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Hasznos információk
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Ismételjünk!

Repetitio est mater studiorum. [repetítió eszt máter sztudjórum]  
Ismétlés a tudás anyja.

latin mondás

Remélhetőleg sokat sportoltál, kirándultál, játszottál a nyári szünidőben, és kipihen-
ten, tele kíváncsisággal, tudásvággyal kezded az új tanévet.

Ahhoz, hogy új ismereteket szerezzél a magyar nyelv csodálatos világáról, szükség 
van egy kis ismétlésre is. A mottónkul választott régi latin mondást te is biztosan sokat 
hallottad már. Ezt vallják napjainkban is az oktatással, tanulással foglalkozó szakembe-
rek. Kísérletekkel, tapasztalatokkal igazolják, hogy az ismétlésnél nincs jobb tanulási 
módszer.

Ebben a fejezetben átismételheted mindazt, amit 5. évfolyamon tanultál a hangok-
ról és betűkről, a magyar helyesírási alapelvekről, a szavak hangalakjáról, jelentéséről és 
szerkezetéről. 

Edzheted a szóbeli és írásbeli szövegalkotó képességedet is!
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A hangok és betűk

A múlt tanévben rendszereztük mindazt, amit a hangokról és betűkről alsó tagozatban 
már tanultál, de új ismeretekkel is bővült a tudásod.

A beszédhangok két nagy csoportját, a magánhangzókat és a mássalhangzókat tovább 
csoportosítottuk. Az alábbi táblázat alapján átismételheted ezeket az ismereteidet.

A magánhangzótörvények közül a hangrendet és az illeszkedést ismerted meg. A szavak 
hangrendje és az illeszkedés között összefüggés van, hiszen a szavak hangrendje határozza 
meg, hogy a többalakú toldalékok közül melyik illeszkedik a szavakhoz.

Az ábécé ismeretére a betűrendbe sorolás miatt van szükséged. Biztosan ismered a teljes 
magyar ábécét, sőt a betűrendbe sorolás szabályait is. Melyek ezek?

6

1.  Magyarázd el a bekezdésben említett össze függés lényegét! 

3.  Sorold betűrendbe a padsorodba vagy a cso portodba tartozó osztálytársaid nevét! 

2.  De szívesen elutaznák a Balatonhoz! – ábrándozik Csenge.
Mi lehet a hangtani oka a tévesztésnek?

Beszédhangok

Magánhangzók Mássalhangzók

Magas Mély Zöngés Zöngétlen
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A mássalhangzótörvények átismétlésében a következő gondolati térkép lehet a segítsé-
gedre.

Kérdések, feladatok

1.  A következő fogalmazást Laci tanév elején írta.  
Olvasd el, hogyan számolt be a legkedvesebb nyári élményéről! 

Szörfözés, de nem a neten

Augusztusban a családommal két hetet a Ba-
laton partján, Siófokon töltöttem. Rengeteget fü-
rödtünk a tó hűs vizében. 

Egyik délután apával elmentünk vitorlázni. 
Azt is megengedte, hogy néhány percig én üljek 
a kormányrúd mellé. Olyan boldog voltam! Sirá-
lyok röpködtek körülöttünk, fújt a szél, és csak a 
víz loccsanását lehetett hallani. Nagy örömmel 
meséltem el élményemet Tamásnak. A bátyám 
reggeltől estig szörfözni tanult a barátjától. Meg-
ígérték, hogy jövőre engem is megtanítanak a 
hullámok hátán lovagolni. Vajon sikerül?

Bárcsak már újra nyár lenne!

a) Beszélgessetek arról, miért figyelemfelkeltő a fogalmazás címe!
b)  Mondjatok véleményt Laci szövegalkotásáról az alábbi szempontoknak megfelelően! 

 9 Milyennek tartjátok a fogalmazás címét?
 9 Tartotta-e a témát? 
 9 Megfelelő-e a tartalmi-logikai kapcsolat a mondatok között?

összeolvadás

mássalhangzó-rövidülés mássalhangzó-kiesés

hasonulások

   Mássalhangzótörvények

részleges hasonulás
teljes hasonulás

zöngésség szerinti

képzés helye szerinti
írásban jelölt írásban nem jelölt
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c)  Vizsgáljátok meg a szöveg nyelvi megformáltságát! Milyen mondatfajtákat 
használt Laci a fogalmazásában?

d)  Nézzétek meg a szöveghez kapcsolódó fotót! Alkossatok a fényképről  
különböző fajtájú mondatokat!  

e)  Alakítsátok át a következő mondatokat a szempontoknak megfelelően!  

A bátyám reggeltől estig szörfözni tanult a barátjától.

 9 Tagadjátok többféleképpen! (A szórendet megváltoztathatjátok.)
 9 Szólítsd fel Tamást, a bátyádat a cselekvés elvégzésére!
 9 Fejezzen ki óhajt a mondat!

f )  Keressetek egy-egy példát a fogalmazás bevezetésében az írásban jelölt  
teljes hasonulásra, az összeolvadásra és az illeszkedésre!  

g)  Írjatok olyan 4-5 mondatból álló szöveget, amelyben valamelyik vízi sport  
űzésére csábítjátok kortársaitokat! Lehetőleg többféle mondatfajtát hasz- 
náljatok!  

2.  Meséld el néhány mondatban az egyik kellemes 
vakációs élményedet az osztálytársaidnak!  
Figyelj a kapcsolattartásra a hallgatóságoddal! 

3.  Alkoss szóban rövid leírást egy olyan érdekes 
tárgyról, jelenségről, amivel a nyári szünidőben 
találkoztál életedben először!  

4.  Számolj be néhány mondatban a társaidnak arról, 
milyen tevékenységet végeztél leggyakrab - 
ban nyáron! 

5. T. 1.

A magyar helyesírás

Már tudod, hogy a magyar helyesírás betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző 
rendszer. Írásunk azért betűíró, mert a legkisebb egységei nem szót vagy szótagot rögzítő 
írásjegyek, hanem a hangokat jelölő betűk. A magyar betűk a latin betűkészletből alakultak 
ki, ahogyan erről az 5. évfolyamos nyelvtankönyved Hogyan ír az emberiség? című fejezeté-
ben olvashattál. Helyesírásunk hangjelölő, mert betűi legtöbbször a szóelemekben valóban 
kiejtett hangokra utalnak, pl.: olvastam, füzetek, iskolában, tanár néni, interaktív tábla, eszes, 
szorgalmas stb. A magyar helyesírás azért értelemtükröző, mert a közlendőnk pontos és 
gyors értelmezésére törekszik azzal, hogy a szóalakokban a szóelemeket feltüntetjük (lát+ja), 
az összetett szavak elválasztásakor tekintettel vagyunk a szóhatárokra (édes-anya), írásmód-
dal érzékeltetjük a tulajdonnevek fajtáit (Bükk hegység, de Zempléni-hegység) stb. 
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Ötödikesként megismerkedtél A magyar helyesírás szabályai című könyvvel, a helyesírási 
alapelvekkel (írásmódokkal) és azokkal a helyesírási szabályokkal, amelyek feltétlenül szüksé-
gesek voltak a helyesírási képességed további fejlődéséhez. 

Kérdések, feladatok

1. Olvasd el a következő szöveget!   

Tomi szívesen játszik délutánonként a bátyjával. Külön-
böző társasjátékokat vesznek elő. Ha Ádám nyer, Tomi 
rögtön azt mondja: 

– Játsszunk egy visszavágót!

a)  Másold le azokat a szavakat, amelyeknek  a helyes leírásában mindig segítsé-
gedre van a szóelemző írásmód!   

b) Képzeld magad Ádám helyébe! Utasítsd vissza udvariasan Tomi kérését!
 
2.  Írd le a töltött tojás receptjét felszólító módban,  

T/2. személyben! Megadom a hozzávalókat és a 
munkafolyamat szakaszait. Az általad írt recept  tar-
talmazza a hozzávalókat és azok mennyiségét is!         

Hozzávalók 12 főtt tojás 
7,5 dkg margarin 
1 mokkáskanálnyi só 
kevés őrölt fekete bors 
1 kiskanál mustár és porcukor 
kevés citromlé 

Munkafolyamat
1. A főtt tojások meghámozása, kettévágása
2. A főtt tojások sárgájának kivétele és összetörése
3. A margarin habosra keverése
4. A margarin ízesítése 
5.  Az összetört tojássárgája és az ízesített margarin elkeverése
6. A fél tojásfehérjék megtöltése

1.   Sorold fel a magyar helyesírás alapelveit, illetve az írásmódokat!

2.   Ismételjétek át közösen, amit A magyar helyesírás szabályai című 
könyv hasz ná latáról 5. évfolyamon megtanultatok! 

3.  Versenyezzetek! Ki találja meg elsőként a helyesírási szabályzat szó-
tárában a játszik szót!
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3.  Megnyertél egy gyerekek számára kiírt receptíró pályázatot. Egyik nyeremé-
nyed az, hogy a díjnyertes édességet elkészítheted egy gyermekműsor Süs-
sünk, főzzünk együtt! rovatában. Add elő az osztálytársaidnak, mit hogyan
mondanál a tévénézőknek! 

4. T. 2.

5. Tanuljátok meg a következő népköltést!

Íze van a sónak,
Értelme a szónak,
Hidege a hónak,
Tüze a jó lónak,
Feneke a tónak,
Jutalma a jónak.

a) Diktáljátok le egymásnak az ó magánhangzót tartalmazó szavakat!   
b) Írd le emlékezetből toldalék nélkül az ó végű szavakat!   
c)  Írd le emlékezetből a verset! Próbáld meg egy-két sorral kiegészíteni!  

6. T. 3. 

7. Olykor gondot okoz a j hang kétféle jelölése, a j-s és ly-os szavak írása. 
Mennyivel könnyebb lenne, ha megvalósulna Piskóta álma!

Ó, ha minden ly betűs szó
piros csíkos lenne!
Cobolykölyök csíkos bolyhú
kisbundát viselne;
csermely, folyó piros csíkos
hullámokban folyna,
csíkos lenne a kővályú
s rét szélén a boglya;
csíkos bivaly hempergőzne
csíkos pocsolyában,
csíkos kályha duruzsolna
a csíkos osztályban.

Varga Katalin: Piskóta álma (részlet)

a) Másold le a fenti versrészletből az ly-t tartalmazó szavakat!   
b)  Magyarázd meg, mi az azonosság és mi a különbség a csermely és a folyó 

szavak jelentése között! Használhatod-e őket szinonimaként? Válaszodat
szóban indokold meg!  

c)  Készíts rövid, néhány mondatos leírást a kép alapján a bivalyról egy  
természetfilm kísérő szövegének részleteként!   

8. T. 4.
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A szavak alakja és szerkezete

Az iskolában már sokat tanultál a szavakról. Tudod, hogy minden szónak van hangsorral 
kifejezett hangalakja (betűalakja, ha leírod) és jelentése. A szó hangalakja és jelentése közötti 
viszony alapján csoportokat különböztettünk meg. 

Ezek a csoportok különböző szerepet töltenek be a nyelvünk szókészletében. A több-
jelentésű és azonos alakú szavak használatával a nyelv gazdaságosságra törekszik, hiszen 
egy hangalakhoz több jelentés is tartozik. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, cselekvések, 
történések, tulajdonságok stb., amelyekre több szót is alkalmazunk. Ezek a rokon értelmű 
szavak pontosabbá, színesebbé, árnyaltabbá teszik a megnyilatkozásainkat. Minden eset-
ben ügyelnünk kell arra, hogy az általunk használt szavak, kifejezések alkalmazkodjanak  
a beszédhelyzethez és a szövegkörnyezethez. 

A szavak hangalakja és jelentése alapján kialakult csoportoknak az átismétlésében a kö-
vetkező, az 5. évfolyamos könyvedből való gondolati térkép és a rajzok segítenek.

Több hangalak
Több jelentésEgy hangalak

Egy jelentés

Egy hangalak
Több jelentés

Több hangalak
Egy jelentésSZÓ

hangalak + jelentés
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A szavak szerkezetéről már alsós korodban megtudtad, hogy a toldalékos szavak szótőből 
és toldalék(ok)ból állnak. Az ötödik évfolyamon megismerted a toldalékok fajtáit is. A rajzok 
segítik a toldalékfajták felidézését.

 vad = szótő vad + ász

 vad + a + k vad + hoz

mosoly kuncogásvigyor kacagás

1.  Használjátok fel az anyagrész felidézéséhez a tankönyv végén található táblázatot is! 

2. Soroljátok fel a toldalékfajták tulajdonságait, mondjatok rá példákat!
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Kérdések, feladatok

1.  Zoli a hét végén moziban volt a testvérével.  
Másnap az is ko lában így áradozott a barátjának: 

– Vasárnap délután moziban voltam a testvéremmel. Egy na-
gyon klassz filmet láttunk. Tökjó volt a történet. Klassz tájakon 
játszódott a történet. Klasszabbnál klasszabb jeleneteken izgul-
tunk. A főszereplő irtó király járművön közlekedett. A legklas-
szabb a film vége volt. Feltétlenül nézd meg ezt a király filmet!

a) Mi a véleményetek Zoli beszámolójáról?
b)  Beszéljétek meg, mit árul el Zoli barátjának a testbeszéde!
c)  Helyettesítsétek szóban a gyakran használt klassz, király és tökjó szavakat 

hangulatosabb, változatos melléknevekkel!

2.  Versenyezzetek! Az egyikőtök elkezdi a játékot egy szóval. A másiknak azonnal 
rá kell vágnia az adott szó ellentétét. Ezután felcserélődnek a szerepek. A játék 
addig folytatódik, amíg valamelyikőtök nem tud azonnal ellentétet mondani. 
Természetesen ebben az esetben a másik nyer, feltéve, hogy ő tud ellentétet az
általa mondott szóra. 

3. Olvasd fel a következő szöveget!

A 6. osztályosok év elején klubdélutánt rendeztek. Mindenki 
részt vett a bohókás vetélkedőkön, csak Vera, az új osztálytárs 
gubbasztott az egyik széken. Zita odapattant hozzá, és lehup-
pant mellé. Kedvesen hívta, hogy álljon ő is a mókázók közé. 
Vera nagy nehezen feltápászkodott, bár látszott az arcán, 
hogy jólesik neki Zita kérése. Megtört a jég. Néhány perc múlva 
önfeledten kacagott az öltözködő verseny népes mezőnyén.

a)  Beszélgessetek a képről! Vajon melyik lány lehet Zita, melyik Vera? Miből kö-
vetkeztettek erre? Mit árul el a lányok testbeszéde?

b) Másold le a hangulatfestő szavakat!   
c)  Írj egy képhez illő hangulatfestő szót, és gyűjts hozzá néhány rokon értel-

mű kifejezést!   
d)  Képzeld magad Zita helyébe! Mit mondtál volna Verának? Játszd el valame-

lyik osztálytársaddal a jelenetet!  
e)  Képzeld el, hogy a ti osztályotok is klubdélutánt szervez! Te milyen játékos,  

humoros vetélkedőt javasolnál a többieknek? 
f )  A klubdélutánotokon szeretnétek, ha egy másik osztály is részt venne. A töb- 

biek téged kértek meg, hogy meghívd őket. Milyen időpontot, helyszínt vá-
lasztanál, és hogyan hívnád meg őket?
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4. Olvasd el némán a következő szöveget!

Az utóbbi napokban sok eső esett. Az erdőben rengeteg 
gomba nőtt. Tibi néhány osztálytársával elhatározta, hogy 
szombat délután gombát szednek majd. A biológiataná-
rukat kérték meg, hogy kísérje el őket. A tanár bácsi gom-
baszakértő, ezért nagyon jól tudja, melyik fajtát szabad 
fogyasztani. Nagy sikerrel jártak. A kosarakat, hátizsákokat 
telerakták finomabbnál finomabb gombákkal. Vasárnap az 
édesanyák nagyon ízletes ételeket készítettek belőlük.

a) Olvassátok fel közösen válogató olvasással az összetett szavakat!
b)  Adj másik címet a képnek, legyen benne képzett szó, és felszólító (tiltó)

mondat legyen!   
c)  Keresd meg a szövegben azt a szót, amelyik többes számú, -t ragos összetett

szó! Készíts hozzá rajzot!  

5. Alkoss összetett szavakból szóláncot, amelynek első szava az édesanya!  

6.  Nézz körül az osztálytermetekben! Gyűjts összetett szavakat a környezeted-
ből, és írd le őket elválasztva!   

7. Olvasd el a következő rövid leírást!
Nyár a Mátrában

A lombos fák között ösvény húzódik  
a Mátra egyik erdejében. A nyári nap 
vakító sugarai csak itt-ott szűrődnek át  
a sűrű lombokon. Enyhe szellő simogat-
ja a hatalmas fák üde, zöld koronáját.
A száraz avar meg-megzizzen az óvato-
san lépkedő őzek lába alatt.

a)  Alakítsd át úgy a szöveget, hogy késő őszi erdőt mutasson be!  
b) Változtasd meg a címet is!  
c)  Beszélgessetek arról, mire kell különösen ügyelnetek egy erdei kirándulás  

alkalmával!
d) Mutasd be, milyen a településeteken az ősz!

8. T. 5.

14
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A kommunikáció
„A szavak valódi jelentéstartalma saját belső világunk egyedisége miatt nem egyforma.  

Ezért nagyon fontos az őszinteség, tisztázni kell, hogy jól értjük-e egymást.”
Bagdy Emőke

Ötödikesként megtudtad, a kommunikáció szó többféle közlést jelent. Különböző mó-
don kommunikálnak az emberek egymással, az állatokkal, sőt az állatok egymással is sok-
féle dolgot tudnak közölni. 

Kiejtésed tökéletesítéséhez helyesejtési gyakorlatokat végezhettél. Megismerted a 
kommunikáció tényezőit, de szereztél ismereteket a testbeszédről és az alapvető gesz-
tusokról is.

Ebben a tanévben tovább bővülnek az ismereteid a kommunikációról. Újabb feladat-
sorok segítik kiejtésed csiszolását, és olvashatsz a tudatalatti, önkéntelen gesztusokról, 
majd a szándékos gesztusokról, amelyeket a beszéd helyett vagy a beszéd kísérőjeként 
használunk. Ezek a szövegek nemcsak abban segítenek, hogy megértsd, és megfelelő 
módon alkalmazd a testbeszéd elemeit, hanem a szövegek feldolgozása közben fejlődik 
a szövegértő képességed is. A mindennapos kommunikációs helyzetek között az interne-
tes kapcsolattartással foglalkozunk.
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Amit már 5. évfolyamon megtudtál a kommunikációról

Tavaly már utánanéztél a Magyar ér-
telmező kéziszótárban és az Idegen sza- 
vak és kifejezések szótárában a kommu-
nikáció szó jelentésének. Vajon fel tu-
dod-e idézni? A következő megállapí-
tások közül csak azt olvasd fel, amelyik 
a legpontosabban hordozza a szó je-
lentését! 
A kommunikáció az állatok egymás kö-
zötti érintkezése – az emberek és állatok 
egymásnak szóló közlései – mindenféle 
közlés – két ember beszélgetése vagy le-
velezése.

Ugye emlékszel erre az ábrára az 5. évfolyamos nyelvtan tankönyvedből? Segítségével 
ismételd át a kommunikáció tényezőit!

Kérdések, feladatok

1. Figyeljétek meg a következő, tanórán készült fotót! 

a) Válaszoljatok szóban a kérdésekre! 
Ki a feladó és ki a címzett? 
Vajon mi lehet az üzenet? 
Milyen kódot (jelrendszert) használ a beszélő (feladó)?
Milyen csatornán jut el a címzetthez (hallgatóhoz) az 
üzenet?

b)  Milyen beszédtempót, hangerőt, hangszínt használ-
hatott a feladó?

c)  Milyen testbeszéddel erősítette a mondanivalóját a beszélő?
d) Hogyan értelmezitek a hallgató testbeszédét?

2. Készítsetek ábrát, amelyben megnevezitek a kommunikáció tényezőit!   
A kommunikációs helyzet: az útkereszteződésben rendőr irányítja a forgalmat.

3. Válasszatok ki egy témát, amiről szívesen beszélgetnétek! 

a) Beszélgessetek 3 percig az általatok választott témáról!
b) Mesélje el egyikőtök a többieknek, miről beszélgettetek!

4.  Mondj példát arra, amikor elfogadhatatlannak tartod, ha valaki előrefura- 
kodik a sorban! Mit tennél ilyen helyzetben, ha felnőtt, ha veled egykorú,  
ha nálad fiatalabb lenne az illető?
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Hangzó anyanyelvünk

A következőkben olyan gyakorlatokat találsz ízelítőül, amelyek segítségével csiszolhatod 
szép kiejtésedet. 

Helyesejtési feladatok

1. Végezzetek közösen légzőgyakorlatot!

a) Kilégzés – belégzés 3 – visszatartás 2 – kilégzés 15, 20, 25, 30 másodpercig
b) Kilégzés közben ejtsetek f hangot!
c) Kilégzés közben ejtsétek az s–sz mássalhangzókat egymás után!

2. Mondjátok egy alaplevegővel a következő szöveget!

a)  hétfőn én megyek tehozzád, kedden te jössz énhozzám, szerdán én megyek… (vasár-
napig)

b) kettő meg kettő az négy, négy meg négy az nyolc, nyolc meg nyolc… (256-ig)

3. Ejtsétek a következő hangsorokat élénk ajakmozgással és közepes hangerővel!

a) mamama, mámámá, mememe, momomo, mumumu, mümümü, mimimi
b) jajaja, jájájá, jejeje, jojojo, jujuju, jüjüjü, jijiji
c) lalala, lálálá, lelele, lololo, lululu, lülülü, lilili
d) nanana, nánáná, nenene, nonono, nununu, nününü, ninini
e) tatata, tátátá, tetete, tototo, tututu, tütütü, tititi
f ) ejszi, ejszé, ejsze, ejszá, ejszo, ejszö, ejszu, ejszü
g) ekszi, ekszé, eksze, ekszá, ekszo, ekszö, ekszu, ekszü
h) erszi, erszé, ersze, erszá, erszo, erszö, erszu, erszü
i) elszi, elszé, elsze, elszá, elszo, elszö, erszu, elszü

4.  Olvassátok el Weöres Sándor Kínai templom című 
versét élénk ajakmozgással!

Szent fönn Négy majd
kert lenn fém mély
bő tág cseng: csönd
lomb éj, Szép, leng,
tárt jő Jó, mint
zöld kék Hír, hűlt
szárny, árny. Rang, hang.
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5.  Olvassátok fel az angol népköltés magyar fordítását a hangsúlyjelöléseknek megfelelően!
Főhangsúly:   mellékhangsúly:  

Egy szög miatt a patkó elveszett,
A patkó miatt a ló elveszett,
A ló miatt a lovas elveszett,
A lovas miatt a csata elveszett,
A csata miatt az ország elveszett –
Máskor verd be jól a patkószöget!

Károlyi Amy fordítása

6. Olvassátok fel a szöveget a jelöléseknek megfelelően!
|| = hosszabb szünet,
| = rövidebb szünet
∩ = áthajlás, nincs szünet
  ∩                                                        ∩∩                 ∩
A fiú vett egy szendvicset. || Ahogy a szendvicsét eszegette, | meglátta 
 ∩              ∩               ∩               ∩                 ∩ ∩
a barátját az utca másik oldalán. | A barátja épp az autóbuszra várt.

A testbeszéd

Az önkéntelen gesztusok

Nagyon nehéz lenne az önkéntelen gesztusainkról leszoknunk, mivel ezeket nem szándé-
kosan visszük véghez, hanem tudatalattink irányítja. Rajtuk keresztül azonban sokkal inkább 
megismerhetünk másokat, mint ahogyan a mi valódi énünket is könnyebben felfedezhetik 
embertársaink.

Bármilyen gesztusról is 
van szó, figyelembe kell 
venned azt, hogy a test je-
lei többnyire gesztuscsoportot alkotva üzennek számunkra.

Talán már te is hallottál a híres angol krimi írónő, Agatha Christie 
[agata kriszti] két világhírű alakjáról, a kissé komikus belga mes-
terdetektívről1, Hercule Poirot-ról [erkül poáró] és Miss Marple-ról 
[misz marpl], a bűnügyeket kinyomozó angol vidéki vénkisasszony-
ról. Mindketten bámulatos megfigyelők. Egyetlen arcrezdülés, 
szemvillanás, önkéntelen kézmozdulat sem kerüli el a figyelmüket.

1  mesterdetektív: kiemelkedő szaktudású nyomozó

1.  Soroljátok föl, milyen külső jelei 
vannak annak, ha valaki álmos!
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