző szófajú szavakat a képről! Írjátok le őket csoportosítva!

Beszélgessetek a képről!
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A főnév
1.

Ismételjétek át, amit 3. osztályban tanultatok a főnévről!
FŐNÉV

2.

a) Olvassátok el a szöveget, amely Bálint Ágnes Frakk, a macskák réme című könyvéből
való! Vajon mi lehetett az itt leírt esemény előzménye? Beszélgessetek róla!
Sajnos Frakk érzékeny orra hamar kiszimatolta, hogy a könyvszekrényben
macska van. Ki is ráncigálta Szerénkét a könyvek mögül, olyan gorombán, hogy
az sírva ment Lukréciához panaszkodni:
– Pedig milyen jól aludtam! Félhomály,
csend, régi levelek rózsaillata, egy parányi egérszaggal keverve… Éppen azt álmodtam…
Lukréciát nem érdekelte, mit álmodott
Szerénke. Fontosabb dolga volt: be kellett
vádolnia Frakkot Irma néninél és Károly
bácsinál.
b) Keressetek a fenti szövegben főneveket!
c) Csoportosítsátok a szövegben található főneveket aszerint, hogy élőlényt, élettelen
tárgyat vagy gondolati dolgot neveznek-e meg! Írjatok mindegyik csoporthoz kétkét példát!

3.

* épít, építész, építkezik, építmény
* ír, író, írás, írásjel
* barát, barátság, barátkozik, barátságos

a) Állapítsd meg a következő szavak szófaját! Olvasd fel a főneveket!

b) Írd le emlékezetből az a) feladatban szereplő főneveket!
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4.

Alkossatok főneveket a halakra írt betűkből!
Írjatok le minél több szót!

h

5.
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a) Keresd meg az alábbi szövegben a főneveket!
A Margit-sziget a Duna egyik szigete Budapestnél. Nevét IV. Béla királyunk leányáról
kapta. Terebélyes öreg fák, nagy pázsitmezők,
rózsaligetek és sziklakertek között kígyóznak
árnyas sétaútjai.
A sziget Margit híd felőli részén található a
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda.
b) Csoportosítsd a szöveg főneveit!

6.

a) Melyik köznév illik az egy csoportba tartozó tulajdonnevekhez? Nevezd meg!

b) Gyűjts tulajdonneveket mindegyik csoporthoz! Írj le közülük kettőt-kettőt!

7.

a) Csoportosítsd jelentésük alapján az alábbi főneveket! Írd le a feladat szavait folyóírással a megfelelő helyre!
OSZTÁLY, DIÓ, TISZA SZEGED, GÓLYA, FALEVÉL,
MÓRA FERENC, MEGGY, MÁTRA, VUK, KÖNYV, TOKAJ

b) Alkoss néhány összefüggő mondatot a leírt szavak felhasználásával!
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A toldalékos főnevek
1.

A főnevek gyakran kapnak különféle toldalékokat a mondatokban. Idézzétek fel,
amit 3. osztályban tanultatok a toldalékos főnevekről!

2.

a) Olvasd el Hárs László Levél az erdőből című versének részletét! Miben hasonlítanak a kiemelt szavak?
Az erdőből egy levelet
hozott a posta reggel,
egy száraz tölgyfa-levelet,
néhány sor szöveggel.

A mackó barlangjába bújt,
elköltöztek a fecskék,
a tisztásoknak zöld füvét
lerágták a kecskék.

b) Másold le a kiemelt szavakat! Jelöld függőleges vonallal a szótövet! Írd át színes
cer uzával a toldalékokat!
Például: erdő|ből

3.

a) Olvasd el a szöveget, és keresd meg benne a toldalékos főneveket!
A vízben való fürdőzést az elefántok is szeretik. Egész csordák strandolnak egy-egy nagyobb afrikai tóban. Ezek a behemót állatok
ugyanolyan önfeledt élvezettel lubickolnak,
mint a gyerekek. Valóságos csúszdát készítenek maguknak. Hatalmas testükkel mély teknőt vájnak, majd a meredek partról lecsúszva
a vízbe csobbannak.
b) Másold le az a) feladat szövegéből a toldalékos főneveket a kérdések szerint!
Válaszd el függőleges vonallal a szavakban a szótőt és a toldalékot!
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4.

a) Olvasd el a következő mondatokat! Neked van-e valamilyen háziállatod? Mondd
el, hogyan gondozod!
Barnust a szülei egy hörcsöggel lepték meg. A kis
állatot forgáccsal bélelt ketrecben tartják. Friss salátával, uborkával, sárgarépával és napraforgómaggal etetik. A fiú délutánonként szívesen játszik a kis állattal.
b) Kérdezz a kiemelt szavakra! Mi a kérdőszó?
c) Figyeld meg, mi szerint csoportosítottuk a szöveg kiemelt szavait!





salátá|val 				 hörcsög|gel
uborká|val 			
forgác(s)|csal
sárgarépá|val 			napraforgómag| gal
							
állat|tal
A szótő magánhangzóra végződik.

A szótő mássalhangzóra végződik.

d) Figyeljétek meg a szóalakokat! Hogyan változott a -val, -vel rag? Beszéljétek meg!
A -val, -vel toldalék (rag) v-je teljesen átalakul, hasonul a főnév utolsó mássalhang
zójához, ezért ilyenkor azt hosszan ejtjük és írjuk (például: sajttal, művésszel).

5.

a) Olvasd el Gyárfás Endre Ábrándozzunk! című versét!
Ugye öcskös,
jó is lenne,
ha kertünkben
megteremne
a krumpli
– de főtt kolbásszal,
a saláta
– rántottával,

a spenót
– tükörtojással,
a zöldhagyma
– csirkemájjal,
a káposzta
– sült karajjal,
az eper meg
– tejszínhabbal!

b) Keress a vers szövegében toldalékos főneveket!
c) Írd le emlékezetből a vers -val, -vel toldalékos szavait!

6.

a) Olvassátok fel a szópárokat! Hasonlítsátok össze a szavak jelentését! Döntsétek el,
melyik szó ige, melyik főnév!

b) Alkossatok mondatokat a szópárokkal! Írjatok le két mondatpárt!
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A tulajdonnév fajtái
1.

a) Jártál-e már Budapesten? Ha igen, meséld el, milyen nevezetességeket néztél meg!

b) Olvasd el a következő szöveget! Mi a szófaja a kiemelt szavaknak?
Zsuzsi és Zoli Budapesten jártak. Először Buda nevezetességeit keresték fel.
Legjobban a Halászbástya tetszett nekik. Ezután fölmentek a Gellért-hegyre.
Megcsodálták a Duna másik oldalán az Országház pompás épületét, majd sétálni
indultak. A Szabadság hídon átgyalogoltak Pestre. Ebéd után a Természettudo
mányi Múzeumba mentek, majd a Magyar Színházban megnézték Az égigérő fű
című mesejátékot. Az előadás szünetében perecet és Sió üdítőt vásároltak. Este
a Lánchíd mellől gyönyörködtek a kivilágított fővárosban.
c) Beszéljétek meg, mit neveznek meg a kiemelt főnevek!

2.

a) A tulajdonnévnek több fajtája van. A táblázatból megtudod, melyekről tanulunk
az idén. Tekintsd át a táblázatot!
A tulajdonnevek fajtái

Példák

Személynevek

Attila, Nagy Zsófia, Móra Ferenc

Állatnevek

Kormos, Bambi, Kincsem

Földrajzi nevek

Eger, Tisza, Bakony

Intézménynevek

Madách Színház, Fekete István Gimnázium

Címek

Tarka rét, Zalai Hírlap, A két Lotti

Márkanevek

Audi, Pepsi, Rama

b) Mondjatok önállóan egy-egy példát a tulajdonnév fajtákhoz!
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3.

a) Gyűjtsetek a saját lakóhelyetekről vagy a környékéről tulajdonneveket!
Például:

* intézmények (iskola, óvoda, múzeum stb.) neve;
* folyók, patakok, tavak neve;
* hegyek, dombok, síkságok, földterületek neve;
* utak, utcák, terek neve.

b) Írjátok le a gyűjtött tulajdonneveket helyesen! Mondjátok el, mit neveznek meg!

4.

Csúsztasd egymásra gondolatban a két ábrát! A fehér négyzetek alatti betűket ös�szeolvasva egy-egy tulajdonnevet kapsz. Írd le őket helyesen!
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5.

A

L

a) Keressetek tulajdonneveket a betűrács vízszintes és függőleges soraiban! A két
jegyű mássalhangzók betűjegyeit két külön négyzetbe írtuk.
L
Á
N
C
H
Í
D
C
T

M
G
O
P
E
L
A
S
E

I
I
B
A
J
T
L
Í
R

C
B
A
R
B
A
R
A
M

I
A
K
L
M
M
A
R
É

M
L
O
A
A
Á
M
I
S

A
A
N
M
Z
S
A
E
Z

C
T
Y
E
D
K
E
L
E

K
O
Ö
N
A
V
U
K
T

Ó
N
S
T
I
B
O
R
B

M
I
L
K
A
Ű
T
I
Ú

I
K
A
R
A
K
T
T
V

S
Z
Ó
Z
A
T
Ó
A
Á

I
K
A
P
O
S
V
Á
R

b) Írjátok le a megtalált tulajdonneveket helyesen! Nevezzétek meg, hogy a tulajdonnevek melyik csoportjához tartoznak!
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A személynevek
1.

a) Olvasd el az alábbi szöveget! Nevezd meg a kiemelt szavak
szófaját!
József Attila hároméves volt, amikor az apja, József Áron
elhagyta őket. A család hónapról hónapra mélyebbre süllyedt
a szegénységben. Az édesanya, Pőcze Borbála, két kisebbik
gyerekét, Etust és Attilát kénytelen volt nevelőszülőkhöz adni.
b) Figyeld meg a szövegből kiírt tulajdonneveket! Mit neveznek
meg? Milyen részekből állnak?
József Attila
Pőcze Borbála

Családnév (Vezetéknév)

2.

Utónév (Keresztnév)

a) Írd le a nevedet az alábbiak szerint! Melyiket mikor használod?

b) Hogyan illik bemutatkozni? Játsszátok el, hogyan mutatkoznátok be egy felnőttnek
az iskolában és egy idegen gyereknek a játszótéren!

3.

a) A magyar családnevek eredete igen változatos. Gyűjtsetek családneveket az alábbiak szerint!

* Mesterségre utaló
* Tulajdonságokat kifejező
* Földrajzi nevekből származó
* Hangszerek nevéből származó
* Nép nevéből eredő

Például: Esztergályos
Például: Fekete
Például: Füredi
Például: Lantos
Például: Orosz

b) Folytassátok a gyűjtést! Keressetek másféle eredetű tulajdonneveket is!

4.

a) Mit tudtok azokról a nagyjainkról, akik a következő családneveket viselték?

b) Másoljátok le betűrendbe sorolva a fenti tulajdonneveket!
c) Karikázzátok be a leírt nevekben azokat a betűkapcsolatokat, amelyek a régies írásmódra utalnak!
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5.

a) F
 igyeljétek meg a mondatok kiemelt szavait! Beszéljétek meg,
mi az oka az eltérő írásmódnak!
Néhány szál jácint van Jácint kezében.
A kis Ibolya egy csokor ibolyát vett a piacon.
Egy ügyes asztalos készítette Asztalos Dani íróasztalát.
Egy nagy levelű pálma alatt ül Pálma.
Egy öreg juhász megmutatta a faragott botját Juhász Tominak.
b) Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyek köznevek és tulajdonnevek is lehetnek!
Alkossatok velük mondatokat!

6.

a) Ki lakik az ablak mögött? Megtudod, ha a szótagokat helyes sorrendbe állítod!
Írd le a neveket!

TI
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b) Számozással állítsd betűrendbe a leírt neveket!

7.
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Híres emberek nevének betűit kevertük össze. Kik ők? Írd le a nevüket helyesen!
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A személyek saját, megkülönböztető neve is tulajdonnév.
A személynevek családnévből és utónévből állnak. A személynevekben minden
szót nagy betűvel kezdünk (például: Nagy Ádám, Gábor, Dodó).

27

nyelvtan4_konyv.indd 27

2016. 05. 04. 15:06

Az állatnevek
1.

a) Olvasd el a szövegrészletet, amely Fekete István Vuk című művéből való!
A patak vályújában mozgott egy kis szél, és Vuk szőre felborzolódott örömében, mert a szimatok közt ott
volt Tás meleg, erős illata is. Nem gondolt már Unkára.
A vadászat izgalma vakmerővé tette a kisrókát. Igaz,
Nyaut elugrasztotta, de most megmutatja Karaknak,
hogy nem ügyetlen.
b) Mi a közös a kiemelt szavakban? Beszéljétek meg!
c) Milyen állatot neveznek meg a kiemelt szavak? Írjátok le őket a példa szerint!
Például: Vuk – róka

2.

a) Nevezzétek el a képen látható állatokat! Találjatok nekik hozzájuk illő saját neveket!

b) Találjatok ki olyan történetet, amiben az általatok elnevezett állatok szerepelnek!

3.

o

Állítsd össze egy-egy állat saját nevét a megadott betűkből!
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Az állatoknak is lehet saját, megkülönböztető nevük (például: Cirmos, Villám).
Ezek is tulajdonnevek, ezért nagy kezdőbetűvel írjuk őket.

4.

A könyvekben, filmekben szereplő állatoknak – még a vadállatoknak is – gyakran
van saját nevük. Gyűjts minél több ilyen állatnevet! Nézz utána, hogyan kell helye
sen leírni őket!
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A földrajzi nevek
1.

a) Olvasd el az alábbi szöveget! Keresd meg a térképen Szentendrét!
Szentendre Magyarország északi részén, a fővárostól 20 km-re, a Dunakanyar
kapujában épült város. Pest megye egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A Duna
jobb partján a Visegrádi-hegység és a Pilis öleli körül. A város már az ókorban
is lakott volt, ennek emlékét őrzi néhány utcanév, például az Őrtorony utca és
a Római sánc utca. A közelben található a lombos erdőkkel borított hegyek legmagasabb pontja, a 700 m magas Dobogókő.
b) Figyeld meg a fenti szöveg kiemelt szavait! Mit neveznek meg?



Szentendre
Magyarország
Dunakanyar
Pest megye
Duna
Visegrádi-hegység
Pilis
Dobogókő
Őrtorony utca
Római sánc utca

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

város
ország
tájegység
megye
folyó
hegység
hegység
hegycsúcs
utca
utca

Földrajzi nevek
c) Másoljd le a b) feladat földrajzi neveit, és írd át színessel a nagy kezdőbetűket!

2.

Alkossatok földrajzi neveket a betűcsoportokból! Írjátok le őket helyesen!
Ország neve
Város neve
Táj neve
Folyó vagy tó neve
Hegység neve

3.
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a) Olvassátok el a következő földrajzi neveket!
Kiskunfélegyháza, Velencei-tó, Mecsek, Békés megye, Béke tér, Szabadság híd,
Hajdú-Bihar megye, Bodrog, Tihanyi-félsziget, Lánchíd, Ady Endre utca
b) Másoljátok le az előző földrajzi neveket a megadott szempontok szerint csoportosítva! Írjátok át színessel a nagy kezdőbetűket és a kötőjeleket!

Az országok, települések, folyók, tavak, utcák stb. saját neve is tulajdonnév (például: Pécs, Duna, Bükk, Fő út), ezért nagy kezdőbetűvel írjuk őket.

29

nyelvtan4_konyv.indd 29

2016. 05. 04. 15:06

4.

Vegyétek elő a Földrajzi atlaszotokat, és tanulmányozzátok Magyarország domborzati térképén a Balaton környékét! Gyűjtsetek a térképről földrajzi neveket, és írjátok
le őket csoportosítva!

5.

a) Olvassátok el a következő szöveget! Mondjátok el, mit tudtatok meg belőle!
Bódvalenke egy 200 lakosú kis falu Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Miskolctól északra fekszik. Arról lett ismert, hogy a házfalakat hatalmas méretű színes
festmények díszítik, amelyeket roma festőművészek készítettek. Helybéli legendák, mesék elevenednek meg a falakon.
Az egyik képet, amely cigány népmeséket ábrázol, a miskolci Herman Ottó Általános Iskola diákjai festették.
Az Aggtelekre kiránduló turistáknak
érdemes egy kis kitérőt tenni Bódvalenkére, hogy megcsodálják a roma festészet különleges szabadtéri tárlatát.
b) Keressetek az a) feladat szövegében földrajzi neveket, és írjátok le őket helyesen!

6.

a) Olvasd el a következő szövegrészletet, amely a Mi micsoda? könyvsorozat A csillagok című kötetéből való! Mivel tudnád kiegészíteni az olvasottakat?
A Napon és a Holdon kívül szabad szemmel
még öt égitest látható, amelyek nem tartoznak az állócsillagokhoz, hanem égi helyüket
lassan, de látható módon változtatják. Ezek a
bolygók. Görög vagy római istenek nevét viselik: Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz. Hozzájuk tartoznak még a csak távcsővel
látható bolygók: az Uránusz, a Neptunusz és
végül a mi lakóhelyünk, a Föld is.
b) Figyeld meg a kiemelt tulajdonneveket! Mit neveznek meg?
c) Másold le a fenti szövegből a bolygók tulajdonnevét!

Az égitestek (csillagok, bolygók stb.) saját neve tulajdonnév, ezért nagy kezdőbetűvel írjuk őket (például: Nap, Föld, Vénusz, Fiastyúk).

7.

Tagold földrajzi nevekre a betűsort, és írd le őket helyesen!
TIHANYTISZAÓPUSZTASZERBAKONYKESZTHELYTOKAJBÜKKHORTOBÁGY
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Az intézménynevek
1.

a) A
 negyedikesek budapesti tanulmányi kirándulásuk alkalmával fotókat készítettek azokról az intézményekről, amelyeket megnéztek. A fényképekből kiállítást
rendeztek. Figyeld meg, hogyan írták le az intézmények nevét a képfeliratokon!

Magyar Tudományos Akadémia

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Madách Színház

Fővárosi Állat- és Növénykert

Fővárosi Nagycirkusz

Magyar Nemzeti Múzeum

b) M
 ondd el, hogy a fenti intézmények közül melyekben jártál már, vagy melyikbe
szeretnél eljutni! Mit lehet ott csinálni?
c) Másold le az a) feladatból az intézményneveket! Írd át színessel a kezdőbetűket!

2.

a) Keresd meg a következő mondatokban az intézményneveket! Írd le őket a megadott szempontok szerint csoportosítva! Írd át színessel a nagy kezdőbetűket!
Hanna a Béke Téri Általános Iskola és Gimnázium 4. osztályos tanulója. Húga
nagycsoportos a lakásukhoz közeli Meseház Óvodában. Bátyja a Debreceni Egyetem első éves hallgatója. Édesanyja a Szent Rókus Kórház ápolónője, édesapja
a Budapest Bank informatikusa. Gyakran járnak színházba. Legutóbb a Madách
Színház egyik zenés darabját nézték meg.

Az intézmények (hivatalok, vállalatok, iskolák) saját, megkülönböztető nevében
az és kivételével minden szót nagy kezdőbetűvel írunk (például: Magyar Állami
Operaház, Mátyás Király Általános Iskola és Gimnázium).
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3.

Alkossatok intézményneveket! Leíráskor alkalmazzátok a tanult helyesírási szabályt!

* a gimnáziumnak, amelyet Ady Endréről neveztek el?
* a színháznak, amelyet József Attiláról neveztek el?
* a művelődési központnak, amelyet Móra Ferencről neveztek el?
* az óvodának, amely egy természeti jelenségről, a szivárványról kapta a nevét?

a) Mi a neve annak

b) A lkossatok intézményneveket a megadott földrajzi nevek felhasználásával a példa
szerint!
Például: Jázmin utca  Jázmin Utcai Általános Iskola

4.

Keresd meg a telefonkönyvben lakóhelyed vagy egy közeli város néhány közintéz
ményének a tulajdonnevét! Írj le ötöt a megtalált intézménynevek közül!

5.

Osztálykirándulást terveztek a közeli nagyvárosba. Képzeld el, hogy te leszel az idegenvezető. A város mely intézményeit mutatnád be a társaidnak? Írd le az intézmények nevét!

6.

Állíts össze intézményneveket a megadott szavakból! Írd le őket folyóírással!

7.

a) Figyeljétek meg, hogyan írjuk rövidebb alakban a következő tulajdonneveket!
Budapesti Közlekedési Vállalat:
Magyar Olimpiai Bizottság:
Pécsi Tudományegyetem:
Magyar Tudományos Akadémia:
Magyar Labdarúgó Szövetség:

BKV
MOB
PTE
MTA
MLSZ

b) Mely intézmények nevét rejtik az alábbi betűszók?
Nézzetek utána, hogyan kell leírni ezeket az intéz
ményneveket!

c) Nézzetek utána, mit jelentenek a csillagok az EU zászlaján!
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A címek
1.

a) Olvasd el a következő szöveget! Mit neveznek meg a kiemelt tulajdonnevek?
Az iskola könyvtárosa író-olvasó találkozót szervezett a negyedikeseknek. A vendég Berg Judit írónő volt, aki élményszerűen beszélt magáról és műveiről. Sok gyerek olvasta már
Rumini című könyvét, és a sorozat további részeit (Rumini
és a négy jogar, Rumini a Ferrit-szigeten). Az írónő beszélt
arról is, hogyan születtek a Hisztimesék, vagy a Két kis dinó a
középkorban című művei. Elmondta, hogy legújabb alkotásainak, a Tökmagok a korallzátonyon és a Tökmagok a piramisban című könyveinek az a célja, hogy a gyerekek megtanulják
és megszeressék az olvasást.
b) Mi a címe annak a könyvnek, amit legutóbb kölcsönöztél a könyvtárból?
c) Másold le a szövegben szereplő címeket! Írd át színessel a címekben előforduló
nagy kezdőbetűket! Mondd el, mit tapasztaltál!

2.

a) Figyeljétek meg az alábbi táblázat alapján, hogy mi mindennek lehet címe!
Vers címe
Könyv címe
Színdarab címe
Film címe
Mese címe
Népdal címe
Festmény címe
Zenemű címe
Tévéműsor címe
Újság címe

Nemzeti dal, A cinege cipője
Keménykalap és krumpliorr, A két Lotti
A muzsika hangja, A sötétben látó tündér
Az égigérő fű, A Madagaszkár pingvinjei
Mátyás király és az igazmondó juhász, Lúdas Matyi
Érik a szőlő, Széles a Duna
Egri nők, Vajk keresztelése
A fából faragott királyfi, Egy kiállítás képei
Hazajáró, Állatkert a hátizsákban
Nemzeti Sport, Élet és Tudomány, Nők Lapja, Pesti Est

b) H
 asonlítsátok össze az újságok címének helyesírását a többi cím írásmódjával!
Beszéljétek meg, mit tapasztaltatok!
c) Másolj le a fenti táblázatból címeket helyesírásuk szerint csoportosítva! Írj mindkét csoporthoz önálló példákat is!

A könyvek, versek, festmények, szobrok, filmek címében az első szót és a tulajdonneveket írjuk nagy kezdőbetűvel (például: A diadalmas Mátyás).
Az újságok, hetilapok, folyóiratok címében az és kivételével minden szót nagy
kezdőbetűvel írunk (például: Élet és Tudomány).

33

nyelvtan4_konyv.indd 33

2016. 05. 04. 15:06

A márkanevek
1.

a) Anya listát készített a hétvégi bevásárláshoz. Figyeld meg benne a kiemelt szavakat! Mit neveznek meg?
1 liter Vénusz étolaj
1 csomag Gyermelyi tészta
1 doboz Lipton tea
1 liter Sió üdítő
10 dkg Pick szalámi
1 csomag Pilóta keksz
1 tábla Tibi csoki
1 tubus Amodent Herbal fogkrém
1 doboz Tomi Kristály mosópor
1 flakon Jar mosogatószer

b) Figyeljétek meg az a) feladat kiemelt szavainak helyesírását! Fogalmazzatok szabályt a leírásukhoz!
c) Másoljátok le az élelmiszereket jelölő márkaneveket!

2.

a) Egy család konyhájában az alábbi termékek sorakoznak az asztalon. Milyen márkájúak lehetnek? Gyűjtsetek hozzájuk márkaneveket!

b) Minden termékhez írjatok egy márkanevet!
A márkanevek is tulajdonnevek, ezért nagy kezdőbetűvel írjuk őket (például:
Audi, Fanta).

3.

Gyűjtsetek márkaneveket az alábbiak szerint! Nézzetek utána, hogyan kell helyesen
leírni ezeket a tulajdonneveket!

4.

Kérdezd meg a szüleidet, hogy milyen márkájúak az alábbi háztartási készülékeitek!
Írd le a márkanevüket!

* sporteszközök * autók
* motorok
* üdítőitalok

* szappanok
* telefonok
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Mit tudsz a főnévről?
1.

Rendszerezzétek a főnévről tanultakat! Idézzétek fel a tanult helyesírási szabályokat!

⎮
⎮
⎮
⎮
⎮
⎮
⎮
⎮

2.

⎮
⎮
⎮
⎮
⎮
⎮
⎮
⎮

a) Olvasd el az alábbi szöveget!
Czinka Panna, a legendás magyar cigányprímás Sajógömörön született. Zenész
családból származott, nagyapja és apja II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvarának
muzsikusai voltak.
Az apja mindenképpen tovább akarta adni a mesterségét, de mivel fia nem volt,
lánygyermeke bölcsőjébe tette a hegedűt, a prímások szokása szerint.
Ahogy nőtt a gyermek, tanítgatta a hangokra, fogásokra. Panna nagyon ügyes volt, gyorsan tanult. Lányi János
földesúrnak is tetszett a játéka. Rozsnyóról fogadott melléje zenetanárt, de a leány hamarosan mesterén is túltett.
Czinka Panna később saját zenekart alapított, amiben
ő volt a prímás. Rövidesen országos hírnévre tett szert,
a magyar urak versengve hívták magukhoz esküvőkre,
keresztelőkre. Mindenütt nagy sikere volt, még Lengyelországba is meghívták hegedülni.
b) Írj példákat a szövegből a következőkre!
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3.

a) Csoportosítsátok az alábbi tulajdonneveket!
Bács-Kiskun megye, A hétfejű tündér, Szépművészeti Múzeum, Lázár Ervin,
Galyatető, Kányádi Sándor, Velencei-tó, Fővárosi Állat- és Növénykert,
Képes Sport, A kis herceg, Szamos, Kele, Himnusz, Mancs, Honda, Ariel

b) Írjatok mindegyik csoporthoz önállóan is két-két példát! Használjátok a tankönyv
végén található Helyesírási szógyűjteményt vagy A magyar helyesírás szabályai című
könyvet!
c) Mondjátok el, mit tudtok a leírt tulajdonnevek helyesírásáról!

4.

a) Alkoss szavakat a betűkből a megadott tulajdonnévfajták szerint! Írd le őket!
Személynév
Mtáé
PetiSőfdánor
Mnnriaa

Földrajzi név
Zngeő
Dcebrene
Jpáan
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b) Foglalj mondatba a tulajdonnevek közül kettőt!

5.

Olvasd össze a tulajdonnevek kezdőbetűit! Mi a megfejtés?
FOLYÓ, VERS, BODROG, ATTILA, ISKOLA, SZIGET, LÁNCHÍD, RÁDIÓ,
PILÓTA, ANGLIA, TÜSKEVÁR, KÖNYVTÁR, OLASZORSZÁG, ÚJSÁGÍRÓ,
NEMZETI DAL, PATAK, SZOBOR

6.

a) A z alábbi mondatokban városneveket rejtettünk el. Keressétek meg és írjátok le
őket helyesen! Például: Anyu, a szódavíz elfogyott.  Aszód

b) Próbálkozzatok hasonló mondatok alkotásával!
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A névelő
1.

a) Olvasd el a következő szöveget! Figyeld meg,
hogy a kiemelt szavak milyen szófajú szavak
előtt állnak!
Peti és Panni hazafelé mentek az iskolából. Megálltak az utcán egy kirakat előtt. Vágyakozva nézték a játékokat. Peti egy autót
szeretne, ami távirányítóval működik, Panni
egy társasjátékra vágyik. Pár percig még a
kirakatot nézték, aztán elindultak a lakásuk
felé.
b) Olvasd el a kiemelt szavak nélkül a szöveget!
Mit vettél észre?

2.

Van-e a különbség a mondatpárok tartalma között? Beszéljétek meg, mi okozza az eltérést!
Klári megtanulta a verset.
Elhoztam a könyvet.
Megvesszük az újságot.





Határozott névelők

Kati is megtanult egy verset.
Hoztam egy könyvet.
Veszünk egy újságot.
Határozatlan névelő

A főnevek előtt álló a, az, egy szavakat névelőnek nevezzük. Az a, az névelő
határozott, az egy névelő határozatlan. (Például: Hozd ide a táskát! Hozz ide
egy táskát!)

3.

a) Hangoztasd helyesen a határozott névelős főneveket!

b) Írj le emlékezetből minél több határozott névelős főnevet! Karikázd be a főnevek
első betűjét! Figyeld meg, mikor melyik határozott névelőt használjuk!
Magánhangzóval kezdődő főnevek előtt az, mássalhangzóval kezdődő főnevek
előtt a határozott névelőt használunk (például: a mese, az oroszlán).

37

nyelvtan4_konyv.indd 37

2016. 05. 04. 15:06

4.

a) Olvassátok el az alábbi mondatokat! Beszéljétek meg, mit vettetek észre!
Dávid így mesélt a hétvégén történtekről:
Megérkeztünk az erdőbe. A Matyi és a Kriszta megállt az út mellett. Valami zajra
lettek figyelmesek. Megbújtak a bokrok mögött. Olyan csend volt, hogy a falevelek
susogását is hallani lehetett. Ekkor a távolból felhangzott az Ádám kacagása.
b) Személynevek előtt általában nem használunk névelőt. Olvassátok el újra a mondatokat! Hagyjátok ki belőle a fölösleges névelőket!
c) Szerinted hogyan fejeződhetett be ez a történet? Meséld el a társaidnak!

5.

Keress névelős főneveket az olvasókönyv egyik
meséjében! Írd le őket csoportosítva!

6.

a) Olvassátok fel helyes hangsúlyozással a következő mondatokat! Figyeljétek meg,
hogy az egy szó melyik mondatcsoportban névelő!
Egy fecske nem csinál nyarat.
Csak egy gyerek van a teremben.
A sportpályán egy kört futottam.
A versenyen csak egy dalt kell énekelni.

A villanydrótra szállt egy fecske.
Kiment a teremből egy gyerek.
Rajzoltam a táblára egy kört.
Vera elénekelt egy népdalt.





b) Alkossatok hasonló mondatpárokat a következő szókapcsolatokkal!
egy kutya, egy telefon, egy léggömb, egy fa

7.

a) Határozott vagy határozatlan névelő hiányzik-e a mondatokból? Írjátok le a mondatokat a megfelelővel kiegészítve!
Hozd ide

táskádat!

Születésnapomra Cilitől kaptam
Adtam

ceruzát Istvánnak.

Kinek adta oda
Bárcsak kapnék
Jaj, leesett

könyvet.

hegyezőjét Enikő?
új tolltartót!
füzet az asztalról!

b) Lehetséges-e többféle megoldás? Beszéljétek meg!
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A névutó
1.

a) Olvasd el Weöres Sándor Nől a dér, álom jár című versének részletét!
Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt,
karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.

Hó fölött, ég alatt
nagy könyvből dalolnék,
fehér ingben mezítláb,
ha karácsony volnék.

Én is, ládd, én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.

Viasz-szín, kén-sárga
mennybolt alatt járnék,
körülvenne kék-eres
halvány téli árnyék.

b) Figyeld meg, milyen szófajú szavak után állnak a kiemelt szavak!
közt
közt
fölött
alatt
fölött




névutó

c) Mit fejeznek ki a fenti szószerkezetek? Milyen kérdésre válaszolnak? Beszéld meg
társaiddal!

2.

a) Olvasd el az alábbi mondatokat!
Tanítás előtt vidáman köszöntik egymást a gyerekek. Az órák alatt figyelmesen
dolgoznak, sokat tanulnak. Ebéd előtt mindig alaposan megmossák a kezüket.
Ebéd után pedig jót játszanak az udvaron.

* Mikor köszöntik egymást a gyerekek?
* Mikor tanulnak, dolgoznak?
* Mikor mossák meg a kezüket?
* Mikor játszanak az udvaron?

b) Válaszolj szószerkezettel a kérdésekre a fenti mondatok alapján!

c) Vizsgáld meg, mit fejeznek ki a b) feladatban gyűjtött szószerkezetek!
A főnév után álló alatt, fölött, előtt, után, mögött, alá, fölé, mellett, mellé, mögé,
óta stb. szavakat névutóknak nevezzük. A névutó az előtte álló főnévvel együtt
kifejezhet például helyet, időt. A főnevet és a hozzá tartozó névutót külön írjuk.
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3.

a) Írjátok le a névutós főneveket csoportosítva aszerint, hogy helyet vagy időt fejeznek-e ki a mondatban!
a ház előtt
a pusztán át

óra alatt
a Duna felé

vacsora után
dél felé

órákon át
a víz alatt

éjfél előtt
a fa alá

b) Alkossatok a fenti névutós szerkezetekkel mondatokat! Írjatok le közülük kettőt!

4.

a) Keresd meg a névutós főneveket az alábbi versrészletekben!
Lassú felhő-árnyék
száll a jég fölött,
nagy folttá terülve
a két part között.
(Weöres Sándor: Pesti Duna-part télen)

…éjjel óta már		
ácsorgott küszöböm előtt
a száműzött király.

Muzsikaszó az esti réten
falu alól, a fák alatt
szapora dobszó…

(Zelk Zoltán: Hajnali vendég)

(Pilinszky János: Őszi cirkusz)

b) Írd le emlékezetből az egyik versrészletet!

5.

Helyettesítsd névutós főnévvel a következő mondatok kiemelt szavait a példa szerint!
Például: Peti ott ül az ablaknál.  Peti ott ül az ablak előtt.

6.

Zsófi egy széket vitt az asztalhoz.

Egy táska van a széknél.

Petra a könyvespolcnál áll.

Válogass kedvedre a könyvekből!

a) Olvasd fel helyes kiejtéssel az alábbi névutókat! Figyeld meg a helyesírásukat!

b) Alkoss mondatokat a fenti névutók használatával! Írj le közülük négy mondatot!

7.

a) Keressétek meg a mondatokban a névutós főneveket! Mutassátok be a mondatokban leírt cselekvéseket!
Viki az ajtó mellett áll.

Viki az ajtó mellé áll.

Viki elmegy az ajtó mellől.

b) Alkossatok hasonló mondatokat a következő névutós főnevekkel!
autó előtt, autó elé, autó elől

ház mögött, ház mögé, ház mögül
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A melléknév

* Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyek a képen látható élőlények, tárgyak tulaj-

Beszélgessetek a képről!

* Keressétek meg a gyűjtött szavak rokon értelmű megfelelőit!
* Mondjatok ellentétes jelentésű szópárokat a kép alapján!
donságait nevezik meg!
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1.

Idézzétek fel a melléknévről tanultakat az ábra alapján!
A MELLÉKNÉV

|

2.

|

a) Olvassátok el az alábbi meserészletet! Fogalmazzátok meg, mi a mese tanulsága
számotokra!
Egyszer egy erdőben élt egy büszke szarvas. Amikor inni ment a kis tóhoz, mindig megcsodálta pompás agancsát a sima víztükörben.
– Gyönyörű agancsom miatt megérdemelném, hogy
én legyek az állatok királya – gondolta magában.
Amikor azonban megpillantotta vékony, kecses lábait, elkedvetlenedett:
– Miért kell nekem ilyen csúf, pipaszár lábakon élnem?
Ahogy így bánkódott, a bozótból előbújt egy éhes
farkas. A szarvas felriadt és eliramodott, a farkas
pedig utánaeredt. Az erdő azonban olyan sűrű volt,
hogy a szavas agancsa folyton beleakadt a vékony
gallyakba. Futása lassabb lett, lábai hiába igyekeztek,
épp hogy el tudott menekülni a farkas elől.
b) Keressétek meg az előző szövegben a mellékneveket!
c) Írjátok le a megadott főnevekhez tartozó mellékneveket!
Például: szarvas – büszke
agancs

tó

víztükör

láb

farkas

erdő

gallyak

futás

d) Gyűjtsétek össze a szarvas tulajdonságait a mese alapján!
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3.

a) Találd ki, melyik melléknevet rejti egy-egy betűcsoport! Ha megtaláltad, írd le
helyesen!
ádimv

ioprs

aacslnyo

eekrsű

gőrssü

eeekllms

hösűv

aópr

firss

foórr

áiklóv

aikrt

b) Válassz ki három melléknevet a leírtak közül! Alkoss velük összefüggő mondatokat!

4.

Mutassátok be a képen látható állatokat melléknevekkel!
Például: szorgos, hasznos, apró

5.

Egészítsd ki az alábbi mondatokat ellentétes jelentésű melléknevekkel! Ellenőrizd
a leírt szavak helyesírását a Helyesírási szógyűjtemény segítségével!
Ami nem mély, az

.			

Aki nem öreg, az

Ami nem gyors, az

.			

Aki nem bátor, az

. 		

Ami nem szögletes, az

.			

Aki nem irigy, az

Ami nem édes, az

.			

Aki nem vidám, az

6.

.		

.

Aki nem bánatos, az

Ami nem szép, az

Ami nem gyenge, az

.

.
.
.

Aki nem vesztes, az

.

a) Írjátok le a következő szószerkezeteket úgy, hogy a „jó” melléknevet rokon értelműre cserélitek!
jó idő

jó ebéd

jó meccs

jó könyv

jó gyerek

jó emlék

jó zene

jó ötlet

b) Foglaljátok mondatba az átalakított szószerkezeteket!
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7.

a) Olvasd el a következő szöveget, és keresd meg benne a mellékneveket!
A világ legmagasabb fája a mamutfenyő, legvastagabb törzse viszont az afrikai
szavannákon növő majomkenyérfának van. Törzsében hatalmas odvak képződnek, melyek esős időben kényelmes menedéket nyújtanak. A majomkenyérfa sokkal terebélyesebb az eukaliptusznál, ami másban rekorder. Az összes fa közül az
eukaliptusz növekedése a leggyorsabb. Az óriási fa termése azonban kisebb, mint
egy borsószem.
b) Másold le a szöveg mellékneveit csoportosítva!

c) Mondd el, mit tudsz a fokozott melléknevek helyesírásáról!

8.

* sós, bús, jós, diós, idős, erős
* forró, holló, buzgó, olcsó, apró, alsó
* apróbb, előbb, frissebb, nagyobb, bővebb, rútabb
* leghátsó, legfelső, legalsó, legszélső, legelő
* domború, sanyarú, savanyú, szigorú, szomorú, koszorú

a) Melyik szó nem illik a sorba? Keresd meg a kakukktojást! Indokold a választásodat!

b) Írd le az első sor mellékneveit középfokban!

c) Írd le a második sor mellékneveit felsőfokban!
d) Másold le betűrendben a harmadik sor mellékneveit!

9.

a) Értelmezzétek a következő szólások jelentését! Segíthet O. Nagy Gábor Magyar
szólások és közmondások című könyve. Fejezzétek ki egy-egy melléknévvel a szó
lások jelentését!

* Fabatkát sem ér.
* Az ingét is odaadná.
* Vág az esze.
* Élére rakja a garast.
* Belé bújt az ördög.
* Köti az ebet a karóhoz.
* Lyukas a marka.
* Vaj van a fején.
* A kákán is csomót keres.
* Az árnyékától is fél.

b) Keressétek meg a képhez illő szólást! Indokoljátok meg a választásotokat!

44

nyelvtan4_konyv.indd 44

2016. 05. 04. 15:07

A tulajdonnévből képzett melléknevek
1.

a) Olvassátok el az alábbi mondatokat! Mit tudtok meg a kiemelt szavakból?
Az egri nők hősiesen védték a várat.
Nyáron megnézzük majd a debreceni virágkarnevált.
Édesapám névnapjára kapott egy üveg badacsonyi bort.
A nagymamának herendi porcelánt vittünk ajándékba.
b) Vajon miért írjuk kisbetűvel ezeket a kiemelt szavakat? Beszéljétek meg!
c) Figyeljétek meg, hogyan jöttek létre a szöveg kiemelt szavai!

B

d
b









2.






a) Alkoss mellékneveket az alábbi tulajdonnevekből a minta szerint!
Például: Szeged  szegedi
b) Egészítsd ki az a) feladat mellékneveit szókapcsolatokká a képek segítségével!

c) Foglald mondatba a b) feladat szószerkezeteit!
A főnévből -i toldalékkal képzett melléknév kifejezi, hogy valaki vagy valami
honnan való, hová tartozik. Az egy szóból álló földrajzi nevek -i toldalékos alakját kis kezdőbetűvel írjuk (például: Duna – dunai, Pécs – pécsi).

3.

Beszéljétek meg, milyen kezdőbetűk hiányoznak a szavak elejéről! Írjátok le tollbamondás után a mondatokat!
Hazánk északkeleti részén található
A közeli városban,

4.

okaj. A

erencsen készülnek a finom

okaji bor világhírű.
erencsi édességek.

a) Olvassátok el a következő mondatokat! Beszéljétek meg, mi a szófaja a kiemelt szavaknak! Melyik mondatban mit fejeznek ki ezek a szavak?
A Balaton északi partjának kedvelt üdülőhelye Balatonalmádi.
A futóversenyt a balatonalmádi gyerekek nyerték.
b) Alkossatok hasonló mondatpárt a Dunakeszi – dunakeszi szavakkal!
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A melléknevek helyesírása
1.

a) Olvasd el Rigó Béla Nálatok laknak-e állatok? című versének részletét! Keresd meg
benne a mellékneveket!
Nálatok
laknak-e állatok?
Várnak-e rátok
régi barátok,
kutyák, csalafinta macskák
szimatolva a lábatok,
hogy merre jártatok?
Vagy csak egy kalitka
rácsai mögé zárva
mereng egy árva,
ritka, drága
papagáj?

Olykor felkiált: „Na megállj!”
Hogy mért, ez az ő titka.
Néha meg furcsa beszéd,
azt mondja: „Gyurika szép!”
(…)

b) Írd le a megtalált mellékneveket egymás alá! Állapítsd meg, milyen fokúak!
c) Fokozd a leírt mellékneveket a példa szerint! Írd át színessel a középfok és a felsőfok jelét!
Alapfokú
szép

2.

Középfokú

Felsőfokú

szebb

legszebb

a) Beszéljétek meg, melyik magánhangzó hiányzik a melléknevek végéről!
savany

keser

sűr

szomor

jószív

szörny

hi

gömböly

hossz

lass

ifj

gyönyör

nagyszer

apr

als

bord

küls

j

b

olcs

középs

fels

vasorr

népszer

utols

b) Idézzétek fel az a) feladat szavaihoz kapcsolódó helyesírási szabályt az alábbi
mondat kiegészítésével!
A melléknév végén az -ó, -ő és az -ú, -ű

hosszú.

c) Írd le végződésük szerint csoportosítva a kiegészített mellékneveket!
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3.

Állítsatok össze -ó, -ő vagy -ú, -ű végű mellékneveket a betűcsoportokból!
ndóajhla

gy r ű e sz e

jeűdvók

4.

őőzle

múbodor

h ú a n gy g e

d ó í i k l ny cs a n

a) Alkoss mellékneveket a megadott főnevekből a példák szerint!
Például: hely  helyes, vaj  vajas, zaj  zajos

b) Írd le a mellékneveket a bennük lévő j hangot jelölő betű szerint csoportosítva!

5.

a) Döntsétek el, j vagy ly betű hiányzik-e a következő melléknevekből!
he

telen

pa

kos

szívé

es

seké

fá

dalmas

bá

os

moso

gós

le

se

telmes

tel

es

homá

os

se

fo

ékony

tős

pe

hes

mes

terebé

es

b) Diktáljátok le egymásnak az a) feladat mellékneveit! Ellenőrizzétek egymás munkáját a Helyesírási szógyűjtemény segítségével!

6.

a) Egészítsd ki a mondatokat a megadott szópárok szavai közül a megfelelővel!

A

visszhang már nem hallható.

Magyarország leghosszabb folyója a
A gyermekvasút a

hegyek között szállítja az utasokat.

A Balaton északi oldalán található
A főváros Dunától nyugatra fekvő része
Nagyon tetszett a

.
, a népszerű kirándulóhely.
.

hajókirándulás.

b) Írd le emlékezetből azokat a mondatokat, amelyet -i toldalékos melléknévvel kell
kiegészíteni!

7.

Melyik szó nem illik a sorba? Keressétek soronként a kakukktojást! Indokoljátok a választásotokat!

* mezei, iskolai, városi, kapucni, erdei
* győri, házi, pécsi, váci, pesti
* dunakeszi, kaposvári, kecskeméti, miskolci, gyöngyösi
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Mit tudsz a melléknévről?
1.

Ismételjétek át a melléknévről tanultakat az ábra segítségével!

A MELLÉKNÉV

2.

A következő feladatok megoldásához használd a megadott mellékneveket!
fehér, apró, szegény, lusta, lassú, ártatlan, fürge, ritka, mély, új, jó, sekély,
bolyhos, komoly, súlyos, csekély, hajas, tekintélyes, mozdulatlan, irigy,
ismerős, szögletes, ropogós, mélabús, szörnyű, finnyás, kellemes, pettyes,
okos, meggyes, könnyelmű, illedelmes
a) Írd le az ly-s melléknevek felsőfokú alakját!
b) Egészítsd ki a szóláshasonlatokat egy-egy melléknévvel! Írd le a szólásokat!
, mint a hó.

, mint a mákszem.

, mint a templom egere.

, mint a lajhár.

, mint a ma született bárány.

, mint a gyík.

, mint a

, mint a tavalyi kos.

holló.

c) Rosszul működött a nyomtató, ezért hiányosan nyomtatta a szavakat. Írd le őket
helyesen kiegészítve!

* Válogat az ételekben.
* Élvezetes, jóleső.
* Kör alakú minták vannak rajta. * Piros csonthéjas gyümölccsel töltött.
* Felelőtlen, nem előrelátó.
* Jól nevelt, előzékeny.

d) Találd ki, melyik hosszú mássalhangzós melléknévre gondoltunk!
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A számnév

* Mondjátok el, mit vásároltatok legutóbb! Mennyit fizettetek érte?
olyan szavakat, kifejezéseket a képről, amelyek számot, mennyi* Gyűjtsetek
séget neveznek meg!

Beszélgessetek a képről!
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1.

a) Olvassátok el az alábbi szöveget! Beszélgessetek a sünről!
Mondjátok el, mit tudtok még erről az állatról!
A nőstény sün a bokrok között, falevelekből
készít vackot, ahol legfeljebb tíz utódnak ad
életet. Kicsinyei vakok, a tizennegyedik napon
nyílik ki a szemük. A sok apró tüskét születéskor bőr fedi, csak néhány óra múltán bújik ki
a hegyük.
A sün téli álmot alszik. Tél végére a testtömege
körülbelül négyötöd részére csökken.
b) Figyeljétek meg a szövegből kiírt szószerkezeteket!
Mit fejeznek ki a kiemelt szavak?


c) Beszéljétek meg, miben hasonlítanak, és miben különböznek a b) feladat számot
és mennyiséget kifejező szavai!

2.

a) Ha emlékszel a Ludas Matyi című mesére, mondd el röviden a tartalmát!
b) Válaszolj egy-egy szóval a kérdésekre a mese alapján!
Hány libával indult szerencsét próbálni Matyi?
Mennyi volt a libák ára?
Hány botütés lett a fizetsége?
Hány ember vágta a fát a kastély építéséhez?
Hányadik verés után ér véget ez a mese?
c) Mondd el, mit fejeznek ki a b) feladatban gyűjtött szavak!

3.

Hány aranytallért rejtenek a zsákok? Megtudod, ha a betűkből
egy-egy számnevet alkotsz. Írd le a számneveket betűkkel!
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4.

a) O
 lvasd el az alábbi szöveget! Mesélj a történetben
szereplő fejedelem fiairól!
Messze napkelet felé élt Nimród, a híres,
nevezetes fejedelem. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája, ménese volt ennek a
fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke,
hanem a két fiára, Hunorra és Magyarra.
b) Keresd meg a mondatokban azokat a szavakat,
amelyek számot, mennyiséget fejeznek ki!
c) Írd le a b) feladatban gyűjtött szavakat számjegyekkel is! Melyiket nem lehetett
leírni?
A számnév olyan szófaj, amellyel valakinek vagy valaminek a számát, men�nyiségét vagy a sorban elfoglalt helyét nevezzük meg (például: három, tizenöt,
nyolcadik, sok, rengeteg).

5.

* A két garas
* A négyszáz éves obsitos
* A szegény ember hat fiúcskája
* A farkas és a hét kecskegida
* A tizenhárom hattyú
* Az ördög három arany hajszála

a) Keresd meg a következő mesecímekben a számneveket!

b) Gyűjts te is olyan mesecímeket, amelyikben számnév szerepel!

6.

a) Számnevek bújtak el a következő földrajzi nevekben. Keresd meg őket!
Hatvan, Hét, Háromfa, Kétbodony, Kétegyháza, Öttömös, Százhalombatta
b) Jártál-e már valamelyik helységben a fentiek közül? Ha igen, mesélj róla!
c) Keressetek ti is számneveket rejtő földrajzi neveket! Használjatok térképet!

7.

Állítsatok össze a szótagokból számneveket! Minden szótagot csak egyszer használhattok! Írjátok le a megalkotott szavakat!
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A számnév fajtái
1.

a) Olvasd el a következő mondatokat! Mi a szófaja a kiemelt szavaknak?
– Abból a négy tojásból lett volna négy cinegefióka. Azok sok hernyót pusztítottak volna el, mindegyikük naponként ötven darabot. Tudod-e, hány hernyó az?
– Rengeteg! – vágtam rá, majd nagy nehezen kiszámítottam, hogy az napi kétszáz hernyó.
– A fiókákat az anyjuk körülbelül harminc napig etette volna. Tudod-e, az
mennyi hernyó?
Én csak annyit tudtam, hogy az tömérdek. Apám kiszámította, hatezer hernyó.
(Móra Ferenc nyomán)
b) Figyeld meg, milyen szempontok szerint csoportosítottuk a kiemelt számneveket!





2.

Válaszolj a kérdésekre olyan számnevekkel, amelyek pontosan megjelölik a képen
látható dolgok számát!

3.

Miből mennyit látsz a képen? Fejezd ki olyan
számnevekkel, amelyek nem jelölik meg pon
tosan a mennyiséget!

* Hányadik polcon vannak a könyvek?
* Hány könyv van a polcon?
* Hányadik könyv borítója piros?
* Hányadik polcon vannak a játékautók?
* Hány játékot látsz a polcon?
virág,

fűszál,

alma

A határozott számnév pontosan nevezi meg a számot, mennyiséget (például:
kettő, ezer). A határozatlan számnév nem nevezi meg pontosan a számot,
mennyiséget (például: sok, kevés).
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A határozott számnév fajtái
1.

a) Olvasd el az alábbi történetet! Egészítsd ki a tartalmát néhány érdekes részlettel!
Egy királynak volt három fia. Az első elindult
szerencsét próbálni. Az ezüsterdőben csupán
negyed órát töltött, máris tovább kellett mennie. A második állomás az aranyerdő volt, ahol
hét próbát kellett kiállnia. A harmadik helyen
12 újabb feladat elé került. A próbatételek után
egy szépséges királykisasszony várt rá a 70.
szobában. A birodalmat azonban meg kellett
osztania, neki csak egyharmad rész jutott.
b) Mi a kiemelt szavak szófaja?
c) Figyeljétek meg a szövegből kiírt számneveket! Mit jelentenek az egyes csoportokba tartozó szavak? Beszéljétek meg!
Hány?

Hányad?







2.

Hányadik?

Tőszámnév

Sorszámnév

Törtszámnév

a) Beszéljétek meg, mi a különbség az egy sorba írt szókapcsolatok között!

négy alma

negyedik alma

negyed alma

két liter ásványvíz

második liter ásványvíz

egyketted liter ásványvíz

b) Foglaljátok mondatba az egyik sor szószerkezeteit!
c) Emlékezzetek vissza a matematikaórán tanultakra! Írjátok le az a) feladat szókapcsolatait úgy, hogy a számneveket számjegyekkel jelölitek!
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A határozott számnévnek három fajtája van: a tőszámnév, a sorszámnév és a
törtszámnév. A tőszámnév egész számot nevez meg (például: öt, ezer).
A sorszámnév a sorban elfoglalt helyet mutatja meg (például: ötödik, ezredik).
A törtszámnév az egész valahányad részét fejezi ki (például: ötöd, ezred).

3.

a) Válaszolj egész mondattal a következő kérdésekre!

* Hány éves vagy?	
* Hányadik osztályba jársz?
* Hányadik vagy a tornasorban?
* Hány osztálytársad van?
* Hány oldalas a nyelvtankönyved? 	
* Hányadik padban ülsz?

b) Nevezd meg a válaszaidban a számnevek fajtáját!

4.

a) Mi a megfejtése a következő találós kérdésnek? Beszéljétek meg!
Kerek életfája,
szép tizenkét ága,
szép tizenkét ágán
ötvenkét virága,

ötvenkét virágán
hét gyöngylevelecske,
gyöngylevelecskéin
huszonnégy erecske.

b) Keressétek meg a találós kérdés szövegében a számneveket!
c) A lakítsátok át a tőszámneveket sorszámnevekké! Írjátok le mindkét szóalakot betűkkel és számjegyekkel is!

5.

Mekkora része hiányzik a tortának? Fejezd ki törtszámnevekkel!

6.

Alkossatok a megadott betűkből számneveket! Írjátok le őket csoportosítva!
t s h e b n e g é l ö
t k gy f k b d é i o ő r
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A számnevek helyesírása
1.

a) Olvasd el a mondókát! Keresd meg benne az egy számnév toldalékos alakjait!
Jól vigyázz az egyre,
Huncutság van benne!
Úgy hívjuk, hogy egy,
Megérett a meggy.

Egyet, egyből, egybe,
Egytől egyik, egy, de
Eggyel, az már két gyé
És az is, hogy eggyé.

Jegyezd meg, hogy az egy számnév toldalékos alakjaiban röviden írjuk a gy-t!
Például: egy|re, egy|től, egy|ig, egy|et, egy|ből, egy|szer, egy|be
Kivétel a -vel és a -vé toldalékos szóalak: eggyel, eggyé.
b) Írd le emlékezetből az előző toldalékos számneveket!
c) Válaszd ki a mondatba illő szót!
egyel
A négy
több, mint a három.
eggyel

Pista bácsi répát

egyel
a kertben.
eggyel

d) Foglald mondatba az eggyé szót!

2.

a) Olvassátok fel helyes kiejtéssel az alábbi számokat! Figyeljétek meg a magánhang
zók hosszúságának változását!

b) Írjátok le betűvel a következő számokat! Jelöljétek színessel a leírt számnevekben
a hosszú magánhangzókat!

3.

a) Keresd meg a következő szövegben a számneveket!
Figyeld meg, hol választottuk el őket!
A mi osztályunkba első óta huszonöt gyerek jár. A lányok száma tizenegy, a fiúk néggyel többen vannak.
Az idén a papírgyűjtésre közel ezerötszáz kilogramm papírt vittünk, így
miénk lett az első hely. Jövőre kétezer kilogrammot szeretnénk gyűjteni,
hogy ismét mi legyünk a győztesek.
b) Ismételd át, amit az összetett szavak szótagolásáról, elválasztásáról tanultál! (17. oldal) Írd le szótagolva a szöveg számneveit!
Például: ti-zen-öt, hat-e-zer.
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4.

a) Idézzétek fel a matematikaórán tanultakat! Mondjátok el, mit tudtok a tőszám
nevek helyesírásáról!

b) Írjátok le betűkkel a következő számokat!
114

641

2424

6694

7000

9201

10 000

Ha betűvel írjuk a számneveket, kétezerig minden számot egybeírunk. 2000
felett az egyesek, az ezresek és a milliósok csoportja közé kötőjelet írunk
(például: kettőezer-háromszáznégy, ezerötszázhetvenhat).

5.

a) Figyeljétek meg a következő toldalékos számnevek kétféle írásmódját!

b) Keressétek meg a következő mondatokban a toldalékos számneveket! Másoljátok
le a mondatokat úgy, hogy a számneveket számjegyekkel írjátok!
A testvérem már hatodikba jár.
A nyolckor induló vonattal megyünk Pestre.
A tizenötből vegyél el hetet!
A lift nem állt meg a hetediken.

6.

a) Hasonlítsátok össze a képen látható mennyiségeket a megadott számnevek segítségével!

sok

több

legtöbb

kevés

kevesebb

legkevesebb

b) A határozatlan számnevek közül a sok és a kevés a melléknevekhez hasonlóan
fokozható. Mondjátok el, milyen helyesírási szabályt kell alkalmazni a fokozott
számnevek leírásakor!
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A keltezés helyesírása
1.

a) Hasonlítsátok össze a keltezés különféle írásmódjait! Beszéljétek meg, mit tapasztaltatok!

b) Írd le a mai dátumot többféleképpen!

2.

a) Olvasd el a mondatokat! Írd ki a szövegből a dátumokat!
Petőfi Sándor 1823. január 1-jén született Kiskőrösön. Öt
és fél esztendős volt, amikor 1828. május 10-én édesapja
beíratta az elemi iskolába.
Első verse 1842. május 22-én jelent meg.
1848. március 15-e Petőfi Sándor forradalmi szellemének, cselekvő bátorságának köszönhető.
b) Figyeld meg, hogyan változik a keltezés írásmódja, ha a
napot jelölő számhoz toldalékot kapcsolunk!
1823. január 1. 1823. január 1-jén vagy 1823. január 1-én
1842. május 22. 1842. május 22-én

Orlai Petrich Soma:
Petőfi Sándor

c) Tollbamondás után írd le a szöveg első két mondatát!
A keltezésben nem teszünk pontot a napot jelölő szám után, ha toldalékot kapcsolunk hozzá (például: 1848. március 15-én, 2008. szeptember 1-jén).
Az elseje, elsején stb. szóalakokat számjeggyel kétféleképpen írhatjuk: 1. vagy
1-je, 1-én vagy 1-jén.

3.

Írd le, hol és mikor születtél! A helységnév után tegyél vesszőt!
Például: Budapesten, 2006. január 21-én

4.

a) Beszéljétek meg, hová kell pontot tenni a következő hiányos dátumokban! Írjátok
le őket időrendben, helyesen kiegészítve!
1552 szept 9

1849 október 6

1956 10 23 -án

1526 VIII. 29

1241 ápr 11 -én

1849 08 13 -ai

b) Nézzetek utána, milyen nevezetes események történtek ezeken a napokon!

5.

Írd le helyesen tagolva a mondatot! Az évszámot és a napot számjeggyel írd!
Aharmincegyediknyáriolimpiakétezertizenhataugusztushuszonegyedikénértvéget.
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Mit tudsz a számnévről?
1.

Ismételjétek át a számnévről tanultakat az ábra segítségével!

A SZÁMNÉV

2.

a) Olvasd el a szöveget! Mi az, amit eddig nem tudtál a fehér gólyáról?
A fehér gólya teljes hossza körülbelül 100 cm, tömege elérheti a 4 kg-ot.
Az első gólyák márciusban, a tavasz hírnökeként érkeznek meg. Magyarországon körülbelül 5000 gólyapár költ. Fészkeiket többnyire tornyokra, kéményekre, öreg fákra, vagy villanyoszlopokra helyezett tartóállványokra építik.
Ezek a fészkek akár másfél méter magasak és több
mázsa tömegűek is lehetnek.
A gólyák április második felében kezdenek költeni, a fiókák körülbelül 30 nap alatt kelnek ki, és két
hónapig maradnak a fészekben.
b) Keresd meg a számneveket a szövegben! Nevezd meg mindegyiknek a fajtáját!
c) Válaszolj a kérdésekre szószerkezetekkel a szöveg alapján!
A szószerkezetek segítségével mondd el, mit tudtál meg
a fehér gólyáról!

*Hány gólyapár költ Magyarországon?
*Mennyi idő alatt kelnek ki a fiókák a tojásból?
*Mennyi ideig maradnak a fiókák a fészekben?
*Mennyi lehet egy kifejlett gólya tömege?
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3.

Egészítsétek ki a mondatokat először határozott, majd határozatlan számnévvel!
Figyeljétek meg, hogyan változott a mondat értelme az átalakítás során!

A játszótéren

4.

gyerek labdázik.

A lufiárus

léggömböt tart a kezében.

A ligetben

kutya szaladgál.

A kosaramban
A postás

alma van.
levelet hozott.

ötösöm van.

a) Pótold a következő szólásokban a hiányzó számneveket! Használd a megadott
szavakat!
két, három, ötödik, hét
a magyar igazság.
* 
szék közt a pad alá esik.
* 
szűk esztendő.
* Sovány, mint a
kerék.
* Fölösleges, mint az

b) Két szólást le is rajzoltunk. Nevezd meg, melyek ezek!

5.

a) Közmondások szó szerinti jelentését ábrázolják a képek. Írjátok le, melyek ezek!

b) Magyarázzátok meg a leírt közmondások jelentését! Segít O. Nagy Gábor Szólások
és közmondások című könyve.
c) Állapítsátok meg a közmondásokban szereplő számnevek fajtáját!

6.

a) Gyűjtsetek számneveket a témakör bevezető képéről (49. oldal)! Alkossatok velük
szószerkezeteket, majd írjátok le őket!
Például: negyed dinnye, két láda alma
b) A szószerkezetek felhasználásával fogalmazzatok rövid történetet, ami a vásárlásról szól!
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7.

Csoportosítsátok a megadott számneveket a táblázat alapján! Írjatok önálló példákat
is minden oszlopba!
huszadik
kevesebb

negyed
100.
ezer
ötszázhúsz
rengeteg

Számnevek
Határozott
Sorszámnév
Törtszámnév

Tőszámnév

8.

15
tized

Határozatlan

Keresd meg a mondatokban a toldalékos számneveket! Írd le őket számjegyekkel!
Jövőre ötödikbe megyek.
Lifttel mentem fel a hetedikre.
Január ötödikén van a születésnapom.
A bátyám kétszer annyi idős, mint én.
Május elseje munkaszüneti nap.

9.

a) Petra összegyűjti, hogy barátai mikor ünneplik névnapjukat, mert szeretné őket
megköszönteni. Segíts neki, folytasd a dátumok lejegyzését! Használj naptárt!
Például: Enikő szeptember 15-én; Beatrix augusztus 29-én

b) Gyűjtsd össze te is családtagjaid névnapjának időpontját!

10.

Keressetek számneveket a betűrácsban! Írjátok le őket helyesen!
T K É T
I

S

Z E R T E

E K E T T E D H G

Z T

I

Z E N N É G Y

E T L

E H U S

Z A D

D Ő E R E

L

S Ő Ö T

I

L

L

J

N M I

I

Ó

I

K É C Y H A T V A N

11.

Írd le számjegyekkel a következő toldalékos számneveket!
öttel

ötödikes

egyszer

eggyel

ötödikre
egyre

ötödikén
elseje

ötször
egyet

ötödikkel
elsőből
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A névmás
.

* Tegyetek fel kérdéseket egymásnak a képről! Használjátok a megadott kérdőszókat!

Beszélgessetek a képről!
Mit?

Melyik?

Miből?

Mennyi?

Kinek?

Milyen?

* Mondjatok a képről olyan mondatokat, amelyekben a következő szavak szerepelnek!
azt

ezzel

ezek

arról

olyan

annyi

én

te

vele

nekem
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A személyes névmás
1.

a) Keressétek meg a szövegben az igéket! Figyeljétek meg, ki végzi a cselekvést!
A negyedikesek a farsangi délutánt szervezik.
– Én kiválasztom a zeneszámokat, ti addig átrendezitek a termet.
– Vera és Juli később jön, mert ők sütik a farsangi fánkot. Mi addig megterítünk.
– Ezt a süteményt te hoztad?
– Igen, az anyukám készítette. Ő mindig ilyen finomakat süt.
b) Keressétek meg a táblázatban a szöveg kiemelt szavait! Mi a szófajuk?
1. személy
2. személy
3. személy

2.

Egyes szám
én kiválasztom
te hoztad
ő
süt

1. személy
2. személy
3. személy

Többes szám
mi megterítjük
ti
átrendezitek
ők sütik

A személyes névmások is kaphatnak toldalékokat. Figyeljétek meg a mondatokban
előforduló személyes névmások toldalékos alakját! Kire vagy kikre vonatkoznak?
Dávid egész héten hiányzott. Tegnap elmentem hozzá, és elvittem neki a leckét. Megtudta tőlem, hogy mi történt a héten suliban. Nem hajoltam közel hozzá,
nehogy elkapjam tőle a betegséget. Az anyukája is odajött hozzánk beszélgetni.

3.

a) Olvassátok fel a táblázatból a kérdésekhez tartozó személyes névmásokat!
Ki?
Kit?
Kivel?
Kitől?

én
engem
velem
tőlem

te
téged
veled
tőled

Személyes névmások
ő
mi
őt
minket
vele
velünk
tőle
tőlünk

ti
titeket
veletek
tőletek

ők
őket
velük
tőlük

b) Írjátok le a Kiről? és a Kihez? kérdéseknek megfelelő személyes névmásokat!

*
az uszodába?
* Holnap eljössz

a legjobb barátnőm, szülinapomra kaptam
* Hanna
beszélgetnek?
* A fiúk vajon

c) Pótoljátok a mondatokban a személyes névmások toldalékos alakját!
Vera
is elhívott a fellépésére?
egy nyakláncot.

A személyes névmásokkal személyek, dolgok nevét helyettesíthetjük. (Például:
Én kérdezek, te válaszolsz. Ha elolvasom a könyveket, visszaviszem őket a könyvtárba.)
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A mutató névmás
1.

a) Olvasd el egy negyedikes tanuló fogalmazásának részletét! Figyeld meg, mi a szerepe a kiemelt szavaknak!
Születésnapomra egy kerékpárt kaptam. Régi vágyam volt már ez. Nem egészen olyan, mint a barátomé, de ezzel is kiválóan lehet tekerni.
Elbicajoztunk ahhoz a régi romhoz, amit eddig csak
messziről láttam. Azt se bántuk, hogy rossz volt az út.
Felhajtottunk egy akkora emelkedőn, hogy majdnem
visszagurultam róla. Annyit pedáloztunk, hogy teljesen leizzadtunk.
Még soha nem voltam ilyen csapzott és fáradt, mint
ezen a napon.
b) Figyeld meg, hogyan csoportosítottuk a szöveg kiemelt szavait!
Főnévre mutatnak
ez, ezzel, ahhoz, azt, ezen

Melléknévre mutatnak
olyan, akkora, ilyen

Számnévre mutat
annyit

A mutató névmások főnevet, melléknevet vagy számnevet helyettesítenek,
azokra mutatnak rá (például: ez, az, ilyen, olyan, ennyi, annyi). A mutató névmások is kaphatnak toldalékot (például: ezzel, ahhoz, erre, olyat, annyiszor).

2.

a) Tekintsétek át a leggyakoribb mutató névmásokat tartalmazó táblázatot! Beszéljétek meg, mikor melyiket használjuk! Mondjatok példákat!
Főnéviek
közeli
távoli
ez
az

Mutató névmások
Melléknéviek
közeli
távoli
ilyen, ekkora
olyan, akkora

Számnéviek
közeli
távoli
ennyi
annyi

b) A lkossatok mondatokat először a közelre mutató, majd a távolra mutató névmásokkal!

3.

a) Toldalékoljátok a főnévre mutató névmásokat! Figyeljétek meg, hogyan változik
meg az ez, az névmások szótöve!
Például: ez + -hez  ehhez, az + -hoz  ahhoz

+ -hez, -be, -ben, -ből, -ről, -től, -re, -nek, -vel
+ -hoz, -ba, -ban, -ból, -ról, -tól, -ra, -nak, -val
b) Írjátok le a toldalékos névmásokat!
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A kérdő névmás
1.

a) Olvassátok el a következő kérdéseket! Válaszoljatok rájuk a kép alapján!
Ki


Kérdő névmások
b) A kérdésekben kiemelt szavak kérdő névmások. Figyeld meg, milyen szófajú szavakra kérdeznek!
főnév
Mi?
 torta

főnév
Ki?
 édesanya 
Hány?
számnév
 tíz

melléknév
Milyen?  epres

Kinek?
főnév
 Évinek

A kérdő névmásokkal főnévre, melléknévre vagy számnévre kérdezünk (például: Ki csengetett? Mi van a dobozban? Milyen a víz? Mennyi víz van az üvegben?). A kérdő névmások is kaphatnak toldalékot (például: kit, miről, hányszor).

2.

a) Kérdezzetek a szavakra! Keressétek meg hozzájuk a megfelelő kérdő névmást!

b) Fogalmazzatok egymásnak olyan kérdő mondatokat, amelyekre az a) feladat szavaival lehet válaszolni! Válaszoljatok társaitok kérdéseire!

3.

a) Írjátok le a következő névmásokat a táblázat szerinti csoportosításban!

Főnevet
helyettesít

Melléknevet
helyettesít

Számnevet
helyettesít

Kérdő névmás
Mutató névmás
Személyes névmás

b) A
 lkossatok olyan szöveget, amelyben névmásokat is használtok! Választhattok az
előzőek közül!
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Az ige

* Mit csinálnak a képen látható személyek?
* Mi történik a természetben tavasszal?

Beszélgessetek a képről!
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1.

Idézzétek fel az igéről tanultakat az ábra alapján!

AZ IGE

2.

a) Olvasd el az következő szövegrészletet, melyet Felix Salten Bambi című műve alapján
írtunk!
Bambi készségesen az anyja mellé telepedett, odasimult hozzá, és az elmesélte, hogy a fák nem lesznek
mindig zöldek, hogy a napfény és a szép meleg elenyészik. És akkor hideg lesz, a levelek megsárgulnak, és
lassan lehullanak.
Bambi még szorosabban simult anyjához.
Körös-körül csend volt, csak a levegő sistergett a dél
hevében. És Bambi elaludt.
b) Keresd meg a szövegben az igéket, és írd le őket csoportosítva!

3.

Sorold fel cselekvést jelentő igékkel, mit csinálsz ébredéstől lefekvésig!
Például: felkelek, megmosakszom

4.

Alkoss igéket a betűcsoportokból a magánhangzók pótlásával!
tjkztt

ny j t z k d k

shjtzk

s m p ly g

m s ly g

krndl

k r tty l

sz t ly z

v ll m l k

nn p l
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Az ige ragozása
1.

a) Olvasd el az alábbi párbeszédet! Mi a kiemelt szavak szófaja?
– Tanulsz? – kérdezi Balázstól az édesapja.
– Tanulok – válaszolja a fiú. Most még egyedül, de
fél négykor feljön hozzánk Bence. Utána együtt tanu
lunk tovább, mert a jövő héten lesz a helyesírási verseny. Bence háromig a napköziben tanul.
– Ti mindig együtt tanultok? – érdeklődik apa.
– Nem, csak akkor, ha versenyre készülünk. A többiek szívesebben tanulnak egyedül.
b) Miben hasonlítanak és miben különböznek a táblázatba kiírt igék?
Egyes szám

Többes szám

1. személy (én)

tanul|ok

1. személy (mi)

tanul|unk

2. személy (te)

tanul|sz

2. személy (ti)

tanul|tok

3. személy (ő)

tanul|-

3. személy (ők)

tanul|nak

c) Vizsgáljátok meg a táblázatba írt igék toldalékát! Mit fejeznek ki ezek a toldalékok?
Beszéljétek meg!
Az ige ragozható egyes és többes számban (például: sietsz, sietnek). Az ige személyragja kifejezi a cselekvő számát és személyét.

2.

a) Legtöbb ige kétféle személyragot is kaphat. Figyeld meg a jár ige kétféle ragozását!
E/1.
E/2.
E/3.

járok
jársz
jár

járom
járod
járja

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

járunk
jártok
járnak

járjuk
járjátok
járják

b) Foglald mondatba az E/2. és a T/1. személyű igepárt!
c) Ragozd a tanul igét kétféleképpen!

3.

a) Keresd meg az alábbi mondatokban az igéket! Állapítsd meg
a cselekvő számát, személyét!
A fiúk az udvaron fociznak. Egymásnak adogatják a labdát. Ügyesen cseleznek. Betartják a szabályokat. Nem akarnak balesetet okozni.
b) Írd le a mondatokat úgy, hogy az igék T/1. személyben álljanak!
Például: Az udvaron focizunk.
c) Húzd alá a leírt mondatokban az igéket! Keretezd be a személyragokat!
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Az igeidők
1.

Idézzétek fel az ábra segítségével az igeidőkről tanultakat!

2.

a) Olvasd el az alábbi szövegeket! Keresd meg bennük az igéket!
b) Nevezd meg az események idejét!






idő

idő

idő

c) Írd ki a szövegekből az igéket igeidők szerinti csoportosításban!

3.

a) Keresd meg az igéket a mondatokban!
Állapítsd meg, milyen idejűek!
Színesbe öltöznek a fák. Napról napra
több virág nyílik. Megérkeznek a költöző
madarak. Madárcsicsergés hallatszik mindenfelé.
b) Írd le az előbbi jelen idejű szöveget múlt,
majd jövő időben is!
c) Alkoss önállóan olyan szöveget a tavaszról, amelyben az igék jövő időben állnak!
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4.

a) Olvassátok fel a táblázat igéit helyes ejtéssel! Mi a szabály?
rázza
nézi
húzza
hozza
színezi

rázta
nézte
húzta
hozta
színezte

adja
szidja
imádja
mondja
tudja

adta
szidta
imádta
mondta
tudta

b) Írjátok le tollbamondás után a múlt idejű igéket! Mire kell vigyázni a leírásuknál?
Beszéljétek meg! Adjatok egymásnak jó tanácsot a leíráshoz!

5.

a) Olvasd el a következő szöveget, mely Milne Micimackó című művéből való!
Malacka feküdt a földön, és azon tűnődött, mi történt.
Első pillanatban úgy rémlett, az egész világ felrobbant
körülötte – aztán úgy határozott, hogy talán nem is
az egész világ… Így hát óvatosan feltápászkodott
és körülnézett. Ott találta magát az erdőben.
b) Tudod-e, mi történt Malackával? Ha igen, meséld
el! Segít a kép.
c) Keresd meg a szövegben a múlt idejű igéket, és
írd le őket helyesírásuk szerint csoportosítva!

6.

a) Keresd a kakukktojást! Indokold választásodat!
esni fog, játszani fogunk, megfogom, el fogja adni, ide fogod adni
b) Foglalj mondatba két jövő idejű igealakot!
c) Alakítsd át a mondataidat! Használj jelen idejű igéket és jövőre utaló szavakat!

7.

a) Másold le a szavakat az alábbi csoportosításnak megfelelően!
dobot, maradt, terít, futott, könyvet, mondott, fűt, segít, futót, kért, teret, hajt

b) Alkoss mondatot két múlt idejű igealakkal! Alakítsd át a mondatokat jövő idejűvé!

8.

a) Milyen idejűek az alábbi igepárok? Mondd el, mit tudsz a helyesírásukról!

b) Írd le az a) feladat igéit múlt időben T/3. személyben!
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Az igekötős igék
1.

Idézzétek fel az ábra segítségével az igekötős igékről tanultakat!

2.

a) Olvasd el a következő szövegrészletet, melyet a Gergő juhász kanala című monda
alapján írtunk!
– Ne kéresd magad, Gergő fiam, huncut, aki a levesét meg nem eszi!
Kíváncsi volt a király, hogy ebből a csávából hogyan vágja ki magát a juhász.
Gergő juhász szép csendesen lekanyarított egy pillét a cipóból, kiszedte és megette a belit, az üresen maradt héjával pedig ügyesen kanalazta ki a levest.
– Huncut, aki a kanalát meg nem eszi! –
szólalt meg a juhász, és három falatban le
is nyelte a cipóhajat. Lett erre olyan nevetség, hogy kihallatszott Budavárából.
b) Keresd meg a fenti szövegben az igekötős igéket!
c) Írj példákat a szövegből az igekötős igék különböző írásmódjára!

3.

a) Kapcsoljatok különböző igekötőket a megadott igékhez! Írjátok le őket!
mos

ad

épít

ragaszt

b) Foglaljátok mondatba ez egyik ige igekötős alakjait! Figyeljétek meg, hogyan módosította az ige jelentését az igekötő!
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4.

a) Alakítsd át a megadott igekötős igéket úgy, hogy felszólítást fejezzenek ki!
Például:

elkészíted készítsd el, kijavítjátok javítsátok ki

b) Mondd el, hová került az igekötő az átalakítás során!
c) Alkoss mondatpárokat a fenti igekötős igékkel a példa szerint!
Elkészíted a házi feladatot.
Kijavítjátok a hibát.

5.

—
—

Készítsd el a házi feladatot!
Javítsátok ki a hibát!

a) Figyeld meg, hová került az igekötő az átalakított mondatokban! Hogyan változott meg a mondatok tartalma az átalakítás során?

b) Alakítsd át a példa szerint a következő mondatokat!
Kijavítottam a hibát.

6.

Lerajzoltam egy virágot.

a) Figyeljétek meg a következő mondatok igekötős igéinek írásmódját! Beszéljétek
meg, miért helyes mindkét változat!
Hurrá, megvan a megoldás!
A virág meg van öntözve.

Mindjárt kifogod a halat!
Ugye ki fogod javítani a hibát?

b) A lkossatok az előzőhöz hasonló mondatokat az összefog és az elvan igekötős
igékkel!

7.

Írd le szótagolva a következő igéket! Ügyelj arra, hogy az igekötős igét az igekötő és
az ige találkozásánál válaszd el!
Például: elenged  el-en-ged, megázik  meg-á-zik
átível felemelem felépítjük megüzeni szétosztod kifröccsen felidézi
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Az igemódok
1.

a) Nézzétek meg a képet, és mondjatok állításokat, kijelentéseket róla!

b) Mit tennének a gyerekek, ha elállna az eső? Folytassátok a megkezdett mondatot
többféleképpen!

c) Adjatok tanácsokat a képen látható gyerekeknek!

2.

a) Olvasd el az alábbi mondatokat! Figyeld meg, hogyan változtak meg a mondatok
igéi az átalakítás során! Hogyan változott meg a mondatok tartalma?




* Délután a parkban sétálunk.
* M egnézzük a kiállítást.
* Gyalog megyek az uszodába.
* Elénekeltem egy dalt.

b) Alakítsd át a megadott kijelentéseket az a) feladathoz hasonlóan!
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3.

a) Olvassátok el a következő mesét! Hogyan folytatódhatna? Fejezzétek be!
A nyuszi egy málnabokrot talált az erdő szélén, és
nagyon megkívánta az érett gyümölcsöt. De hiába
nyújtózkodott, nem érte el.
– De szeretnék málnát reggelizni! Ha magasabb
lennék, elérném, és jót lakmároznék belőle.
Arra sétált a medve.
– Segíts rajtam, medve koma! – kérlelte a nyuszi.
– Szedj nekem málnát, vagy hajlítsd le az egyik ágat!
A medve könnyedén lehajlította a gyümölccsel teli
ágat, a nyuszi pedig végre megkóstolta a finom csemegét.
b) Nevezzétek meg a kiemelt szavak szófaját!
c) Figyeljétek meg, mi szerint csoportosítottuk a kiemelt szavakat!

Kifejezi, hogy a cselekvés
(történés, létezés)
valamilyen feltételtől függ.







Kijelenti, hogy
a cselekvés (történés,
létezés) végbemegy.

Felszólítást,
kérést
fejez ki.







Kijelentő mód

Feltételes mód

Felszólító mód

A magyar nyelvben háromféle igemódot különböztetünk meg: kijelentő módot
(például: ír), feltételes módot (például: írna), felszólító módot (például: írj).

4.

a) Olvasd a következő szöveget! Adj tanácsot Bencének, mivel töltse el az esős időben a szabadidejét, hogy ne unatkozzon!
b) Keress a szövegben különböző módú igéket, és írd le őket csoportosítva!
Órák óta egyhangúan esik az eső. Az utcán patakokban folyik a víz. Hatalmas
tócsák keletkeztek az udvaron és az út szélén.
Bence a szobájában sóhajtozik.
– Bárcsak elállna már ez az eső! Akkor kimehetnék az udvarra játszani. Vagy
elővenném a rolleremet, és új trükköket tanulnék vele. Úgy örülnék, ha kisütne
végre a nap.
– Ne légy türelmetlen! Ha unatkozol, vegyél elő egy könyvet, és olvass! Vagy
játssz a kistestvéreddel! Tanítsd meg kirakózni! – mondta az édesanyja.
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Az ige kijelentő módja
1.

a) Olvassátok el a következő hírt! Mit tudtatok meg a
mondatokból?
A pekingi állatkertben iker pandamackók születtek. A bocsok szépen fejlődnek. Szinte egész nap játszanak, birkóznak, kergetőznek egymással, és már
gyakorolják a fára mászást is. Nevet még nem kaptak. A pekingi gyerekek fogják elnevezni a macikat.
b) Milyen mondatfajták fordultak elő a szövegben?
Mit gondoltok, miért?
c) Vizsgáljátok meg a szöveg igéit! Mit fejeznek ki?
d) Milyen idejűek a szöveg igéi? Írjátok le őket igeidők szerint csoportosítva!

2.

a) Melyik mesére ismertek a következő szövegrészletből? Mondjátok el a folytatást!
A burkus király felöltözött parasztruhába, és kiment a tanyára. Köszönti a juhászt,
mire az visszaköszön.
– Isten hozta, király uram!
– Honnan ismersz te engem?
– Megismerem a szaván, hogy maga a király – feleli a juhász.
Azt mondja erre a király:
– Sok pénzt kapsz, ha nekem adod az aranyszőrű bárányt.
b) Keressétek meg a szövegben az igéket! Mit fejeznek ki? Figyeljétek meg, melyik
mondatfajtában fordulnak elő!
A kijelentő módú igével kijelentünk, közlünk, megállapítunk valamit (például:
kirándul, utazott, sakkozni fog). Háromféle időben használjuk: múlt (például:
írt, ásott), jelen (például: ír, ás) és jövő (például: írni fog, ásni fog). Kijelentő
módú igék leggyakrabban kijelentő mondatokban szerepelnek, de előfordulnak
kérdő vagy felkiáltó mondatban is.

3.

a) Fejezzétek ki az alábbi szólások lényegét egy-egy kijelentő
módú igével! Segíthet O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.

*
*
L
eesik
az
álla.

		
*
* Itatja az egeret.
* Borsot tör az orra alá.	 * Hajba kapnak.

Például: Felkopik az álla.  éhezik
H
F
 egyezi a fülét.		
 ülig szalad a szája.

b) Találjátok ki egy rövid történetet, amelyben az előző szólásokat használjátok!
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Az ige feltételes módja
1.

a) Olvasd el Kányádi Sándor Ha a napnak című versének részletét! Hogyan jelenik
meg a nap ebben a versben? Kihez hasonlít?
Ha a napnak lába volna,
bizonyára gyalogolna.		
Ha pedig keze is lenne,		
Akkor ő is cipekedne,		
s leülne, ha elfáradna,

ide mellénk a kis padra.
Kérges kezét térdre ejtvén,
merengne a holdas estén.
Úgy várná be, szépen ülve,
hogy őt a föld megkerülje.

* Mit csinálna a nap, ha lába volna?
* Mit tenne, ha elfáradna?

* Mit csinálna, ha keze lenne?
* Mit csinálna holdas estén?

b) Válaszolj a kérdésekre a vers kiemelt igéivel! Mit fejeznek ki ezek a szavak?

2.

a) Vizsgáljátok meg a következő igéket! Beszéljétek meg, milyen részekből állnak!
Miben hasonlítanak?
gyalogol|na
cipeked|ne
vár|ná

tanul|ná|nak
örül|né|tek
tud|né|k

feltételes mód jele
feltételes mód jele
b) Alkossatok mondatokat az a) feladat igéivel!

3.

a) Olvasd el Ági kívánságait! Keresd meg bennük a cselekvéseket! Mi a feltétele annak,
hogy ezek a cselekvések megvalósuljanak? Melyik az a kívánság, amelyik legkönnyebben teljesülhet?
Bárcsak a tengerhez utaznánk a nyáron!
Örülnék, ha Lili ülne mellettem!
De jó lenne, ha a nagyiék holnap átjönnének hozzánk!
Szeretném, ha elállna végre az eső!
Bárcsak engem is meghívnátok a szülinapi buliba!
b) Írd ki a mondatokból az igéket! Válaszd le függőleges vonallal az igék tövét, majd
írd át színessel a személyragot! Keress hasonlóságot az igealakokban!
c) Írd le két kívánságodat! Mondd el, milyen feltételtől függ a teljesülésük!
A feltételes módú igék olyan óhajt, kívánságot fejeznek ki, amelynek a megvalósulása valamilyen feltételtől függ. A feltételes mód jele: -na, -ne, -ná, -né
(például: utazna, segítene, sütné, várná).
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4.

* Bárcsak sütne a nap!
* Ideadnád a tolladat?
* Játszhatnék veletek?

* Szívesen elmennék moziba.
* Vennék egy fagyit is.
* Ó, de szeretnék egy új biciklit!

a) Olvasd el a következő mondatokat! Keresd meg bennük a feltételes módú igéket!

b) Figyeljétek meg, melyik mondatfajtában fordulnak elő a feltételes módú igék!
Az óhajtó mondatban mindig feltételes módú az ige. Feltételes módú ige előfordul kijelentő és kérdő mondatban is.

5.

a) Olvassátok el az alábbi mondatokat! Hasonlítsátok össze a tartalmukat!
Ha tegnap nem esett volna az eső,
elmentünk volna kirándulni, és
megmásztuk volna a Kékes tetőt.

Ha ma nem esne az eső, elmennénk
kirándulni, és megmásznánk a
Kékes tetőt.

b) Hasonlítsátok össze a kiemelt igéket! Miben hasonlítanak, és miben különböznek?





		

c) Beszéljétek meg, hogyan fejezzük ki a múlt időt feltételes módban!

6.

a) Olvasd el Kányádi Sándor Volna című versének részletét! Keress benne múlt idejű
feltételes módú igéket!
Ha énnekem, ha énnekem
egy biciklim ha lett volna,
Hencidától Boncidáig
elkerékpároztam volna.

Ha énnekem, ha énnekem
egy kis dobom ha lett volna,
akkor minden örömömet
Világgá doboltam volna.

Ha énnekem, ha énnekem
egy furulyám ha lett volna,
az égről a csillagot is
földre furulyáltam volna.

* Ha biciklim lett volna, …
* Ha kis dobom lett volna, …
* Ha furulyám lett volna, …

b) Fejezd be a megkezdett mondatokat a vers alapján!

A feltételes módú igék jelen és múlt időben állhatnak (például: néznéd, nézted
volna). A feltételes mód múlt idejét összetett igealakkal fejezzük ki: kijelentő
módú, múlt idejű ige + volna segédige (például: győzött volna, várt volna).
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Használd helyesen a feltételes módú igét!
1.

a) Olvasd el Weöres Sándor Buba éneke című versének részletét! Mit gondolsz, mi
a szerepe a sok feltételes módú igének ebben a versben?
Ó ha cinke volnék,
Útra kelnék,
Hömpölygő sugárban
Énekelnék –
Minden este
Morzsára, buzára
Visszaszállnék
Anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,
Mindig fújnék,
Minden bő kabátba
Belebújnék –
Nyári éjen,
Fehér holdsütésen
Elcsitulnék
Jó anyám ölében.

b) Figyeld meg, miben hasonlítanak a vers kiemelt feltételes módú igéi!
c) Másold le a kiemelt igéket! Karikázd be bennük a feltételes mód jelét!

2.

a) Mi a különbség az alábbi igepárok között? Figyeld meg, ki a cselekvő!





		

T/3. (ők)

E/1. (én)		

b) Egészítsd ki az előző feltételes módú igék közül
a megfelelővel a mondatokat!
Boldogan
Szívesen

veled.
egy kis zenét.

De jó lenne, ha
Szomjas vagyok,
Bárcsak az elsősök
A gyerekek már szívesen

3.

egy új tolltartót!
egy limonádét.
meg először az ajándékot!
az új játékot.

Alakítsd át a következő mondatokat úgy, hogy bennük az igék egyes
szám első személyűek legyenek! Az igemódon ne változtass!
Ha egész nap gyalogolnánk, elfáradnánk.

*
* H a sokat olvasnál, nem unatkoznál.
* Ha sokat gyakorolnátok, helyesen írnátok.
* Ha sokat tanulnának, tudnának is.
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4.

a) A lkossatok kijelentő és feltételes módú igealakokat a megadott szóelemek felhasználásával! Írjátok őket a megfelelő csoporthoz!

b) Alkossatok történetet a fenti igékkel a képről! Játsszátok el a jelenetet!

5.

Játsszátok el a képen látható jeleneteket! Mutassátok be, hogyan lehet udvariasan
viselkedni, kérni! Használjatok olyan kifejezéseket, amelyek feltételes módú igealakokat tartalmaznak!
Például: Szeretném, ha …
Segítene, kérem, …

6.

Megkérném, …
Örülnék, ha …

a) Hogyan kérnéd kölcsön a padtársad tollát? Válaszd ki az alábbi mondatok közül
azokat, amelyek szerinted helyesek, udvariasak!

* Add kölcsön a tolladat!
* Kölcsönadod a tolladat?
* Kérem szépen a tolladat!
* Kölcsönadnád a tolladat?
* Szeretném, ha kölcsönadnád a tolladat!
* Légy szíves, add kölcsön a tolladat!
* Kölcsön szeretném kérni a tolladat!
* Add már ide a tolladat!

b) Fogalmazz önállóan két udvarias kérést feltételes módban!
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Az ige felszólító módja
1.

a) Olvasd el az alábbi szövegrészletet!
– És most jól figyelj és várj! Nem olyan egyszerű a rétre kimenni. Ne kérdezd, hogy miért! Te csak maradj itt és várj!
Bármit hallj, csak rohanj, ahogy tudsz! Megígéred?
(Felix Salten: Bambi)
b) Mit fejeznek ki a szöveg kiemelt igéi? Milyen mondatfajtában
találod őket?
c) Figyeljétek meg a kiírt igéket! Mi a közös bennük? Beszéljétek meg!
figyel|j

vár|j

marad|j

hall|j

rohan|j

d) Állapítsd meg a cselekvés idejét az előző szövegben!

2.

a) Mi a véleményed arról a személyről, akiről a következő állítások szólnak? Kinek
szólhatnak a felszólítások?

b) Hasonlítsd össze a mondatpárokat! Figyeld meg, hogyan változtak meg az igék
a felszólító mondatokban!
c) Másold le a felszólító mondatok igéit! Válaszd le az igék tövét, majd karikázd be
a toldalékot! Mi a közös a fenti szavak toldalékában?
d) Írd le a felszólító mondatokat emlékezetből!
A felszólító módú igealakkal kérést, akaratot, parancsot fejezünk ki. Legtöbbször
felszólító mondatban áll. A felszólító mód jele a -j (például: köszön|j, felel|j).
A felszólító módú ige csak jelen idejű lehet.

3.

a) Keresd meg a közmondásokban a felszólító módú igealakokat, és másold le azokat! Keretezd be a felszólító mód jelét!

b) Találjatok ki rövid történetet az egyik közmondáshoz!
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A felszólító módú igék helyesírása
Az -l végű igék
1.

a) Olvasd el a következő szöveget! Folytasd a történetet!
Egy harmatos tavaszi hajnalon gyönyörű pillangó bújt elő bábjából. Megszeppenve nézett körül, miközben gyűrött szárnyait igazgatta. Fogalma sem volt,
hogy kell ezekkel repülni, hiszen hernyóként csak mászni tudott.
– Figyelj, pille! – szólította meg egy liliom. – Ne félj a repüléstől! Örülj, hogy
ilyen szépséges szárnyaid vannak, és bárhová eljuthatsz velük. Gyere, szállj ide
a szirmaimra!
b) Figyeld meg a kiírt felszólító módú igéket! Hasonlítsd össze a igealakok kiejtését
és leírását! Mondd el, mit vettél észre!
figyel|j
fél|j
örül|j
száll|j
felszólító mód jele

2.

a) Miben hasonlítanak a táblázatban megadott kijelentő módú igék?
b) Olvassátok fel helyesen a felszólító módú igealakokat! Hasonlítsátok össze a kiejtést a leírással!
Kijelentő módú igék
Felszólító módú igék

E/3.
E/2.

mesél
mesélj

ül
ülj

áll
állj

Kijelentő módú igék
Felszólító módú igék

E/3.
T/1.

dalol
daloljunk

tanul
tanuljunk

gondol
gondoljunk

c) A lakítsátok át a megadott igéket felszólító módúvá E/2., majd T/1. személyben!
Fogalmazzatok tiltó mondatokat az átalakított igékkel! Írjatok le két mondatot!

Az -l, -ll végű igék felszólító módú alakjában -jj-t hallunk, de lj-t illetve llj-t
írunk (például: kiabálj, halljátok).

3.

* D élután a parkban sétálunk.
* Tanulunk a hibáinkból.

* N em merül el a tutaj a tóban.
* Peti gyorsan meggyógyul.

Írd le a következő mondatokat úgy, hogy felszólítást fejezzenek ki!
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A -d, -gy végű igék
1.

a) Olvassátok fel Leksa Manush [leksza manus] Cigány bölcsődal című versének
részletét! Figyeljétek meg a kiemelt felszólító módú igealakok ejtését és írását!
Mondjátok el, mit vettetek észre!
Aludjál, fiacskám,
Én kicsiny halacskám.
Csicsijja…
Amint a nap felkel,
Indulunk majd reggel
Útnak a sereggel.
Csicsijja…

Te is jössz majd vélünk:
Megyünk, mendegélünk
Csicsijja…
Utadat szerencse
Áldja, kísérgesse,
Csicsijja…

(Szegő László fordítása)
		

b) Miben hasonlítanak a kiírt igealakok? Milyen szóelemekből állnak? Beszéljétek meg!
alud|j|ál

2.

áld|j|a

a) Alakítsd át a következő igéket felszólítóvá T/1. személyben!
Például: marad|junk
marad, tud, halad, hord, lépked, szalad, ijed, küld
b) Olvasd fel a leírt felszólító módú igealakokat! Keretezd be a szónak azt a részét,
ahol a kiejtés eltér a leírástól!

3.

* El ne fogyjon a vetőmag!  * N e hagyjátok, hogy kiszáradjon a vetés!
* Le ne fagyjon a termés a gyümölcsösben!

a) Olvasd el az alábbi mondatokat! Keresd meg bennük a felszólítást kifejező igéket!

b) Másold le a felszólító módú igéket, majd írd át színessel a szótő utolsó mássalhangzóját és a felszólító mód jelét! Mondd ki a szavakat! Hasonlítsd össze a kiejtést a leírással!
c) Írd le a mondatokat tollbamondás után!
A -d és -gy végű igék felszólító módú alakjában ggy-t vagy gy-t hallunk, de dj-t
illetve gyj-t írunk (például: álmodj, hagyjátok).

4.

Pótold a közmondásokból hiányzó mássalhangzókat! Írd le a mondatokat helyesen!
!
Dűlő fához ne támaszko
, ameddig a takaród ér!
Addig nyújtózko
olyan szekér után, amelyik nem akar felvenni!
Ne szala
!
Járt utat járatlanért el ne ha
, ha körmöd nincs!
Ne kapaszko
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Az -n, -ny végű igék
1.

a) Olvassátok fel az alábbi mondatokat! Ki mondhatta ezeket a felszólításokat? Kiknek mondhatta? Beszéld meg a társaddal!
Ne menjetek ilyen gyorsan!
Pihenjünk végre egy kicsit!
Ne rohanjatok a lejtős úton!
b) Figyeld meg a kiemelt felszólító módú
igealakok kiejtését és leírását!
c) Miben hasonlítanak az igealakok? Milyen szóelemekből állnak? Beszéljétek meg!
men|j|etek

2.

pihen|j|ünk

rohan|j|atok

a) Miben hasonlítanak a táblázatban megadott kijelentő módú igék?
b) Olvassátok fel helyes kiejtéssel a felszólító módú igealakokat! Hasonlítsátok össze
a kiejtést a leírással!
Kijelentő módú igék
Felszólító módú igék
Felszólító módú igék

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

köszön
kíván
köszönj
kívánj
köszönjetek kívánjatok

fon
fonj
fonjatok

üzen
üzenj
üzenjetek

c) Egészítsétek ki felszólítást kifejező igealakkal a mondatokat! Válasszatok a fenti
igék közül!
illedelmesen!

A vendégeknek

koszorút a virágokból!

3.

valamit a barátodnak!
Ne

lehetetlent!

Alakítsd át az alábbi kijelentő módú igéket felszólítóvá T/3. személyben!
pottyan,

ken, zuhan, pattan, csobban, huny, hány

Az -n és az -ny végű igék felszólító módú alakjában nny-et vagy ny-et hallunk,
de nj-t illetve nyj-t írunk (például: osonjon, hányják).
A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak leírásában segít, ha megkeresed a szótőt
(például: tud|juk, épül|jön, köszön|j).

4.

Alkoss öt felszólító módú igét a megadott szótagokból! Írd le őket mondatba foglalva!
csökhar-

-tek
röp-

pisu-

-pen-han-

-ken-jon

-je-junk

-jen
-hen-

-san-jen
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Az -s, -sz, -z, -dz végű igék
1.

a) Olvassátok fel az alábbi szöveget! Mi a hasonlóság a kiemelt igék között?
Varázsoljatok tavaszt a szobátokba! Keressetek egy nagyobb virágcserepet! Rakjátok
tele földdel! Helyezzetek bele néhány tulipánhagymát! Tegyétek napos, meleg helyre, és
rendszeresen öntözzétek! Figyeljétek, hogyan
fejlődik napról napra a virág!
b) Figyeljétek meg a kiírt igéket! Beszéljétek meg, miben hasonlítanak, és miben
különböznek! Megtaláltátok-e mindegyik igében a felszólító mód -j jelét?
varázsol|jatok 		
rak|játok 		
figyel|jétek

keres|setek
helyez|zetek
öntöz|zétek

Az ige felszólító módjának -j jele gyakran megváltozik, módosul (például: mosson, húzzad, másszatok, eddzen).

2.

a) Olvassátok el a mondatokat! Ki mondhatta ezeket? Egészítsétek ki a mondatokat
egy érdekes történetté!
Öltözzetek át, és irány a medence!
Ne lökdössétek egymást a vízben!
Egyenletes tempóban ússzatok!
Eddzetek kitartóan!
b) Keressétek meg a felszólító igealakokat a mondatokban!
c) Elemezzétek a táblázat segítségével a felszólítást kifejező igéket!
Felszólító módú ige
öltözzetek
lökdössétek
ússzatok
eddzetek

Igető
öltöz(ik)
lökdös
úsz(ik)
edz

A felszólító mód módosult jele
-z
-s
-sz
-dz

Személyrag
-(e)tek
-étek
-(a)tok
-(e)tek

d) Diktáljátok le egymásnak az a) feladat mondatait!
Az -s, -sz, -z, -dz végű igék felszólító módú alakjában megkettőzzük az igető
utolsó mássalhangzóját, az s-et, az sz-et, a z-t, a dz-t (például: mosson, másszon,
nézzétek, fogóddzál).
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3.

a) Olvasd el az alábbi mondatokat! Volt-e már hasonló élményed? Meséld el!
Száraz ágakat kerestünk. A rőzsét a tűzrakó hely
mellé helyeztük. Friss vizet hoztunk a közeli forrásból. Meghámoztuk a krumplit, és alaposan meg is
mostuk. Feltettük főni a hozzávalókkal együtt. Kíváncsian lestük a rotyogó bográcsot. Délben jóízűen
falatoztuk az ízletes ételt.
b) Keresd meg az igéket! Milyen módban és időben
állnak?
c) A lakítsd át az előző mondatokat felszólítássá!
Az igék T/2. személyben álljanak! Vigyázz a -z, -s
végű igék felszólító módú alakjának helyesírására!

4.

a) Alkoss az összekevert szótagokból felszólító módú igéket!
dí

zon

ra

roz

dász

va

szon

bo

roz

tá

zunk

tek

szé

metsz

goz

vi

rá

zon

sam

rug

dos

dza

tok

lo

pódz

szék

bön

gész

b) Keretezd be a leírt szavakban a felszólító mód módosult jelét!
c) Találjatok ki egy olyan történetet, amibe minél több igét be tudtok illeszteni az
előzőek közül!

5.

a) Döntsétek el, milyen mássalhangzók hiányoznak a felszólító mondatok igéiből!
Olvassátok fel a mondatokat! Hol hangozhattak el ezek a felszólítások?
Ne tépde

étek le a fák leveleit!

Futko

atok kedvetekre a tisztáson!

Rá ne tapo

atok erre a kis csigára!

Össze ne vize
Halá

étek a ruhátokat a pataknál!

átok ki Marci sapkáját a vízből!

Ne sikíto

, ha látsz egy békát!

Fű

ünk füzért a pitypang virágjából!

Le

ük meg a fiókáit etető madarat!

Fürké

étek ki a természet titkait!

b) Írjátok le a mondatok felszólító módú igéit helyesen kiegészítve! Jelöljétek színessel a leírt szavakban a felszólító mód módosult jelét!
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A -t végű igék
1.

a) Olvasd fel a mondókát! A szöveg melyik sorához illik a kép?
b) Hasonlítsd össze a kiemelt igék leírását a kiejtésükkel!
Vessünk búzát,
Arassuk le,
Csépeljük le,
Őröljük meg,
Dagasszuk meg,
Süssünk cipót,
Lepényt, lángost
Hámm!
c) Figyeld meg a kiírt felszólító módú
igék igetövét! Miben hasonlítanak?
vessünk
arassuk
dagasszuk
süssünk






vet
arat
dagaszt
süt

d) Figyeld meg, hogyan ejtjük és hogyan írjuk a -t végű igék felszólító módú alakját!

2.

a) Olvasd el Mándy Stefánia Gyermekköszöntő című versének részletét! Keresd meg
benne a felszólító módú igéket!
Kívánom,
csúf álom,
rossz mese
jaj, sose
rémítsen.

Friss eső,
jóleső,
harmat és
napsütés
szépítsen.

Zöld világ
virítson,
gyöngyvirág
vidítson
kertedben.

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a versből kiírt felszólító módú igéket! Hasonlítsd ösz
sze a kiejtést a leírással!
szépít|sen

rémít|sen

virít|son

vidít|son

c) Figyeld meg a leírt igék igetövét! Mit vettél észre?
A -t végű igék felszólító módú alakjaiban hosszú s-et, hosszú sz-et vagy cs-t
ejtünk. Írásban az s-et és az sz-et megkettőzzük (például: fessél, támasszuk),
a cs-t ts-sel jelöljük (például: tanítsanak, építs).

3.

Állíts össze négy felszólító módú igét a szótagokból!
ta-

si-tes-

szel-

-rít-hajt-

-ka-

-son
-sünk

-lőz-

-sen
só-

-son

-es-
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4.

a) A lakítsátok át a megadott igéket felszólító módúvá a példa szerint! A cselekvő T/l.
személyű legyen! Keretezzétek be a felszólító mód módosult jeleit!
ültet
nyit
folytat





épít
bont
tanít





mulat



nyújt



nevet



borít



fizet



gyűjt



vezet



készít



ültessünk
nyissunk

építsünk
bontsunk

b) Olvassátok fel a két csoport felszólító módú igealakjait! Hasonlítsátok össze őket!
Milyen különbséget vesztek észre?

5.

a) Mire szólíthatta fel nagyanyó a konyhában segédkező gyerekeket? Írjatok a kép és
a megadott igék felhasználásával felszólító mondatokat!

b) Keretezzétek be a leírt mondatokban az igéket!

6.

a) Olvassátok fel az alábbi mondatpárokat! Beszéljétek meg, melyik miért helyes!

b) Gyűjtsetek felszólító módú igéket a képről!
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A felszólító módú igék hosszabb és rövidebb alakja
1.

a) Tanulmányozzátok a vár ige felszólító módú ragozását! Figyeljétek meg az E/2.
személyű igealakokat! Mit tapasztaltatok?
E/1.
E/2.
E/3.

várjak
várjál, várj
várjon

várjam
várjad, várd
várja

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

várjunk
várjatok
várjanak

várjuk
várjátok
várják

b) Figyeljétek meg, milyen szóelemekből állnak az E/2. személyű rövidebb alakú
felszólító módú igék!
vár|jad
vár|j|ál
vár|d
vár|j
felszólító mód jele

2.

személyrag

a) Olvasd el Ágai Ágnes A titkokat az ujjamnak mondom el című versének részletét!
Mit gondolsz, kinek a kéréseit fogalmazta meg a költő?
Maradj, fogd a kezem,
ülj az ágyam szélére, mesélj!
Ha lerúgom a paplant,
takarj be, simogasd meg az arcom,
és ha elalszom, akkor se hagyj el.
b) Beszéljétek meg, miben hasonlítanak, és miben különböznek a táblázatban lévő
felszólító módú igealakok! Melyik oszlopban találod a vers kiemelt igéit?
Kijelentő módú igék
fog
mesél
simogat
hagy

Felszólító módú igék
Hosszabb alak
Rövidebb alak
fogjad
fogd
meséljél
mesélj
simogassad
simogasd
hagyjál
hagyj

c) Különbözik-e a kétféle felszólító módú igealak jelentése? Bizonyítsátok mondat
alkotással!

3.

a) Olvasd el Rostás György Levél Kálmánkának című versének részletét!
Küldj magadról egy fényképet,
hadd örüljön szívem néked,
Timi is küld viszonozván,
küldd el nékem hamar, Kálmán.

Már este van, álom száll rám,
ne haragudj, kicsi Kálmán,
hogy rövid lett a levelem.
Aludj jól és álmodj velem.
(Weöres Sándor fordítása)

b) Keresd meg a versben a rövidebb alakú felszólító módú igéket! Írd le a hosszabb
alakjukat!
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4.

a) Olvasd fel helyes ejtéssel a következő szópárokat! Mi a különbség közöttük?
mond – mondd

tud – tudd

hord – hordd

ad – add

b) Egészítsd ki a mondatokat az előző igealakok közül a megfelelővel!
vissza a radíromat!

Ki
.

Anna egy szép mesét

kölcsön egy ceruzát?

Hangosabban

meg, mikor indul a vonat! Ki
A postás levelet

5.

.

, mert nem hallom!

görkorcsolyázni?

Ne

be a cipőddel a sarat!

a) Olvasd el a mondatpárokat! Hasonlítsd össze bennük az igéket!
Mondj egy összeadást!

Mondd is meg az összeget!

Adj kölcsön egy ceruzát!

Add oda Gábornak!

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel az alábbi szópárokat! Mi a hasonlóság és mi a különbség közöttük?

c) Pótold a mondatokban az előző felszólító módú igék hiányzó mássalhangzóját!
Olvasd fel a kiegészített mondatokat!
Véd

ki minden labdát!			

Ne enged

6.

Véd

el a kezem!			

Enged

ki a gólt!
be az ajtón!

Szed

le az almát!				

Szed

még a levesből!

Küld

egy e-mailt a barátodnak!		

Küld

el a meghívókat!

a) A következő igék felszólító módú alakjai kivételesek. A helyesírásukra különösen
oda kell figyelni! Tanulmányozzátok ezeket az igealakokat, és jegyezzétek meg a
helyes írásmódot!
tesz, vesz, visz, eszik, iszik, hisz

*

E/2.

Rövidebb alak tedd
Hosszabb alak tegyed

* nő, lő, sző, fő
E/2.

nőj
nődd
Hosszabb alak nőjél
nőjön
Rövidebb alak

vedd
vegyed

vidd
vigyed

lőj
lődd
lőjél
lőjön

edd
egyed

idd
igyad

szőj
sződd
szőjél
szőjön

* jönPéldául: jöjjél (jöjj, gyere), jöjjön, jöjjünk, jöjjetek, jöjjenek
E/3.

hidd
higgyed

főj
főjél
főjön

b) Alkossatok mondatokat a rövidebb alakú felszólító módú igékkel!
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Mit tudsz az igéről?
1.

Idézzétek fel az igéről tanultakat az ábra alapján!
AZ IGE

2.

a) Olvassátok el Kányádi Sándor Nyári zápor című versrészletét!
Fű, virág, minden
áll mozdulatlan.
Izzad a lepke,
olyan meleg van.

Felhő az égen,
borul a napra.
Megáll a lepke
egy pillanatra.

„Borul, beborul,
Vigyázz, pillangó!
Bújjunk, bújjunk el” dongja a dongó.

Libbenne szárnya,
jaj, de már késő.
Dördül az ég, és
zuhog az eső.

b) Keressétek meg a versben az igéket! Helyezzétek el őket valamelyik csoportban!
Úgy válogassatok, hogy mindegyik csoportba kerüljön legalább egy ige!

c) A z alábbi csoportokba úgy helyezzetek egy-egy igét, hogy a versben lévőt átalakítjátok!

d) Olvassátok fel a vers igéit! Állapítsátok meg a cselekvő számát és személyét!
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3.

a) Egészítsd ki a szólásokat, közmondásokat a következő igék E/2. személyű, rövidebb felszólító módú alakjával!
fél,
Ne

dicsér,

néz,

, míg engem látsz!
a napot!

Nyugtával
Ajándék lónak ne

üt,

halaszt,

Addig

tud,

tesz

a vasat, míg meleg!

Amit ma megtehetsz, ne

a fogát! Ne csak

holnapra!

a jót, hanem

is!

b) Magyarázd meg a fenti közmondások jelentését! Segítségedre lehet O. Nagy Gábor
Magyar szólások és közmondások című könyve!

4.

a) Olvasd el Kányádi Sándor Világlátott egérke című meseregényének részletét! Keress
a szövegben igéket!
– Láttál már egeret? – kérdezte hirtelen a nagyfiú.
– Csak képeskönyvben. Meg a tévében.
– Szeretnél-e igazából látni?
– Szeretnék.
– Félnél-e?
– Nem félnék.
– Hát akkor úgy legyen – mondta a nagyfiú. Újságot
terített az ölébe. Elemózsiát rakott rá.
– Na most figyelj, jól figyelj, odanézz a hátizsákomra!
Ciccenés hallatszott. Kidugta a fejét a két kisegér.
b) Írj két-két példát a szövegből mindegyik igemódhoz!

5.

a) Gyűjts igekötős igéket a 65. oldalon található képről! Írd le egymás alá, majd alakítsd át őket a példa szerint! Alkalmazd az igekötős igék helyesírásának szabályait!
felás

 ásd fel

 fel is ásta

elveti

 vesd el

 el is vetette

b) Húzd alá a felszólító módú igealakokat! Mondj róluk igaz állításokat!

6.

a) Írjátok le igemódok szerint csoportosítva a keretben lévő igéket!
süllyedne, szálljatok, segítsünk, lepottyannak, hajolnál, mosolyogsz,
elhelyeznék, javítsuk ki, odafolyt, elfújják, veszélyeztet, gyűjtsd össze,
elszállítják, bújnának, eddzünk, játszanák, elfelejtenétek, folyjon
b) Alkossatok mondatokat a felszólító módú igékkel!
c) Keressétek meg az a) feladatban azt az igét, amelyet egyes és többes számban is
használhattok! Írjatok mindkét alakjával egy-egy mondatot!
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7.

a) Olvasd el a Gyógyító ráolvasás című népköltést! Keresd meg benne az igéket!
Isten, Isten segíts meg,
Betegségből gyógyíts meg,
Láncot adunk tenéked,

Betegséget kötözd meg,
Falu, város szabaduljon,
És a rossz mind elpusztuljon!
(Vlislocki Henrik gyűjtése,
Daróczi Ágnes fordítása)

b) Írd le emlékezetből a vers felszólító módú igéit! Keretezd be a felszólító mód jelét!

* Olvassátok fel a felszólító módú igealakokat!
* Keressétek meg a felszólító módú igék rövidebb alakját!
* Olvassátok fel az E/1. személyű igealakokat!
* Alkossatok mondatot az adnék, adnák igékkel!

a) Tekintsétek át az igeragozási táblázatot! Végezzétek el a következő feladatokat!

Jövő idő

Múlt idő

Jelen idő

8.

Kijelentő mód
adok
adom
adsz
adod
ad
adja
adunk
adjuk
adtok
adjátok
adnak
adják
adtam
adtam
adtál
adtad
adott
adta
adtunk
adtuk
adtatok
adtátok
adtak
adták
adni fogok
adni fogom
adni fogsz
adni fogod
adni fog
adni fogja
adni fogunk adni fogjuk
adni fogtok adni fogjátok
adni fognak adni fogják

Feltételes mód
adnék
adnám
adnál
adnád
adna
adná
adnánk
adnánk
adnátok
adnátok
adnának
adnák
adtam volna adtam volna
adtál volna
adtad volna
adott volna
adta volna
adtunk volna adtuk volna
adtatok volna adtátok volna
adtak volna adták volna

Felszólító mód
adjak
adjam
adj/adjál add/adjad
adjon
adja
adjunk
adjuk
adjatok
adjátok
adjanak
adják

* Melyik igemódot használjuk csak jelen időben?
* Melyik igemódban állhat az ige jövő időben?
* Melyik szó segíti a feltételes módban a múlt idő kifejezését?
* Melyik szót ragozzuk a jövő idejű igealakban?
* Melyik igére gondoltam? Kijelentő módú, múlt idejű, a múlt idő jele: -tt.

b) Válaszoljatok a kérdésekre a táblázat alapján!

c) Találjatok ki rövid történetet a képről! Használjatok különböző igemódokat!
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Tanév végi ismétlés
A mondat
1.

a) A következő szöveget Carlo Collodi (kárló kollódi) Pinokkió kalandjai című műve
alapján írtuk. Olvassátok fel Pinokkió és a Tündér párbeszédét!
– Jaj, elegem van már ebből a bábuságból! Bárcsak
belőlem is olyan ember lenne, mint a többi!
– Hiszen lennél is, ha megérdemelnéd.
– Igazán? És hogyan lehetne azt megérdemelni?
– Mi sem egyszerűbb. Igyekezzél jó gyerek lenni!
– Most talán nem vagyok az?
– Egyáltalán nem.

* Mi dönti el, hogy milyen írásjel kerül a mondat végére?
beszélő szándéka szerint hányféle mondatfajtát különböztetünk meg? Sorol* Ajátok
fel őket!

b) Válaszoljatok a kérdésekre!

c) Mondjatok példákat a szövegből a különböző mondatfajtákra!
d) Olvassátok fel szerepek szerint az előző párbeszédet! Ügyeljetek a mondatok megfelelő hangsúlyozására!

2.

a) Olvasd el a következő mondatot! Fogalmazd meg ugyanazt a gondolatot más-más
beszélői szándékkal!
Hová tűnt hirtelen a zöld gyíkocska?
b) Írd le az így átalakított mondatokat a megfelelő mondatfajta mellé!

3.

Fejezd be a megkezdett mondatokat! Gondolj a közelgő nyári szünetre! Ügyelj a mondatvégi írásjel helyes megválasztására!
Hurrá, hamarosan …
Bárcsak én is …
Júniusban a szüleimmel …
Hová …
Ne menj …
Utazzunk el …
De jó lesz, ha …
Mikor megyünk …
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A szófajok
1.

Miféle szófajokat ismertél meg a nyelvtanórákon? Sorold fel őket, és mondj mindegyikre példát!

2.

a) A következő szövegrészletben Pinokkió és a Tündér beszélget. Olvasd el, és keresd meg benne az igéket!
– Holnaptól kezdve majd szépen iskolába jársz…
Pinokkiónak egyszerre megcsappant a jókedve.
– Ne felejtsd el barátocskám, hogy tanulni sosem késő.
– De nekem semmiféle mesterséghez sincs kedvem.
– Ugyan miért?
– Azért, mert engem a munka fáraszt.
– Aki így beszél, előbb-utóbb koldusbotra jut.
– Jól van, tanulni fogok, dolgozni fogok, mindent megteszek, amit csak mon
dasz, mert nagyon eluntam bábunak lenni; szeretném, ha igazi kisfiú lenne végre
belőlem, úgy, ahogy megígérted.
Pinokkió tehát másnap elment szépen az iskolába. Csaptak is nagy zenebonát
a lurkók, amikor a fabábu belépett az osztályterembe.
(Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai)

b) Írj egy-egy példát a szövegből a következőkre!

3.

a) Olvasd el az alábbi szövegrészletet! Az eredeti szöveget megtalálod a Mi micsoda?
könyvsorozat Vándorutak az állatvilágban című kötetében.
Ha egy jó képességekkel rendelkező postagalambot
Sopronból Debrecenbe szállítanak, 5 órával az indulás
után ismét a soproni hegyek lábainál lehet, társai között.
Sok galamb szívesebben repül 5-12 fős csapatban, mint
egyedül. Ilyenkor csak az egyik galambnak kell a tájékozódás nehéz feladatát ellátnia. Mit gondoltok, ki lehet vezér a galambok között? Érdekes módon nem azt a madarat
választják ki társai vezetőnek a csapatból, amelyik legjobban tájékozódik, hanem amelyik a legerősebb.
b) Írj a szövegből példákat a megadott szófajokhoz!

93

nyelvtan4_konyv.indd 93

2016. 05. 04. 15:34

4.

a) Olvasd el a szólásokat, közmondásokat! Melyik mondatot ábrázolja a kép?
Észt nem árulnak a vásárban.
Nem látja a fától az erdőt.
Kígyót, békát kiabál rá.
Ordít, mint a fába szorult féreg.
Kibújik a szög a zsákból.
Nyitott szemmel jár a világban.
Aki szelet vet, vihart arat.
Addig játszik a macska az egérrel, míg meg nem eszi.
b) Írd ki a mondatokból a toldalékos főneveket! Írd melléjük a megfelelő kérdő névmást!
Például: észt  mit?
c) Értelmezzétek a fenti szólások, közmondások jelentését! Segítségetekre lehet O. Nagy
Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.

5.

a) A lkoss földrajzi neveket a megadott betűkből, majd képezz belőlük melléknevet
-i toldalékkal!
Például: Duna  dunai

b) A lkoss mondatokat az -i képzős melléknevekkel! Mondd el, mit tudsz az -i képzős
melléknevek helyesírásáról!

6.

a) Másold le egymás alá a szöveg kiemelt szavait! Állapítsd meg a szófajukat! Írd a
szófaj nevét a szavak mellé!
Kevés állat olyan játékos, mint a vidra. Télen a vízparton szánkóznak. Jó magasra felmásznak a víz mellett lévő partra, azután a hasukon csúsznak le a lejtőn.
b) Mondj állításokat a kiírt szavakról!
Például: felmásznak – Jelen idejű ige. Igekötős ige.

7.

* lesül, leszáll, legel, leráz, letép
* szállt, kért, szólt, volt, tilt, sült
* szedd, add, vidd, tedd, kedd, hidd

Keressétek meg soronként a kakukktojást! Indokoljátok választásotokat!
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A szó szerkezete
1.

Idézzétek fel az ábra segítségével, mit tudtok a szavak szerkezetéről!
Szótő

2.

a) Olvasd el a következő szöveget! Ki volt Mikes Kelemen? Mondd el, mit tudsz róla!
Mikes Kelemen Törökországba bujdosott a fejedelemmel. Az írnok a kezével és
a szájával szólaltatta meg a kakukkot a rodostói kertben. Rákóczi könnyes szemmel ölelte meg hű emberét. Esténként a Magyarországról érkezett vendégekkel
együtt múlatták az időt.
b) Keresd meg a szövegben az alábbi kérdő névmásoknak megfelelő toldalékos főneveket! Írd le őket a kérdő névmással együtt!
kit,

mit,

hol,

hová, kivel, honnan, kikkel, mivel

c) Válaszd le a leírt főnevek tövét! Írd át színessel a toldalékokat (ragokat)!
d) Keresd meg a szövegben az igéket! Írd le őket jelen időben, többes szám 3. személy
ben! Keretezd be a személyragokat!

3.

Írd le a következő szavakat a jelek fajtái szerint csoportosítva!
olvasott, írna, mesék, pompásabb, fiúk, félne, beszélj, kapott, állatok, örülj,
kisebb, küldené, segíts, virágok, tanult, kevesebb, sietett, hajolt, szebb

4.

Készítsétek el az alábbi táblázatot, és elemezzétek a szavakat a példa szerint!
autókat, beszélnének, pirosabb, tányérokból, hússzor, ugráljatok, futottunk
Szó
autókat

Szótő
autó

Jel
-k

Rag
-(a)t
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A hangok, betűk
1.

Idézzétek fel a táblázat segítségével a hangokról, betűkről tanultakat!
Mássalhangzók
Egyjegyű
Kétjegyű
Háromjegyű
Rövid
Hosszú
Rövid
Hosszú
Rövid
Hosszú
Rövid
Hosszú
a, e, i, o, á, é, í, ó, b, c, d, f, bb, cc, cs, dz, ccs, ddz, dzs
ddzs
ö, u, ü
ő, ú, ű
g, h, j... dd, gg, gy, ly, ny, ggy, lly...
hh...
sz...
Magánhangzók

2.

Folytassátok a megkezdett sorokat! Mondjátok el, milyen helyesírási szabály szerint
gyűjtöttétek a szavakat!

3.

a) Ejtsd ki helyesen az alábbi szópárokat! Mit vettél észre?

* tanú, hosszú, odú, …
* mező, ajtó, ásó, …
* falu, kapu, apu, …

* kicsi, kifli, Imi, …
* tanít, kékít, épít, …
* tanul, szépül, örül, …

b) Mondatalkotással bizonyítsd a jelentésük közti különbséget!
Például: Fekete, mint a szurok. A virág mellé karót szúrok.

c) Egészítsd ki a mondatokat egy-egy szópár mindkét tagjával!
A

basa kezében hegyes

vannak.

, mert mindjárt utolérnek a

Gyorsan

virágmagot, holnap el is
Egy középkori

4.

.
.

mellett

a barátomat.

a) J vagy ly hiányzik a szavakból? Írd le őket kiegészítve a j hangot jelölő betű szerint csoportosítva!
hömpö
bo
kasté

ög, kóvá

og, zsiva

, fo

tatás, bo

gó, imbo

og, bú

ik, ha

lít, fele

, akadá

, veszé

es, leg

obb, seké

ong, sóha

t, he
, moso

tozik,

esel, befe

ez,

gós, ha

nal

b) Számozással állítsd betűrendbe az ly-vel kiegészített szavakat!
c) Gyűjts j és ly betűs szavakat a Helyesírási szógyűjtemény segítségével! Írd le őket
csoportosítva!
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A 4. osztályban tanult fogalmak
felszólító mód  A felszólító módú igealak névmás  Helyettesítő szófaj. Főnevet, mel
lék
nevet, számnevet helyettesíthetünk
kérést, akaratot, parancsot fejez ki. Jele a -j.
vele a mondatban.
feltételes mód  A feltételes módú igék olyan névutó  A főnév után álló alatt, fölött, előtt,
után, mögött, alá, fölé, mellett, mellé, mö
óhajt, kívánságot fejeznek ki, amelynek a
gé, óta stb. szavakat névutónak nevezzük.
megvalósulása valamilyen feltételtől függ.
A feltételes mód jele: -na, -ne, -ná, -né.
összetett szó  A két különböző jelentésű szó
összetételével alkotott szavakat összetett
határozatlan névelő  A főnevek előtt álló
szavaknak nevezzük. Az összetett szó előhangsúlytalan egy szó határozatlan néve
tagra és utótagra bontható.
lő. Nem mutatja meg pontosan, hogy kiről
vagy miről van szó.
sorszámnév A sorszámnév a sorban elfog



határozott névelő  A főnevek előtt álló a,
az szavak határozott névelők, mert egy számnév A számnév olyan szófaj, amel�
meghatározott dolgot jelölnek.
lyel valakinek vagy valaminek a számát,
mennyiségét, vagy a sorban elfoglalt hehatározott számnév  A határozott számnév
lyét nevezzük meg. A számnévnek két fajpontosan nevezi meg a számot vagy a sor
tája van: határozott és határozatlan.
ban elfoglalt helyet. A határozott számnévnek három fajtája van: a tőszámnév, a személyes névmás Az én, te, ő, mi, ti ők

sorszámnév és a törtszámnév.
személyes névmásokkal személyek, dollalt helyet jelöli meg.

gok nevét helyettesíthetjük.
igekötő  Az igekötő módosítja az ige jelentését. Gyakoribb igekötők: be, ki, le, fel, szöveg A szöveg mondatai között tartalmi

meg, el, át, rá, ide, oda, szét, össze, vissza.
kapcsolat, összefüggés van.
igemód  A magyar nyelvben az igének há- tagadó mondat Ha a mondattal tagadunk

rom módját tudjuk megkülönböztetni: a
valamit, akkor tagadó mondatnak nevezkijelentő, a feltételes és a felszólító módot.
zük. Tagadószók: nem, sem.
kérdő névmás  A kérdő névmásokkal fő tiltó mondat A tagadó felszólító monda
névre, melléknévre vagy számnévre kér
tot tiltó mondatnak nevezzük. Tiltószók:
dezünk.
ne, se.
kijelentő mód  Ha kijelentjük, közöljük, törtszámnév A törtszámnév az egész vala
megállapítjuk, hogy valaki csinál valamit,
hányad részét fejezi ki.
vagy valami megtörténik, akkor az ige kitőszámnév  A tőszámnév egész számot ne
jelentő módban áll.
vez meg.
mutató névmás  A mutató névmások főnevet, melléknevet vagy számnevet helyette- tulajdonnév  A főnév egyik fajtája. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a sasítenek, azokra mutatnak rá.
ját, megkülönböztető neve. A tulajdonnév
névelő  A főnevek előtt álló a, az, egy szavanek több fajtája van, például: személynév,
kat névelőknek nevezzük. A névelőnek két
állatnév, földrajzi név, intézménynév, cím,
fajtája van: a határozott és a határozatlan
márkanév.
névelő.
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Szövegek a tollbamondáshoz
1. Magyarország Európában fekszik, a Duna és a Tisza folyók mentén. Fővárosa Budapest,
a Duna két partján elterülő város. Budáról nyolc szép híd ível át Pestre. Az Erzsébet híd környékén Pest belvárosa nyúlik el hosszan. A Lánchídon át a Várhegy lábához jutunk, ahol
a Budavári Palota zöld kupolája magasodik.
2. Nem csak az oroszlán vagy a tigris ragadozó ám. Van egy nyolcszemű, nyolclábú állat, amelyik legalább annyira megérdemli ezt a nevet. Mesteri hálót sző, és a közepében gubbasztva várja áldozatait: a lepkéket, bogarakat. Tudod már, hogy mi ez? A pók. Nagyon sokféle
van, köztük olyan is, amelyik nem hálóval ejti el áldozatait, hanem ráront a zsákmányra.
3. Okos állat a ló. Gazdáját sok év elteltével is megismeri; odafut hozzá, rányerít, örül neki.
Azonban azt is jól megjegyzi, ha valaki megbántja. Régen az emberek lovon utaztak, lóháton harcoltak, ló segítette őket a szántásban, vetésben. Még a mesékben is táltos lovon
röpült, akinek sietni kellett az Óperencián túlra.
4. A z egész udvar felbolydult. A tyúkok ijedten kotkodácsoltak, a libák gágogtak, a kutya őrjöngve ugatott. A nagy zenebonára előszaladt az istállóból a gazdasszony, aki éppen
fejt. Kezében volt a félig tele sajtár. Csíkoska nekirohant, az asszony felsikoltott, és
elejtette a sajtárt. Az egész tej ráömlött Csíkoskára, aki ettől végleg megvadult. Ész nélkül
kiugrott a kapun, s neki a vakvilágnak.
5. A z ősszel gyűjtött színes levelekből mutatós képet készíthetsz. Keress egy régi telefonkönyvet vagy egy vastag katalógust! Helyezd a kisimított leveleket nedvszívó papírra, és
így tedd a telefonkönyv lapjai közé! Azután csukd be a könyvet, tegyél rá egy jó nehéz
könyvet, például lexikont! Egy hét múlva kiveheted a lepréselt leveleket. Kartonlapra ragasztva szebbnél szebb képeket készíthetsz belőlük.
6. A Balaton hazánk legnagyobb tava. Északi partján a Bakony erdővel borított hegyei emelkednek. A badacsonyi hegyek napsütötte déli lejtőin sok szőlőt és gyümölcsöt termesz
tenek. Híresek a finom zamatú balatoni borok. A tó nagy területe ellenére a vize sekély.
Az északi parton mélyebb, mint a déli parton.
7. A z Amazonas a világ második leghosszabb folyója. 6440 km hosszan folyik nyugatról kelet
felé. A tenger közelébe érve annyira kiszélesedik, hogy még egy fél Magyarország méretű sziget is elfér benne. Az Amazonas mellékfolyói együtt a világ folyóv izeinek egyötödét teszik ki.
8. A Hortobágy Magyarország legnagyobb füves pusztája. A gyepesebb részeken legelésző
gulyák, vágtató ménesek, szürke juhnyájak bukkannak fel. A végtelen síkságon a kis Hortobágy folyócska kanyarog. A híres Kilenclyukú híd vezet át rajta. E kőhíd mellett tartják
a nevezetes hídi vásárokat.
9. A Dunántúl földjét folyók ölelik körül: a Duna, a Dráva és a Rába. A dunántúli országrész
legnagyobb síksága a Kisalföld. A síkságot a Rába folyó osztja kétfelé. Termékeny föld ez
itt. Mindenfelé gabonamezők, kukoricatáblák, cukorrépaföldek nyújtózkodnak. A Kisalföld középpontja Győr városa. Három folyó összefolyásánál alakult ki. Ezért is hívják Győrt
a folyók városának.
10. A Cserhát mélyén megbúvó Hollókő olyan, mint egy mesebeli falucska. A fölötte magasodó
várról kapta a nevét. Magas tetejű házai körülveszik a híres fatornyos templomot. A főutcán vasárnap színpompás palóc viseletben sétálnak a lányok. Gyöngyökkel és aranyos
csipkékkel díszített fejkendőik ragyognak a napfényben.
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11. Biztosan észrevettétek már, hogy a csigák a langyos nyári eső után csúsznak-másznak
a legszívesebben. Ha hosszú ideig nem esik az eső, az éti csiga visszahúzódik a házába.
Ott benn szunyókál mindaddig, míg kiadós zápor nem zúdul a határra. Ekkor előbújik,
és elindul táplálékot keresni. Késő ősszel erős mészhéjat húz a bejárat elé. Így védekezik
a hideg ellen.
12. Amelyik tyúk sokat kárál, keveset tojik. Ki kevéssel be nem éri, az a sokat nem érdemli.
Kétszer ad, aki gyorsan ad. Amilyen a mosdó, olyan a törölköző. Annyi, mint kilenc medvének egy vadkörte. Nem enged a huszonegyből. Egyik tizenkilenc, a másik egy híján
húsz.
13. Tavasszal kizöldül az erdő. A frissen kikelt hernyók már pusztítják is a zsenge leveleket.
A téli álmot alvó állatok felébrednek. A költöző madarak visszatérnek. A madarak egyre
többet énekelnek. Szinte muzsikál az erdő ilyenkor. Virágba borulnak a fák és a bokrok.
Hamarosan megjelennek a szorgalmas méhek is. A tavaszi napsugár bizonyára benneteket
is kicsalogat az erdőbe!
14. A nyár a legélénkebb évszak az erdő életében. A sűrű lombsátor eltakarja a fészkelő madarakat. A kis madárkák szorgosan táplálják fiókáikat. Rengeteg kártékony rovart pusztítanak el ilyenkor. Az őzgidák a nyár elején jönnek a világra. Pettyes bundájuk szinte
láthatatlanná teszi őket. A rókakölykök gyakran játszanak az odújuk előtt. Játék közben
erősödnek, ügyesednek. Csupa nyüzsgés, vidámság a nyári erdő.
15. „– Ne félj, na! Ne reszkess! Nem eszlek meg. Itt maradsz, és játszani fogunk. Unom maga
mat egyedül ebben a nagy lakásban. Gyere, megkínállak. Falj valamit! Az irhádról ítélve
sokat koplalhattál.”
(Kányádi Sándor: Világlátott egérke)
16. „Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
– Majd én segítek – csilingelte valaki.
Mind arra fordították a fejüket. Először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüve
gét is feltette. Persze nem is láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül.
Akkora volt, mint a kisujjam. Egy picike zöld lány.”
(Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő)
17. Óvjuk az erdőt! Légy te is az erdő barátja! Fedezd fel szépségeit, és közben tarts be néhány
fontos szabályt! A kirándulás után a hulladékot gyűjtsd össze és vidd magaddal! Ne tipord
el a zsenge fácskákat, hadd nőjenek nagyra! Egyszer még hűsölhetsz alattuk. A fa törzsét
a kéreg védi. Ne rongáld! Az erdőtűz gyorsan terjed. Csak a kijelölt helyeken rakj tüzet!
Ne dobd el az üres üveget, mert összegyűjti a nap sugarait, és tüzet okozhat!
18. Töltsétek hasznosan és kellemesen a nyári szünidőt! Kiránduljatok sokat, ismerkedjetek
a természettel! Legyetek sokat szabad levegőn! Ne a szobában ücsörögve, a tévé előtt
múlassátok az időt! Egy-két könyvet azért a kezetekbe vehettek! Különösen rossz időben
hasznos időtöltés az olvasás. Ne feledkezzetek meg a nyár veszélyeiről sem! Folyókban, tavakban csak az úszásra kijelölt helyen fürödjetek! Óvakodjatok az erős napfénytől! A déli
órákban tartózkodjatok árnyékban!
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Helyesírási szógyűjtemény
add ide
agancs
ágyú
ajtó
akadály
akadályoz
álarc
áll
állam
állandó
állás
állat
álldogál
állít
állóhely
alsó
amannyi
amellyel
amolyan
ámul
annak
annál
annyi
aprít
apró
arra
arról
árucikk
avval
azonban
azonnal
azt
azzal

bábu
bagoly
bakancs
Bakony
Balaton

Balaton-part
Balázzsal
balett
ballag
bátortalan
batyu
befejez
bélyeg
berreg
betegség
bicikli
biggyeszt
birkózás
biztat
Bogáncs
bokor
bólint
bolygó
bolyong
bordó
boríték
borús
bosszú
bosszant
bő
búcsú
bújik
búsul
búvár
bútor
búza

cammog
cikk
cím
címez
című
cipó
cipő
cukkini

cselleng
cseppkő
csillagász
csillan
csónak
csökken
csöngettyű
csúnya
csúszda
csúszik

dallam
dallamos
daru
Debrecen
dekagramm
derül
dicsekszik
dicsér
dió
dísz
díszes
díszít
dob
dugattyú
Duna
Dunántúl
durran
dünnyög

dzseki
dzsem
dzsip
dzsungel

edd meg
edz

edzés
egyet
egyszer
egyszerű
éjszaka
elront
elsején
első
emennyi
emilyen
engedély
engedélyez
ennyi
épít
éppen
erdő
erdős
erős
eressz el
erkély
Erzsébet híd
eskü
Esti Hírlap
ésszel
ezeregy

faggat
faggyú
fáj
fájdalom
falevél
falu
fejel
fejt
felejt
félénk
felhő
felhős
felnőtt
felső

fényesít
festő
fésű
fésül
fiatal
finnyás
fiók
fiú
fogócskázik
fogoly
fojt
folyékony
folyik
folyó
folyosó
folytat
fonnyad
fordít
fordul
forr
forrás
forró
fő
főnév
főváros
főz
friss
frissül
fröccsen
fúj
fújja
fullad
furulya
fuss
fusson
fut
futás
futballista
futkározik
fű
függeszt
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függöny
füllent
fűrészel
fűt
füttyent
fűz

Galyatető
gally
gereblye
gerely
gólya
golyó
gombóc
gondtalan
gömbölyű
gőzöl
gramm
guggol
gurít
gurul

gyalu
gyalul
gyanú
gyík
gyógyít
gyógyul
gyors
gyorsabb
gyorsít
gyorsul
gyönyörű
győz
gyújt
gyullad
gyúr
gyűjt
gyűlik
gyűr
gyűrű
gyűszű

háború
haj
hájas
hajlékony
hajlít
hajnal
hajó
hajol
halkít
hall
hallás
hallgat
hallgatag
hamu
harkály
hattyú
hazaszerető
hegedű
hegedül
héj
hely
helyes
helyesel
helyesírás
helyett
helyette
helyettesít
helyez
helytelen
híd
hidd el
higgyed el
híres
hírlap
hiú
hív
hívás
hízik
hógolyó
holló
homályos
hónap
honnan

hópehely
Hortobágy
hosszabb
hosszú
hozz
hozzon
hömpölyög
hull
hús
húsz
huszad
huszadik
húszas
huszonegy
huszonnyolc
hússzal
húszszor
húz
hűl
hűvös

ibolya
Icu
idd ki
idéz
idős
ifjú
ígér
ijed
ijedős
illat
illatos
illatozik
illedelmes
illeszt
ilyen
imbolyog
indít
indul
ír
irigy
ismerős
iszonyú

jajgat
jár
járkál
játék
játszik
játszótér
játssz
javít
jég
jeges
jégpálya
jelent
jeles
jó
joghurt
jóízű
jókedvű
jósol
jószívű
jöjj
jöjjön
jön
jönne
jössz
juhász

kakadu
kakukk
kalapáccsal
kályha
kanna
kapu
Karak
Károllyal
kastély
kattog
kátyú
kedélyes
kedves
kékít
kékül
kellemes

keserű
készít
kesztyű
készül
kétszer
kettő
kezdődik
kifli
kilogramm
Kinizsi Pál
király
kirándul
Kisalföld
kisebb
kísér
kitűnő
kiváló
kíván
kívánság
koccan
kócos
komoly
koppan
korcsolya
korcsolyázik
kórház
kóró
Kossuth utca
kóstol
koszorú
kotta
kóvályog
kő
költő
könny
könnyebb
könnyelmű
könnyű
köpeny
kulcs
kulcscsomó
kulcslyuk
kuruttyol
kút
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kutat
különbség
külső

Lánchíd
labda
lakk
lakó
lapu
lassít
lassú
lebben
legjobb
legkisebb
lejtős
lépcső
lepottyan
lesz
levegő
levegős
ló
loccsan
lusta

lyukas
lyukacsos
lyukaszt

Madách Színház
máj
makk
Maros
márt
Mátra
Mecsek
meddig
megold
meggy
meggyes
mekkora
mélabús

mély
menü
menyasszony
mennydörög
mennyezet
merít
merre
merül
messzebb
mező
Mihály
millió
milyen
moccan
módos
mókus
mond
mondd meg
Móra Ferenc
mos
mosdó
mosolygós
mosolyog
mosópor
moss
mossa
mosson
mozdít
mozdul
mozdulatlan
múlik
múzeum
műsor

nagyszerű
Nagyvázsony
napló
nappal
négyszög
nő
nőjön
nővér
nulla

nyílik
nyolcezer
nyújtózkodik
nyúl

odasimul
ódon
odú
óhajtó
okít
olaj
olajos
olló
olyan
óra
ordít
ormány
oroszlán
orr
Orsolya
országgyűlés
orvos
orvosság
osztály
osztályoz
óvatos
óvoda
óvó néni

öböl
öccse
ők
őriz
összedől
összeg
őszinte
őszül

pajkos
pálya

pályaudvar
papagáj
papír
parittya
pattan
pehely
pelyhes
perdül
petrezselyem
pikkelyes
pillanat
pillangó
pillantás
pirkad
piros
pirosít
poggyász
pókháló
pólya
pólyás
pontos
pottyan
pöttyös
puffan
pukkad
pulyka
puttony
pünkösd

rabság
radír
ragasztó
rázza
reccsen
rejtekhely
rendőr
repülő
revü
rezdül
rezzen
ricsaj
rigó
rikító

rikkant
rikolt
rím
róka
rongyos
ropogós
roppan
rosszabb
Rózsa
rózsa
röppen
rúg
rúgás
rugdos

saját
sajnál
sajog
sajt
sajtos
Samu
sarkantyú
saru
satu
savanyú
segít
sejt
sejtelmes
sekély
selymes
semmilyen
seregély
sérül
síkos
sima
sír
sirat
sírós
sóhajtozik
sok
sokszor
sólyom
sompolyog
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sovány
söprű
sötét
súly
súllyal
súlyos
surran
suttog
süllyed
süpped
sürgős
sűrű
süvít
Svájc

szabály
szabályos
szaggat
száj
szakáll
száll
szállít
szálloda
szalonna
Szamos
szappan
szaru
százegy
Szeged
szegfű
szégyelli
szelíd
szelídít
személy
szempilla
szemüveg
szennyes
szennyvíz
szép
szépít
szeplős
szépül

szerény
szid
színes
színház
színtelen
szisszen
szív
szivattyú
szívélyes
szívesen
szó
szólít
szomorú
szór
szorgalmas
sző
szögletes
szőke
szökken
szörnyű
szú
szúnyog
szunnyad
szűk
szükséges
szűnik
szüntelen

táj
tájékoztat
takarékosság
talaj
tanít
tanító néni
tanú
tanul
tanuló
tanulság
tart
tedd oda
tej
tejföl

tejszín
teknős
teljesít
televízió
terebélyes
terít
tessék
tesszük
Tihany
Tisza
tíz
tized
tizedik
tizennégy
tízes
tó
tojás
toll
toppan
tovább
több
törődik
tréfás
túr
turista
tutaj
tű
tükör
tűr
türelem
tüsszent
tűz
tüzes
tűzijáték
tűzoltó

tyúk

ugrál
ugrás
új

újabb
újít
ujj
ujjam
ujjnyi
ujjong
újság
úszik
uszoda
út
utána
utas
útitárs
utolsó
uzsonna

üdítő
üdülő
ügyetlen
ülőhely
ünnep
ünnepel
ünnepély
ünnepélyes
űrhajó
űrhajós
üzen

vaj
vajas
váll
vállal
vallomás
vályú
varjú
varr
Vas megye
vasaló
vedd el
Velencei-tó
veszélyes

veszéllyel
vicc
viccel
vidd oda
víg
vigasztal
vigyázz
vijjog
világosság
villa
villám
villámlik
villamos
villan
villannyal
virrad
visel
visszhang
visszük
víz
vizes
vízesés
vízszint
Vuk

zaj
zajong
zajos
zökken
zöldell
zöldül
zörej
zúzmara
zümmög
zümmögés

zsalu
zsebkendő
zsibbad
zsindely
zsivaj
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