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a)  Olvasd el a mondatokat! A tankönyv fejezetnyitó képének melyik szereplője 
mondhatja? Kösd össze a rajzot a neki megfelelő mondattal!

b)  Pótold a hiányzó mondatvégi írásjeleket! Indokold meg, miért ezt az 
írásjelet használtad!

    Nagyon megijedtem, hogy a fejemre esik  
    Nem féltem a levegőben

    Hová bújtassalak el titeket

    Miután megbotlottam, hasra estem

    Vajon hogyan jutok fel az iskola kéményéhez

c) Olvasd fel a mondatokat a mondat végi írásjeleknek megfelelő hangsúllyal!

a) Figyeld meg a sorokat! Mit veszel észre?

b) Rendezd sorba a szavakat! Írd le helyesen a mondatokat!

 Ábel! Szia, 

 nyaralok Itt Egerben. 

 magam. érzem Jól 

 újság Mi nálatok? 

 találkozunk. Hamarosan 

 magadra! Vigyázz 

 Laci Üdv: 

c) Olvasd fel a szöveget! Hol találkozhatsz hasonló írással?

 A mondatok

1.

2.

   

   

   

   

   

Ismét együtt! Ismételjünk!
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3.

4.

5.

6.

Mely szavak jelentését írják körül a mondatok? Döntsd el egyenként!
Írd a megfelelő szót a vonalra! 

Képeket és betűket is tartalmazhat, lapozzuk és olvasunk belőle.  

Vízzel töltjük meg, ebből locsoljuk a növényeket. 

Papírból és fémből is lehet, fizetünk vele. 

A csuklónkon viseljük, vagy a falra akasztjuk, az időt mutatja nekünk.  

Most gondolj te egy szóra! Írj hozzá néhány mondatból álló meghatározást!
A párod találja ki, melyik szóra gondoltál! 

a) Rendezd többféleképpen a szavakat mondatokká! 

b) Mondd el, mit tudsz a mondatok helyesírásáról! Írj le két-két mondatot!

 a füzetem tettem padra a 

  

  

 két találtam ma békát

  

  

c) Beszéljétek meg, hogyan változott meg a mondatok jelentése!

Egészítsd ki a mondatokat a megadott szópárok valamelyik tagjával! 
eb – blöki  kés – vágóeszköz  keres – felforgat  napig – égitestig

 Aki , talál. 

 Minden csoda három  tart.

 Egyik kutya, másik . 

 , villa, olló nem gyerek kezébe való.
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Válaszd ki, és másold le az óhajtó mondatokat! 

Írd le két kívánságodat óhajtó mondattal!

Milyen kívánságaik vannak a képek szereplőinek? Írj óhajtó mondatokat
a képekről!

Alakítsd át a kijelentő mondatokat óhajtó mondatokká!

Esik a hó.   Bárcsak  

Repülővel utazom.   Csak mielőbb  

Nem kapunk házi feladatot.  Bár 

Feldíszítjük az osztálytermet. Bár 

Vettünk egy új táskát.  Bárcsak 

Az óhajtó mondat

1.

2.

3.

4.

BÁR NE LENNE ENNYI HÁZI FELADAT!

BÁR KAPNÉK EGY SZÉP ÓRÁT! VÁRJ MEG A BUSZMEGÁLLÓBAN!

DE ÖRÜLNE ANYU, HA IDŐBEN ODAÉRNÉNK!

BÁR MINDENKI BETARTANÁ A HÁZIRENDET!

A mondatfajták
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5.

6.

7.

Pótold a hiányzó mondatvégi írásjeleket! Mi lehet a beszélő szándéka?
Kösd össze a mondatokat a megfelelő mondatfajtával!

Az osztállyal sétálni indulunk  

Bár indulnánk már sétálni az osztállyal  

Mikor indulunk sétálni az osztállyal  

Úgy szeretném, ha sétálni indulnánk az osztállyal  

Induljunk már sétálni az osztállyal  

Hurrá, sétálni indulunk az osztállyal  

Bárcsak sétáltunk volna az osztállyal  

a)  Az alábbi mondatok vágyat, kívánságot fejeznek ki, de nem óhajtó 
mondatok. Alakítsd át őket óhajtó mondatokká!

 Ugye megkapom a régóta vágyott telefonomat? 

  

 Minden vágyam egy kiscsikó.

 

 Légy szíves, gyere el holnap!

 

 De szeretnék én is részt venni a versenyben!

  

b)  Állapítsátok meg az eredeti mondatok fajtáját párban! Indokoljátok meg
a döntéseteket a tanultak alapján! 

c)  Húzd alá a mondatokat a megadott mondatfajtáknak megfelelő színnel!
Beszéljétek meg a megoldásotokat egy másik párral!

kijelentő   felszólító   kérdő   felkiáltó

Írd le az óhajtó mondat mondatkezdő szavait emlékezetből!

kijelentő mondat

óhajtó mondat

kérdő mondat

felkiáltó mondat

felszólító mondat


