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1.  Pótold a hiányzó magánhangzókat!

h___gys___g,   t___,   ___rsz___gh___t___r,   f___ly___,

t___ng___r,   v___lgy,   ___rsz___g,   h___gycs___cs
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak segítségével!

múzeumban, faágban, tányéron, mesében, rendelőben

A ________________________ van a lekváros fánk.

A ________________________ van a királyi palást.

A _________________________ szerepelt egy borz.

Az orvosi _______________ kaptam a receptet.

A _______________ akadt el a menekülő állat szarva.

könyvben, fasírtban, spájzban, füstben, kertben

Tavasszal sok munka van a __________________ .

Sok érdekes mese van a _________________ .

A __________________ darált hús szokott lenni.

A nagy _________________ megfájdult a fejem.

A _____________________ vannak a befőttek.
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1.   Mondd a rajzok nevét szótagolva! Tapsold le! Rajzolj annyi karikát 
mindegyik alá, ahány szótagból áll!

2.   Írd le a füzetedbe a szavakból a magánhangzókat a példa alapján! 
termosz = eo, csont = o, pirula = iua, búzavirág = úaiá

termosz csont pirula búzavirág

    

kötőtű könyv ablakpárkány

    

belépőjegy varkocs koszorú fánk

    

mazsola csúzli ing bőrönd

    

kereszt cipőkanál matrac babapiskóta

    

kályha
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1.  Gyakorlás

2.   Írd a főneveket a megfelelő helyre!

 

 

 

 

 

 

 

 

füst, paraszt, fasírt, golf, tönk

Étel. Vagdalt vagy darált nyersanyagból készül.   .

Égés közben keletkezik. A levegőben felfelé száll. _____________ .

Labdajáték. A földön lévő lyukakba ütik a pici labdát. __________ .

Fatörzs. Amikor kivágják a fát, ez marad a föld felett. __________ .

A termőföldet műveli. Ebből a munkából él. _________________ .

palack, kürt, szarv, spájz, palást

Ruhadarab. Lefelé szélesedik. Hasonlít a köpenyhez. __________ .

Üveg. Szűk szája és hosszú nyaka van.   .

Hangszer. Rézből készül, billentyűi is vannak.   .

Egy-két emlős állat fején nő. Kemény.   .

Éléskamra.   .
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1.  Írd a főneveket a megfelelő helyre!

2.  Állítsd betűrendbe a felsorolt főneveket!

kert, bank, csont 

Vállalat. A pénzt, az értékeket őrzi, és erre kamatot ad. Pénzt ad 

kölcsön, és erre kamatot kell fizetni.   . 

Testünk része. Kemény, szilárd vázat alkot.   . 

Elkerített rész. Veteményt, virágot ültetnek ide.   . 

pást, könyv, fánk

Összekötött lapokból áll. Az oldalakra vagy kézzel írtak, vagy nyom- 

tattak. Borítója, fedele van.   . 

Sütemény. Kelt tésztából készül. Lekvárral is eszik.   . 

Szőnyeg. Itt vívnak a vívók.   . 

liszt, tárgy, ing, rajz, kert, bank

 

 

 

csont, borz, terv, kürt, maszk, láng, fasírt, ezüst, riport

 

 

 
 
a  á  b  c  cs  d  dz  dzs  e  é  f  g  gy  h  i  í  j  k  l  ly  m 
n  ny  o  ó  ö  ő  p  q  r  s  sz  t  ty  u  ú  ü  ű  v  w  x  y  z  zs 
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1.  Gyakorlás

2.   Húzd alá az igaz állításokat a példa alapján!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötőtűvel kötik a pulóvert.

Koszorúval díszítik a sírt.
A hegedű bútor.
A rakéta nagyon gyors.
A ceruzával írni lehet.
A hajókikötőben sosincs víz.
A csecsemő kicsi gyerek.
Eső után szokott maradni pocsolya.
Reszelővel körmöt is lehet reszelni.
A repülő a víz alatt közlekedik.
A dominóval játszani lehet.
A tüzelővel a kályhában szoktak tüzelni.
Papírból is készülhet legyező.
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1.   Mi volt a kérdés? Olvasd el a választ, és a megfelelő kérdést írd a   
válasz fölé!

 

Vonattal, mert elromlott az autónk.

 

Csak a dominóval, mert Laciék nem szeretik a lépegetős já té ko kat.

 

Ceruzával, mert én azzal szeretek írni.

 

Hegedűvel, mert azzal tudunk csak játszani.

 

Tüzelővel, mert mi kályhával fűtünk.

 

A csecsemőjével, mert van egy kislánya.

MIVEL ÍROD A LECKÉT?
MIVEL VAN TELE A PINCÉTEK?
MIVEL MUZSIKÁLTATOK KARÁCSONYKOR?
MIVEL UTAZTATOK GYŐRBE?
MIVEL JÁTSZOTTATOK DÉLUTÁN?
KIVEL VOLT NÁLATOK A BARÁTNŐD?
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1.  Gyakorlás

2.   Válaszolj a kérdésre a megadott minta szerint!

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi?

rakéta

sütöde

bóbita

gilice

csemege

csigolya

derelye

pecsenye

datolya

kocsonya

kötöde

cinege 

medúza

Mivel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r£a³k`é¢t`á³v£a³l% 
|s¶ü`t`ö}d`é³vœ³l%
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1.   Válaszolj a kérdésekre a megadott főnevek segítségével! Írd le!

2.   Olvasd el!

főkapu, főkötő 

Mi az, amit főbejáratnak is hívnak?  

Mi az, amit fejkötőnek is hívnak?  

derelye, gilice, lóhere 

Mi az, amit lucernának is hívnak?  

Mi az, amit barátfülének is hívnak?  

Mi az, amit vadgalambnak, gerlicének is hívnak?  

heverő, legyező, pocsolya 

Mi az, amit tócsának is hívnak?  

Mi az, amit légkavarónak is hívnak?  

Mi az, amit fekhelynek is hívnak?  

ceruza, pecsenye, legelő  

Mi az, amit sült húsnak is hívnak?  

Mi az, amit írókának is hívnak?  

Mi az, amit mezőnek is hívnak?  

venyige, paróka, levegő

Mi az, amit vendéghajnak is hívnak?  

Mi az, amit szőlővesszőnek is hívnak?  

Mi az, amit légnek is hívnak?  

A lényeges, fontos, fő dolgokat jelölő név a főnév. Élőlények, 
élettelen és gondolati dolgok megnevezésére szolgál. Fontos, meg-
határozó, fő szófaj.
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1.  Gyakorlás

2.   Egészítsd ki a mondatokat a megadott igekötős igék segítségével!

FIGYELJ! Most az igekötő az ige után áll. Külön írjuk őket. 
Például: vásárolta meg.

fogta meg

itta meg

hegyezte ki

adta át

vette fel

kérte el tárta ki

 

 

 

 

 

 

 

 

Józsi nem _____________________________ a labdát.

Piri nem _____________________  a sapkát, és most fázik a feje.

Zoli nem ___________________________________ ki a ceruzáját.

Zsófi nem _____________________  az ajtót, és alig fért be a szék.

Cili nem ___________________ a teát, és most szomjas.

Tomi nem ________________ az üzenetet, pedig megígérte.

Karcsi nem ________________________ senkitől a házi feladatot.
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1.   Csoportosítsd a következő tulajdonneveket!

2.   Szerinted milyen állatnak adták az alábbi tulajdonneveket?

3.   Hogyan kell gondoskodni az állatokról? Beszélgessetek róla!

4.   Rajzold le a kedvenc állatodat!

FIGYELJ! A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.

Tibi, Balaton, Cirmi, Lilla, Károly, Japán, Mérgeske, Rába, 
Kecskemét, Piroska, Ráró, Mátyás

Személynév:

 

 

Földrajzi név:

 

 

Állatnév:

 

 

Csíkoska:  

Brumi:  

Csirip:  

Ravaszdi: 
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1.  Gyakorlás

2.   Egészítsd ki a mondatokat a megadott főnevekkel!

3.   Válassz egy színes ceruzát, és írd át vele a -tól, -től toldalékot a beírt 
szavak végén! Figyelj az ékezetekre!

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELJ! A -tól, -től toldalékban hosszú magánhangzó van.

légytől,  háztól,  hegytől,  máktól

A kutyánk nem megy el a __________________________________ .

Nem tudtam aludni a _______________________ , úgy zümmögött.

A _____________________ nem látszik a tenger.

Megfájdult a hasam a sok __________________ .

méztől, láztól, hídtól

A __________________  már nem messze lakunk.

Finom, édes lett a teám a _____________________ .

A _______________________  rosszul éreztem magam .
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1.  Írd le az adataidat!

2.   Színezd ki a rajzokat különböző színnel! Hány ruhaneműt ismersz 
fel? Írd le!

FIGYELJ! A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Születési idő:  

Születési hely:  

Anyja neve:  

Lakcím, ország:  

A város vagy a falu neve:  

Az utca neve:  

Házszám:  

Apa (gondviselő) neve:  
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Egy-egy szóval válaszolj az alábbi kérdésekre! Például: Mi eshet le 
az ablakpárkányról? Virág.

FIGYELJ! Az egy szóból álló mondat is mondat. Nagy kez dő-
be tű vel írjuk, és a végére írásjelet teszünk.

Kitől hallottál a balesetről?  

Hol esett le a díszítés az álarcról?  

Ki törölte le a sarat a bőrcipődről?  

Hova tetted a képet a konyhabútorról?  

Ki rajzolt búzavirágot?  

Hova tűnt a tető a cukortartóról?  

Ki mesélt neked a cseppkőről?  
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1.  Írj összetett szavakat! Például: búza + szem: búzaszem.

baba fiók  

autó kő  

csillag piskóta  

csepp busz  

asztal szóró  

Válaszd ki az egyik összetett szót, és írj vele mondatot!

 

csavar nyelv  

család hegyező  

ceruza húzó  

anya tag  

Válaszd ki az egyik összetett szót, és írj vele mondatot!

 

cigány víz  

búvár kert  

álló kerék  

állat szemüveg  

Válaszd ki az egyik összetett szót, és írj vele mondatot!
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1.  Gyakorlás

2.   Egészítsd ki a mondatokat a megadott főnevekkel!

3.   Színes ceruzával írd át a -ról, -ről toldalékot a beírt szavak végén! 
Figyelj az ékezetekre!

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELJ! A -ról, -ről toldalékban hosszú a magánhangzó.

békákról,  fáról,  padról

Elraktam a füzetemet a __________________ .

Megnéztem egy természetfilmet a __________________ .

Az összes alma lepotyogott a __________________ .

buszról,  földről,  fogasról,  filmről

Valaki leakasztotta a kabátomat a __________________ .

Olyan sokan voltak, hogy alig tudtam leszállni a _______________ .

Felvettem a radírt a __________________ .

Sok jót hallottam erről a ___________________ , ezért megnézem.
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1.  Rendezd a mondatokat, majd írd le őket helyesen!

2.  Egészítsd ki a szavakat a megadott betűk segítségével: ly, ny!

Az ablakpárkányon a beteg fekszik.
A farsangi bálon mindenkin muskátli van.
A betegágyon álarc van.

 

 

 

Az ökölvívókon sok utas van.
A búzavirágon bokszkesztyű van.
Az autóbuszon kék szirmok vannak.

 

 

 

A bajnokcsapaton csokiöntet van.
A babapiskótán csipkeszegély van.
Az alsóruhán egyforma mez van.

 

 

 

agglegé_____ , akadá_____verseny, ablakpárká_____ ,

tartá_____ , bog_____akemence, ko_____habútor,

cigá_____kerék, a_____anyelv, fogo_____, 

ke_____érhéj, bago_____, toro_____óra, 

kese_____ű, pecse_____e, dere_____e
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1.  Gyakorlás

2.   Fejezd be a mondatokat a példa alapján!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  tolmács  tegnap  fordított,  és  ma  is  fordít.

Pisti tegnap faragott, és még ma is __________________  egy kicsit.

Tegnap tojt a tyúk, és ma is __________________  egy tojást.

Tegnap Erzsi tálalt, és ma is ő __________________ .

Tegnap anya vasalt, és ma is ő __________________ .

Ili tegnap nagyon köhögött, és ma is _________________  egy kicsit.

Tegnap bicegett a kutyám, és ma is __________________  egy kicsit.

3.  Mit csináltak tegnap? Gyűjtsd ki az igéket!

|f¢a$r}a¢g«o}†%,t`o}j³t%
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1.  Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak segítségével!

kivágjátok,  megrajzoljuk,  rákötik

Ha jelmezt kell készíteni, akkor mi __________________ ,

ti __________________ , ők ________________ a szalagot.

megkenik,  elkészítjük,  becsomagoljátok

Ha túrázni megyünk, akkor ők ________________________

zsemléket, ti ________________________________  őket, mi

______________________________________________  a teát.

meggyújtják, őrzik, vágjátok, főzünk

Ha bográcsozunk, akkor ti _____________________________ a fát,

ők ____________________ és _______________ a tüzet,

mi pedig _______________________ .

vigyázunk, ügyelnek, őrzitek

Ha őrségben kell lenni, akkor mi ___________________  a sátrakra,

ti ___________________________  a bicikliket, ők pedig a játékokra

_________________________________ .
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

2.   Egészítsd ki a mondatokat a megadott főnevekkel!

3.   Színes ceruzával írd át a -ból, -ből toldalékot a beírt szavak végén! 
Figyelj az ékezetekre!

vonatból,  versből,  almából,  táskámból

Tomi elszavalt a __________________________ egy részletet.

Integettem a szüleimnek a _____________ .

Kiesett a könyv a _____________________ .

Anyukám kompótot főzött az _______________________ .

színházból, mézből, buszból

Kiszállt a _______________________ a vezető, és megigazította a 

visszapillantó tükröt.

Későn este értünk haza a _______________________ .

Sokat ettem a _____________________ , és már nem fáj a torkom.

FIGYELJ! A -ból, -ből toldalékban hosszú a magánhangzó.
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1.  Válaszolj a kérdésekre a megadott igék segítségével!

2.   Válassz az igék közül egyet, és készíts hozzá rajzot!

3.   Olvasd el!

A cselekvést, történést, létezést jelölő szófaj az ige.

tálal, hasal, vasal, kacag, tagad

Mit csinál az, aki nevet?  

Mit csinál az, aki az asztalra teszi az ételt?  

Mit csinál az, aki a hasán fekszik?  

Mit csinál az, aki a vasalóval simítja a ruhát?  

szaval, dudál, biceg, vacog

Mit csinál az, aki didereg?  

Mit csinál az, aki verset mond?  

Mit csinál az, aki kürtöl?  

Mit csinál az, aki sántít?  

csodál, lapul, farag

Mit csinál az, aki farigcsál?  

Mit csinál az, aki gyönyörködik?  

Mit csinál az, aki rejtőzködik?  
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Kösd össze az ellentétes jelentésű igéket a példa alapján!

gyorsul gyanakszik
forral lehűt
hoz visz
bízik lassul

zavar szűkül
szépít békén hagy
tágul csúfít

panaszkodik szétbont
összevarr meghízik
lefogy dicsekszik
lustálkodik dolgozik
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1.  Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék segítségével!

2.   Írd le az igéket a fenti mondatokból! Töltsd ki a táblázatot a meg-
adott minta szerint!

Régen történt Most történik

(régen) _____________________ (most)  

(régen) _____________________ (most)  

(régen) _____________________ (most)  

(régen) _____________________ (most)  

(régen) _____________________ (most)  

(régen) _____________________ (most)  

megmarkolta,  horgolt,  megduzzadt

A huszár _____________________________ a kardot.

A folyó vize nagyon __________________________ .

A nagymamám egy szép terítőt _______________ .

hátrált, kigombolta, dajkálta

A védő a kapuig _____________________ .

Délután a nagypapa __________________ a kisunokáját.

Zsolti ________________________________ a kardigánt.

FIGYELJ! Ha valami régen, tegnap, ezelőtt tör-
tént, az igét múlt időben használjuk.

|m`e«g®m«aˆ~k«o~l¯j−a%|m`e«g®m«aˆ~k«o~l¯t¯a%
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék segítségével!

3.  Válassz a 2. feladat mondatai közül egyet, és készíts hozzá rajzot!

megfoltozott,  villogott,  kotlott

A tyúkanyó türelmesen _____________________ a tojásokon.

A jelzőfény hármat _____________________ .

A nagymamám sok ruhát _____________________ .

pusztított,  főzött,  csengetett

A szakács csak a királynak _____________________ .

Tavasszal hatalmas árvíz _____________________ .

Valaki hosszan _____________________ .
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1.  Írd be a hiányzó igéket a megadott minta szerint!

Régen történt Most történik

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

(régen) _____________________ (most) _____________________

FIGYELJ! Ha valami régen, tegnap, ezelőtt tör-
tént, akkor az igét múlt időben használjuk.

¨k«o~t³l«o~†%

¨f«õ~z«ö~†%
e©v±¢†%

¨k«a©p«o~†%
c³sê©n`g¡e¢t¡e¢†%

a`d`o~†%

¨h©í©v£o~†%
¨s~zªeˆè³t%

¨k³ü³l`d%

¨v±³z¡e³t%
¨v}i³l«á«g³í³t%

¨m«oµs
¨u³t`a‰³i³k%
¨l«a³k³i³k%

¨k«o~t³l³i³k%
e³lˆ}i³n`g«a³t%e³lˆ}i³n`g«a³t`o~†%
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék segítségével!

gyűjtögetett, termesztettek

birkózik, versenyzett

kézbesít, hozott, írta

Az ősember ehető bogyókat, magokat _______________________ .

Akkor még nem ____________________________   

növényeket.

Zoli hetente négyszer _____________________ .

Már ___________________________________ is.

A postás küldeményeket ________________________ . 

Ma nekem is _______________________  egy levelet.

A barátom ___________________________________ .
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1.  Írd a képek mellé az oda tartozó felkiáltó mondatot!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítség, a cicám nem tud lejönni a fáról!

Vigyázzon, elüti az autó!

Vigyázz, rád esik a cserép! Nézd csak, Petike elindult!

Jaj, de fáj a kezem! Hú, de meleg volt!
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Válaszolj a kérdésekre a megadott igék segítségével!

3.  A 2. feladat igéi közül válassz ki egyet, és készíts hozzá rajzot!

kornyikál,  horgászik,  fényképez

Mit csinál az, aki csúnyán énekel?  

Mit csinál az, aki fotózik?  

Mit csinál az, aki pecázik?  

hintázik, költözik, bírságol

Mit csinál az, aki ide-oda leng?  

Mit csinál az, aki megbüntet?  

Mit csinál az, aki hurcolkodik?  
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1.  Rendezd a mondatokat, majd írd le őket helyesen!

2.  Olvasd el a következő mondatokat! Mindegyikhez készíts rajzot!

Az íróasztalfiókba kell tenni a palacsintát.
A sátorba kell tenni a radírt.
A tálba kell tenni a hálózsákot. 

 

 

 

Az osztályba kell visszadobni a kicsi halat.
A folyóba kell tenni a kanalakat.
A fiókba kell vinni a padokat. 

 

 

 

A tolltartóba kell tenni a vaníliakrémet.
A süteménybe kell belekenni a mosnivalót.
A mosógépbe kell tenni a ceruzát. 

 

 

 

A sátorba kell tenni a radírt! A sátorba kell tenni a hálózsákot!
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Nézd meg a képet! Mesélj róla! Melyik játék milyen? Melyik tetszik? 
Miért?
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1.  Kösd össze az ellentétes jelentésű mellékneveket a példa alapján!

2.   Válassz ki három ellentétpárt, és írj mindegyik melléknévvel egy-
egy mondatot! Összesen hat mondat legyen.

 

 

 

 

 

 

 

goromba gyenge
tudatlan  tekintélyes
sötét  okos
fáradt  barátságos
jelentéktelen világos
erős kipihent

buta bátor
apró  rendes
sovány  nagy
gyáva  okos
rendetlen  kövér

beszédes  óvatos
boldog  veszélyes
drága  hallgatag
óvatlan  boldogtalan
veszélytelen  olcsó
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Válaszolj a kérdésekre!

Honnan? Miből?

Kiborult a kávé a   . 

Kirepült a madárfióka a   . 

Laci kipakolta a könyveit a   . 

Kibújt a kutya a   . 

Kiesett a szög a   . 

Kilógott a zsebkendő a   . 

Elővettem a kanalat a   . 

Elővettem a ceruzát a   . 

Kivettem a cukrot a   . 

Kiszedtem a cipőfűzőt a   . 

FIGYELJ! A -ból, -ből toldalékban hosszú a magánhangzó.
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1.  Olvasd el!

2.  Rajzold le!

A főnév mellett annak kiegészítő tulajdonságát jelentő, mellékes 
szó, név a melléknév. A mellékneveket összehasonlíthatjuk, és 
egy részüket fokozhatjuk. Például: három ember közül lehet az 
egyik okos, a másik okosabb, a harmadik legokosabb. Vagy három 
katona közül lehet az egyik bátor, a másik bátrabb, a harmadik a 
legbátrabb.

A kacsa kicsi, a csibe kisebb, a 
katicabogár a legkisebb.

A szék magas, az asztal maga-
sabb, a szekrény a legmagasabb.

A tó nagy, a tenger nagyobb, az 
óceán a legnagyobb.

A füzet vastag, az olvasókönyv 
vastagabb, a szótár a legvasta-
gabb.
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Fejezd be a mondatokat!

A barátom nem bánatos, hanem  

A csizmám nem lucskos, hanem  

A vicc nem bántó, hanem  

A kiscsibe nem ragadozó, hanem  

Az öcsém nem hórihorgas, hanem  

Az elefánt nem icipici, hanem  

Az adósság nem csekély, hanem  

Az osztály nem néma, hanem  

A házi feladatom nem rossz, hanem  

A citrom nem édes, hanem  

A ruhám nem feltűnő, hanem  

A ceruzám nem tompa, hanem  
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1.  Egészítsd ki a mondatokat, és rajzold le!

A kréta vékonyabb, mint a   .

A csiga kisebb, mint a   .

A lámpa vakítóbb, mint a   .

A kutya véznább, mint a   .

A bohóc ruhája csicsásabb, mint a   .

A bot görbébb, mint a   .
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1.  Gyakorlás

4.  Írd le a mai dátumot számokkal!

2.  Írd le számjegyekkel!

3.  Írd le betűkkel!

negyvenegy: ______ három: ______ harmincnégy: ______

huszonöt: _______ hetvennyolc: _______ hétszáz: _______

száztizennégy: _______ kétszáznegyvenkilenc: _______

egy: _______ hét: _______ kilencven: _______ nyolc: _______

50: _______________ 24: _______________ 90: _______________

111: ________________________ 128: ________________________

67: _______________ 3: _______________ 59: _______________

17: _______________ 33: _______________ 14: _______________

82: ________________________ 191: ________________________

NT_98725_MT_jatekbirodalom_2019.indd   38 2019. 05. 06.   9:13



39

1.  Olvasd el!

2.  Írj mondatot a következő jelzős szerkezetekkel!

3.  Rajzolj! Színezz!

 

 

 

 

 

 

 

 

A mennyiséget jelentő melléknevekkel a dolgok, személyek, fogal-
mak mennyiségét, számát nevezhetjük meg. A mennyiséget jelentő
mellékneveket szokták számneveknek is hívni.

sok pogácsa,  fél banán,  hét mogyoró,  egy királyfi,  
négy harcos,  kevés tojás,  ezer hangya,  három lufi

 öt labda hét torony két csengő

 sok gyöngy tíz szívószál kevés kifli

A³n³y³u³k«á³m% ¨s´o¨k% ¨p«o´g«á«c³s´á%t% ¨s~ü%t«ö~†%.
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

fiú, telefon, sapka  

 

 

 

 

2.   Nézd meg a rajzot! Gyűjts minél több főnevet! Ki van a rajzon? 
Mi van a rajzon?
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1.   Alkoss összetett főneveket! Írd le őket! 
Például: vízi + pipa = vízipipa.

2.   Az 1. feladat összetett szavai közül válassz egyet, és készíts hozzá rajzot!

házi szűrő 
tavi ruha 
mese buli 
tüdő rózsa 
védő könyv 

Válaszd ki az egyik összetett szót, és írj vele mondatot!

 

narancs munka  
házi szék  
rágó sárga  
kerekes karó  
szőlő gumi  

Válaszd ki az egyik összetett szót, és írj vele mondatot!

 

ló néni  
ruha vakaró  
lakó kefe  
házi szoba  

Válaszd ki az egyik összetett szót, és írj vele mondatot!
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

Köznév
(több azonos dolog

közös neve)

Tulajdonnév
(valakinek vagy valaminek

a saját tulajdonneve)
FIGYELJ! A közneveket kis
kezdőbetűvel írjuk.

FIGYELJ! A tulajdonneveket 
nagy kezdőbetűvel írjuk.

takaró, Veronika,

2.   Csoportosítsd az alábbi főneveket!

Veronika, takaró, mese, Magyarország, tapéta, Duna,
szőlő, Visegrád, kapa, József, Tamás, Cirmoska, Budapest
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1.  Írd be az adataidat!

2.  Állítsd betűrendbe a tulajdonneveket!

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Születési idő:  

Születési hely:  

Anyja neve:  

Lakcím, ország:  

A város vagy a falu neve:  

Az utca neve:  

Házszám:  

Apa (gondviselő) neve:  

Duna, Józsi, Balu, Visegrád

 

Csorna, Bálint, Róma, Anikó, Erdély, Hápi

 

 

Esztergom, Katalin, Lu�ancs, Bea, Balázs, Judit, Vuk

 

 

a  á  b  c  cs  d  dz  dzs  e  é  f  g  gy  h  i  í  j  k  l  ly  m 
n  ny  o  ó  ö  ő  p  q  r  s  sz  t  ty  u  ú  ü  ű  v  w  x  y  z  zs 

FIGYELJ! A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.
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Például: Malacka nem ment át a szomszédba.
 Malacka, menj át a szomszédba!

Tigris nem rohant haza.
Lu�ancs nem kért bocsánatot.
Dörmögi nem fogott meg egy botot.
Csíkoska nem tanult meg köszönni.

1.  Gyakorlás

2.  Olvasd el a mondatokat! Tedd őket felszólító módba!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELJ! A mondat végére mindig írásjelet teszünk.  
A felszólító mondatok végére felkiáltójel (!) kerül.
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1.  Válaszolj a kérdésekre a megadott szavak segítségével!

2.  Az 1. feladat szavai közül válassz egyet, és készíts hozzá rajzot!

kádban,  szekrényben,  tolltartóban,  tornateremben

Hol van a ceruza? A   .

Hol van a habfürdő? A   .

Hol van a focicsapat? A   .

Hol van a kabát? A   .

 
tálba,  erszénybe,  barlangba,  ágyba

Hova viszed a párnát? Az   .

Hova teszed a pénzt? Az   .

Hova ment aludni a medve? A   .

Hova teszed az epret? A   .

autóban,  konyhában,  hűtőszekrénybe,  zsebbe

Hova teszed az üdítőt? A   .

Hol van a térkép? Az   .

Hova teszed a zsebkendőt? A   .

Hol van anyukád? A   .
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1.  Gyakorlás

3.  Írd le az ly-os szavakat!

4.  Mindegyikkel írj egy-egy mondatot!

2.  Egészítsd ki a főneveket a megadott betűk segítségével: ly, gy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

görön____, pó____a, ron____ , gyön____ , fo____osó, mo____oró,

pocso____a, ____ufa, kí____ó, kirá____, jobbá____, uszá____
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Hol van? Hova tegyem?
FIGYELJ! A hol? kérdésre
válaszoló főnevekhez a -ban,
-ben toldalék kapcsolódik.

FIGYELJ! A hova? kérdésre
válaszoló főnevekhez a -ba, -be
toldalék kapcsolódik.

autóban, iskolába,

1.   Csoportosítsd az alábbi főneveket!

autóban, iskolába, terembe, kádban, táskában, fiókba, 
kanálban, pohárba, szekrénybe, csónakba, erdőben, 
tortában, erszénybe, uszodába, medencében, fészekben, 
zsebben, krémbe, színházban, óvodába, üdülőbe, folyóban
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Válaszolj a kérdésekre a megadott főnevek segítségével!

3.  A 2. feladat szavai közül válassz egyet, és készíts hozzá rajzot!

állomás,  gallér,  illatszer,  izzó

Mi az, amit piperecikknek is hívnak?  

Mi az, amit hajtókának is hívnak?  

Mi az, amit megállóhelynek is hívnak?  

Mi az, amit égőnek is hívnak?  

cella,  hulladék,  dallam,  csillár

Mi az, amit szemétnek is hívnak?  

Mi az, amit zárkának is hívnak?  

Mi az, amit függőlámpának is hívnak?  

Mi az, amit melódiának is hívnak?  
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1.  Egészítsd ki a mondatokat a megadott főnevek segítségével!

állomástól,  istállóból,  illatszerről

Erről az _________________ még nem hallottam.

Az _________________ kivezették a lovakat.

Az _________________ nem messze van a bolt.

otthonról,  csilléből,  függönytől

Nem láttam semmit a _________________ .

Én mindig viszek _________________ ennivalót.

A _________________ kiborították a szenet.

csillárról,  cellából,  kottából

Cili _________________ is szépen tud énekelni.

Az utolsó fogoly is kijött a _________________ .

Le kell törölni a port a _________________ .

FIGYELJ! A -ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től toldalékban hosszú
a magánhangzó.

2.  Az 1. feladat szavai közül válassz egyet, és készíts hozzá rajzot!
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Olvasd el a mondatokat! Mi lehetett a kérdés? Találd ki, és írd le!

FIGYELJ! A mondatot nagy kezdőbetűvel kezdjük, és a végére
írásjelet teszünk. A kérdő mondat végére kérdőjel (?) kerül.

Például:

 

– A kiállításról.
 

 

– Arról a sárga pulóverről.
 

 

– A sok focitól.
 

 

H«o´n³n«a³n% ¨j«ö~†«ö~k%?
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1.   Mondd a rajzok nevét szótagolva! Tapsold le! Rajzolj annyi karikát 
mindegyik alá, ahány szótagból áll!

2.   Írd le a szavakból a magánhangzókat! Például: forrás = oá, 
fülhallgató = üaaó, sajt = a, vasútállomás = aúáoá!

forrás

csekk

kandalló

tüzelőfa

dugóhúzó

fülhallgató

illatszer

keksz

kanna

dokk

sajt

gallér

csille

lant

ruhakefe

vasútállomás

gramm

kiállítás

hullám

medúza
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Egészítsd ki a mondatokat a megadott tulajdonnevek segítségével!

FIGYELJ! A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.

Budapest,  Marikának,  Petőfi Sándor,  Lu�ancs

Az egyik leghíresebb magyar költő ______________ volt. 

_______________________ Magyarország fővárosa.

A Mária keresztnév, szoktuk ______________ is becézni.

A legkisebb cicámnak _________________ a neve.

Foltoska,  Duna,  Margit-sziget

A kicsi szamár neve _________________ .

Európa második legnagyobb folyója a __________ .

Budapesten van a ________________________ .
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1.  Írjatok óhajtó mondatokat!

FIGYELJ! A mondatot nagy kezdőbetűvel kezdjük, és a végére
írásjelet teszünk. Az óhajtó mondat végére felkiáltójel (!) kerül.

Bárcsak kapnék egy fényképezőgépet!
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Alkoss összetett főneveket! Írd le őket!  
Például: kar + perec = karperec.

szín nyél
balta szál
gyertya darab
hintő por

Válaszd ki az egyik összetett szót, és írj vele mondatot!

 

birka rend
házi mosás
kéz terem
dísz hús

Válaszd ki az egyik összetett szót, és írj vele mondatot!
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1.  Válaszolj a kérdésre! Töltsd ki a táblázatot a minta szerint!

Mi? Mivel?

kardigán (kardigánval) kardigánnal

birkahús (birkahúsval) birkahússal

kismotor kismotorral

burkolat burkolattal

dolgozat

díszterem

festészet

cséplőgép

borsószem

fájdalom

cimbalom

büntetés

hintőpor

kórterem

fürdőkád 
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Egészítsd ki a mondatokat az igekötős igék segítségével!

FIGYELJ! Ha az igekötő az ige után áll, külön írjuk őket.
(Például: adta oda.)
Ha az igekötő az ige előtt áll, egybeírjuk, egy szó lesz belőlük.
(Például: ráfogta.)

kapta meg ráült kinyomtam tette oda

Csabi véletlenül ________________________  

a szalmakalapomra.

Nincs fehér temperám, mert tegnap _______________________

tubusból.

Éva nem _________________ csokit, mert hiányzott.

Nem tudom, hogy miért _______________________  

azt a széket.
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1.  Válaszolj a kérdésekre a megadott igék segítségével!

2.  Az 1. feladat igéi közül válassz egyet, és készíts hozzá képet!

szökik,  csobog,  hízik,  fázik

Mit csinál az, ami csörgedezik?  

Mit csinál az, aki vacog?  

Mit csinál az, aki kövéredik?  

Mit csinál az, aki meglép?  

morog,  szalad,  vihog,  folyik

Mit csinál az, aki nevetgél?  

Mit csinál az, ami patakzik?  

Mit csinál az, aki zsörtölődik?  

Mit csinál az, aki fut?  

nyafog,  gügyög,  potyog,  vágyik

Mit csinál az, aki sóvárog?  

Mit csinál az, aki nyavalyog?  

Mit csinál az, aki gőgicsél?  

Mit csinál az, ami hullik?  
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék segítségével!

sétált,  nyerített,  fázott,  darált

A ló megismerte a gazdáját, és halkan _____________ .

Otthon hagytam a kesztyűmet, és ________________  

a kezem.

Zsuzsi mákot _______________ az ebédhez.

Anyuka a kisbabával minden nap sokat _____________________ .

szitált,  szaladt,  folyt,  nevetett

A kutya boldogan _______________ a gazdája elé.

A csecsemő _______________ , amikor meglátta  

a mamáját.

Az óvodás homokot ______________ a vödörbe.

A szünetben barátságos beszélgetés _____________ .
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1.  Írj összetett mondatokat a rajzokról a megadott szavak segítségével!

levetette, felakasztotta

 

 

megmosta, megszárította

 

 

leszakadt, felvarrta

 

 

megpucolta, megfőzte

 

 

koszos lett, lemosta

 

 

bekapcsolta, megnézte

 

 

A% ¨f©i©ú% ¨l%e©vè%t%e%†%e% a% ¨k«a©b°á©t©j«á©t%,  
é©s ¨f%e©l«a©k«a©s~z©t«o¤†%a% a% ¨f«o¤g«a©sr°a%.
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék segítségével!

csillogott,  forr,  parkettázunk,  elült

Délben a víz szépen __________________ .

A víz  _______________, el lehet készíteni a teát.

Most nem jöhetsz hozzánk, mert _________________ .

A padtársam _________________________ mellőlem.

sakkoznak,  begyulladt,  hullámzott

Fáj a torkom, biztosan _________________  

a mandulám.

Nagyon _________________ a tenger, én féltem egy kicsit.

A barátaim közül sokan  

_________________________ .
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1.  Írd be a hiányzó betűket!

2.  A megadott kezdőbetűvel írj igéket az üres helyekre!

a

g
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___

gy

___

___
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___
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___

dz

___

q

w

dzs

l

___

___

___

ly

s
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é

m
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z

f

n

t

zs

a©l©s~z©i©k% á©s~í©t% ¨b¤o£l«o¤n«d«o}z³i³k%
c«a©m©m«o}g® c sê«n«‘©t% d%
(d‰`)  d©z©s~ú«d«ó~z©i©k% e%
é% ¨f¡  g³u«g^g«o¤l%
g®y«a©l«o}g«o}l% ¨h«a©s~a©l% ¨i%
¨íˆ} ¨j^  ¨k«ö¤h«ö¤g^
¨l% ¨l%y®u©k«a©s~z©t% ¨m%
¨n%é‰%e«‘©t% ¨n©’ˆ£‘©l% o~
ó}bë«g«a©t% ö~ õ…~i‰%
¨p$a©†«o}g® (q)  r}
¨s ¨s~z«á«m«o~l% t%
t%y^  ¨u«gˆ~i©k% ¨ú%
¨ü% ¨û% ¨v£
¨w£  x©i©l«o~f«o~n«o~z©i©k% ¨y^
z` z©s~u«g«or~í©t%
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Írd le számjegyekkel!

4.  Mikor születtél? Írd le számokkal!

 

3.  Írd le betűkkel!

huszonhat: ______ hetvenhét: ______ négy: ______

tizenkettő: _______ harmincegy: _______ hetvenöt: _______

száztíz: _______ negyvenhét: _______  huszonegy: _______

ötvennyolc: _______ kilencvennyolc: _______ nyolcvanhét: ______

55: _______________ 26: _______________ 89: _______________

141: ________________________ 98: __________________________

76: _______________ 34: _______________ 20: _______________

47: _______________ 71: _______________ 82: _______________

62: ________________________ 79: __________________________
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1.  Olvasd el!

3.  Rajzolj! Színezz!

2.  Írj mondatot a következő jelzős szerkezetekkel!

kevés gyöngy,  fél dinnye,  hét lepke,  három kacsa, 
egy kapus,  sok játékos

 

 

 

 

 

 

Valaminek a mennyiségét, számát jelentő név a számnév. 
Ha megmondjuk pontosan, határozottan, hogy valamiből meny-
nyi van, az a határozott számnév. (Például: kétszáz forint, öt 
alma.) 
Ha csak körülbelül, határozatlanul tudjuk, akkor határozatlan 
számnevet mondunk. (Például: sok telefon, kevés labda, né-
hány gyerek stb.)

fél körte

sok toll

egy karóra

két szilva

négy lufi

egy kutya
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Fejezd be a mondatokat!

Ha már pirosodna az eper, akkor  .

Ha megházasodna a bátyám, akkor  .

Ha nem mosakodna az ember, akkor  .

Ha gyorsan kanyarodna a villamos, akkor 

 .

Ha együtt cipekednénk, akkor 

 .

Ha elmehetnék csónakázni, akkor 

 .

Ha melegedne az idő, akkor  

 .

Ha gyorsabban készülődnél, akkor  .

Ha nagyon eltávolodnátok tőlünk, akkor  .
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1.  Csoportosítsd a felsorolt igéket!

2.  Fejezd be a mondatokat!

Valamikor régen történt. 
(Múlt időben vannak az 
igék.)

Most történik.
(Jelen időben  
vannak az igék.)

hazudoztak, fuvarozik,

fuvarozik, hazudoztak, távolodnak, várakoztam,
házasodik, töredeztek, tünedezett, zúgolódtam,
cipekednek, szakadozik, gyepesedett, melegszik

Sári nem dicsekedik, hanem  .

Józsi nem távolodik, hanem  .

Tibi nem szórakozik, hanem  .

Kati nem veszekedik, hanem  .

Laci nem készülődik, hanem  .

Zsófi nem hazudozik, hanem  .
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Írd be az adataidat!

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Születési idő:  

Születési hely:  

Anyja neve:  

Lakcím, ország:  

A város vagy a falu neve:  

Az utca neve:  

Házszám:  

Apa (gondviselő) neve:  

FIGYELJ! A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.
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1.   Milyen sportágakat ismersz? Írj minél többet! Az egyikhez készíts 
rajzot is!

3.   Milyen sporteszközöket ismersz? Írj minél többet! 
Az egyikhez készíts rajzot is!

2.   Milyen híres magyar sportolóról hallottál? Írd le a nevét és azt is, 
hogy mit sportol vagy sportolt! Ügyelj a pontosságra!

4.   Milyen sportegyesületről, sportklubról hallottál? Írd le a nevét! 
Ügyelj a pontosságra!
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Egészítsd ki a mondatokat a megadott melléknevekkel!

3.   A 2. feladat mondatai közül válassz egyet, és készíts hozzá rajzot!

ingerült,  gömbölyű,  tiszta

Az én gombócom nagyon szép _________________ lett.

Jó ilyen szép _________________ időben sétálni!

Tegnap anyukám nagyon _______________ volt.

szorgalmas,  csokis,  üres

Tomi nagyon _________________ , mindig megtanulja a leckét.

A kancsó _________________ , valaki megitta a teát.

Mosd meg az arcodat, mert ________________ lett  

a süteménytől!
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1.  Fejezd be a mondatokat a megadott melléknevek segítségével!

2.  Állítsd betűrendbe a felsorolt mellékneveket!

lusta,  egyszerű,  nyugodt,  mosolygós,  becstelen,  sima,
piszkos,  karcsú,  alkalmatlan,  félénk

Ami nem érdes, az   .

Aki nem ingerült, az   .

Ami nem tiszta, az   .

Aki nem bátor, az   .

Aki nem pocakos, az   .

Ami nem cifra, az   .

Aki nem szorgalmas, az   .

Ami nem alkalmas, az   .

Aki nem morcos, az   .

Aki nem tisztességes, az   . 

pikáns, semmirekellő, mocskos, ujjongó, szorgalmas, csúf

 

  

gömbölyű, sértődött, féktelen, érdes, agyafúrt, őszülő

 

 

a  á  b  c  cs  d  dz  dzs  e  é  f  g  gy  h  i  í  j  k  l  ly  m 
n  ny  o  ó  ö  ő  p  q  r  s  sz  t  ty  u  ú  ü  ű  v  w  x  y  z  zs 
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1.  Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

 

2.   Milyenek ezek a gyerekek? Csoportosítsd a mellékneveket!

Látom rajta.
(Külső tulajdonság.)

Tudom, gondolom róla.
(Belső tulajdonság.)

magas, szorgalmas,

Az egyik fiú magas, barna hajú, kicsit sovány. Szorgalmas, 
mosolygós, kedves. A társaival türelmes, békés, nyugodt.  
Az orra kicsit hegyes, a szeme szép zöld színű.
Az egyik lány alacsony, kicsit dundi. Okos, rendes, vidám. 
A társaival igazságos, kicsit hangos. Az orra pici, a szeme 
sötétbarna.
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1.   Te milyen vagy? Írj magadról külső és belső tulajdonságokat! 
Most csak a kedves, barátságos vonásaidat vesd papírra!

2.   Egészítsd ki a mellékneveket a megadott betűk segítségével! ly, sz

 

 

 

 

 

 

 

ő____ülő, gömbö____ű, ti____tességes, 

dö____fös, ti____ta, he____es,

____orgalmas, komi____ , hü____e,

rava____ , rokon____enves, ____ívós, 

____ukas, ____orongó, szeszé____es, 

komo____ , seké____ , ____ép, 

____erencsés, pó____ás, pikke____es

3.   A 2. feladat mondatai közül válassz egyet, és készíts hozzá rajzot!
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1.  Állítsd betűrendbe a felsorolt személyneveket!

Sándor, Viola, Jolán, Piroska, Csilla, Mátyás, Irén, Ildikó,
Hanna, Zsolt, Szilvia, Dénes, Matild, Balács, Márk,
Anna, Zoltán, Katalin, János, Péter, Tivadar

 

 

 

 

  

 

 

 

2.   Csoportosítsd a fenti keresztneveket a minta szerint!!

Fiúnév Lánynév

Sándor, Viola,
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1.  Folytasd a megkezdett kérdő mondatokat!

2. Mi mindent szeretnél? Írj óhajtó mondatokat!

FIGYELJ! A mondatok végére írásjelet teszünk. A kérdő mon-
dat végére kérdőjel (?) kerül.

FIGYELJ! A mondatok végére írásjelet teszünk. Az érzést, ér-
zelmeket kifejező mondat végére felkiáltójel (!) kerül.

Honnan  

Ki  

Mikor  

Kivel  

Miből  

Miért  

Kinek  

Mit csinál  

Meddig  

Bárcsak kapnék egy kiskutyát!
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1.  Egy-egy szóval válaszolj az alábbi kérdésekre a példa alapján!

FIGYELJ! Az egy szóból álló mondat is mondat. Nagy kezdő-
betűvel írjuk, és a végére írásjelet teszünk.

Milyen lehet egy sütemény? Száraz.

Milyen lehet a háború?  

Milyen lehet a kirándulás?  

Milyen lehet a betegség?  

Milyen lehet a kígyó?  

Milyen lehet a papagáj?  

Milyen lehet a boszorkány?  

Milyen lehet a teknős?  

Milyen lehet a macska?  

Milyen lehet a szalvéta?  

Milyen lehet a cipő?  

Milyen lehet a csiga?  

Milyen lehet a könyv?  

Milyen lehet a virág?  

Milyen lehet a labda?  

Milyen lehet az előadás?  
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2.  Mi az? Találd ki a választ! Segítenek a rajzok!

Ha a gazda útnak indul,
A háza is véle mozdul. _________________

Nincsen keze, nincsen lába,
Mégis inget húz magára. _________________

Akármilyen nagy teher,
Tartja, és nem fárad el. _________________

Icipici emberke,
Száz lába áll felfele. _________________

Nem nagyobb egy körömnél,
Mégis embervérrel él. _________________

Élettelen élőt tanít. _________________

Van egy fehér ingem,
Az ég varrta nékem.
Ha melegen süt a nap,
Az én ingem elolvad. _________________

Púp a hátán, de nem bánja,
sivatagot körbejárja. _________________
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