
42

A levél

Olvasd el!

Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől!

Kérj a szüleidtől egy hivatalos levelet, és olvasd fel társaidnak! Figyeljétek meg a megszólítást, 
a témakört, a hangnemet, az elköszönést, az aláírást! 

Olvasd el! Húzd alá zölddel azokat a fordulatokat, amelyek csak magánlevélben fordulhatnak elő!

Milyen bizalmas dologról írnál nekik? Írj mindegyikhez legalább két témát!

A szüleidnek: 

A barátodnak: 

Az osztálytársadnak: 

Az edződnek: 

Olvasd el!

A kapcsolattartás gyakori eszköze a levél, amely zárt üzenet, így a bizalmas 
adatok közlésére is alkalmas. A levéltitok megsértése bűntett. A levél tartal-
maz a téma kifejtésén kívül megszólítást, elbúcsúzást, dátumot és aláírást. Van 
hivatalos és magánlevél. 

Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől!

Kérj a szüleidtől egy hivatalos levelet, és olvasd fel társaidnak! Figyeljétek meg a megszólítást, 

Olvasd el! Húzd alá zölddel azokat a fordulatokat, amelyek csak magánlevélben fordulhatnak elő!

Milyen bizalmas dologról írnál nekik? Írj mindegyikhez legalább két témát!

Tisztelt Vásárló!   Emlékszel, ugye?    Drága Anyukám!   Szia!   Puszi: 
Tisztelettel:     Üdvözlettel:        Üdv:  Szevasztok!      Sokszor gondolunk Rád! 
Hívj fel, ha tudsz!      Kérjük, jelezze!     Amennyiben a következőket tapasztalja...
Tegnap is fájt a fejem.          Nagyon jó lenne már találkoznunk!          Kedves Lilla!  
Kérjük, fáradjon be az irodánkba!       Szólj, ha van valami!       Előző levelünkben...
Bizonyára elkerülte a fi gyelmét!       Helló, Tomi!        Nem igazán érdekel a dolog. 
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Keress az olvasmányaidban levelet! Olvasd el, majd mesélj róla a következő szempontok alap-
ján! (hivatalos, magánlevél, a feladó és a címzett kapcsolata, a levél hangneme, 
megszólítás, a levél témája, elköszönés, aláírás, humoros-e stb.)

Írj egy hivatalos levelet vállalatod nevében a takarítóknak! Ügyelj az udvariassági és helyesírási 
szabályokra, valamint a hivatalos, személytelen hangnemre!

Írj egy magánlevelet a barátodnak! A levél témája a közös túrázás legyen! Ügyelj az udvarias-
sági és helyesírási szabályokra, valamint a baráti, személyes hangnemre! Próbálj humoros leve-
let írni!

Olvasd el újra a Fekete ország című vers részletét! (13. oldal 8. feladat) Olvasd el úgy is a vers-
részletet, hogy a fekete helyett a mosolygós szót mondod!

Keress az olvasmányaidban levelet! Olvasd el, majd mesélj róla a következő szempontok alap-
ján! (hivatalos, magánlevél, a feladó és a címzett kapcsolata, a levél hangneme, 

Írj egy hivatalos levelet vállalatod nevében a takarítóknak! Ügyelj az udvariassági és helyesírási 
szabályokra, valamint a hivatalos, személytelen hangnemre!

Írj egy magánlevelet a barátodnak! A levél témája a közös túrázás legyen! Ügyelj az udvarias-
sági és helyesírási szabályokra, valamint a baráti, személyes hangnemre! Próbálj humoros leve-

Olvasd el újra a Fekete ország című vers részletét! (13. oldal 8. feladat) Olvasd el úgy is a vers-
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Az írásbeli kapcsolattartás formái

Olvasd el!

Melyik témához melyik kapcsolattartási formát választanád! Írd a megfelelő helyre!

Távirat: 

Képeslap: 

Levelezőlap: 

Levél: 

Számítógépes levél (e-mail): 

Telefonos üzenet (sms): 

Olvasd el!

Az írásbeli kapcsolattartás formája lehet a képeslapon, levélen kívül még a 
levelezőlap, távirat, számítógépes levél (e-mail), telefonon küldött rövid üze-
net (sms) is. Az írásos üzenetek közös tulajdonsága, hogy valamilyen közvetítő 
útján jutnak el a feladótól a címzetthez. Ez a közvetítő lehet például küldönc, 
futár, posta, számítógép, telefon.

Melyik témához melyik kapcsolattartási formát választanád! Írd a megfelelő helyre!

karácsonyi köszöntés, újévi jókívánságok, haláleset, születésnapi köszöntő, 
élménybeszámoló a táborból,  pénz kölcsönkérése,  kórházból való üzenet, késik a 
vonat, nem érsz oda a megbeszélt időre,  baba megszületése,   névnapi köszöntés,   
a nagymamának írt hosszú beszámoló,   tájékoztató  a további feladatokról,    
beszámoló a versenyről,     a farsangi bál időpontja,   megváltozott a túra útvonala,
melyik fi lmet nézzük meg?  mikor legyen a találkozó?  siess haza, mert nincs 
kulcsom!
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Mely alkalmakkor kaphatsz dísztáviratot? Írj néhányat!

Írj magadnak egy dísztáviratot! Címezd meg pontosan, fogalmazd meg a rövid üzenetet!  

Cím: 

Szöveg: 

Küldj a szüleidnek egy rövid telefonos üzenetet (sms-t) a sítáborból, majd ugyanezt a témát írd 
meg képeslapon és levélben is!

Sms szövege: 

Képeslap szövege: 

Levél szövege: 

Olvasd fel társaidnak, majd beszéljétek meg a kapcsolattartási formák közötti lényeges különb-
ségeket!

Mely alkalmakkor kaphatsz dísztáviratot? Írj néhányat!

Írj magadnak egy dísztáviratot! Címezd meg pontosan, fogalmazd meg a rövid üzenetet! 

Küldj a szüleidnek egy rövid telefonos üzenetet (sms-t) a sítáborból, majd ugyanezt a témát írd 

Olvasd fel társaidnak, majd beszéljétek meg a kapcsolattartási formák közötti lényeges különb-
ségeket!

Fogalmazas4.indd   45 2011.06.01.   10:57:16



46

A meghívó

Olvasd el!

Írj egy-egy meghívót a barátodnak és az osztályfőnöködnek! Hívd meg őket a születésnapi ren-
dezvényedre! 
Ügyelj az udvariassági szabályokra (megszólítás, tegezés, magázás, szóhasználat 
stb.)! Figyelj a szöveg tartalmára (meghívás célja, esemény helyszíne, ideje)! Gon-
dolj a szöveg hosszúságára! (Ne legyen feleslegesen hosszú, de ne is maradjanak ki 
lényeges adatok!)

Olvasd el! Írd le azokat az eseményeket, amelyekre hivatalos, tárgyilagos hangnemben íródott 
meghívót szoktak küldeni!
keresztelő, ballagás, lakógyűlés, szülői értekezlet, eljegyzés, alapítványi gyűlés, 
névnapi zsúr, esküvő, sportköri tanácskozás, szilveszteri bál, árubemutató, 
munkahelyi értekezlet, locsolóbál, falugyűlés, játékdélután, tanévnyitó ünnepély

Olvasd el!

A meghívó írásbeli üzenet, amelyben a címzettet tájékoztatjuk a meghívás 
okáról, céljáról, az esemény helyéről, idejéről. A meghívóra is kerül dátum és 
aláírás.

Írj egy-egy meghívót a barátodnak és az osztályfőnöködnek! Hívd meg őket a születésnapi ren-
dezvényedre! 

KEDVES …………….!

Szeretettel meghívlak a születésnapi zsúromra, 

amelyet 2011. május 29-én délután 4 órától tartok.
Jókedvedet feltétlenül hozd magaddal!

      

Dévényi Vera, Budapest, IV., Hosszú utca 123., I. em. 6.

Vera

Olvasd el! Írd le azokat az eseményeket, amelyekre hivatalos, tárgyilagos hangnemben íródott 
meghívót szoktak küldeni!
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Tervezz meghívót a következők szerint!

A meghívás oka: 

A címzett neve: 

A címzett címe: 

Az esemény időpontja: 

Az esemény helyszíne: 

A feladó aláírása: 

A meghívó keletkezésének dátuma: 

A meghívó szövege (baráti kapcsolatban vagy a címzettel): 

Az előző meghívót fogalmazd meg hivatalos formában, tárgyilagos hangnemben is!

Gyűjts rokon értelmű szavakat! 

Barátságos: 

Izgalmas: 

Éhes: 

Drága: 

Tervezz meghívót a következők szerint!

Az előző meghívót fogalmazd meg hivatalos formában, tárgyilagos hangnemben is!

Gyűjts rokon értelmű szavakat! 
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