A fônév – a tulajdonnevek helyesírása
Személynevek, állatnevek, földrajzi nevek

Olvasd el a mondatokat! Húzd alá és írd ki a tulajdonneveket a füzetbe!
Figyelj!
A tulajdonneveket nagy kezdôbetûvel írjuk!
Magyarország Európában, annak csaknem a közepén fekszik, a Duna és
a Tisza folyók mentén. Fôvárosa Budapest. Hazánkat a Duna két részre
osztja. A folyamtól nyugatra a Dunántúl, keletre pedig az Alföld terül el.
Laci és Tamás már többször utazott csónakon és hajón. Legtöbbször velük
tartott két kutyájuk, Néró és Foltos is. A Dunán eljutottak Mohácsig is.
Útközben ﬁgyelték a part menti városokat, falvakat.
Az elôzô feladat tulajdonneveit írd a megfelelô helyre!
Személynév:
Állatnév:
Földrajzi név:
Figyelj!
Az országok, városok, falvak, földrészek, folyók, tavak, hegyek, hidak, utcák, terek stb
neveit földrajzi neveknek nevezzük!
Olvasd el, és csoportosítsd a tulajdonneveket! Kinek mi a neve?
Mátyás, Miskolc, Kormos, Balaton, Petôﬁ Sándor, Szeged, Ráró, Csilla, Vuk,
Erdély, Micimackó, Zelk Zoltán, Bükk, Bodri, Eger, Eszter, Villám
Személynév:
Állatnév:
Földrajzi név:
Mondj mondatokat a tollbamondás szavaival! Ötöt írj is a füzetedbe!
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Írd be a hiányzó nagybetûket a személynevekbe! (S, Sz, Z, Zs, D)
___uzsanna, __énes, ___ilvia, __orottya, __oltán, __ára, __ávid, __óﬁa,
___igmond, ___abolcs, __oma, ___olt, ___ilárd, __ita, __omonkos, ___onja,
__alma, ___ilveszter, __aci, ___ombor, __alamon, __énes, __ilveszter, __óra
Írd le az elôzô feladat neveit csoportosítva!
Lánynév:

Fiúnév:

Olvad el! Az állatoknak is lehet saját nevük. Az állatnevek gyakran kifejezik az állat
külsô vagy belsô tulajdonságát. Kösd össze a neveket a megfelelô képekkel!

Hosszúlábú Gedeon

Bölcs Dániel

Mekk Elek

Tüskéshátú Sámuel

Ravaszdi Rudi

Ugri Misi

Ordas Olivér

Nagyfülû Elemér

Gyûjtômunka! A könyvekben és ﬁlmekben szereplô állatoknak is gyakran van saját
nevük. Gyûjts minél több ilyen állatnevet, és írd a füzetedbe!
Írd be a hiányzó nagybetûket a földrajzi nevekbe! (N, Ny, S, Sz, M)
___íregyháza, __agyarország, __agyszalonta, __ümeg, __ándorfehérvár,
__iskolc, __ohács, ___ombathely, __agycenk, ___ékelyudvarhely, __átra
Írd le az így kapott neveket a füzetbe!
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Fejezd be a megkezdett mondatokat a megfelelô tagmondattal!
Gyorsan meggyógyultam, mert
Új kabátot kaptam, mert
Elmegyek a szemészetre, mert
Tegnap vettem egy új sálat, mert
Kimosom a ruhám, mert
Szomorú lettem, mert
... elromlott a számítógépem.
... a régit kinôttem.

... rendesen szedtem a gyógyszert.

... ráömlött a kakaó.

... sokat fáj a szemem.

Pótold a szó végén a magánhangzót! Másold le a kiegészített szavakat a füzetedbe! (ó,ô)
haj__, felh__, ors__, leveg__, eserny__, kuck__, terít__, von__, erd__,
mesél__, aut__, kors__, tekn__, szajk__, zuzm__, fürd__, visk__,
tûzhány__, tusk__, tepert__, holl__, kend__, rózsabimb__, mesél__
Olvasd el megfelelô hanglejtéssel a szavakat, és egészítsd ki a mondatokat!
Figyelj!
A magánhangzók hosszúságának változása a szó jelentésének változását is okozhatja.
irt – írt,

zug – zúg,

örökre – ôrökre,

kor – kór,

tör – tôr

A barátnôm tegnap hosszú levelet _____________________. Nagypapa a
kertben gyomot _________________. Hol van itt egy csendes ______________?
A hûtôgép nagyon ______________________. A ﬁúk ______________________
emlékezetükbe vésték ezt az izgalmas kalandot. Nehéz és hosszú éjszaka
vár az ______________________. A _____________________ veszélyes fegyver.
Nagyapó diót ____________. Szervezetemet megtámadta a ______________.
Dédnagymamám elmúlt nyolcvanéves. Ez már nagy ____________________.
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Az ige

Igeidôk – jelen és múlt idô
Keresd az igéket a mondatokban! Húzd alá kékkel!
Evés elôtt mindig megmosom a gyümölcsöt.
Tegnap hosszú idôre elutazott a legjobb barátom.
Nagypapám mindig megemeli a kalapját, mikor a szomszédoknak köszön.
A gyerekek nagyon várják a Mikulást.
Végre leesett az elsô hó!
Télen mindig elmegyünk a hegyekbe síelni.
A favágók kivágták a legmagasabb fát.
A nyuszi örült, mert végre megtalálta a fülbevalóit.
Mindennap olvasok a kedvenc könyvembôl.
Csoportosítsd az aláhúzott igéket!
Már megtörtént

Most történik

Olvasd el a következô részletet!
Hirtelen megeredt az esô. Ijedten látta a kisegér, hogy
a háza elôtti árok is megtelt vízzel. Sírni kezdett. A
sírásra odarepült a cinege, a veréb, és odaugrált a béka
is. Segítettek neki. Együtt átfektettek egy vastag faágat
az árkon. Így a kisegér biztonságban eljutott egészen a
háza kapujáig. Boldogan integetett onnan a barátainak.
Válaszolj a kérdésekre!
Miért ijedt meg a kisegér?
Kik segítettek neki?
Hogy jutott a házába a kisegér?
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Írj igéket! Töltsd ki a táblázatot a képek alapján!

Régen történt: múlt idô

Most történik: jelen idô

Írd át színessel a múlt idejû igék szóvégi toldalékát! (t,tt)
Jegyezd meg!
Ha a cselekvés most megy végbe, ha valami most történik, az igét jelen idôben
használjuk. A jelen idônek nincs jele.
Ha valami régen, tegnap, ezelôtt történt, az igét múlt idôben használjuk.
Jele: -t, -tt.
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Kösd össze a hasonló jelentésû igéket!
dörmög
árulkodik
bóbiskol
viccel
menekít

panaszkodik
mókázik
szöktet
szundít
brummog

csüng
dacol
kopog
ﬁrtat
hámoz

zörög
érdeklôdik
pucol
lóg
ellenszegül

Az elôzô feladat igéivel mondj egy-egy mondatot! Négyet írj is le!

Állítsd betûrendbe a felsorolt igéket! Írd le!
mesél, sétál, ásít, zokog, tanul, olvas, ﬁzet, ültet, köszön

dörmög, kullog, cincog, vágtat, szaval, cammog, zümmög, csalogat

tréfál, brekeg, prüszköl, frissít, próbál, strandol, krákog, drukkol

A diktálás után leírt igékben írd át színessel a hosszú mássalhangzókat!
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