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A melléknév

Olvasd el! Írd ki a tulajdonságot jelentô szavakat!

piros, úszik, kemény, kisfiú, kimegy, éles, pettyes, katona, játék, komolytalan,
sûrû, tiszta, éjszaka, mesél, komoly, páholy, hosszú, szappan, hatalmas, kert, 
parányi, fiú, nappal, egészséges, szekrényben, hajlékony, kabátot, óriás, föld,
csúszós, kék, terebélyes, okos, reggeli, ûrhajó, gyors, csinos, csupor, almafa, 
jószívû, csíkos, szaladgál, sovány, Péter, kemence, illatos, lyukas, tányér, víz

Jegyezd meg! Az élôlények, élettelen dolgok tulajdonságát megnevezô szavakat 
melléknévnek nevezzük. Kérdése: Milyen? Melyik? Mekkora?

Kösd össze az ellentétes jelentésû mellékneveket! (sötét világos)

rövid széles fáradt olcsó
vizes koszos erôs buta 
tiszta                       hosszú sovány gyenge
keskeny könnyû okos kövér
nehéz száraz drága kipihent

Válassz ki két ellentétpárt, és írj mindegyik melléknévvel egy-egy mondatot! Összesen 
négy mondat legyen!
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Állítsd betûrendbe az alábbi mellékneveket!

jó, gyors, mély, lágy, szép, agg, víg, rossz, vén, nagy, víg, szép, friss

vastag, felhôs, rövid, sötét, kemény, vékony, sima, finom, gyenge

goromba, csalafinta, izgalmas, divatos, zsugori, csodálatos, türelmes

buta, boldog, békés, bátor, bôkezû, bolondos

Gyûjts minél több melléknevet!

Milyen lehet egy ruha?

Milyen lehet egy film?

Milyen lehet egy elefánt?

Milyen lehet egy virág?
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Olvasd fel helyes hanglejtéssel a következô meserészletet!

– Rendben, próbáljuk meg hát, és kívánj valamit!
– Ó, bárcsak egy rôfös kolbász kerülne ide!
Abban a szempillantásban a kéménybôl leereszkedett egy 
nagy lábos, a lábosban pedig egy rôfös kolbász volt szépen 
összetekeredve.
– Látod, hogy igazam volt? – mondta az ember.
Elôvette a pipáját, és teletömte. Benyúlt a tûzbe, hogy 
szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül, hogy a lábos 
fölborult. Az asszony elkezdett lármázni. 
– Jaj, de ügyetlen kend! Bárcsak az orrára nône ez a kolbász!

Karikázd be és írd ki a szövegbôl a múlt idejû igéket! Segíthet az elôzô félév anyanyelv 
könyvének 54. oldalán található magyarázat.

Húzd alá a szövegben és másold is le az asszony kívánságait! Írd át színessel a mondat-
kezdô nagybetût és a mondatvégi írásjeleket!

Figyelj! A mondatokat nagy kezdôbetûvel kezdjük, és a végére írásjelet teszünk.
Az óhajtó mondat végére felkiáltó jelet (!) írunk.

Olvasd el az Az okos parasztlány címû mesét! (Olvasókönyv 10. oldal)
Hogyan siránkozott a szegény paraszt a börtönben? Keresd meg, és írd ki!

Írd át színessel a mondatvégi írásjelet!

Neked milyen kívánságaid vannak? A megkezdett mondatok befejezésével írj le kettôt!

Bárcsak !

Olyan jó lenne, ha !
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Magánhangzóra végzôdô melléknevek

Olvasd el a mellékneveket! Színessel írd át a szóvégi magánhangzókat!

lassú, gyönyörû, sûrû, nagyszerû, egyszerû,  ifjú, keserû, szigorú, jókedvû, 
jóízû, hosszú, szomorú, felsûfokú, gömbölyû, bôkezû, savanyú, könnyû, 
karcsú, szörnyû, iszonyú, domború, bárgyú, forró, jó, apró, olcsó, bordó, 
csillogó, önálló, bô, kötekedô, vakmerô, ôszülô, aranyhajú

Egészítsd ki! A melléknevek végén az -ó, -ô és az ú, -û mindig .

Fejezd be a mondatokat az elôzô feladat mellékneveinek segítségével!

Ami nem cifra, az .

Aki nem morcos, az .

Aki nem pocakos, az .

Ami nem drága, az .

Ami nem gyors, az .

Aki nem vidám, az .

Aki nem irigy, az .

Aki nem gyáva, az .

Aki nem engedékeny, az .

Ami nem rövid, az .

Ami nem szûk, az .

Ami nem ritka, az .

Az elsô feladat fel nem használt szavaival mondj mondatokat!
A diktálás után leírt szavak helyesírását ellenôrizd a Magyar helyesírási szótár segítségé-
vel! A hibákat radírozd ki, és írd le hibátlanul!
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Gyakoroljunk!

Mit fejeznek ki a következô mondatok? Írd a mondatok után a megfelelô kifejezéseket! 
Tedd ki a mondatvégi írásjeleket is!

bosszúság, fájdalom, csodálkozás, ijedtség, felháborodás, öröm, aggodalom

Úgy érzem, lázas vagy__

De ügyes lett ez a fiú__

De jó, hogy eljöttél__

Már megint elém tolakodott__

Jaj, egy idegen kutya van az utcán__

Ó, már megint elhagytam a tollamat__

Jaj, nagyon fáj a fülem__

Olvasd fel a mondatokat az érzéseket, indulatokat kifejezô hangsúllyal!
Másolj le három mondatot! Írd át színessel a mondatkezdô nagybetût és a mondatvégi írásjelet!

Írj felkiáltó mondatokat! Úgy közöld a következô eseményeket, hogy azok kifejezzék 
az érzéseidet! Alkalmazd a hurrá, jaj, de, hû, juj szavakat!        
Megkarmolt a cicám.            Juj, megkarmolt a cicám!

Holnap kirándulni megyünk. 

A barátod beteg lett. 

Elromlott a televízió. 
      
Figyelj! A mondatokat nagy betûvel kezdjük, és a felkiáltó mondat végére felkiáltójelet 
(!) írunk.
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Bôvítsd a mondatokat a kérdésekre válaszoló szavakkal! Írd le a füzetedbe!
Válaszolj a kérdésekre a szavak toldalékos alakjával! Töltsd ki a táblázatot!

Mi? Mivel?

ceruza

daráló

mese

labda

fésû

gereblye

kanna

tû

cérna

dinnye

A Mivel? oszlop szavaival mondj mondatokat! Hármat írj is le a füzetedbe!

Pótold a hiányzó betûket! (ly, ny)

moso___, mozdo___, karva___, verse___, szemé___, ___uk,   

ke___ér, seregé___, ko___ha, petrezse___em, ___alóka,  

kö___vespolc, szabá___, gereb___e, ___aklánc, pá___audvar,  

szivárvá___, he___esírás, pecse___e, bo___gó, akadá___,  

agglegé___, dato___a, ___úl, nyava___a, fogo___, a___anyelv,  

cigá___kerék, kese___û, ___aralás, kopo___a, csipkeszegé__

Írd ki az ly-os szavakat a füzetedbe! Mondj velük mondatot!
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Keresd meg a betûrácsban megbújó 18 keresztnevet! Írd le ôket csoportosítva!

Z Ó M A R T I N Û K

S H Á N R E B E H I

O V T N Ó R A L M N

L C É A L G I K U G

T I A C M C S A B A

O L G A Á S U T E K

V D R É R I T A A Ú

Z I T A K L O Y N P

Á K O S E L É I M Á

Í Ó Y O V A N T A L

Lányok:

Fiúk:
  

Olvasd el az olvasókönyved 40., 42. oldalán található ismeretterjesztô szövegeket! Gyûjts 
tulajdonneveket! Írd ki a személyneveket és a földrajzi neveket az olvasmányból!

Személynevek: 

Földrajzi nevek: 

.

.

.

.
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Keresd a párját! Kösd össze a rokon értelmû igéket!

horgászik bujdosik sántít szöktet
fotózik pityereg szundít kéreget 
bírságol mókázik fut koplal
rejtôzködik fényképez menekít száll
didereg pecázik koldul alszik
sír büntet böjtöl biceg
viccel vacog repül szalad

Mondj mondatokat a szópárokkal! Négyet írj is le! Pl.: Aki koldul, az kéreget.

Írd le a következô mondatokat, mintha a múltban történt volna!

Figyelj! A múlt idô jele a -t vagy a -tt.

Most történt Régen történt

Vastag hótakaró fedi a földet. Vastag hótakaró fedte a földet.

A madarak dideregnek.

A gyerekek etetik ôket.

Végre elolvad a hó!

Kinyílik a hóvirág.

Sokat süt a nap.

Egy ôz fut át az úton.

Írd át színessel a múltidô jelét!
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