„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar,
és magyarul beszélek, gondolkozom, írok,
életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.”
(Kosztolányi Dezső)

Kedves negyedik osztályos Tanuló!
Ebben a Nyelvtan és helyesírás munkafüzetben a 4. osztályos tananyaghoz kapcsolódó érdekes, játékos, rejtvényszerű feladatokat találsz. Ha rendszeresen megoldod
őket, jobban megismerheted anyanyelvünket. Biztosabbá válik a nyelvhasználatod,
és fejlődik a helyesírásod is.

*
*
*

Fogadd meg a következő jó tanácsokat!
Mindig ellenőrizd, amit leírtál!
Javítsd ki a hibáidat!
Ügyelj a munkád külalakjára!
A munkafüzet feladatai között könnyebben eligazodsz, ha figyelsz az itt látható
jelekre.
Ezek alapfeladatok.
Gondolkodtató feladatok, a megoldáshoz törd a fejed.
A füzetedbe írd a feladat megoldását!
Olvasd fel a szavakat, mondatokat hangosan, helyes kiejtéssel!
Ezeket a feladatokat közösen (párban, csoportban) is megoldhatjátok.
Ismerkedj meg az ajánlott könyvvel!
Ez a kiegészítő tananyag jele.
A felsorolt könyvek segítségedre lehetnek a tanév folyamán. Ismerkedj meg velük,
használd őket minél gyakrabban!
A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás (Akadémiai Kiadó, Budapest)
Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)
Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)
Magyar szólások és közmondások (Gondolat Kiadó, Budapest)

*
*
*
*

Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk!
A munkafüzet szerzői
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Miből épül fel beszédünk és írásunk?
1.

Rendezd sorba a következő kifejezéseket! A legkisebb nyelvi egységtől indulj!

___________________________________________________________________________________________________________________________

2.

a) Válaszd ki a betűsorokról a szavakat! Keretezd be őket!
kastély stabd ceremónia gizmü hetvenhét kérkedik szetelem pompás
b) Magyarázd meg a bekeretezett szavak jelentését! Segítségedre lehet a Magyar értelmező kéziszótár.

3.

a) „Építsetek” a következő betűkből szavakat! Keressetek többféle megoldást!
á k r_____________________________________
é t r______________________________________
ó r k a___________________________________
a l s á k _________________________________
b) A lkossatok a kép alapján három mondatot
az a) feladat szavainak felhasználásával!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
c) Olvasd el Zelk Zoltán Az állatok iskolája című meséjének részletét! Folytasd legalább három odaillő mondattal a szöveget!
Nagy napra virradt az erdő: megkezdődött a tanítás az állatok iskolájában. Sorra jöttek a medve-, farkas-, nyúlfiak, fakéregből készült könyveket szorongatva a
hónuk alatt, és szépen sorba ültek a fatuskó padokon.
Mindnyájan vidámak voltak, örültek, hogy végre az állatoknak is van iskolájuk,
de a legboldogabb a róka volt, hiszen ő találta ki az egészet, ő lett a tanító…
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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A szöveg
1.

a) Szerkessz szöveget az alábbi mondatokból! Számozással jelöld a helyes sorrendet!
Egy ember ürgelyukat talált a mezőn.
Ijedten menekült.
Az ürge bőrig ázott.
Beöntötte a lyukba.
Egy vödör vizet vitt oda.
b) Adj címet a szövegnek! ___________________________________________________________
c) Melyik vers jut eszedbe az előbbi szövegről? Ha tudod, mondd el!

2.

a) Olvasd el az alábbi mondatokat! Húzd át közülük azokat, amelyek nem illenek a
szövegbe! Miért ezeket választottad? Indokold meg!
Szegény Micimackó órákig próbálta lehúzni a fejéről a csuprot. A méhek szorgalmasan gyűjtik a mézet. Hiába rázta, húzta, rángatta, egyre keményebben ült a
nyakán a csupor. Verte a verem falához, de ez sem használt. Kimászni sem tudott,
mert hiszen nem látott semmit. Füles szereti a bogáncsot. Feltartotta csuporral
borított fejét az ég felé, és hangosan, keservesen bőgni kezdett.
b) Olvasd fel úgy a szöveget, hogy az áthúzott mondatokat kihagyod belőle! Ha ismered a történetet, meséld el társaidnak a folytatását!

3.

a) Két szöveg mondatait kevertük össze. Válogasd szét őket! Húzd alá azonos színnel az összetartozó mondatokat!
Messze északon született egy jéghegy. Vad szelek hizlalták hatalmassá. A kis sündisznó eltévedt a
kertben. Gőgösen úszott a tengeren, jégkoronás fejét magasra tartotta. Sírva bolyongott ide-oda. Hátán
fókák játszadoztak, alatta halak tanyáztak. Egyszer
csak beleütközött egy kaktuszba. Oldaláról sirályok
szálltak fel a végtelen tengerre. Reménykedve kérdezte:
− Mama, te vagy az?
b) Olvasd fel mindkét szöveget kifejezően!
c) Adj címet a szövegeknek!
d) Válaszd ki a neked jobban tetsző szöveget, és másold le!
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A mondat
1.

a) Olvasd el a következő szöveget!
Olyan most a mező reggelenként, mintha gyémántos fátyolrongyokkal volna behullatva. A kis mezei pókok hálói
azok. Ők is érzik már a kegyetlen hónapok közeledését.
A mező csöndes. Sápadt sárga a fűország. Szomorúság van
lenn, meg kétségbeesés. Fenn, a felhők magasában panaszosan kiáltozó darvak utaznak dél felé.
(Gárdonyi Géza: Október)

b) Hány mondatból áll a fenti szöveg?
c) Keresd meg és húzd alá a szövegben a legtöbb szóból álló mondatot!
d) Keresd meg és másold le a legkevesebb szóból álló mondatot!
___________________________________________________________________________________________________________________________
e) Versenyezzetek! Bővítsétek minél több szóval a d) feladat lemásolt mondatát úgy,
hogy a tartalma kapcsolódjon Gárdonyi Géza szövegéhez!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

2.

Bontsd mondatokra a tagolatlan szöveget! Írd le helyesen a mondatokat!
Már lassan őszbe fordul az idő reggelenként fűszálak dideregnek a kertben egy
kis vörösbegy repked táplálékot keresve.
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

3.

Írj mondatokat az alábbi szavakkal! Próbálkozz többféle megoldással!
a megpillantottam madárkát egy faágon tarka tollú
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
mozdulatlanul a magányos állt a kémény gólya mellett
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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A mondatfajták
1.

a) Olvasd el a következő szöveget! Ha ismered a történetet, meséld el az előzményeket!
Másnap az egyik osztálytársam félrehívott.
– Te Lackó! Tudok egy jó trükköt. Attól mindig jól fogsz felelni.
Gyanakodva néztem rá.
– Mit kérsz érte?
– Semmit. Ingyen elárulom.
A fülemhez hajolt, és belesúgta:
– Tanuld meg a leckét! Ha akarod, segítek neked.
Nahát! Tanulni trükkök nélkül?! Hogy ez nekem sose jutott eszembe!
(Méhes György)

b) Nevezd meg a szövegben szereplő mondatfajtákat! Írj egy-egy példát a következőkre!
Kijelentő mondat: ________________________________________________________________
Kérdő mondat: ___________________________________________________________________
Felszólító mondat: ________________________________________________________________
Felkiáltó mondat: ________________________________________________________________
c) Milyen vágyai lehettek a történetben szereplő Lackónak? Fogalmazd meg óhajtó
mondattal!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

2.

a) Olvassátok el a következő mondatokat! Kik és mikor mondhatták őket? Mutassátok be a helyszínt és a körülményeket!
A strucc a legnagyobb testű madárfaj
Mit eszik a teve
Bárcsak megsimogathatnám a kismajmot
Hű, de hosszú nyaka van a zsiráfnak
Nézzük meg a madarakat is
Az oroszlánok általában falkában élnek
Hány éves lehet ez az óriásteknős
Ne etesd az állatokat
Bárcsak megnézhetném a kiselefántot
b) Kösd össze a mondatokat a megfelelő mondatfajta nevével! Pótold a mondatvégi
írásjeleket!
c) Olvasd fel helyes hanglejtéssel a mondatokat!
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3.

a) Alkossatok közmondásokat a megadott szavak és a kódok segítségével!
1
2
3

A
könyv
néma
olyan

B
amilyen
barát
gazdája

C
legjobb
tanító
a

C3 A1 C3 C1 B2___________________________________________________________________
B1 C3 A1 A3 C3 B3________________________________________________________________
C3 A1 A2 C2______________________________________________________________________
b) Értelmezzétek a fenti közmondások jelentését! Segítségetekre lehet O. Nagy Gábor
Magyar szólások és közmondások című könyve.
c) Nevezzétek meg az a) feladatba leírt mondatfajtákat!

4.

a) Hogyan érdeklődsz, mit kérdezel:

* ha új osztálytársad érkezik?
* ha osztálytársad hiányzik az iskolából?
* ha színházba készül az osztály?

A kérdő mondatok alkotásakor használj -e kérdőszavas szerkezetet is!
b) Írj le a megalkotott kérdő mondatok közül kettőt!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
c) Olvassátok fel egymásnak a leírt mondataitokat! Ügyeljetek a helyes hanglejtésre!

5.

a) Mi lehet a foglalkozása annak, aki a következőt kérdezi?
Megtanultad-e a verset? __________________________________________________________
Fáj a torkod is? ___________________________________________________________________
Mennyit vágjak le a hajadból?_____________________________________________________
b) Mit kérdezhetnének tőled az alábbi foglalkozású emberek? Olyan kérdéseket írj,
amelyekben szerepel az -e kérdőszócska!
kalauz: ___________________________________________________________________________
könyvtáros: ______________________________________________________________________
postás: ___________________________________________________________________________
bolti eladó: _______________________________________________________________________
fényképész: ______________________________________________________________________
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6.

a) Fogalmazz a képekről felkiáltó mondatokat úgy, hogy a megadott beszélői szándékot fejezzék ki! Olvasd is fel őket helyes hanglejtéssel!

öröm

ijedtség

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

fájdalom

meglepődés

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
b) Alkoss rövid történetet az egyik kép és a róla írt mondat felhasználásával!

7.

a) Kinga javítani szeretne tanulmányi eredményén. Édesanyja a következőket tanácsolta neki:
– Figyelj jobban az órákon! Gondosan készítsd el a házi feladataidat!
Ti mit tanácsolnátok Kingának? Írjatok le közülük két mondatot!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
b) Melyik mondatfajtával fogalmaztátok meg a tanácsaitokat?

8.

a) Figyeld meg az alábbi mondatpárokat! Mi a szabály? Írd be a hiányzó mondatokat!
Kirándulni megyünk vasárnap.

Bárcsak kirándulni mennénk vasárnap!

Viktor szorgalmasan tanul.

Bárcsak szorgalmasan tanulna Viktor!

________________________________________

Bár tudnék korcsolyázni!

Szívesen elmennék moziba.

________________________________________

________________________________________

Bárcsak elállna az eső!

Megnyertem a versenyt.

________________________________________

b) Olvasd fel az előző mondatpárokat! Érzékeltesd a beszélő szándékát!
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Állítunk és tagadunk
1.

a) Folytasd a mondatok átalakítását a megadott példa alapján!
Állító mondatok:

Tagadó mondatok:

A hetes letörölte a táblát.

A hetes nem törölte le a táblát.

Szeretem a szőlőt.

________________________________________

________________________________________

Nincs rend a táskámban.

Meleged van?

________________________________________

________________________________________

Nem a lányok győztek.

________________________________________

Te sem kaptál levelet?

b) Keretezd be a tagadó mondatokban a tagadószókat!

2.

a) Milyen szándékot fejeznek ki az alábbi állító mondatok? Pótold a mondatvégi írásjeleket, és nevezd meg a mondatfajtákat!
Állító mondatok

Mondatfajta

Tagadó mondatok

Szeretek úszni

_______________

______________________________________

Ki olvasta a Vukot

_______________

______________________________________

Bár a városban laknék

_______________

______________________________________

Nézz ide

_______________

______________________________________

Melyiket kéred

_______________

______________________________________

Ó, virágot kaptam

_______________

______________________________________

b) A lakítsd át a táblázat állító mondatait tagadóvá úgy, hogy ugyanazt a szándékot
fejezzék ki!

3.

a) Írjatok egy-egy tiltó mondatot a következő szavakkal!
ugorj:_____________________________________________________________________________
beszélj: ___________________________________________________________________________
rohanj: ___________________________________________________________________________
b) Milyen helyzetben hangozhattak el a leírt tiltó mondatok? Játsszátok el a jelenetet!

4.

Fogalmazzatok a közlekedéssel kapcsolatos tiltó mondatokat! Írjátok le közülük kettőt!
Például: Ne menj át az úttesten, ha pirosat jelez a lámpa!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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5.

a) A betűrács tagadást tartalmazó közmondásokat rejt. Csigavonalban haladva keressétek meg, majd írjátok le őket!
E U K T A R A

______________________________________________________

GY TY L A SZ SZ NY

______________________________________________________

L

______________________________________________________

E B N N A L Á

______________________________________________________

CS Ó L N E M N

______________________________________________________

K E N E M CS I

______________________________________________________

F Á O

E

b) Értelmezzétek a leírt közmondások jelentését! Segíthet O. Nagy Gábor Magyar
szólások és közmondások című könyve.

6.

a) Hogyan figyelmeztetnéd, mire szólítanád fel a barátodat, ha a kiránduláson így viselkedne? Alakítsd át a kijelentő mondatokat tiltásokká!
Letérne a kijelölt ösvényről.
Hangosan kiabálna.
Megkóstolná az ismeretlen bokrok terméseit.
Szemetelne az erdőben.
b) Írd le az átalakított mondatokat! Ügyelj a helyesírásra!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

a
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át

7.

ü lte

te t t

a) Tagold a betűkörök mondatait szavakra!
b) Alakítsd át az a) feladat mondatait úgy, hogy felszólítást fejezzenek ki!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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A szavak
1.

a) Tagold szavakra a találós kérdéseket! Írd le őket helyesen!
A) Melyikállatalegerősebbavilágon?
___________________________________________________________________________________________________________________________
B) Kitudmindennapalábanélkülfelkelni?
___________________________________________________________________________________________________________________________
C) Melyikágillatos?
___________________________________________________________________________________________________________________________
b) Írd le a találós kérdések megfejtését! Segítenek a képek.
A) ______________________________________________
B) ______________________________________________
C) ______________________________________________
c) Hány jelentését ismeritek a b) feladatban leírt szavaknak? Beszéljétek meg!

2.

a) Alkossatok mondatpárokat az azonos alakú szavakkal a példa szerint!

A vízparton egy magányos fűz áll.

Réka színes gyöngyökből nyakláncot fűz.

b) Írj le a megalkotott mondatpárok közül kettőt!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

3.

a) Húzd alá a mondatokban a többjelentésű szavakat!
Lehullott az összes levél a mandulafáról, már csak pár mandula maradt rajta.
Egy egér a zebrán ment át az út másik oldalára.
b) Alkoss újabb mondatokat az aláhúzott szavak másik jelentésével!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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4.

a) Színezzétek azonos színűre azokat a leveleket, amelyeken rokon értelmű szavakat
láttok! Segítségetekre lehet a Magyar szinonimaszótár.
leesik

reszket

didereg

fázik
elrejtőzik

elbújik

lepottyan

fagyoskodik

lehull

borzong
lehuppan

meghúzódik

b) Milyen események elmondásakor használnátok a fázik szó rokon értelmű megfelelőit? Alkossatok velük rövid történetet!

5.

a) Helyettesítsd a mondatok kiemelt szavait rokon értelmű szóval!
Ó, de szép ez a lepke! ____________________________________________________________
Miért nevet Orsolya? _____________________________________________________________
Bárcsak lenne egy macskám! ____________________________________________________
Ne legyél szomorú! ______________________________________________________________
A mamám ízletes rétest süt. ______________________________________________________
b) Beszéljétek meg, hogyan változott meg a mondatok tartalma a szavak kicserélésével!

6.

7.

Írd be a táblázatba a szavak ellentétes jelentésű párját!
a)

éjszaka

bánat

csend

árnyék

lány

apály

b)

kicsi

sekély

gyors

gyenge

szép

hangos

c)

beszél

rombol

ül

nevet

kiabál

olvad

Jelentése alapján melyik szó nem illik a sorba? Keretezd be!
ravasz, csalafinta, cseles, csökönyös, furfangos, rafinált
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8.

a) Melyik szó illik a mondatba? Válaszátok ki, és húzzátok alá!
Körmére ég a
				A) dolog.		B) munka.		C) tennivaló.
Szöget üt a
				A) kobakjába.
B) buksijába.		C) fejébe.
Köti az ebet a
				A) póznához.
B) karóhoz.		C) rúdhoz.
Nyeli, mint kacsa a
				A) galuskát.		B) nokedlit.		C) csipetkét.
b) Értelmezzétek a helyesen kiegészített szólások, közmondások jelentését! Segít
O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.

9.

a) Figyeld meg a szópárokat! Mit vettél észre? Beszéld meg a társaiddal!

b) Egészítsd ki a mondatokat! Az a) feladat szavai közül válassz!
Ma hány órakor _____________ fel a nap?
Peti minden reggel a szomszéd kisfiúval _____________ iskolába.
Mikor _____________ bevenni ezt a gyógyszert?
Ez nem cseresznye, hanem _____________.
Hány _____________ virágot vegyünk nagymama születésnapjára?
Ez a fecske az eresz alatti fészke felé _____________.
Most is _______________________ a bagoly huhogását.
A mókus összegyűjtött egy _____________ makkot.

10.

a) Olvasd fel helyes ejtéssel Fésűs Éva Az ősz című versének
részletét!
Hűvös őszi szélben
sárga pille táncol,
nem is pille, hanem
falevél az ágról.

Nem is egy, hanem száz!
Hull az erdő lombja,
okos kis sündisznó
derékaljnak hordja.

b) Írj példákat a versből a következőkre!
ige: _______________________________________________________________________________
főnév: ____________________________________________________________________________
melléknév: _______________________________________________________________________
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11.

a) Mitől függ, hogy kis vagy nagy kezdőbetűvel írjuk a következő főneveket? Töltsd
ki a következő helyesírási totót! Indokold a választásodat!
Kisbetű: 1

Nagybetű: 2

Mindkettő lehet: X

1. ____jtó

6. ____ózsa

11. ____udapest

2. ____arlang

7. ____ortobágy

12. ____ánchíd

3. ____bolya

8. ____olnár

13. ____átszótér

4. ____skola

9. ____rsolya

5. ____önyvtár

13+1. ____ovács

10. ____illangó

b) Másold le a helyesen kiegészített szavakat!

12.

a) Egészítsétek ki a következő mondatokat a víz főnév megfelelő toldalékos alakjával!
A nílusi víziló kedveli a _____________________________.
Ha _________________________ vágyik, egy lassú folyású
folyóhoz megy. Testének legnagyobb része alámerül
a ________________________, csak a szeme, az orra meg
a füle kukucskál ki a ___________________________. Nappal a __________________________________ lustálkodik. A hidegben sem fázik, mert
______________________ bőre alatt 5 cm vastag hájréteg van.
b) Mit tudtok még a vízilóról? Fogalmazzatok meg két igaz állítást róla!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

13.

Írj a meghatározások alapján ly vagy j betűt tartalmazó szavakat a rejtvénybe! A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írd! Ha jól dolgozol, a megfejtés egy főnév lesz.
1. Férfinév.
2. Bokor.
3. Zöldségféle.
4. Az év 7. hónapja.
5. Meseszereplő.
6. Ezen lépünk be a lakásba.
7. Elkezd ellentéte.
8. A nyájat őrzi a legelőn.
9. Déligyümölcs.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Írd ide a megfejtést! ___________________________
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Az összetett szavak
1.

a) Olvassátok el Lackfi János Szóló című versének részleteit! Beszélgessetek a versről! Keressetek vicces részeket benne!
Ülőmunkát állólámpa			
Futószalag untig szalad,
sose végez.				sose tesped,
Állóbüfé nem futómű,			
futószőnyeg futótűzként
sose fékez.				tovaterjed.
Ülőfürdő tele van ma			
Hangszer hogyha szól hozzátok,
állóvízzel,					szólóhangszer,
legyél nálunk futóvendég,		
majd ha tudok okosabbat,
hogy ne hízz el!				
szólok egyszer!
b) Húzzátok alá a vers szövegében az összetett szavakat! Értelmezzétek a jelentésüket!

2.

a) Mi látható a képeken? Válaszolj egy-egy összetett szóval!

b) Írd a fenti összetett szavak közül a megfelelőt a mondatokba!
A ________________, ha a levegőnél könnyebb gázt fújnak bele, fölszáll a magasba.
A kifutópályán a ____________________________ egy ideig kerekeken fut.
A ____________________________ viselése annak fontos, aki nem lát jól.
Peti hátán ____________________________ van.
A ____________________________ gyökeréből ízletes főzeléket lehet készíteni.
c) Olvasd fel a kiegészített mondatokat!

3.

a) Pótoljátok a következő összetett szavak elő- vagy utótagját!
_______________szál, _______________csepp, _______________gyűrű, _______________óra,
nap________________, hang________________, tűz________________, föld________________
b) Alkossatok mondatokat az összetett szavakkal! Írjatok le közülük hármat!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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4.

a) Melyik összetett szóra gondoltunk? Találd ki a meghatározások alapján!
Kabát, amit télen hordunk: ______________________________
Lakk, amit a körömre kenünk: __________________________
Kendő, amit a zsebünkben hordunk:_____________________
Lapát, amivel havat lapátolunk: _________________________
Szörp, ami málnából készült: ___________________________
Cserép, amibe virágot ültetünk: _________________________
Lépcső, ami csigavonalban halad: _______________________
Lánc, amit a nyakunkba teszünk: _______________________
Csipesz, amivel a ruhát rögzítjük: _______________________
Csónak, amit mentésre használunk: _____________________
b) Mely összetett szavakat fedezed fel a képen? Alkoss velük egy-egy mondatot!

5.

a) Olvasd el a következő mondatokat, és húzd alá bennük az összetett szavakat!
Jelöld függőleges vonallal az összetétel határát!
Hazánkban több mint háromszáz madárfaj költ.
Az átvonuló madarak pihenőhelyén madárvárta,
vagyis megfigyelőállomás működik. Az ott dolgozó emberek egyik feladata a madárgyűrűzés.
b) Írd le szótagolva az aláhúzott összetett szavakat!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

6.

a) Bontsd elő- és utótagra a következő összetett szavakat! Karikázd be az utótag első
betűjét! Mit vettél észre?

b) Írd le szótagolva az a) feladat szavait! Mondd el a társaidnak, mit tudsz az összetett szavak elválasztásáról!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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