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„A kifejezés eszköze magam vagyok.”
 (Montágh Imre)
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Segítség a hatékony tanuláshoz. Próbáld ki, érdemes!

Tudtad, hogy többféleképpen is olvashatunk? 
• A figyelmes olvasás során minden részletre 

oda tudsz figyelni.
• A gyorsolvasást olyankor alkalmazhatod, ami-

kor már olvastad a szöveget, most csak átis-
métled.

• Az áttekintő olvasás során előzetesen tájéko-
zódhatsz, hogy miről fog szólni a szöveg.

• A kereső olvasáskor csak bizonyos információ-
kat keresel a szövegben.

Hogyan láthatod át, miről szól egy könyv?
• Olvasd át a tartalomjegyzéket!
• Lapozz hátra, van-e fogalomtár, kislexikon 

vagy más mutató a könyv végén!
• Nézd át, és gondold át, hogyan és miért követ-

keznek egymás után a fejezetek!
• Keresd meg, milyen segítséget ad még a könyv 

a tanuláshoz!
Ne add fel, ha valamit nem értesz rögtön!
• Ha nem értesz egy szót olvasás közben, ne 

menj tovább, hanem keresd meg a jelentését 
a fogalomtárban, egy szótárban vagy az inter-
neten!

• Fogalmazd meg kérdések formájában, amit 
nem értesz!

• Tanulmányozd az ábrákat, hátha érthetőbbé 
válik a hozzájuk tartozó szöveg!

• Ha még mindig nehezen érthető, nézz utána más 
magyarázatnak az interneten, lexikonokban!

• Végső esetben gondold át, kitől kérhetnél se-
gítséget, személyes magyarázatot!

Ha szeretnél valamit pontosan, tartósan meg-
jegyezni, akkor foglalkozz vele külön is!
• Készíts magadnak jegyzetet olvasás közben!
• Készíts kérdéskártyákat vagy gondolattérké-

pet a legfontosabb dolgokról!
• Írj vázlatot először a könyv alapján, majd fej-

ből is!
Ha egy lecke vagy egy fejezet végére érsz, ösz-
szegezz, értékelj!
• Gyűjtsd össze, melyek voltak a legérdekesebb 

információk számodra!
• Gondold át, miért fontos számodra az új tudás, 

mikor és hogyan tudnád hasznosítani!
• Szedd össze, milyen korábbi ismeretek, ta-

pasztalatok jutottak eszedbe a tananyagrész 
tanulása közben!

• Gondold tovább, mit lenne jó még megtudni 
a tanultakról!

Eredményes tanulást kívánunk!

Kedves hatodikos Diák!
Köszöntünk a hatodik osztályban! Tankönyvünk összesen hat fejezetből áll. A leckék mind hasonló 
felépítésűek.
• Az ismereteket nyújtó szövegrészek előtt kérdéseket találsz. Ezek segítségével felelevenítheted ed-

digi tudásodat, melyre a lecke feldolgozásánál szükséged lesz. 
• A leckékben vastaggal kiemelve a fő fogalmakat olvashatod, ezeket alaposan tanuld meg! A legtöb-

bet a könyv végén, a Fogalomtárban is megtalálod.
• A leckék szövege után találsz néhány feladatot, amelyeket a füzetedben oldhatsz meg. 
• A leckék végén játékos anyanyelvi feladatok vannak, amelyeket akár kirándulásokon is játszhattok; 

vagy színes híreket olvashatsz a „szavakon túli” világról; továbbá kutathatsz az interneten; vagy 
projektfeladatokat oldhatsz meg. 

• Az egyes fejezetek végén gyakorló feladatokat, rövid összefoglalókat, ellenőrző kérdéseket találsz.
A könyvhöz tartozó munkafüzet feladatainak megoldásával alkalmazhatod is a frissen megszerzett 

ismereteket.

A könyvben lévő feladatok típusát és nehézségi fokát az alábbi piktogramok jelzik:

  
páros munka: segítséget igénylők 

feladata:

nehéz feladat: emelt szintű feladat:könnyű feladat:

csoportmunka:

Európai Szociális
Alap
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Gondolatébresztő
Dolgozzatok két csoportban! Az első csoport idézzen fel tíz kifejezést, fogalmat a magán-
hangzókkal és a mássalhangzókkal kapcsolatban! A második csoport idézzen fel tíz kife-
jezést, fogalmat a szavak szerkezetével és jelentésével kapcsolatban! Írjátok fel ezeket 
egy-egy cédulára, és csoportonként három tanuló alkosson belőlük gondolkodástérkép-
kezdeményeket a táblán vagy a faliújságon!  

1. Mit tanultunk a hangokról és a szavakról?

A magánhangzók és a mássalhangzók    
•  Milyen hangokat nevezünk beszédhangoknak? Ejts ki két olyan hangot, amelyik 

nem magyar beszédhang!
• Milyen két nagy csoportra oszthatók a beszédhangok?
• Milyen szerepet tölt be a hangképzés folyamatában a gége?
• Mi a különbség magánhangzók és mássalhangzók között?
• Milyen szerepet játszanak a magánhangzók kiejtésében az ajkak?
• Milyen szerepet játszik a mássalhangzók kiejtésében a nyelv?
• Milyen két nagy csoportra oszthatók a mássalhangzók?
• Melyikből van több a magyarban:

° magánhangzóból vagy mássalhangzóból?
° zöngés vagy zöngétlen hangból?
° zöngés vagy zöngétlen mássalhangzóból?
° mély vagy magas magánhangzóból?

•  Ejtsd ki befogott füllel az alábbi zöngés-zöngétlen mássalhangzópárokat: b–p, 
dzs–cs, v–f! Mit tapasztalsz?

•  Mi a különbség az alábbi hangpárok tagjainak képzése között? Nem baj, ha nem 
emlékszel pontosan; ejtsd ki a hangokat, és figyeld meg, mit csinálsz másképp! 
a–o, e–i, i–ü, o–ö, m–n, s–zs, t–sz

•  Mely magánhangzó- és mely mássalhangzótörvényt jelöljük írásban? Említs egy-
egy példát is!

•  Van-e hangrend a hangrend szóban, illeszkedés az illeszkedés szóban, és hiátus a 
hiátus szóban?

•  Miért van a magyarban a toldalékok jelentős részének több alakja? Az általad 
tanult/ismert nyelvekben is így van ez?

•  Fogalmazd meg, mi az összefüggés a hangrend és az illeszkedés között!
•  Mely mássalhangzótörvényeket ismered fel a következő szavakban?

° jégkocka, késdobáló
° egyszer, vadság
° kiállhatatlan, küldd
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BESZÉDHANGOK

• emberi hangok
• a hangképző szervek működésével jönnek létre
• kimondásuk, kiejtésük: a hangképzés
• nincs jelentésük
• értelmes szavak épülnek föl belőlük
• lehetnek zöngések vagy zöngétlenek

• a beszédhangok írott vagy nyomtatott jelei
• egy nyelv összes betűje: ábécé
• a bővített magyar ábécé 44 betűs
• a szavak ábécé szerinti sorrendje: betűrendbe sorolás
• a betűket felépítő elemek: írásjegyek
• a betűket kiegészítő jelek: írásjelek
• írás = hangokat jelölő betűk + egyéb írásjelek

• leegyszerűsített ábrák: képírás
• szimbolikus ábrák: fogalomírás (pl. egyiptomi)
• a jel egy szót jelöl: szóírás (pl. kínai)
• a jel egy szótagot jelöl: szótagírás (pl. japán)
• a jel egy beszédhangot jelöl: betűírás

• magánhangzók: a hangképzés során a levegő nem ütközik akadályba
• a magánhangzók képzésének jellemzői:
   – a nyelv függőleges mozgása szerint: legalsó, alsó, középső és felső nyelvállású
      magánhangzók
   – a nyelv vízszintes mozgása szerint: mély és magas magánhangzók
   – az ajkak formája szerint: ajakréses és ajakkerekítéses magánhangzók
   – időtartam szerint: rövid és hosszú magánhangzók
• mássalhangzók: a hangképzés során a levegő akadályba ütközik
• a mássalhangzók képzésének jellemzői:
   – a képzés helye szerint: ajakhangok, foghangok, szájpadláshangok, gégehang
   – a képzés módja szerint: zárhangok, réshangok, zár-réshangok
   – zöngésség szerint: zöngés és zöngétlen mássalhangzók
   – időtartam: rövid és hosszú mássalhangzók

MAGÁNHANGZÓTÖRVÉNYEK

• hangrend: magas, mély, vegyes hangrendű szavak
• illeszkedés: a szótövek és a toldalékok hangrend szerint illeszkednek (mélyhez mély,
   magashoz magas, DE: a vegyesnél ingadozás!)
• hiátustörvény: a két magánhangzó közötti űrt gyakran egy [j] hang tölti ki (hiátustöltő)

MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNYEK

• teljes hasonulás:
   – írásban jelölt a -val/-vel; -vá/-vé toldalákok esetén
   – írásban jelöletlen minden más esetben
• részleges hasonulás (írásban jelöletlen):
   – zöngésség szerint
   – képzés helye szerint
• összeolvadás: két mássalhangzó egy harmadik, hosszú mássalhangzóvá olvad össze
• rövidülés: egy hosszú és egy rövid mássalhangzó találkozásakor a hosszú megrövidül
• kiesés: három mássalhangzó találkozásakor a középső kieshet
• nyúlás: két magánhangzó közti mássalhangzó kiejtve megnyúlhat

SZÓTAGOLÁS, ELVÁLASZTÁS

• � magyarban a magánhangzók a szótagalkotók, tehát minden szó annyi szótagból áll,
   ahány magánhangzó van benne.
• �a az írást megszakítjuk, akkor elválasztjuk a szavakat.
• Elválasztáskor általában a szótagolás szabályait követjük:
   – egytagú szót nem lehet elválasztani: te, még�
   – egy betűt nem viszünk át új sorba, új oldalra: apá-é helyett: apáé�
   – új szótag elejére csak egy mássalhangzó kerülhet: med-ve, med-dig, bolt-ból, mesz-sze.
• �ivételek:
   – � régies betűt tartalmazó szavakat kiejtésük szerint választjuk el: Weö-res, Ka-zin-czy.
      DE: Bat-thyá-ny.
   – �z összetett szót az összetétel határán választjuk el: test-vér, még-is, vas-út, meg-ad.

BETŰK

AZ ÍRÁS TÖRTÉNETE

A MAGYAR BESZÉDHANGOK KÉPZÉSE

BESZÉDHANGOK

• emberi hangok
• a hangképző szervek működésével jönnek létre
• kimondásuk, kiejtésük: a hangképzés
• nincs jelentésük
• értelmes szavak épülnek föl belőlük
• lehetnek zöngések vagy zöngétlenek

• a beszédhangok írott vagy nyomtatott jelei
• egy nyelv összes betűje: ábécé
• a bővített magyar ábécé 44 betűs
• a szavak ábécé szerinti sorrendje: betűrendbe sorolás
• a betűket felépítő elemek: írásjegyek
• a betűket kiegészítő jelek: írásjelek
• írás = hangokat jelölő betűk + egyéb írásjelek

• leegyszerűsített ábrák: képírás
• szimbolikus ábrák: fogalomírás (pl. egyiptomi)
• a jel egy szót jelöl: szóírás (pl. kínai)
• a jel egy szótagot jelöl: szótagírás (pl. japán)
• a jel egy beszédhangot jelöl: betűírás

• magánhangzók: a hangképzés során a levegő nem ütközik akadályba
• a magánhangzók képzésének jellemzői:
   – a nyelv függőleges mozgása szerint: legalsó, alsó, középső és felső nyelvállású
      magánhangzók
   – a nyelv vízszintes mozgása szerint: mély és magas magánhangzók
   – az ajkak formája szerint: ajakréses és ajakkerekítéses magánhangzók
   – időtartam szerint: rövid és hosszú magánhangzók
• mássalhangzók: a hangképzés során a levegő akadályba ütközik
• a mássalhangzók képzésének jellemzői:
   – a képzés helye szerint: ajakhangok, foghangok, szájpadláshangok, gégehang
   – a képzés módja szerint: zárhangok, réshangok, zár-réshangok
   – zöngésség szerint: zöngés és zöngétlen mássalhangzók
   – időtartam: rövid és hosszú mássalhangzók

MAGÁNHANGZÓTÖRVÉNYEK

• hangrend: magas, mély, vegyes hangrendű szavak
• illeszkedés: a szótövek és a toldalékok hangrend szerint illeszkednek (mélyhez mély,
   magashoz magas, DE: a vegyesnél ingadozás!)
• hiátustörvény: a két magánhangzó közötti űrt gyakran egy [j] hang tölti ki (hiátustöltő)

MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNYEK

• teljes hasonulás:
   – írásban jelölt a -val/-vel; -vá/-vé toldalákok esetén
   – írásban jelöletlen minden más esetben
• részleges hasonulás (írásban jelöletlen):
   – zöngésség szerint
   – képzés helye szerint
• összeolvadás: két mássalhangzó egy harmadik, hosszú mássalhangzóvá olvad össze
• rövidülés: egy hosszú és egy rövid mássalhangzó találkozásakor a hosszú megrövidül
• kiesés: három mássalhangzó találkozásakor a középső kieshet
• nyúlás: két magánhangzó közti mássalhangzó kiejtve megnyúlhat

SZÓTAGOLÁS, ELVÁLASZTÁS

• � magyarban a magánhangzók a szótagalkotók, tehát minden szó annyi szótagból áll,
   ahány magánhangzó van benne.
• �a az írást megszakítjuk, akkor elválasztjuk a szavakat.
• Elválasztáskor általában a szótagolás szabályait követjük:
   – egytagú szót nem lehet elválasztani: te, még�
   – egy betűt nem viszünk át új sorba, új oldalra: apá-é helyett: apáé�
   – új szótag elejére csak egy mássalhangzó kerülhet: med-ve, med-dig, bolt-ból, mesz-sze.
• �ivételek:
   – � régies betűt tartalmazó szavakat kiejtésük szerint választjuk el: Weö-res, Ka-zin-czy.
      DE: Bat-thyá-ny.
   – �z összetett szót az összetétel határán választjuk el: test-vér, még-is, vas-út, meg-ad.

BETŰK

AZ ÍRÁS TÖRTÉNETE

A MAGYAR BESZÉDHANGOK KÉPZÉSE

BESZÉD-
HANGOK

HANGOK

szájpadlás

fogak

ajkak

ínyvitorla

nyelv

garat

hangszalagok

szájüreg
gégefő 

hangszalagok

légcső

tüdő

orrüreg
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hasonulás

törvényei

törvényei
magas mély

Magánhangzók

Mássalhangzók

zöngétlen

hangrend

illeszkedés

hiátus

írásban jelölt

írásban jelöletlen

BESZÉDHANGOK

zöngés összeolvadás

részleges

teljes

rövidülés

nyúlás

kiesés

MAGÁNHANGZÓTÖRVÉNYEK
• hangrend: magas, mély,
   vegyes hangrendű szavak
• illeszkedés: a szótövek és a
   toldalékok hangrend szerint
   illeszkednek (mélyhez mély,
   magashoz magas, DE:
   a vegyesnél ingadozás!)
• hiátustörvény: a két magán-
   hangzó közötti űrt gyakran
   egy [j] hang tölti ki
   (hiátustöltő)

MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNYEK
• teljes hasonulás:
   – írásban jelölt a -val/-vel; -vá/-vé toldalékok esetén
   – írásban jelöletlen minden más esetben
• részleges hasonulás (írásban jelöletlen):
   – zöngésség szerint
   – képzés helye szerint
• összeolvadás: két mássalhangzó egy harmadik, hosszú
   mássalhangzóvá olvad össze
• rövidülés: egy hosszú és egy rövid mássalhangzó találko-
   zásakor a hosszú megrövidül
• kiesés: három mássalhangzó találkozásakor a középső
   kieshet
• nyúlás: két magánhangzó közti mássalhangzó kiejtve
   megnyúlhat

tüdőből
kiáramló levegő

akadály mássalhangzók

magánhangzók

gége

zöngés

zöngétlen

légcső hangszalagok

törvényei

törvényei

hasonulás

Magánhangzók

Mássalhangzók

hangrend

illeszkedés

hiátus

írásban jelölt

írásban jelöletlen

BESZÉDHANGOK

összeolvadás

részleges

teljes

rövidülés

nyúlás

kiesés

6_NY_TK_2017_CS6.indd   9 2017. 03. 27.   12:50



10

A szavak jelentése és szerkezete    
•  Mi a különbség hangsor és szó kö-

zött?
•  Mit nevezünk jelentésnek?
•  Említs két hangsort, amelyekhez a 

magyarban nem kapcsolódik jelentés, 
valamely más nyelvben azonban igen!

•  Mi a különbség az azonos alakú és a 
többjelentésű szavak között? Mondj 
egy-egy példát rájuk! 

•  Sorolj fel tíz testrésznevet! Vannak-e 
közöttük azonos alakúak vagy több-
jelentésűek?

•  Helyezd mondatba az alábbi hason-
ló alakú szópárok tagjait!
elöl – elől, sarkal – sarkall, tanulság – 
tanúság

•  Miben különböznek egymástól 
és miben hasonlítanak egymásra a 
hangutánzó és a hangulatfestő sza-
vak? Mondj két-két példát rájuk! 

•  Mit jelent a szinonima szó? Van-e 
szinonimája a szinonimának?

•  Magyarázd el a példák alapján, mi 
alkotja egy szó jelentésmezőjét!
kutya – állat, dakszli, macska, hűséges, 
kutyagol, munkakutya

•  Keressetek olyan szavakat, amelyek 
a jelentés szó jelentésmezőjébe tar-
toznak!

• Mi az összefüggés a rokon értelmű szavak és a jelentésmező között?
•  Hogyan tudod megkülönböztetni a szólásokat a közmondásoktól? Mondj egy-

egy példát rájuk!
• Keress ebben a leckében öt darab összetett szót!
• Tudod-e további elő- vagy utótagokkal bővíteni ezeket az összetételeket?
• Mi a különbség szótövek és toldalékok között?
• Soroljatok fel öt toldalékot az általatok tanult idegen nyelvekből!
• Mi köze van az előhangzónak a toldalékhoz?
• Milyen szempontok alapján soroljuk csoportokba a toldalékokat?
• Keress ezen az oldalon öt darab képzőt, jelet és ragot tartalmazó szót!

Egyjelentésű szavak
fodrász, papír, zöld stb. H – J

Többjelentésű szavak
levél, körte, egér stb. H

J1

J2

Azonos alakú szavak
fűz, szelet, legyek, fogja–foglya 
stb.

H
J1

J2

Hasonló alakú szavak azonos 
jelentéssel
fel–föl, kint–kinn, zsemle–zsöm-
le stb. 

J
H1

H2

Hasonló alakú szavak külön-
böző jelentéssel
alpaka–alpakka, helység–he-
lyiség

H1

H2

J1

J2

Rokon értelmű szavak (szino-
nimák)
élénk, mozgékony, virgonc, 
izgága, nyüzsgő, serény, pezsgő, 
eleven stb.

J
H1

H2

Ellentétes jelentésű szavak
kicsi–nagy, reggel–este, ízléses–
ízléstelen stb.

H

H

J

J

Hangutánzó szavak
koppan, kukurikú, suhan, kuko-
rékol stb.

H J

Hangulatfestő szavak
cammog, bandukol, piszmog, 
bumfordi, bíbelődik stb.

H Jf
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•  Idézd fel, hogyan kapcsolódnak a toldalékok típusaihoz a következők: Megvál-
toztat, Módosít, Mondattá fűz! 

•  Fogalmazz meg a táblázat alapján egy-egy hasonlóságot és egy-egy különbséget
° jel és képző között;
° jel és rag között;
° képző és rag között!

A toldalékok típusai:

KÉPZŐ JEL RAG

hol helyezkedik el? a szótő után,
a jel előtt

a szótő vagy képző 
után, a rag előtt a szó végén

lehet belőle több is egy szóban? igen igen nem

hozhat létre új szót? igen nem nem

megváltoztathatja a szófajt? igen nem nem

• Van-e a képző szóban képző?
•  Állapítsátok meg, milyen toldalékokkal esik egybe az alábbi szótövek végződése! 

álom, bősz, felni, forint, gyapjú, hős, lárva, piszok, plakát, szoros
Gyűjtsetek hasonló szavakat!

Helyesírási tudnivalók    
• Fogalmazd meg, mi a helyesírás, és mi a szerepe életünkben!
• Mi a különbség a) beszédhang és betű között b) írásjegy és írásjel között?
•  Melyik két betű jelöli ugyanazt a beszédhangot a magyarban? Melyiket használ-

juk ritkábban a két betű közül? Idézz fel tíz szót, amelyik ezt a betűt tartalmazza! 
• Beszédhangot vagy beszédhangokat jelöl az x?
• Mi a betűrendbe sorolás? Milyen helyzetekben, milyen célból alkalmazzuk?
• Milyen sorrendben követik egymást az ábécé következő betűi: x, v, z, y, w, zs?
•  Gyűjtsétek ki az osztálynévsorból azokat a vezeték- és keresztneveket, amelyek 

írott alakja eltér a kiejtettől! 
• Mi az összefüggés a szótagolás és az elválasztás között?
• Milyen helyzetekben, miért választjuk el a szavakat?
• Magyarázd meg, mi a hiba az alábbi szavak elválasztásában!

Ga-ál, ho-mo-kó-ra, me-gáll
•  Mit jelent a keltezés szó? Idézz fel egy a keltezéssel kapcsolatos helyesírási szabályt! 
• Miért nem teszünk pontot a következő mondatokban az évszámok után?

A tesóm 2010 karácsonyán született. A tesóm 2010-ben született.

ÖSSZETETT SZÓ = ELŐTAG + UTÓTAG
 SZÓTŐ SZÓTŐ
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BESZÉDHANGOK

• emberi hangok
• a hangképző szervek működésével jönnek létre
• kimondásuk, kiejtésük: a hangképzés
• nincs jelentésük
• értelmes szavak épülnek föl belőlük
• lehetnek zöngések vagy zöngétlenek

• a beszédhangok írott vagy nyomtatott jelei
• egy nyelv összes betűje: ábécé
• a bővített magyar ábécé 44 betűs
• a szavak ábécé szerinti sorrendje: betűrendbe sorolás
• a betűket felépítő elemek: írásjegyek
• a betűket kiegészítő jelek: írásjelek
• írás = hangokat jelölő betűk + egyéb írásjelek

• leegyszerűsített ábrák: képírás
• szimbolikus ábrák: fogalomírás (pl. egyiptomi)
• a jel egy szót jelöl: szóírás (pl. kínai)
• a jel egy szótagot jelöl: szótagírás (pl. japán)
• a jel egy beszédhangot jelöl: betűírás

• magánhangzók: a hangképzés során a levegő nem ütközik akadályba
• a magánhangzók képzésének jellemzői:
   – a nyelv függőleges mozgása szerint: legalsó, alsó, középső és felső nyelvállású
      magánhangzók
   – a nyelv vízszintes mozgása szerint: mély és magas magánhangzók
   – az ajkak formája szerint: ajakréses és ajakkerekítéses magánhangzók
   – időtartam szerint: rövid és hosszú magánhangzók
• mássalhangzók: a hangképzés során a levegő akadályba ütközik
• a mássalhangzók képzésének jellemzői:
   – a képzés helye szerint: ajakhangok, foghangok, szájpadláshangok, gégehang
   – a képzés módja szerint: zárhangok, réshangok, zár-réshangok
   – zöngésség szerint: zöngés és zöngétlen mássalhangzók
   – időtartam: rövid és hosszú mássalhangzók

MAGÁNHANGZÓTÖRVÉNYEK

• hangrend: magas, mély, vegyes hangrendű szavak
• illeszkedés: a szótövek és a toldalékok hangrend szerint illeszkednek (mélyhez mély,
   magashoz magas, DE: a vegyesnél ingadozás!)
• hiátustörvény: a két magánhangzó közötti űrt gyakran egy [j] hang tölti ki (hiátustöltő)

MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNYEK

• teljes hasonulás:
   – írásban jelölt a -val/-vel; -vá/-vé toldalákok esetén
   – írásban jelöletlen minden más esetben
• részleges hasonulás (írásban jelöletlen):
   – zöngésség szerint
   – képzés helye szerint
• összeolvadás: két mássalhangzó egy harmadik, hosszú mássalhangzóvá olvad össze
• rövidülés: egy hosszú és egy rövid mássalhangzó találkozásakor a hosszú megrövidül
• kiesés: három mássalhangzó találkozásakor a középső kieshet
• nyúlás: két magánhangzó közti mássalhangzó kiejtve megnyúlhat

SZÓTAGOLÁS, ELVÁLASZTÁS

• � magyarban a magánhangzók a szótagalkotók, tehát minden szó annyi szótagból áll,
   ahány magánhangzó van benne.
• �a az írást megszakítjuk, akkor elválasztjuk a szavakat.
• Elválasztáskor általában a szótagolás szabályait követjük:
   – egytagú szót nem lehet elválasztani: te, még�
   – egy betűt nem viszünk át új sorba, új oldalra: apá-é helyett: apáé�
   – új szótag elejére csak egy mássalhangzó kerülhet: med-ve, med-dig, bolt-ból, mesz-sze.
• �ivételek:
   – � régies betűt tartalmazó szavakat kiejtésük szerint választjuk el: Weö-res, Ka-zin-czy.
      DE: Bat-thyá-ny.
   – �z összetett szót az összetétel határán választjuk el: test-vér, még-is, vas-út, meg-ad.

BETŰK

AZ ÍRÁS TÖRTÉNETE

A MAGYAR BESZÉDHANGOK KÉPZÉSE

Miről is lesz szó?
A Játékos anyanyelvünk részekben olyan érdekes játékokkal fogtok találkozni, 
amelyeket az osztályban, szabadidőtökben vagy kirándulásokon is játszhattok. 

Vannak közöttük szituációs játékok és anyanyelvünkkel kapcsolatosak is. A játékok szer-
vezésénél jó, ha van egy játékvezető, aki vitás esetekben dönteni tud. Egy-egy feladathoz 
kellékek is szükségesek, de olyanokat is találhattok köztük, amelyekhez csak rátok és a 
fantáziátokra lesz szükség. Vigyázzatok arra, hogy a játék során ne bántsátok meg egymást 
és ne sérüljön meg senki!

Jó játékot, nyelvészkedést!

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK

 Gondolatgyűjtő

Egészítsétek ki közösen az óra eleji gondolattérképeket az órán felelevenített további 
fogalmakkal és példákkal!

BESZÉD-
HANGOK

HANGOK

jeleik:
BETŰK

•  Melyik az a helyesírási alapelv, amelyet leggyakrabban alkalmazunk írásunk során?
• Mit jelent a hagyomány elve a helyesírásban?
•  Magyarázd el, mi a hiba a következő szavak írásában: forintal, vonza! Melyik 

mássalhangzótörvényt ismered fel ezekben a szavakban? 

KIEJTÉS ELVE SZÓELEMZÉS ELVE

HAGYOMÁNY ELVE EGYSZERŰSÍTÉS ELVE

Az írás a kiejtést kövesse!

Pl. asztal, máris, betű

Az írás segítse az összekapcsolt
szóelemek felismerését!

Pl. ülj, adsz, otthon, azt hiszem, fiú,
kulcscsomó, Kiss-sel, balett-táncos

Bizonyos írásmódokat meg kell tartani
hagyománytiszteletből!
Pl. Wesselényi, bagoly

Bizonyos írásmódokat
egyszerűsíteni kell!

Pl. mennyi, bükkel, dunakeszi
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ÉLŐBESZÉD 
– ÍROTT SZÓ

I.

Züüümm?
Inkább:
waooo!

Zümm.

    Ebből a fejezetből megtudhatod:
    melyek beszédünk zenei eszközei;
    melyek a kommunikáció látható jelei;
    mi a hasonlóság és a különbség a beszéd és 

az írott szöveg között;
    hogyan kell hatékonyan érvelni;
   mik az írott szöveg külső jellemzői.

tudhatod:
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Gondolatébresztő
Mit gondolsz, miért szép egy jó színész beszéde? 
Milyen hiányosságoktól válik érthetetlenné például egy ünnepi beszéd?

2.  A beszédhang erőssége, magassága, 
a hangszín és a beszédtempó 

A beszéd hangzó eszközei    Az emberi beszédben a hangok szavakká, nyelvi 
jelekké állnak össze, belőlük épülnek fel a mondatok. Megszólaláskor szerepet kap-
nak a hangzó eszközök is, amelyek nem nyelvi jelek, mégis fontosak. Segítik mások 
beszédének a követését, sőt még a mondandójuk vagy a rejtett üzenetük megértését 
is. Kiderül például, hogy állítunk vagy kérdezünk valamit. Megértjük, hogy köz-
lés, parancs vagy inkább óhaj, amit hallunk, tárgyilagosan vagy indulattal beszélnek 
hozzánk. Tapasztalhatod, hogy a hangerő, a hangmagasság szabályozásával, a beszéd 
gyorsaságának a változtatásával, a hangsúllyal és a szünettartással is tudunk közölni 
valamit. 
A beszédlégzés    A beszédhangokat a kilégzés során képezzük, az ehhez szüksé-
ges beszédlevegőt pedig a belégzéssel biztosítjuk.

Végezzetek beszédlégzést fejlesztő gyakorlatot lehetőleg nyitott ablaknál minél 
gyakrabban! 

A gyakorlat célja, hogy a belégzés során nyert 
levegőt rövid visszatartás után egyre hosszabb 
szövegekre tudjátok felhasználni kifulladás nél-
kül. Pl. először csak egyszer, majd egyre több-

ször tudjátok elsorolni a hét napjait, az év hónapjait vagy egy 
közösen megtanult verset, mondókát.
A hangerő    A beszédlégzési gyakorlatok megmutatják, 
hogy a hangerődet anélkül növelheted, hogy kiabálnál, ha tu-
datosan odafi gyelsz a beszédlégzésed technikájára. A beszéd-
hangnak ugyanis attól függ az ereje, hogy mekkora levegő-
oszlop rezegteti a hangszalagot. 

A hangerősség változtatásával felhívhatod a fi gyelmet a 
mondandódra, fenntarthatod az érdeklődést. A jól hallható beszéd a kommuniká-
ció egyik feltétele. Hogy mikor milyen hangerővel szólalunk meg, az a távolságtól 
és a beszédhelyzettől függ: ki(k)nek, milyen célból, hol, milyen térben beszélünk. 
A bizalmas közléshez nem illik a nagy hangerő, hiszen a beszélők közel vannak egy-
máshoz. A szónokok nyílt térben viszont nagyobb hangerővel beszélnek.

BELÉGZÉS VISSZA-
TARTÁS KILÉGZÉS (KÖZBEN BESZÉD)

hétfő, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek,

 szombat, vasárnap, 
hétfő, kedd, szerda …
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Hangszín és hangmagasság     
A hangszín velünk született adott-
ság, de tudunk vele a helyzethez és a 
műfajhoz igazodni. Te is jól elkülöní-
ted a mesélés hangszínét a fenyegetés 
vagy a gyanakvás lefojtott hangszíné-
től; a játékosságra utalót a meghatott-
ságot kifejezőtől.

A hangmagasságod változtatásá-
val tudatosan irányíthatod a figyel-
met a mondandódra. Amikor a nyu-
godt beszéd hangmagasságából fölfelé vagy lefelé eltérsz, annak „hírértéke” van, pl. 
kifejezi a meghatódottságodat. 
A beszédtempó    A beszédtempó függ a hangadottságunktól; két fő összetevője 
a beszédsebesség és a ritmus. A magyar beszéd sebessége az angolhoz képest például 
lassabb. A beszélőnek azonban még a saját beszédtempóján belül is a helyzethez és a 
témához vagy a hallgatóság érdeklődéséhez illőt kell választania. Gondoljatok egy 
sportközvetítés és egy szavalat alaptempójára! Akaratlanul felgyorsul az izgulós vers-
mondás. Egy szöveg felolvasásakor a tempóváltásnak fontos tagoló vagy kiemelő 
szerepe lehet. Például a sebesség növelése a kevésbé fontosat, a mérséklés a fontos 
vagy új elem kiemelését segíti. 

Megfelelő tempóváltásokkal ki-
egyenlített ritmusú beszéd jön létre, 
mely segíti a megértést. A mondan-
dónktól függetlenül egyformán gyors 
beszédtempó viszont akadályozza a 
hatékony kommunikációt. 

A felgyorsult életmód hatására a be-
szédünk is felgyorsul, ezt a médiában is 
érzékelni lehet. A saját beszédtempón-
kat azonban megtanulhatjuk uralni. 
A beszédszünet    Tagolnunk kell 
a mondandónkat, hogy értelmi egy-

ségeket alkossunk, és kiemelhessük, ami fontos. A jó előadó nem fél a szünetektől, 
hiszen nem „fölolvas”, hanem magyaráz valamit. A szünet a tagoláson kívül lehe-
tővé teszi, hogy a tekintetünkkel megfigyeljük a hatást, a visszajelzéseket. Ha nem 
vagyunk biztosak a mondandónkban, időhúzó szüneteket tartunk, amikor pedig za-
varban vagyunk, inkább rövidül a szünet. Mindkét eset ismerős lehet neked is szóbeli 
felelésekből. Ha felkészültél, elegendő levegőd van, és koncentrálsz a téma kifejtésére 
– egyenletesebben fogsz tudni beszélni is.

Kossuth Lajos kiváló szónok volt. Szerinted miért?

Lapozd fel irodalomkönyvedet! Válassz ki kedvenc 
irodalmi művedből egy részletet! Olvasd fel megfelelő 
hengerővel, hangsúllyal!
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 Gondolatgyűjtő

A beszéd hangzó eszközei a nyelvi jelekkel együtt közvetítik az érzelmeket és beszéd-
szándékot, vagyis az üzeneteteket. A beszédhangunk magassága és a hangszín velünk 
született tulajdonságunk. A hangerő jól hallhatóvá, a hangszín- és hangmagasságváltás 
változatossá teszi beszédünket. Beszédtempónk (a beszédsebesség és a ritmus) megvá-
lasztásával és váltogatásával szintén hozzájárulunk a megértéshez. A beszédszünet segíti 
az értelmi egységek tagolását. A normál beszédtempó könnyíti a megértést, mert lehető-
vé teszi, hogy minden magánhangzó teljes értékű legyen, ami a magyar nyelv egyik sajá-
tossága.

FELADATOK

1.   Játsszátok el páronként, mit üzen egy-egy belépőnek a Tessék bejönni! fel-
szólítás ordítva, suttogva vagy lefojtott hangon, a szokásosnál mélyebb és 
magasabb hangszínekkel, gyorsítva és lassítva! 

  Értelmezzétek a belépő fél reakcióját, és rendszerezzétek, milyen mellékjelentést 
kapott egy-egy mondat! Értékeljétek közösen a megoldásokat!

3.   „Végtelenített hangfelvétel.” Válasszatok karmestert az osztályban, és játsszátok 
el a következő kórusjátékot. Mindenki folyamatosan, egy ritmusra sorolja a hét 
napjait (hétfő, kedd…), miközben a karmester egyértelmű jelekkel hangosabb és 
halkabb előadást kér a legváratlanabb váltásokkal. Vigyázat, fel ne boruljon a kó-
rus rendje!

3.   Egyéni verseny A leghatékonyabb edző/tanár/orvos címért
  Miként vennéd rá a vonakodó gyerekeket arra, hogy a kérésedet, utasításodat tel-

jesítsék anélkül, hogy kiabálnál?
 a) Kezdő úszótanítványod nem mer fejest ugrani.
 b) A félénk tanuló nem tud belekezdeni a feleletébe.
 c) A kisgyerek nem akarja bevenni az orvosságot, nem hajlandó kinyitni a száját.

Érdekesség    Előfordulhat, hogy a szülőhelyeden másféleképpen ejtik a hangzók 
hosszúságát, mint ahogyan A magyar helyesírás szabályai című könyvben vagy annak 
a digitális változatában jelölik. Nyugodtan beszélj továbbra is a megszokott módon 
a környezetedben, de érdemes megtanulnod a szabályzatban leírt változatot is. Így 
az időtartam tudatosítása segítségedre lesz a helyesírásban, ami mindenkire érvényes.
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