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Vissza a mondatokig!

Meséljetek csoportban egy történetet a fejezetnyitó 
képről! Mindegyikőtök egy-egy mondattal folytassa to-

vább az eseményeket!

ism

ét együtt! ismételjü
nk!

1.  a) Olvasd el a szöveget! Keresd meg, mely mondatok nem illenek a többi  
 közé! Miért? Beszéld meg a társaddal!

Folyamatosan szélesedik a vízi sportok köre. 
Ha izgalmas kikapcsolódásra vágysz, kipróbál- 
hatod a barátaiddal a vízibanánt vagy a vízibo-
bot is. A majmok egyik kedvenc eledele a banán. 
A vízisí már komoly ügyességet és sok gyakor-
lást kíván. gyakorlásra leginkább a reggeli vagy
 a kora esti időszak alkalmas, mivel ekkor ki-
sebb a hullámzás. A megfelelő méretű síbottal 
biztonságos és esztétikus sízési technika alakít-
ható ki. valamennyi vízi sporteszköz használa-
takor kötelező mentőmellényt viselni.                       

 b) Olvasd fel a szöveget úgy, hogy az oda nem illő mondatokat kihagyod!

2.  Melyik mondattal fejeződhet be a fenti szöveg? Miért? Írd le a megfelelő 
mondatot a füzetedbe! Ügyelj a helyesírásra!

Kedves Bátor érdeklődő!    A vitorlázás remek időtöltés.  

látogass el hozzánk, és élvezd a vizet!
 

3.  Mely szókártyákkal cserélhetők ki a mondatok kiemelt szavai? Olvasd fel 
a szöveget úgy, hogy a kékkel írt szavak helyén a megfelelő szót mondod!

horgásztunk    nyaraltam    főztünk    nevezetes    megnéztük    sok

Az idei nyár számos kalandban bővelkedett. Két hétig 
vakációztam a nagyszüleimnél debrecenben. A Hor-
tobágyon megtekintettük a Kilenclyukú hidat. A helyi 
cimboráimmal több napot debrecen híres fürdőhelyén 
töltöttünk. Ellátogattunk a Tisza partjára, ahol nagy-
apámmal pecáztunk. A legnagyobb halat én fogtam ki. 
vacsorára halászlét készítettünk belőle.
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4.  a) Fejezd be az elkezdett mondatokat szóban!

Tegnap többször kerestelek, hogy ? .
Ma sokan vannak a strandon, mert ? .
A szél lefújta az ablakból a cserepet, ezért ? .
Időben indultam el az iskolába, de ? .
A táskámat letettem a padom mellé, és ? .                  

 b) Cseréld ki mondatonként a színessel írt szót egy másik színezett szó- 
 val! Folytasd úgy a mondatokat!

5.  a) Minden mondatban találsz egy oda nem illő 
  szót. Olvasd fel a mondatokat kijavítva!

 b) Válassz ki egyet, és fűzd tovább történetté!

A négylevelű lóhere szerecsent hoz.
Amikor kéményseprőt látsz, fogd meg a gondod!
A nagy sárban piszkos lett a cipóm.
Öt gömböc fagylaltot szeretnék!
sajnos otthon fejtettem a tolltartóm.                          

6.  a) Döntsd el, hogy a mondatkártyák közül melyik tartalma felel meg a  
 hosszú mondat tartalmának! Beszéljétek meg párban!

Azért érdemes a talált, ócska és hétlyukú lópatkót 
a zsebünkben hordani, vagy az ajtófélfára, küszöbre 
szegezni, mert sokan azt tartják róla, hogy így 
szerencsét hoz.

A talált, ócska és kétlyukú lópatkó szerencsét hoz.  

A talált, ócska és hétlyukú lópatkót érdemes  
a kezünkben hordani.  

A talált, ócska és hétlyukú lópatkóról sokan gondolják, 
hogy szerencsét hoz.  

A hétlyukú lópatkó a küszöbön állva szerencsét hoz.  

 b) Másold le a választott mondatot a füzetedbe!
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Bárcsak úgy lenne…

Játsszátok el csoportban egy titkos vágyatokat néma-
játékkal! A többiek találják ki a bemutatott kívánságot!

A mondatfajták

1.  a) Figyeld meg a képeket! Mire vágynak ezek a szereplők? egészítsd ki  
 szóban a mondatokat a nagy kép alapján!

  Bár ehetnék egy kis !

                            Bár nekem is lenne egy ilyen gyönyörű !

                            Bárcsak kinyitna már a !

                    csak végre adná át valaki a !

 b) Mely szavak mutatják, hogy a mondatok óhajt, vágyat fejeznek ki? Ol- 
 vasd fel a mondatokat megfelelő hanglejtéssel!

Az óhajtó mondattal vágyainkat, óhajunkat, kívánságunkat fejez-
zük ki a bárcsak, bár szavak segítségével. Az óhajtó mondat végére 
írásban felkiáltójelet (!) teszünk.

2.  a) Olvassátok fel megfelelő hanglejtéssel a mondatpárokat!

Jólesne most egy süti.    Bár kapnék most egy sütit!

de jó lenne, ha itt lennél!    Bárcsak itt lennél!               

légy boldog vele!    Bárcsak boldog lennél vele!            

szeretném, ha lenne egy kutyám!    csak lenne egy kutyám!

 b) Hasonlítsátok össze páronként a mondatokat! Miben egyeznek meg?
  Miben különböznek? Beszéljétek meg csoportban!
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3.  a) Olvasd el a mondatokat! Állapítsd meg, milyen mondatfajták! 

ági futóversenyre készül.
Petinek holnap lesz a születésnapja.
Brumi nagyon éhes.
Bence homokozni szeretne az udvaron.
Kamilla karkötőt készít.                                         

 b) Mit kívánhatnak maguknak a szereplők? Beszéljétek meg párban!  
 Használjátok a következő mondatkezdő szavakat!

Bárcsak...               Bár...              csak...

4.  a) Milyen kívánságaid, vágyaid lennének az alábbi helyzetekben? Fogal- 
 mazd meg többféleképpen!

Egyedül unatkozol a szobádban.   Elveszítetted a kedvenc pulóvered.

Elromlott a számítógéped.   A társad matekversenyre megy.

Osztálykirándulásra készültök az osztályoddal.

 b) Két óhajtó mondatot írj le a füzetedbe! Ügyelj a mondatvégi írásjelre!

  Mit tudok?

ÓHAJTÓ MONDAT

MONDATKeZDŐ SZAVAK

MONDATVÉGi 
ÍRÁSJel

KÍVÁNSÁG (magamnak, 
a másiknak)

Bárcsak…

óhaj

Bár…

felkiáltójel (!)vágy

csak...

A BeSZÉlŐ SZÁNDÉKA



52

Főnév előtt

Egy kutya ugatására ébredtem hajnalban. A kutya 
ugatására ébredtem hajnalban. Vitassátok meg, mi  

a különbség a két mondat között!

A főnév és a hozzá tarto
zó

k
1.  a) Mely szavakban különböznek egymástól a mondatpárok? Állapítsd  

 meg, hol állnak ezek a szavak a főnévhez képest! 

  gyorsan megettem a szendvicset.  gyorsan megettem egy szendvicset.
  Megláttam a boltot.  Megláttam egy boltot. 
  Megkérdeztem a nénit.  Megkérdeztem egy nénit.
    Megírtam a levelet.  Megírtam egy levelet.
    Felvettem a kabátot.  Felvettem egy kabátot.

 

A főnév előtt álló, értelmileg a főnévhez kapcsolódó  
a, az és egy szavakat  névelőnek nevezzük.

        

 b) Mit jeleznek előre a névelők a főnevekről? Vitasd meg a társaddal! 

 c) Olvasd fel a fenti mondatokat az alábbi csoportok szerint!

 
egyet (a sok lehetséges 

hasonló közül)       
azt (az egyet, nem a többi 

lehetségeset)

2.  a) Melyik meséből való a részlet? Írd le a címét a füzetedbe!

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, annak egy 
juhásza. A juhász nem mondta a királynak, hogy egészségére. 
A király felajánlott a juhásznak egy ezüsterdőt és egy aranyvá-
rat is, de neki az ezüsterdő és az aranyvár nem kellett, csak a 
lányát adja neki. 

 b) Figyeld meg a fenti részletből a kiemelt főneveket a névelőjükkel  
 együtt! Fogalmazd meg, mit jelölnek a névelők a szövegben!

A névelő lehet határozatlan (egy) vagy határozott (a, az).

3.  Írjátok le a meserészletből a határozott névelős főneveket a füzetbe! Néz-
zétek meg a főnevek kezdőbetűjét! Fogalmazzátok meg, mikor a, mikor 
az a névelő!
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Mássalhangzó előtt a (a szoba, a ceruza), magánhangzó előtt pedig 
az (az autó, az ember) a határozott névelő.

4.  a) Olvasd fel a mondatokat! Figyeld meg, melyik szóhoz kapcsolódik a  
 névelő! Beszéljétek meg az észrevételeiteket párban!

nekibúsul erre a didergő király. Hófehérke a hét törpe házában élt. A ravasz 
róka túljárt az ostoba holló eszén. A szép és jóságos tündér legyőzte a go-
nosz boszorkányt.

A névelő akkor is a főnévhez kapcsolódik, ha más szó vagy szavak 
közéjük ékelődnek (egy öreg bácsi, az új és modern iskola).

5.  a) Melyik névelő hiányzik a mondatokból? Olvasd fel a névelővel kiegé- 
 szített szöveget! indokold meg, miért azt a névelőt választottad!

Hol volt, hol nem volt, túl ?  óperenciás-tengeren, élt egyszer ?  király.  
volt ennek ?  királynak ?  gyönyörűséges szép leánya. ?  öreg király fér-
jet keresett ?  lányának. 

 b) Folytasd tovább a mesét!

6.  a) Figyeld meg a mondatokat! Melyik kiemelt szó névelő? Miért? Beszél- 
 jétek meg! Nevezzétek meg a névelő fajtáját!

egy ilyen okos lány nem sírhat! egy tudta csak a választ, a többi nem. egy 
meg egy az kettő. Az volt az, ott! Az asztal tele volt mindenféle finomságok-
kal. Az az alma a finomabb!

 b) Olvasd fel a mondatokat helyes hangsúllyal!

  Mit tudok? SZÓFAJ
egy

a, az

NÉVelŐ FŐNÉV
Határozatlan

Határozott
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A jövőben következik

Figyeld meg a fejezetnyitó kép jövőt ábrázoló részle-
tét! Te milyennek képzeled el a jövőt? Mesélj róla!

Az igeidők

1.  a) Beszéljétek meg csoportban, kik kinek mondhatják a következő mon- 
 datokat! Játsszátok el csoportonként az egyik helyzetet!

Délután sok-sok űrcsontot fogsz kapni tőlem.
egy héten belül új pórázt fogok vásárolni a kutyámnak.
Holnaptól már az új repülődeszkámat fogom használni felszolgáláskor.
A jövő héten a két unokámmal újra eljövünk majd ebbe a cukrászdába.
Úgy tűnik, holnap szükségem lesz a szép barna esernyőmre.

 b) Keresd meg a mondatokban az időre utaló kifejezéseket! Beszéljétek  
 meg, hányféleképpen fejeztük ki a jövő időt a fenti mondatokban!

2.  Csoportban dolgozzatok!
 a) Alakítsátok az első feladat mondataiban az 
  igéket először jelen, majd múlt idejűvé! 
  Mely szavakat kell még kicserélnetek? Miért? 

 b) Olvassátok fel az átalakított mondatokat!

A jövő idejű igék azt fejezik ki, hogy a cselekvés, történés, létezés  
a jövőben fog végbemenni.

3.  Melyik keretbe helyeznéd el az alábbi, jövő időt kifejező igéket, szószer-
kezeteket? Nevezd meg a betűjelet és a keret színét!

a) ugrálni fog  b) szánkózni fogtok   c) holnap megírom
d) leszünk   e) délután vásárolunk majd  f) leszek

 

lesz
lesztek
lesznek       

játszani fogunk
kelni fognak
rajzolni fog       

holnap segít majd
a jövő héten kérem el

később megoldjuk

A jövő időt kifejezhetjük a lesz jövő idejű igével, az igetőhöz kapcsolt 
-ni toldalékkal és a fog szócska együttes használatával (aludni fog), 
valamint a jelen idejű igealakhoz kapcsolódó más szófajú szavakkal, 
szószerkezetekkel (majd, később, jövő héten, nemsokára).
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4.  a) Olvasd el a szavakat, szószerkezeteket! Válaszd ki soronként, melyik  
 nem illik a többi közé! indokold meg a választásodat!

aludni fogok        látni fogod        hintázni fogsz        szeretlek       várni foglak

futok majd     eszem majd     lépünk majd     repülünk majd     vacsoráztunk

lesz          leszünk          van          lesznek          lesztek          eszek          lesznek

 b) Mondjátok el párban, melyik sorban hogyan fejeztük ki a jövő időt!

5.  a) Találj ki rövid történetet az alábbi mondatokkal!

 b) Meséld el a társadnak!

Majd ha fagy, hó lesz nagy!

nem fog fájni, csak a szemed fog szikrát hányni!

6.  a) Olvasd el a mondatokat!

 b) Alkoss belőlük szóban jövőre utaló mondatokat!

nagyi és a gyerekek fotóalbumot nézegetnek.

ákos málnaszörpöt iszik.

A kutya elszakítja a vékony pórázt.

Az idős néni a piacra megy.

7.  Milyen terveid vannak a holnapi napra? Felelj jelen idejű igealakokkal! 
Miből tudod mégis, hogy a jövőre vonatkoznak? Beszéljétek meg!

  Mit tanultam?

JÖVŐ iDŐ

lesz fog + ige + -ni

nemsokára / majd + jelen idejű igealak

iGe


