FOGALMAZÁS
munkafüzet
A 3. évfolyam számára

Eszterházy Károly Egyetem
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Játsszunk! Meséljetek a képekről!

JÁTÉKÓRA
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AMIT MÁR TUDSZ A BESZÉDRŐL ÉS AZ ÍRÁSRÓL
1.

Olvassátok fel közösen, egy levegővétellel a versrészletet!
Füleden
berepül,
a szádon
kirepül,
ha nem vagy
egyedül,
elkapja
pajtikád,
issza is,
vissza is
hajítja,
úgy röpül,
mint a
parittya, ha jó,
– a szó.
Mándy Stefánia: Csendítsd rá

2.

Nézd meg a vers melletti rajzot! Jelöld, melyiket ki és milyen sorrendben
mondhatta! Utána adjátok elő a jelenetet!

3.

Beszélgessetek a társaddal arról, mivel töltöttétek a nyarat!

4.

Mit fejeznek ki a kislány arcvonásai, kézmozdulatai? Kösd a mondatokat a megfelelő képhez!
Álmos vagyok. Szégyellem magam. Hűha, túl magasan repül!
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ISMÉTELJÜNK!
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5.

Kösd a képeken látható személyekhez a megfelelő köszönéseket!

Helló! Jó napot kívánok! Szervusztok! Csá! Szervusz! Szióka! Kezét csókolom!

6.

Válaszd ki az egyik fotót, és húzd alá a hozzá tartozó mondatokat!

A nagymamámék túrázni indultak a közeli erdőbe. Nyáron néhány napot a
Tisza-tó partján töltöttünk. Engem is magukkal vittek. Nagyon sokat fürödtem.
Nagyon fárasztó volt az út. Hannácska egész nap homokozott. Mi is segítettünk
neki homokvárat építeni. Az egyik tisztáson még őzeket is láttunk!

7.

Ernő a nyaralás közben naponta írt a naplójába. Készíts rajzot az alábbi naplóbejegyzéséhez!

8.

Rendezzetek szógyűjtő versenyt! Írd le a gyönyörű szónak minél több rokon értelmű megfelelőjét!
5
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9.

Kitől származnak a következő szövegek, szövegrészletek? Beszélgessetek arról,
milyen formában jutott el ahhoz, akinek szánta!

DEBRECEN

– Szia, Piri!
– Szia, Zsóﬁ! Már ezer éve nem láttalak.
– Képzeld! Táborban voltam Debrecenben.
– Nem is mondtad!
– Anyáék leptek meg vele. Annyira jó volt! Még állatkertben is jártunk!
A zsiráfokért egészen odavoltam. Gyönyörű állatok.
– Nagyon jó lehetett neked!

10.

Nyiss élményfüzetet! Olvasd el, mire való!
Az élményfüzet arra való, hogy rögzítsd a gondolataidat, az élményeidet,
a veled történt eseményeket.
Kezdésként írd le pár mondatban, melyik volt a legizgalmasabb nyári kalandod! Rajzot is készíthetsz hozzá!
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SZAVAK A MONDATOKBAN
1.

Olvassátok fel közösen Hárs Ernő Füstjelek című versének részletét közepes
tempóban és halkan!
Eső szitál, amerre látok,
avar gőzöl a fák alatt,
az ősz a bőr alá szivárog,
s a hegyek, mint az indiánok,
kék füstjeleket váltanak.

2.

Beszélgessetek arról, ki mit tud az indiánok füstjeleiről!

3.

Alkoss az alábbi szavakból két mondatot! Válogasd szét, majd írd le őket! Egyegy mondatnak többféle szórendje is lehet. Ügyelj a helyesírásra!
egy tapasztalt harcostól az indián kislányok az indián kisﬁúk a nyomolvasást
tanulják tanulnak a varázslótól gyógynövényekről

4.

Húzd alá, mit nem mondhattak a képen szereplő személyek!
Olvasd fel a többi mondatot helyes hanglejtéssel!

Befonom a hajad.
Megnézünk egy ﬁlmet a bölényekről.
Ismertek valamilyen új fonást?

8

Milyen fűféle ez?
Megkérdezem a fodrászt.
Gyógynövény lehet, testvérem.

SZAVAKBÓL MONDAT
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5.

Boglárka és Bence a történetben a következő szereplőkről olvasott.
Kössétek össze a rajzokat a beszélő nevekkel! Indokoljátok meg!

Nehéz Pocak
Könnyű Lábnyom

Erős Bölény

Mosolygó Napsugár
Gyenge Szellő
Bánatos Felhőcske

6.

Milyen lehet Mosolygó Napsugár és Nehéz Pocak? Keretezd be a rájuk illő tulajdonságokat két különböző színnel!
vidám duci jókedvű karcsú szomorú kedves
bátor testes sírós kövér mosolygós bánatos
Melyik szereplőre igazak a kimaradt tulajdonságok? Írd le!

7.

Miről beszélgetett Boglárka és Bence? Megtudod, ha számozással helyes
sorrendbe állítod a szavakat! Több jó megoldás is lehetséges.

☐ kertben ☐ játsszunk ☐ holnap ☐ a ☐ indiánosdit
– ☐ de ☐ ötlet ☐ jó
– ☐ a ☐ állatnyomokat ☐ földön ☐ keressünk
– ☐ őket ☐ le ☐ fényképezzük
–

8.

Olvassátok fel, majd másold le a füzetedbe a párbeszédet! Figyelj a helyesírásra! Ügyelj a mondatkezdő nagybetűre és a mondatvégi írásjelre!
9
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SOK BESZÉDNEK SOK AZ ALJA
1.

Számoljátok ki a következő halandzsa kiszámolóval a szünetben vagy
a napköziben, ki lesz a fogó az udvaron!
Ekete-pekete-cukota-pé,
Áter-páter dominé.
Egyetem, begyetem,
tíjom, tájom,
törzsöm, börzsöm, bikkfa járom.
Kiszi-á, Kiszi-bé,
Te vagy a fogó!

2.

Hogyan fejeznéd ki a következő hosszú mondat lényegét? Írd le röviden!
Tegnap délután ötkor, de lehet, hogy fél hat volt, nem emlékszem rá pontosan, de mindegy is, mert nem ez a lényeg, szóval, annak megfelelően, ahogyan
megbeszéltük már jóval korábban, de hogy mikor, nem tudom, elmentünk egy
az indiánok életét és tevékenységét, ezáltal őket magukat is gazdagon bemutató
kiállításra, amelyet alig találtunk meg, de végül sikerült.

3.
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Nézd meg a rajzot! Fogalmazz meg rövid üzenetet a társadnak arról, amit látsz!

SZAVAKBÓL MONDAT

kreativ iras 3 mf_uj_2017.indd 10

2017. 02. 23. 11:48

4.

Olvassátok el Szamár és Shrek párbeszédét! Húzzátok alá azokat a részeket, ahol feleslegesen sokat beszélnek! Vitassátok meg, miért!
– ÚÚÚÚ! A nemjóját! Ki lakik ilyen ocsmány helyen?
– Ez az otthonom.
– Ó, de frankó kis mocsár! Nagyon csinos.
Kész lápberendező vagy. Mit ki nem hoztál
a szűk költségvetésből! Tetszik ez a kő. Nagyon csinos kis kő. „Belépni tilos! Vigyázz,
ogre!” Úgy látom, nem vagy társasági szörny.
– Szeretem, ha békén hagynak.
– Na látod, én is! Akkor ebben is hasonlítunk. Iszonyú, hogyha valaki rád száll,
és nem érti, hogy el kéne mennie. Aztán jön a kínos hallgatás. Itt maradhatok?
– Miiii?
– Itt maradhatok? Lécci!
– Na ne!!!
– Tényleg? Lécci! Nem megyek vissza. Te nem tudod, milyen, ha kiközösítenek. Vagy talán te tudod. De azért össze kell fognunk! Hadd maradjak veled!
Lécci! Lécci!
– Jól van, jól van. De csak ma este!
– Ó, de tök jó lesz! Sokáig fent leszünk, hajnalig sztorizgatunk, és reggel sütök
palacsintát.

5.

Mik jellemzők a Szamárra? Karikázd be!
szószátyár, szűkszavú, bőbeszédű, beszédes, hallgatag, nagy dumás, szófukar, fecsegő, kevés beszédű, locsogó, cserfes,
csendes, szótlan, jár a szája, nem kell pénzért venni tőle a szót

6.

Rajzold le, melyik szereplőre igazak a be
nem karikázott tulajdonságok!

7.

Beszélgessetek arról, hogy a rajzfilmsorozat melyik szereplője a kedvencetek! Indokoljátok meg a választásotokat!

8.

Írj néhány mondatot az élményfüzetedbe a kedvenc rajzfilmfigurádról! Rajzolhatsz is!
11
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SE SZŰKSZAVÚAN, SE BŐBESZÉDŰEN
1.

Olvassátok fel közösen az egyre bővülő mondatokat mindig egy alaplevegővel,
közepes hangerővel és közepes tempóban!
Lovagoltam.
Álmomban lovagoltam.
Éjjel álmomban lovagoltam.
Tegnap éjjel álmomban lovagoltam.
Tegnap éjjel álmomban egy dinó hátán lovagoltam.
Tegnap éjjel álmomban egy barátságos dinó hátán lovagoltam.

2.

Milyen új információkat tudtál meg az egymás utáni mondatokból? Keretezd be őket!

3.

Másold le a leghosszabb mondatot! Számolj be egy kedves álmodról a társaidnak néhány mondatban!

4.

Olvasd el a következő szöveget, és folytasd a megkezdett mondatokat az olvasottak alapján!
Nemcsak a dinoszauruszok haltak ki a Földön, hanem sok más állatfaj is.
Halak, békák, madarak és emlősök (rókák, antilopok, gazellák) pusztultak ki az
ember gondatlansága miatt. Védenünk kell a természetet és a veszélybe került
állatokat. Október 4-e az állatok világnapja. Ezen a napon halt meg az állatok
védőszentje, Assisi [asziszi] Szent Ferenc.
Azért halt ki sok állatfaj, mert...

Azért lett október 4-e az állatok világnapja, mert ezen a napon…
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5.

Bővítsd a mondatot a kép és a kérdések segítségével!
Mindig a teljes mondatot írd le! A példa segít.
Leopárdkölyköket láttunk.
(Mikor láttunk?)
Tegnap leopárdkölyköket láttunk

(Mikor és hol láttunk?)

(Mikor, hol és kivel láttunk?)

6.

Bővítsd önállóan a mondatot! A kép csak ötletet ad.
A gyerekek játszanak.

7.

Folytasd a megkezdett mondatot aszerint, hogy ki mondja!
Boldog vagyok, mert…
idős hölgy

férﬁ

nő

kisﬁú

kislány
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8.

Bence szeret indiános képregényeket olvasni. Olvasd el kedvenc képregényének a következő részletét! Utána adj címet a képkockáknak!
enet volt!
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üstjele
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________________________________________
zentél hadat?
Miért ü
nem az ellenséged.
k
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N é pü

Háború?
s
e
p te csak buliztunk…
Tegna

________________________________________

9.
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De miért???

sfőnök, Forró Fej
A törz
okatestvéred!
n
u
e
at
idejében békében éltünk
a
.
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________________________________________
Akkor hát a füstjeleket
félreértettük…
Elszívjuk a békepipát?

Ha ragaszkodsz
a régi szokásokhoz.
Bár a dohányzás káros
az egészségre!

________________________________________

Folytassátok a képregényt! Olyan párbeszédeket alkossatok szóban,
amelyekből az derül ki, hogy a két törzs szövetséget köt egymással!

SZAVAKBÓL MONDAT

kreativ iras 3 mf_uj_2017.indd 14

2017. 02. 23. 11:48

15

kreativ iras 3 mf_uj_2017.indd 15

2017. 02. 23. 11:48

SZAVAK ÉS MONDATOK ÖSSZEFŰZÉSE
1.

Olvassátok fel közösen, halkan és gyors tempóban a következő mondókát!
Hegedül a kisegér, penget rajta,
Csellón játszik a macska, vonó a farka.
Ez a csuda zenekar cincog, nyávog,
A lagziban a táncot csak erre járod.

2.

Kösd össze a mondókából vett szavakat és a képeket! Magyarázzátok el a szavak értelmét!
vonó

táncot jár

hegedű

cselló

3.

Sok közmondásunk szól a macskáról. Olvass el közülük kettőt a jelentésével
együtt! Az egyikhez találj ki egy helyzetet, amelyhez a mondás illik!
A macska is tejjel álmodozik = mindenki arról ábrándozik, amire vágyik.
Nincs otthon a macska, cincognak az egerek = ha távol van az, aki parancsol,
akitől félni szoktak, meglazul a fegyelem.

4.

Mit jelentenek a következő szavak? Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, ha valamelyik jelentést nem ismered!
macskakaparás: _______________________________________________________________
macskaköröm: ________________________________________________________________
macskamosakodás: ___________________________________________________________
macskazene: __________________________________________________________________
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MONDATOK EGYMÁS UTÁN
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