
Is mé tel jünk! A han gok és a szó ele mek

Mon do ga tó
a) Ol vasd fel az aláb bi mon dó kát! Mi ért nincs jóked ve a med vé nek? 
b) Mu to gasd el a vers tar tal mát sza vak nél kül!

Sze gény med vét meg fog ták,
Tán col ni ta ní tot ták.
Dinnyeg-dunnyog a med ve,
Nincs sze gény nek jó ked ve.

Szó ke re sô
Írj olyan sza va kat a vers bôl, ame lyek meg fe lel nek a meg ha tá ro zá sok nak!

egy ma gán hang zó van ben ne: ______________________________________________

hosszú ma gán hang zós, két szó ta gú: _________________________________________

hosszú más sal hang zó van ben ne: ___________________________________________

más kép pen ír juk, más kép pen ejt jük: _________________________________________

négy szó tag ból áll: ______________________________________________________

Hang ke re sô
a) Ol vasd el a szö ve get! Húzd alá azt az összetett szót a szövegben, ame lyik meg ne ve zi
a fô sze rep lô ket!

b) Keretezd be a képen az aláhúzott szóhoz tartozó alakot!

A 20. szá zad ban még jár ták az or -
szá got a med ve tán col ta tók, akik lán -
con ve zet ték vé gig az ál la to kat az
or szág úton. Ami kor a fa lu ba ér tek,
éne kel tek, dünnyög tek a med ve tánc -
hoz. Az is elô for dult, hogy dob per -
gés re tán col tat ták a med vét. Az
asszo nyok ad tak ne kik ételt és italt.

c) Írd le cso por to sít va, mi lyen hang zók ból épül föl a szö veg ben alá hú zott szó!

MA GÁN HANG ZÓK MÁS SAL HANG ZÓK

________________________       __________________________________________

________________________       __________________________________________

________________________       __________________________________________

________________________       __________________________________________

d) Egé szítsd ki a cso por to kat to váb bi ma gán hang zók kal és más sal hang zók kal be tû rend ben!
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Be tû rend ben
Je löld szám mal – 1-gyel vagy 2-vel –, hogy me lyik szó van elôbb a szópárok tag jai kö -
zül a be tû rend be so ro lás sza bá lyai sze rint!

ma ci – med ve Med ve Ta más     – med ve talp méz     – me zô

tán col – tyu haj! ba rát sá gos – bar lang du ru zsol – dünnyög

Szó ele mek
a) Húzd alá a tol da lé kos sza va kat a med ve tán col ta tók ról szó ló szö veg ben!
b) Ka ri kázd be a tol da lé ko kat a tol da lé kos sza vak ban! 
c) Írj olyan tol da lé kos sza va kat a szövegbôl, ame lyek a kér dés re fe lel nek!

Össze tett sza vak
Gyûjtsetek olyan össze tett sza va kat, ame lyek nek a med ve szó az elô tag juk vagy az utó -
tag juk! Je löljétek vo nal lal az elô tag és az utó tag ha tá rát!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Já ték
a) Be széljetek csak ma gán hang zók kal! Fo gal mazzatok egy-egy mon da tot a meg adott
hely ze tek hez csak ma gán hang zók kal! Tár sa itok ta lál ják ki, hogy mit mon dtok!

• Mit mon dasz, ha vé let le nül rá lépsz va la ki nek a lá bá ra?
• Mit mon dasz, ha vé let le nül meg löksz va la kit?
• Mit mon dasz, ami kor éhes vagy?
• Mit mon dasz, ami kor szom jas vagy?
• Mit mon dasz, ha ven dég ség ben sót lan nak ér zed a le vest?
• Mit mon dasz, ha nem sze re ted azt a sü te ményt, amellyel kínálnak?
• Mit mon dasz, ha jól lak tál? 
• Mit mon dasz, ha íz lett az ebéd?

b) Játsszátok el a képen látható jelenetet!
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Kik? _____________________________   

Hol? _____________________________

Mi hez? ___________________________

Mit? _____________________________

Ho vá? ____________________________

Mi re?  ____________________________

Em lék szel?

• a ma gán hang zók
• a más sal hang zók
• a be tû rend
• a szó ele mek: a szó tô és a tol da lé kok
• az össze tett sza vak



Is mé tel jünk! A fô név

Mon do ga tó
a) Ol vasd fel a rig must! Kösd össze a verssorokat a képekkel!
b) Szá mold meg és nevezd meg, me lyik szó faj ból ta lál ha tó a leg több a vers ben!

Szep tem ber szép em ber,
no vem ber csúf em ber,
de cem ber rossz em ber.

Né pi mon dó ka

Je les na pok
a) Ol vasd el, mit írt Csí kos szep tem ber hó nap je les nap ja i ról!
b) Húzd alá a fô ne ve ket a szö veg ben!

Szep tem ber 1. Egyed nap ja
Ek kor áll nak szol gá lat ba a ju há szok, a pász to rok, a kon dá sok és a szám adók. Meg kez -
dô dik a szô lô érés. Hí res szô lô ter mesz tô vi dé ke ink To kaj és Ba da csony.

Szep tem ber 5. Lô rinc nap ja
A ha gyo mány sze rint a sza bad ban für dés utol só nap ja. Et tôl a nap tól már nem ízes a 
dinnye és a kör te. Ek kor már a kí gyó is be bú jik od vá ba. Idô jós ló nap is, mert ha ek kor
szép idô van, hosszú lesz az ôsz.

c) He lyet te sítsd a kö vet ke zô sza va kat  ro kon ér tel mû fô ne vek kel a két szö veg ben!

szol gá lat,           vi dék,           ha gyo mány,           sza bad

A fô ne vek faj tái
Írjatok köz ne ve ket és tu laj don ne ve ket a két szö veg bôl!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A tu laj don ne vek faj tái
Töltsd ki a táblázatot! Írd be a tu laj don ne vek faj tá it!
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Szélvész RáróSzélike

Széllovasok LapjaSzéllovas Emlékérem

Szél-hegy

Tejút Szellô szappan

Széllovasok Szövetsége

A tulajdonnevek fajtái



Mi il lik a vers be?
Egé szítsd ki Kányádi Sán dor ver sét a zá ró jel ben meg adott fô ne vek tol da lé kos alak já val!
Segít a rajz! 

El fúj ta a szél a napot…

El fúj ta a szél a na pot,

be a __________ (fel hô) sû rû jé be,
haj la do zik a vén er dô,
úgy tesz, mint ha jô dö gél ne.

De ha a szél úgy akar ja,
már is for dul, mint ha men ne,

__________ (le vél) hát ra hagy va

ka pasz kod na föl a __________ (hegy).

Mint ha jön ne, mint ha men ne,
mint ha vin ne, mint ha hoz na:

de ne héz is az __________ (er dô),
mi kor a szél kor má nyoz za.

Kányádi Sán dor

Szó gép
a) Pró báld ki, hogy mely tol da lé ko kat le het hoz zá kap csol ni a meg adott fô ne vek hez!
Húzd át pi ros sal azo kat a tol da lé ko kat, ame lyek nem kap csol ha tók fô nev ekhez!

b) Fog lalj mon dat ba há rom tol da lé kos fô ne vet!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Fô név vagy mel lék név?
Bi zo nyítsátok pél da mon da tok kal, hogy a kö vet ke zô sza vak le het nek fô ne vek és mel lék -
ne vek is!

szél há mos,           vén

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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hegy nap

Ba da csony szô lô

le vél To kaj

-k -ban, -ben -bb,   -re

-t -val, -vel -ig

-i -vá, -vé -szor, -ször

5.

6.

7.
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Is mé tel jünk! A fô ne vek he lyes írá sa

Mon do ga tó
a) Mond já tok rit mu so san a ki szá mo lót!

Ki men tem én a szô lô be
szô lôt csi pe get ni,
utá nam jött édes apám
hát ba ve re get ni.

Ki sza lad tam a ná das ba
sí pot csi nál gat ni
az én sí pom így szól: di-dá-dú,
te vagy az a nagy szá jú!

Nép köl tés

b) Jelöld meg, hogy melyik versszak tartalmát mutatja be a rajz!
c) Húzd alá a fô ne ve ket a szö veg ben! Ne vezd meg, mi lyen faj ta fô ne vek!
d) Má sold le a fô ne ve ket a szö veg bôl úgy, hogy vá laszd el ôket min den le het sé ges he lyen!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ra gos fô ne vek
Írd le a meg adott fô ne vek tol da lé kos vál to za tát!

síp + -val = _______________________ must + -vá = _______________________

édes apám + -val =  _________________ bor + -vá = _______________________

Kis asszony nap ja
a) Ol vassátok el, mi rôl hí res ez a nap! Húzzátok alá a fô ne ve ket a szö veg ben!

Szep tem ber 8. Kis asszony nap ja
Ha rit ka sze mû esô esett ezen a na pon, esôs idôt jó sol tak. Ha tisz tán kelt a nap, azt
mond ták az em be rek, hogy Szûz Má ria rin gat ja a kis Jé zus kát. Az Ipoly fo lyó men tén az
asszo nyok fel men tek a kö ze li domb ra a fel ke lô na pot néz ni. Azt hit ték, hogy meg lát ják
ben ne Má ri át. A pe resz lé nyi em be rek úgy vél ték, ezen a na pon gyü le kez nek a fecs kék,
hogy fel ké szül je nek a hosszú út ra. E na pon a gaz dák meg szen tel ték a ve tô ma got. Szep -
tem ber 8-án ti los volt a fo nás, a meg érett di ót le kel lett ver ni a fá ról.

b) Ke ressetek pél dá kat a szö veg bôl a meg adott fô ne vek re! Egé szítsétek ki a fel so ro lást
a He lyes írá si gya kor ló so rok cí mû fe je zet bôl!

tu laj don név: ___________________________________________________________

t ra gos fô név: ___________________________________________________________

hosszú ó, ô a fô név vé gén: ________________________________________________

ly-os fô név: ____________________________________________________________
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Mi nek a ne ve?
Egé szítsd ki a tu laj don ne ve ket kez dô be tû k kel! Ne vezd meg a tu laj don ne vek faj táját!

__adacsony, __ôlôtermesztôk __gyesülete, __ôlô-__omb, __innyetermesztôk __apja,

__eptember __égén, __ent __ôrinc-__egy, __ecske __tca, __aci__ajt

Já ték
Játsszá tok el az Or szág, vá ros ne vû já té kot! Ír ja tok öt perc alatt mi nél több tu laj don ne -
vet a ki vá lasz tott kez dô be tû vel a táb lá zat ba! Szá mol já tok ki a Mon do ga tó val, hogy ki
mond ja a kez dô be tût!

Föld raj zi ne vek
Má solj le egy be írt, kö tô je les és kü lön írt föld raj zi ne ve ket a He lyes írá si gya kor ló so rok
cí mû fe je zet bôl!

Egy be írt ne vek: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kö tô je les ne vek: ________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kü lön írt ne vek: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

Egy szer fô név, más kor mel lék név
Fog laljátok mon dat ba a ma gyar szót úgy, hogy az egyik mon dat ban fô név, a má sik mon -
dat ban mel lék név le gyen!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Hí res em ber ne ve Állatnév Földrajzi név Csillagnév

Cím Díj neve Márkanév

Em lék szel?
Mit tudsz ró luk?

• a ma gán hang zók és 
a más sal hang zók a szó tô ben

• a tol da lé kos fô ne vek he lyes írá sa
• a tu laj don ne vek he lyes írá sa
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Is mé tel jünk! A név elô és a név utó

Mon do ga tó
a) Ol vasd el né mán a ver set! Mondd el, mit ábrázol a rajz! 
b) Húzd alá a név utó kat és a név elôt a szö veg ben!
c) Ol vasd fel a ver set! Fi gyeld meg, hogy hang sú lyo sak-e a név utók és a név elô!

Györök Tal pad Tal pad Fe dél
fö lött alatt alatt az éj
hi deg öreg öreg fe jed
zi zeg be rek be rek fe lett.

Jankovich Fe renc: Örök ség

d) Nézd meg az ér tel me zô szó tár ban, mit je lent a be rek szó!

Ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan?
a) Jósoljátok meg a kép alapján, hogy mirôl szólhat a mese! Majd olvassátok el a szö -
ve get!
b) Egé szítsétek ki a me se rész le tet a meg fe le lô név elôk kel!

c) Fi gyeljétek meg, mi lyen név elôt kap ugyan az a szó a szö veg ben elô ször és má sod -
szor! Fo gal mazzátok meg a sza bályt!
d) Foly tassátok a me sét szó ban!

Fö lös le ges név elôk?
a) Húzd át pi ros sal azo kat a név elô ket a mon da tok ban, ame lyek fö lös le ge sek! 
b) Pó told a hi ány zó név elô ket!
c) Kösd össze, hogy melyik mondathoz tartozik a rajz!

Gyors vo nat az el sô vá gány ról in dul Vár al más ra.
Sza bolcs kör nyé ki al ma a leg hí re sebb.
A Pis ta bá csi a leg hí re sebb gaz da a gyü möl csös ben.
A Pis ta bá csi uno ká ja Hold ra sze ret ne utaz ni.
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Hol volt, hol nem volt, volt

egy szer ____ ki rály. Volt

____ ki rály nak ____ gyö nyö -

rû kert je. ____ kert leg szebb

ékes sé ge ____ arany al ma fa

volt. Ezen ____ al ma fán csi -

lin ge lô arany al mák te rem tek.

____ al má kat azon ban min -

den al ka lom mal el lop ta va la ki.

Ki hir det te ____ ki rály, hogy

an nak ad ja fe le ki rály sá gát,

aki meg tud ja ôriz ni az al má -

kat. La kott a pa lo ta kö ze lé -

ben ____ sze gény em ber.

____ sze gény em ber nek volt

____ ügyes fia. ____ fiú...
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Mi hi ány zik?
Egé szítsd ki a név utó kat a meg fe le lô be tûk kel! Azután másold le a szavakat a füzetbe!

Ma gán hang zó val:

al__l, el__tt, fel__l, kereszt__l, k__vül, mell__l, mög__l, m__lva, nélk__l, __ta

Más sal hang zó val:

ala__, e__ütt, fölö__, he__ett, közö__, me__é, mel le__, mia__, mögö__, irán__

Mit je len te nek?
Vá lo gassatok az elô zô fel adat név utói kö zül, és írjatok há rom-há rom név utós fô ne vet a
táb lá zat osz lo pa i ba! Kap csoljatok más-más fônevet minden névutóhoz!

Ho gyan ír juk?
Má sold le a kö vet ke zô mon da to kat sza vak ra ta gol va! Fi gyelj a kez dô be tûk re is!

AZEMBEREKRÉGÓTAFIGYELIKAZOTTHONUKKÖRÜLÉLÔNÖVÉNYEKETÉS
ÁLLATOKAT.AKISKUNSÁGONAZAKÁCFÁKKÖZÉKELLEMETLEN
SZAGÚECETFÁTÜLTETTEK.ASZAGMIATTALEGYEKELKERÜLTÉKAFÁKALA
TTHÛSÖLÔÁLLATOKAT.AZALMAFÁKATSZILVAFÁVALVÉDTÉKADARAZSA
KELLEN.ASZILVAFAADARAZSAKATMAGÁHOZVONZOTTA. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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He lyet je lö lô név utók Idôt je lö lô név utók Egyéb név utók

Em lék szel?
Mit tudsz ró luk? 

• a név elô faj tái
• a név elô hasz ná la ta
• a név utó
• a név utós fô ne vek he lyes írá sa

4.

5.

6.



Is mé tel jünk! A mel lék név

Mon do ga tó
a) Ol vas sá tok fel a ver si ké ket a ki ej té si je lek nek meg fe le lô en!

Mar csa, Mar csa,

Mit eszik a macs ka?

Ege ret, bo ga rat,

Min den fé le ma da rat.

Marica, kar mol jon meg a ci ca!
Népköltés

b) Ver se nyez ze tek ab ban, ki tud há rom perc alatt több olyan mel lék ne vet le ír ni, amely a
macs kát jel lem zi!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Me lyik a mel lék név?
a) Be szél jé tek meg a köz mon dás ok, szólások je len té sét! Kössétek össze, melyikhez
tarto zik a rajz!
b) Húzd alá a mel lék ne ve ket a köz mon dás ok ban!

Ál mos, mint a macs ka.

Sze mes, mint a macs ka.

Csen gôs macs ka nem fog ege ret.

Ke rül ge ti, mint macs ka a for ró ká sát.

Mi a ro ko na?
a) Gyûjtsetek a sze mes mel lék név vel ro kon ér tel mû mel lék ne ve ket! Írjátok le ôket!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Írjatok az ál mos mel lék név vel el len té tes je len té sû mel lék ne ve ket!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Fo ko zás
Írd le a for ró és a lyu kas mel lék név alap fo kú, kö zép fo kú és fel sô fo kú alak ját!

Alap fok Középfok Felsô fok

1.

2.

3.

4.
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Má ria nap ja
a) Húzd alá a mel lék ne ve ket a szö veg ben! 
b) Ka ri kázd be azo kat a mel lék ne ve ket, ame lyek ben a szó tô höz va la mi lyen tol da lék kap -
cso ló dik!

Szep tem ber 12. Má ria nap ja
A ma gyar ság ked ves ôszi ün ne pe Má ria nap ja. Szá mos vi dé ken ma is ek kor tart ják a bú -
csút. Ilyen kor meg hív ják a tá vo li ro ko no kat, és jó ízû le ves sel, fi nom ka csá val, édes ka -
lá csok kal kí nál ják ôket. Hí res tánc mu lat sá go kat ren dez nek, aho vá a kö ze li fal vak ból is
vár ják a ven dé ge ket. Han go san vi gad nak reg ge lig a szé pen fel dí szí tett kul túr ház ban.

c) Má sold le a tol da lé kos mel lék ne ve ket a szö veg bôl!

______________________________________________________________________ 

Fô név bôl mel lék név
Írd le az aláb bi fô ne vek -i kép zôs alak ja it!

Mi lyen a jó tan könyv?
Gyûjtsetek olyan mel lék ne ve ket, ame lyek a jó tan köny vet jel lem zik!
Írjatok fel sô fo kú mel lék ne ve ket is!

Já ték
a) Ta láljatok ki egy olyan té vé rek lá mot, amely ben va la me lyik tan köny ve teket aján l já -
tok! Vá lo gassatok mel lék ne ve ket a rek lám szö veg be az elô zô fel adat ból!
b) Adjátok elô a té vé rek lá mot!
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Eu ró pa + -i = _______________________

Ti szán túl + -i = ______________________

víz + -i =  __________________________

Mát ra + -i = ________________________

Sze ged + -i = _______________________

út + -i =  ___________________________

Em lék szel?
Mit tudsz ró luk?

• a mel lék név je len té se
• a mel lék név fo ko zá sa
• a mel lék ne vek he lyes írá sa

5.

6.

7.

8.




