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Előszó

Kedves 5. évfolyamos tanuló!

Kosztolányi Dezső gyönyörű idézetével köszöntünk az 5. évfolyamon. Felelősségről 
szólnak a fenti sorok: mindannyiunk felelősségéről, akik magyarnak születtünk.

Gondolataidat, érzéseidet szóban és írásban egyaránt az anyanyelveden tudod a leg-
pon tosabban kifejezni. Az írás a gondolat tükröződése a papíron. Ezért fontos, hogy 
gondolataidat olvashatóan, pontosan, értelmezhetően írd le.

Ahhoz viszont, hogy helyesen tudj fogalmazni és írásod hibátlan legyen, szükséged 
van nyelvtani ismeretekre is. Ezek elsajátítása nem könnyű, ebben segítségedre lesz ez  
a könyv. Sok-sok érdekes, játékos feladatot találsz majd benne. Megoldásuk közben szinte 
észre sem veszed, mennyi mindent tanulsz meg a magyar nyelvről. Tekintsd e könyvet 
jó barátodnak, amelyikre mindig támaszkodhatsz, ha eltévednél a szabályok erdejében!

Jó munkát kívánunk!
A szerző és a szerkesztő

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

Kosztolányi Dezső
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Hasznos információk

A tankönyvben a következő jelölésekkel találkozol.

A feladatoknál lévő ikonok (jelzések)

 Könnyen megoldható feladat    Párban dolgozzatok!

 Közepesen nehéz feladat    Csoportban dolgozzatok!

 Nehéz feladat    A füzetbe dolgozz!

A könyvben található rövidítések 

Alaktan
et = előtag
j = jel
k = képző
kh = kötőhangzó
r = rag
szt = szótő
út = utótag

Jelentéstan
H = hangalak
J = jelentés
T. = Tollbamondás (A javasolt szöveg 

a tankönyv végén található.)

A könyvben szereplő kézikönyvek rövidítése

ÉKsz. =  Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk.: Pusztai Ferenc. Második, bővített kiadás, Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 2003

H. = A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000
H. 17. =  A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás) című könyvben e sorszám alatt találod azt  

a szabályt, amelynek elolvasása segít a feladat megoldásában.
SzinSz. =  Magyar Szinonimaszótár. O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva. Akadémiai Kiadó, Buda-

pest, 2005

Ha a színes téglalapban lévő szöveg vastag betűkkel van írva, jegyezd meg  
és tanuld meg az ott olvasottakat! 

Ha a színes téglalapban lévő szöveg normál vastagságú betűkkel van írva, jó ha tudsz 
az ott közöltekről!  

!
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Amikor négy évvel ezelőtt átlépted az iskola kapuját, már szépen beszélted a magyar 
nyelvet, amit a szüleidtől, rokonaidtól, a környezetedben élő emberektől megtanultál. Az 
is kolában elsajátítottad az olvasás és az írás tudományát.

Másodikos korodban kezdtél megismerkedni az anyanyelved nyelvtani szabályaival, 
hogy még pontosabban és helyesebben tudd kifejezni gondolataidat, illetve hogy írás 
közben ne kövess el helyesírási hibát. Ehhez természetesen helyesírási szabályokat is 
meg kellett tanulnod.

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük, melyek azok az ismeretek, amelyekre 
feltétlenül szükséged van ahhoz, hogy az újakat megértsd és megfelelő módon tudd 
alkalmazni beszéd és írás közben.

5

Amit már tudsz az anyanyelvedről

„A magyart is tanulni kell, még a született magyarnak is. 
Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik.”

Kodály Zoltán
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A hangoktól (betűktől) a mondatokig

Már tudod, mi különbözteti meg a hangokat a betűktől. A beszéd hangjait írásban betűk-
kel jelöljük. A betűk sorrendje az ábécé. A szavakat az ábécé segítségével soroljuk betűrendbe. 
Erre azért van szükség, hogy a szótárakban, lexikonokban könnyebben el tudj igazodni.

A beszédhangokról tanultakat a következő táblázat segítségével ismételheted át. 

A magánhangzók rövidségét többféle kép-
pen jelölheted, de nem mindegy, hogyan te-
szed. Mást jelent a tör és mást a tőr szavunk. 

Erre Molnos Lajos a Tréfás kedvű éke zetek című versében is felhívja a figyelmedet, ahogyan 
ezt a vers részletben olvashatod.

Aprócska pont,
semmi-vessző – 
Néha egy kell,
máskor kettő,
s van úgy, hogy egy se kell…
Vigyázz ha írsz,
s jól figyelj!
Lám, ha nem kell, s kirakod,
vakarhatod a kobakod,
hogy a Cirmos mivel játsszon?
Mert ezek nem EGEREK,
hanem öreg ÉGEREK.

1.  Mondjatok egy-egy mondatot a tör  
és a tőr szóval!

2.  Nézzetek utána a Magyar értelmező kéziszótárban, mit jelent az éger szó!

Beszédhangok

Magánhangzók Mássalhangzók

Rövid Hosszú
Egyjegyű 

betűvel jelölt 
Kétjegyű 

betűvel jelölt
Háromjegyű 

betűvel jelölt

a e i o ö 
u ű

á é í ó ő
ú ű

Rövid Hosszú Rövid Hosszú Rövid Hosszú

b c d f g h 
j k l m n p 
r s t v z

bb cc dd 
ff gg hh jj 
kk ll mm 
nn pp rr ss 
tt vv zz

cs dz gy 
ly ny sz 
ty zs

ccs ddz 
ggy lly 
nny ssz tty 
zzs

dzs ddzs
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A mássalhangzó rövidsége és hosszúsága is megváltoztatja a szó jelentését, pl. tol – toll.

Már a vers olvasása közben is tapasztaltad, hogy a hangok (betűk) szavakká állnak össze. 
Tudod azt is, hogy a szavak szóta gokra bonthatók, amelyek nemcsak a szavak helyes leírá-
sá  ban (figyelj, játsszon), hanem sokszor az 
elválasztásban is segítenek. Emlékszel?

A szó annyi szótagból áll, ahány magán-
hangzó van benne. 

Beszédünkben gyakran toldalékot kapcsolunk a szavakhoz. A toldalékot vagy toldaléko-
kat egybeírjuk a szótővel. A szótő megkeresése sok szó leírásában segít. A versrészletben 
szereplő figyelj szót [figyejj]-nek ejtjük, és csak akkor tudod helyesen leírni, ha megkeresed  
a szónak a tövét: figyel. Ennek a szónak a helyes leírásában ugyanis nem segít a szótagolás.

A szavakat jelentésük alapján különböző szófajokba soroljuk. A következő gondolati tér-
kép segítségével felidézheted, amit a szófajokról tanultál. 

4.   Olvassátok fel a versrészletből a három 
szótagú szavakat!

5.  Válasszatok ki egy tanult szófajt! Beszéljétek meg, mit tudtok róla!

3.  Soroljatok példákat, amelyben a magánhangzók vagy a mássalhangzók időtartama 
megváltoztatja a szó jelentését!

Ige

Igekötők

Igeragozás

Számnév

Határozott Határozatlan

tő
sor

tört

Melléknév

alapfok

középfok

felsőfok

Főnév

Köznév

Tulajdonnév

személynév

állatnév

földrajzi név

cím

márkanév

 jelen

múlt

jövő

Igeidők

Igemódok

kijelentő felszólító

feltételes

   Szófajok
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Megismerted a mondatfajtákat is, hi szen amikor beszélsz, különböző szándékot fejezel 
ki a mondataiddal. Be szél ge té seid során leggyakrabban közölsz valamit a társaddal. Ilyenkor 
kijelentő mondatot használsz. Sokszor kérdezel kérdő mondattal. Előfordul, hogy örömöd-
ben vagy fájdalmadban felkiáltasz fel kiál - 
tó mondattal, illetve a kérésedet felszó-
lító mondattal, a vágyaidat óhajtó mon-
dattal mondod el másoknak. 

A mondatok beszédben és írásban szöveggé állnak össze. Erről már alsó tagozatban is ta-
nultál.

Kérdések, feladatok

1. Add elő az osztálytársaidnak, amit a beszédhangok csoportosításáról tudsz!  

2.  Sorold fel a mondatfajtákat! Mindegyikre mondj egy olyan példamondatot, 
    amelyben szerepel a kerékpár szó! 

3. Alkoss mondatokat a következő szavakkal! Többféle megoldás is lehetséges. 
 a a barát Csanád játszik nyár sok szabad 

 

4. Másold le a T. 1. szövegét a 123. oldalról!  

5. T. 2. vagy T. 4.  

6. Diktáljátok le egymásnak a T. 3. szövegét a 123. oldalról!  

7.  Alkossatok különböző mondatfajtá - 
jú mondatokat a rajzról!

6.  Gyűjtsetek a rajzról legalább tíz szót, ami az általatok választott szófajba tartozik! 

8
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Szövegelünk (szövegértés, fogalmazás)

Már tudod, hogy a szöveg egymással összefüggő mondatokból épül fel, és benne min-
den mondat valami újat közöl a témáról. Egy tanulságos történetet hívok segítségül – talán 
számodra is ismerős lesz –, hogy felidézhesd, mi mindent tanultál az alsó tagozatos fogalma-
zásórákon a szövegről és az elbeszélésről, amely eseményt, történetet mond el.

A civakodó testvérek

Élt egyszer egy ember, akinek öt fia volt. A fiúk  
nem vol tak jó testvérek, folyton civakodtak egy-
más sal. Az édes apjuk egyszer megunta az ál lan dó 
vesze ke dést, és elhatározta, hogy megleckézteti  
a fiúkat.

Keresett öt egyforma vastagságú botot, és nya-
l ábot kötözött belőlük. Amikor elkészült, magához 
hívta az öt fiút, s megkérdezte, ki tudja eltörni ezt  
a köteg vesszőt.

A legidősebb fiú fogta a köteget, és minden 
erejét beleadva nekifeszítette a térdének. A botok 
még csak meg sem hajlottak.

Ezután a többi testvér próbálkozott, de egyikük 
sem tudta eltörni, a köteg felsértette a kezüket és 
a térdüket.

Végül az apjuk azt mondta, majd megmutatja, 
hogyan kellett volna csinálniuk. A fiúk hitetlen ked-
ve, kíváncsian néztek rá.

Az idős férfi kioldozta a nyalábot összetartó 
madzagot, kezébe vette a botokat, és minden fiá-
nak adott egyet-egyet. A fiúk így már erőlködés 
nélkül, könnyedén eltörték a botokat.

Ezzel a példával az apjuk bebizonyította nekik, 
ha az ember egyedül van, nehezebben tud ellen-
állni, de ha összefognak, legyőzhetetlenné válnak.

A fiúk megértették apjuk tanítását, s attól fog - 
va nem veszekedtek egymással.

Ahogyan látod, az elbeszélés új részeit új bekezdésbe írjuk, sőt még a tárgyalás is további 
bekezdésekre tagolható. 

2. Milyen tanulsággal zárul a történet?

1.  Beszéljétek meg, mi le het a tárgyalás bekezdésekre tagolásának a szempontja!

Bevezetés: bemutatja az esemény 
helyét, idejét, okát, a szereplőket, elő  - 
készíti az ese mények megértését

Tárgyalás: megismerjük be lőle az 
eseményeket. A szö veg leghosszabb 
része

Befejezés: lezárja a történetet 

Cím: többnyire rövid, érdeklődést 
keltő, és elárulja, hogy miről szól 
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Ahhoz azonban ismeretekre van szükséged, 
hogy egy témáról szöveget tudj alkotni, amihez 
anyagot kell gyűjtened. Ezt különféle módon  
teheted meg. Harmadikos korodban tanul tál az 
anyag gyűjtés módjairól: a meg fi gyel ésről (ta pasz  talásról), az olvasásról, a visszaemlékezésről 
és az elképzelésről. 

A bemutatott fogalmazásban az eseményeket időrendben írta le a történet írója, és kerül-
te a felesleges szóismétlést is. Ehhez rokon értelmű szavakat hasz nált, például a civakodtak 
szó helyett a veszekedés szót.

Az elbeszélések írásakor párbeszédet is alkalmazhatsz, aminek szintén megvannak a he - 
l yes írási szabályai. A szereplők megszólalásait mindig új sorba írjuk, és gondolatjelet teszünk  
elé. Ha közben a mesélő is megszólal, azt gondo-
lat jel jelzi. Például:

– Majd én megmutatom nektek – szólt az apa  
a fiúkhoz –, hogyan kellett volna csinál notok.

Alsó tagozatban azonban nemcsak elbeszélése-
ket írtál, hanem más szövegműfajokban is alkot tál  
szöveget. Amikor leírást készítettél, tár gyakat, nö- 
  vé nyeket, állatokat, személyeket és tája kat mutat  tál 
be jellemző tulajdonságaik alapján. Ter mé  sze  te sen 
a bemutatásnak is van sorrendje. Ha egy tájat vagy 
helyszínt mutatsz be, akkor haladhatsz tá volról a 
kö zeli felé, vagy a közeli től a távo labbi felé, de egy 
pontból is körbe néz hetsz, és úgy mutathatod be, 
amit látsz.

Többnyire nem szabályos elbeszélést vagy leírást 
alkotunk, hanem kevert műfajokat használunk.

Ha esetleg új gyerek érkezik az osztá lyo tok  ba, 
otthon biztosan megkér dezik a családtagjaid tőled, milyen ő. Ilyenkor nem csak a külsejét  
írod le, hanem beszélsz a belső tulajdonságairól is. A jellemzés során megemlíted a vi sel-
kedését, csele kedeteit, szokásait, beszédstílusát.

A levél a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás írásos eszköze. Bár a szerepét egyre in-
kább átveszi az e-mail, az SMS. Ugyanakkor kerülhetsz olyan helyzetbe, amikor hagyomá - 
nyos levelet kell írnod. Ezért jó, ha ismered a levél formai jellemzőit. A levél mindig megszólí-
tással kezdő dik – még akkor is, ha e-mailben írod. Majd a gondolataid közlése követke zik, 
amit az elbúcsúzás, a keltezés és az aláírás zár.

4.  Te milyen bemutatási sorrendet választa-
nál a fo tót látva? Miért éppen azt?

3.  Milyen anyaggyűjtési módot hasz-
nált a történet írója? Indokold meg 
a választásodat!

5.  Jellemezd röviden az egyik osztálytár sa dat! A többiek találják ki, hogy ki ő! 
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Nóra a következő levelet postán küldte el a nagymamájának, aki még nem barátkozott 
meg az internettel. 

Drága Mamám!

Nagyon sajnálom, hogy beteg vagy, és nem 
tudtál eljönni hozzánk. Megígértem, hogy beszá-
molok életem első fellépéséről a híres Debreceni 
Virágkarneválon.

Egész éjjel alig tudtam aludni, olyan izgatott 
voltam. Aztán augusztus 20-án anya már öt órakor 
sminkelt, csinálta a kontyomat. 

Hét órakor értünk a gyülekezőhelyre, bár a kar-
neváli menet csak 8 órakor indult a Petőfi térről. 
Vég re a mi mazsorettes csoportunk, a Fantázia is 
megkapta a jelet az induláshoz. A zenekar elkezd- 
te a dallamot, és mi mosolyogva tettük meg a  
több kilométeres utunk első lépéseit.

Gyönyörű volt a jelmezünk. A lilás rózsaszín 
ruhánkat csupa csillogó flitter díszítette. Ugyanolyan 
színű tollas legyezőket mozgattunk a kezünkben. 

Egészen a stadionig állt a tömeg az utcákon,  
és mindenütt hatalmas sikert arattunk. A zsűri 
tagjai a Nagytemplom előtt láthatták a táncun- 
kat, amelyet nagyon megtapsoltak. Képzeld el, 
Mama! A záró képen engem emeltek magasba  
a lányok. Küldök neked róla egy fotót.

Nagyon elfáradtam a nap végére, mert este is  
táncoltunk a Piac utcán a tűzijáték előtt, de ez volt  
életem eddigi legnagyobb élménye. Ha eljössz 
hoz zánk, megnézzük a videofilmet is. Kérlek, gyó-
gyulj meg hamar.

A találkozásunkig sok szeretettel puszillak:

Debrecen, 2012. augusztus 21.

 Nóri

Kérdések, feladatok

1. Beszéljétek meg, milyen formai követelménye van egy levélnek!

2. Fogalmazd meg a nagymama rövid válaszlevelét Nórának!  

Bevezetés: a levélírás oka

Befejezés:  közlendők lezárása, jó-
kívánság, kérdések 

Záróformula: elköszönés

Keltezés: helyszín, időpont

Aláírás

Megszólítás: tükrözi a címzett és a 
levélíró kapcsolatát

Tárgyalás: a közlendők megfo gal-
ma zása. Elbeszélő, leíró részek ből 
áll hat, jellemzést is tartal mazhat.
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3. Figyeljétek meg, hogyan címezte meg Nóra a borítékot!

4.  Írj egy rövid levelet, amelyben beszámolsz a barátnődnek vagy  
     a barátodnak egy kedves nyári emlékedről!  

5.  Nézz körül a tanteremben! Válassz ki egy tárgyat, és készíts róla néhány mon- 
     datos leírást! Találják ki az osztálytársaid, melyik tárgyról szól a fogalmazásod! 

6. Írj rövid levelet ugyanarról a témáról a volt tanítódnak és valamelyik  
     rokonodnak! 

Befejezésül ismételjük át a fogalmazásírás lépéseit, hiszen  
ezt nagyon jól tudod majd használ ni, amikor szöveget 
alkotsz.

1. Témaválasztás
2. Anyaggyűjtés
3. Címadás
4. Az anyag elrendezése
5. A szöveg megfogalmazása

 6. Önellenőrzés

Táncos Nóra
4030 Debrecen
Legyező u. 22.

 Táncos Tiborné

 Budapest
 Víg u. 128.
  1133
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A hasonló alakú szavak

13

Kommunikáció

Nap mint nap hallod a kommunikáció szót a rádióban, a televízióban, olvasod az új-
ságokban, az interneten. De vajon tudod-e, mit jelent ez a szó valójában? Sokan hasz nál- 
ják a beszél, beszélget szó helyett. Ezt is jelenti ugyan, de ennél sokkal többet. Ha kí ván- 
csi vagy rá, mennyi mindent takar a kommunikáció, megtudhatod ebben a fejezetben. 

Megismerheted a kommunikációs tényezőket is. Talán most felhúztad a szemöldö- 
ködet olvasás közben, az meg mi a csoda, gondolod magadban. Pedig roppant egy-
szerű. A kommunikációnak te is állandó részese vagy. Bizony, te magad is kommuni-
kációs tényező vagy.

Foglalkozni fogunk az anyanyelvünk művelésével is, mivel a szép beszéd – itt most 
elsősorban a hangzó anyanyelvünkre gondolok –, azért is fontos, hogy jobban meg-
értsenek mások.

Szó lesz a beszédes jelekről, és elkezdünk tanulni egy különleges nyelvet, a testbeszéd 
nyelvét. 

Ugye mennyi érdekesség? 

„A beszéd képessége emberi kiváltság, a hallgatni tudás emberi kiválóság.  
A kimondott szavak mögött szándékok rejlenek; a hallgatásba bölcs megértés,  

türelem, tisztelet vegyül. Egy embert inkább hallgatásából, semmint beszédéből  
ismerhetünk meg – vagyis abból, hogy kellő pillanatban hallgatni tud.”  

Hioszi Tatiosz, ókori görög filozófus
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A kommunikációs tényezők

A Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2.) így határozza meg  
a kom munikáció fogalmát: információ közlése, cseréje valamilyen erre 
szolgáló eszköz, illetve jelrendszer (nyelv, média, gesztusok stb.) útján.

Ha figyelmesen elolvastad a meghatározást, könnyen rá-
jö hettél, hogy a kommunikáció nem más, mint közlés. Min-
denféle közlés. Sokan tévesen azt hiszik, hogy csak a nyelvvel 
történő közlést – történjék ez akár szóban, akár írásban – értjük 
rajta. Pedig kommunikálnak az állatok is. Például a dolgozó méhek  
a kaptárba visszatérve „eltáncolják” társaiknak, hol fedeztek fel nek-
tár lelőhelyet. 

Az emberi kommuni ká ció hoz  
legalább két em berre van szük-
ség. Az egyik a fel adó (adó), aki 
közöl valamit; a másik a cím zett  
(ve vő), akinek a közlés szól. Az üze  - 
net ál talában a va lóságról, a kör-
nye zet ről közlendő dolog, amely 
a csatornán keresztül jut el a fel  - 
adótól a címzetthez. A kód pedig  
az a jelrendszer, amit a fel adó al - 
kalmaz. Ez lehet arcjáték, testtar-
tás, nyelv, mor ze  jelek. 

Az itt látható rajz sokat segít 
ennek a fo lyamatnak a meg ér té-
sé ben. Két gyerek kom  munikál.  

A lány a feladó, a fiú a címzett. A kód a nyelv. Az üzenet: Segítesz nekem? A csatorna a levegő, 
amely az üzenetet közvetíti. A kommunikációban a szerepek általában váltakoznak. A fel-
adó ból lesz a címzett, a címzettből lesz a feladó.

Az emberi kommunikáció során használt kódokat, jeleket két nagy csoportra oszthat juk. 
Az egyik csoportot az élőszóbeli és írott kódok alkotják, amelyeket verbális1 kódok nak is 
neveznek. A másikba a nem verbális kódok tartoznak, például a testtartás, a kéz- és arcjáték, 
amelyekről A testbeszéd című fejezetben olvashatsz majd. De nem verbális kód a szándékos 
torokköszörülés, a hangerő, a hangsúly, a beszéddallam és az ajakmozgás. Élőbeszéd közben 
természetesen mindig használunk valamilyen nem verbális kódot vagy kódokat. 

1 verbális: szóbeli

1.  Soroljatok példákat arra, hogyan kommunikálnak egymással az állatok!
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Kérdések, feladatok

1. Mit válaszolna a 14. oldalon lévő rajzon látható lánynak egy segítőkész fiú? 

2.  Sorolj fel példákat arra, hogyan kommunikálnak egymással az állatok! 

3. Nézzétek meg a fotót! 

 9 Hol készülhetett?
 9 Ki a feladó és ki a címzett  

a kommunikációban?
 9 Mi az üzenet?
 9 Milyen a viszony a két kom -

      munikációs partner között?

4.  Az előző oldalon lévő rajzon a lány közvetlenül kér a fiútól segítséget. Hogyan 
    változik meg a kommunikációs helyzet, ha a lány telefonon kér segítséget?  

a) Mit mondana a fiú a kérdés elhangzása után? 
b) Mely kommunikációs tényezők változnak meg? Készíts ábrát!

5. Nevezd meg a kommunikációs tényezőket!   

a) Egy könyvet olvasol. 
b) Az űrkutatók rádiójeleket fognak a világűrből.

Az anyanyelvünk művelése

Anyámnak anyja adott ízes igét,
Csengjen dallamosan az érces szó,
Úgy csókolta meleg szívébe szívét
Vígan a köszöntő, búsan a búcsúzó.

Anyámat anyja, engem anyám tanított
E dalos, harcos, édes magyar nyelvre,
Megölelem versben e jóságos tanítót,
Ki féltett szívét csókolta szívembe.

Urbán János: Anyanyelvem – részlet

A versrészlet az anyanyelvről szól, me-
lyet megszületésed pillanatától hallasz. 
Segítsé gé  vel megérteted magad mások-
kal, és mások is megértenek téged.

1.  Nézzetek utána az interneten, hány em - 
ber használja anyanyelveként a világon 
a magyar nyelvet!
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A nyelv, így a te anyanyelved is állandóan 
változik, fejlődik, csiszolódik. Testvéreddé tesz  
mindenkit, aki ma  gyar  nyelven szólal meg, 
éljen Magyar or szá gon vagy bármelyik szeg-
leté ben a vi lág nak.

A beszéd azonban csak akkor teljesíti ma-
radéktalanul kommunikációs funkció ját, ha a címzett a fel adó szándékának megfele lően érti 
meg az üzenetet. Ehhez az egyik elengedhetetlen feltétel a helyes kiejtés. A helyes kiejtés 
alapja a helyesírásnak is. Ezért fontos, hogy mondandódat jó kiejtéssel add elő. 

Aki beszéd közben levegő után kapkod, rossz helyen tart szünetet, az ne csodálkozzon, 
ha beszélgetőtársa értetlenül néz rá. Helyesejtési hibáidat javíthatod, vagy a kiejtésedet 
tökéletesebbé teheted a következő gyakorlatokkal, amelyeket rendszeresen kell végezned.

Helyesejtési feladatok

1.  Soroljátok fel egy alaplevegővel az év hónapjait gyors tempóban és közepes hangerővel!

2.  Soroljátok fel egy alaplevegővel az év hónapjait kétszer, gyors tempóban és közepes hang-
    erővel!

3.  Olvassátok fel Orbán Ottó Állatok innen-onnan című versének részletét! Ügyeljetek a ma-
    gánhangzók időtartamának helyes érzékeltetésére!

Tigris

Tigris, tigris,
ritkán mosdasz,
inkább piszkos 
bundát hordasz.

Erdőben, 
mezőben
udvarolsz jó erőben:

„Én vagyok a 
Szörnyű Tigris,
nálam szörnyebb 
tigris nincs is!”

2.  Készítsd el a saját „bé bi szó tá ra dat”!  
Érdeklődj a szü leidtől! Milyen érde kes 
szavakat hasz nál tál? Mit jelentettek 
ezek a hangsorok? 
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4. Mondjátok el gyors tempóban a következő betűsorokat!

a)  bede-bede-bá, bede-bede-ba, bede-bede-bo, bede-bede-bu, bede-bede-be, bede-
bede-bé, bede-bede-bi, bede-bede-bö, bede-bede-bő

b)  bere-bere-bá, bere-bere-ba, bere-bere-bo, bere-bere-bu, bere-bere-be, bere-bere-bé, 
bere-bere-bi, bere-bere-bö, bere-bere-bő

c)  bele-bele-bá, bele-bele-ba, bele-bele-bo, bele-bele-bu, bele-bele-be, bele-bele-bé, bele-
bele-bi, bele-bele-bö, bele-bele-bő

5.  Mondjátok egymás után előbb lassú, közepes, gyors, majd nagyon gyors tempóban a kö - 
vetkező nyelvtörőket! A leggyorsabban mondott se legyen hadaró! Minden szónak ért-
hetőnek kell lennie!

a) Görbe bögre, sárga bögre.
b) Kicsi kocsi, kicsi kecsege, csíz csacsog-e, kocsi recseg-e?
c) Potyogó orsó, kotyogó korsó, rotyogó borsó, motyogó kutya, lötyögő gatya.
d)  Már meguntam gyönyörű Győrnek gyöngyvárában laktomat, mert a Duna, Rába, 

Rábca rákja rágja lábamat.

Beszédes jelek

Gondolatainkat legpontosabban beszédben és írásban tudjuk kife-
jezni, de másokat is írásuk és beszédük alapján értjük meg leg inkább.

Vajon gondoltál-e már arra, hogy vannak közöttünk olyan gyerekek 
és felnőttek, akik a legmodernebb hallókészülékekkel is csak nagy 
erőfeszítések árán képesek elcsípni egy-egy hangfoszlányt a mi zajos 
világunkból? Sőt vannak olyan embertársaink is, akiket örökös csend 
vesz körül. Nem hallanak, és nem beszélik a hangzó nyelvet. Ők jelek 
segítségével kommunikálnak egymással. 

Ezek a jelek általában több mozdulatból állnak. Jellemzőjük az erő- 
teljes gesztikuláció2 és mimika3. A jelbeszédet használók a jobb meg-
értés érdekében né ma arti kulá ci ó  val kí sérik mozdu lataikat, amely a 

meg szokottnál las   sabb be-
szédt em pó jú. A jelnyelvet 
az 1960-as évektől a szak-
emberek önálló nyelvként 
ismerik el. 2009-ben született meg Magyaror-
szágon az a törvény, amely a magyar jelnyelvet  
a hivatalos nyelv szintjére emelte. 

2 gesztikuláció: taglejtés 
3 mimika: arcjáték

lány

fiú

tíz okos
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A jelnyelv tehát ugyanúgy mesterséges 
jelekből épül fel, mint bármely nyelv, így a 
magyar nyelv is. A nyelvi jelek csak az emberre 
jellemzőek, amelyekhez szabályok is kap cso lód-
nak. Így tudjuk gondolatainkat és érzé seinket 
pontosan, árnyaltan kifejezni.

Mesterséges, az emberek közös megegyezésén alapuló egyéb jeleket látsz a táblázatban. 

Bármerre nézünk, jelek vesznek bennünket körül. Ezek között akadnak természetes jelek is.  
Ha forrónak érzed a tested, és kiderül, hogy lázas vagy, ez a betegség jele. Ha sokat köhögsz, 
biztosan megfáztál, vagy túl sok fagyit 
ettél. A villámlás és a mennydörgés  
a vihar közeledtét jelzi. 

2.  Mit jelentenek a táblázatban lévő jelek? 

4.  Gyűjtsetek példát a természetes je lekre! 

3.  Sorolj fel általad ismert mesterséges jeleket! 

1.  Ha érdekel a siketek jelnyelve, látogass el a www.hallatlan.hu honlapra! Rövid video-
felvételeken nézheted meg a legfontosabb szavak és kifejezések jelnyelvi megfelelőit.

összead áll

A jel érzékszerveinkkel felfogható (látható, hallható, tapintható) jelenség. 
Vannak természetes és mesterséges jelek.
Minden jel két elemből áll: jelölő (amit érzékelünk) és jelölt (az a tartalom, amelyet a jel felidéz).

Nemzetközileg érvényes egyezményes jelek

Matematikai 
jelek +, –, %, cm2 

KRESZ-jelek

Képjelek

Térképjelek   

Betűjelek
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