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1. kiadás, 2021
A könyvben felhasználtuk Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 2. című
művét. Raktári szám: AP-020306
Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001. számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak
megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés”
című projektje keretében készült. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
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Alap
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„Egy kincse van minden nemzetnek adva,
Míg azt megőrzi híven, addig él.
E kincs neve: az édes anyanyelv.”
(Jókai Mór)
Kedves második osztályos Tanuló!
Ebben a tanévben is sok új és érdekes dolgot tanulsz majd az iskolában. A nyelvtanórákon megismerkedsz a magyar nyelv szépségeivel, gazdagságával. Megtanulod, hogyan beszélj és írj szépen,
helyesen magyarul. Ehhez sok-sok gyakorlásra van szükséged.
A Nyelvtan és helyesírás munkafüzetben a tananyaghoz kapcsolódó
érdekes, gyakran játékos, rejtvényszerű feladatokat találsz. Megoldásukkal gyarapíthatod nyelvtani ismereteidet, s javíthatod a helyesírásodat is.

A feladatok között könnyebben eligazodhatsz, ha figyelsz az itt látható jelekre.
A füzetedbe írd a feladat megoldását!
Olvasd fel a szöveget hangosan, helyes kiejtéssel!
Ezeket a feladatokat közösen (párban, csoportban) is megoldhatjátok.
Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk!
A Nyelvtan és helyesírás munkafüzet szerzői

3
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A beszéd és az írás
1. Mesélj a nyári élményeidről!

a) Ki mondhatta a következő mondatokat a képen látható gyerekek közül?
Beszéljétek meg!
Bárcsak tudnék úszni!

Gyere be a vízbe labdázni!

Mikor mehetek be újra a vízbe?

Kikölcsönöztük egy órára.

b) Milyen mondatok hangozhatnak el még a strandon? Fogalmazzatok meg közülük
néhányat!

2. Milyen érzéseket fejeznek ki a gyerekek az arcukkal? Beszéljétek meg!

3. Mit tanácsolnál a társadnak, ha ezeket a jeleket látjátok? Fogalmazd meg egy-egy
mondattal!

4
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4. Egészítsd ki a következő hiányos mondatokat!
	
Magyarok vagyunk,

nyelven

beszélünk.
A magyar nemzet jelképei a nemzeti színű
			

és a magyar			

.

a)	
Ellenőrizd a munkádat a Nyelvtan és helyesírás
tankönyved 7. oldalán lévő 4. feladat szövege alapján!
b) Rajzold le egyik nemzeti jelképünket!

5. Mesélj a képről! Fogalmazd meg pontosan a gondolataidat, és helyesen ejtsd ki a
szavakat!

a)	Nekünk is eszünkbe jutott néhány szó a képről. Összekevertük a betűiket, és úgy
írtuk le őket. Írd le ezeket a szavakat helyesen!
hntai

átjké

aabdl

csúdasz

b) Alkoss egy-egy szót az azonos színnel írt betűkből! Írd is le őket!
mmérláegszhióntkaa

5
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A hangok és a betűk
1. Mondd ki a képen látható virágok nevét! Írd a karikába, hány hangból állnak!

a) Írd le a virágok nevét! Hány betűvel írtad le őket? Írd a keretbe!

b) Hasonlítsd össze a kiejtett hangok és a leírt betűk számát! Mit veszel észre?

2. Nevezd meg a képpárokon látható állatokat! Melyik hangot hallod mindkét szóban?
Írd le a hangnak megfelelő betűt!

_________

_________

_________

_________

3. Húzd át azokat a betűket, amelyek a képen látható állat nevében szerepelnek!

A megmaradt betűkből egy-egy testrész nevét olvashatod össze. Írd is le őket!

hfüall

hmoómklousk

poórkr

6

OH_MNY02MB_nyelvtan2_MF_NAT.indd 6

2021. 03. 02. 14:14

4. Másold le a szavakat a betűk száma szerint növekvő sorrendben!
nagymama, alma, lándzsa, akadály, kép, december

a) Karikázd be és olvasd össze a lemásolt szavak kezdőbetűjét! Ha jól dolgoztál, egy
újabb szót kapsz megfejtésül.
b) Foglald mondatba a megfejtésül kapott szót!

5. Figyeld meg a következő betűsorokat! Mi a véleményed róluk?
ncski

eetngr

aójh

gsziet

a) Ha megfelelő sorrendbe állítod a betűsorok betűit, egy-egy szót kapsz megfejtésül.
Írd le őket helyesen a vonalra!

b) Alkossatok mondatokat az a) feladatban leírt szavakkal!

6. Színezd ki a képet az alábbiak szerint!
magánhangzót jelölő betű: piros

mássalhangzót jelölő betű: kék
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A magánhangzók csoportosítása
1. Juss el a starttól a célig úgy, hogy sárgára színezed azokat a köveket, amelyeken
magánhangzót jelölő betű van!
t
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ó
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2. Olvasd el Csanádi Imre Őszköszöntő című versét!

a) Karikázd be a vers szavaiban a hosszú magánhangzókat!
Szállj, szállj,
ökörnyál, –
jön az ősz,
megy a nyár.
Megy a nyár, a nevetős,
komolykodva jön az ősz,
csillámló derekkel,
sárga levelekkel,
szőlővel, mosolygóval,
fűre koccanó dióval.
b) Írj a vers szavaiból két-két példát a megfelelő helyre!
Minden magánhangzó
rövid a szóban

Minden magánhangzó
hosszú a szóban

Rövid és hosszú magánhangzó van a szóban

3. Töltsd ki a táblázatot a felismert szabály alapján! Foglald mondatba az egyik szópárt!

¨m¯a¯r£ ¨l¯a¯p{
¨m¯á¯r£ ¨l¯á¯p` ¨b¤á¯b¤ ¨f¡é³l`

¨b¤a¯l`

¨h¯a¯t` ¨s³z¡e³l`

8
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4. Olvasd fel a szópárokat helyes kiejtéssel! Válaszd ki és írd be a mondatba illő szót!
zug irat szüret örök karok kor rugó
zúg írat szűret őrök karók kór rúgó
Az

a palota kapujában állnak.

Megérett a szőlő, kezdődhet a

.

A tanító néni szavakat

a füzetbe.

Hangosan

a porszívó.

A gólt

fiú sajnos megsérült.

5. Alkoss szavakat!

a) Illessz a megadott betűk közé egy rövid magánhangzót úgy, hogy állatnevet kapj!
ss

pnty

brz

strcc

b) Illessz a megadott betűk közé egy hosszú magánhangzót úgy, hogy szót kapj!
szj

hsz

krm

mly

c) Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat! Keretezzétek be azokat a betűcsoportokat,
ahol több megoldást is találtatok!

6. Keress a megadott szavakhoz hasonló jelentésű szót! Csak a keretben lévő magánhangzók szerepeljenek benne!
o–o
beteget
gyógyít

orvos

ö–ö
azon
nyomban

piszkos

locsol

lényeges

mezei állat

bokréta

állatfióka

rögtön

9
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Az -i, -í a szavakban
1. Olvasd el a következő szöveget! Mondd el a társadnak, mit tudtál meg belőle!
A hörcsög minden ehetőt hazaszállít, amit a mezőn talál. Téli álma
nem folyamatos. Néha felébred, a raktárhoz siet, és jóízűen
falatozik. Amint jóllakik, újra elálmosodik. Ásít egyet, lepihen
fűből készített puha vackába, és rögtön elszundít.
a) Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, amelyekben i vagy í betű van!
b) Írd le csoportosítva az aláhúzott szavakat!
-i van a szóban

-í van a szóban

2. Írd le, mit ábrázolnak a képek! Írd át színessel a magánhangzókat a leírt szavakban!

3. Gyűjts i és í betűs szavakat az olvasókönyv egyik meséjéből!
a) Írd le csoportosítva a gyűjtött szavakat!

b) Találj ki egy új mesét! Használj föl minél több szót a gyűjtött szavak közül!

10
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4. Pótold a következő szavakban a hiányzó i vagy í magánhangzót!
h __ sz

ny __ l __ k

sz __ nes

k __ sér

h __ res

k __ l __ ncs

s __ m __ t

m __ nd __ g

cs __ ga

d __ csér

k __ váló

szel __ d

a) Ellenőrzés után másold le a helyesen kiegészített szavakat csoportosítva!
b) Találj ki egy rövid történetet néhány lemásolt szó felhasználásával!

5. Mi a szabály? Töltsd ki a felismert szabály alapján a táblázatot!

¨k`é³k`
g®y^o¤rµs
¨f«rµi³s¨s
¨s³z¡é³p{

¨p¯i¯r¤o£s ¨p¯i¯r¤o£s¯í¯t`
¨b£á¯t¯o´r£
e¯r¤õ£s
¨fªé¯n¯§e©s

¨k`é³k¯í¯t`

6. Fejtsd meg a rejtvényt! Olyan szavakat keress, amelyekben csak i magánhangzó van!
A kétjegyű mássalhangzó betűjegyeit külön négyzetbe írd!
1. péksütemény
2. kerékpár

1.
2.

3. ruhanemű

3.

4. apró

4.

5. Mihály becézve

5.

a) Írd a vonalra a megfejtést!
b) Találjatok ki egy olyan történetet, amelyben a megfejtésül kapott szó szerepel!

7. Írd be a mondatokba az odaillő szót! A megadott szavak közül válassz!
csikós, csíkos, irt, írt
A
Ádám

felpattant a lovára.
pulóvert visel.

Anya gyomot
Lili ma is

a kertben.
a naplójába.
11
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Az -o, -ó a szavakban
1. Olvasd fel Galambosi László Dió című versét helyes kiejtéssel!
a) Milyen esemény jut eszedbe róla? Mondd el a társadnak!
Azt fütyüli a rigó,
Megérett már a dió.
Le kell verni mind a fáról,
Öregapó diót zsákol.
Hív anyóka. Jó ebéd lesz.
Gőzölög a diós rétes.
b) Másold le a vers szavai közül azokat, amelyekben o, ó betű van! Írd át színessel
a szóvégi hosszú magánhangzókat!

2. Mi van a képeken? Nevezd meg hosszú magánhangzóra végződő szavakkal!

a) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót!
b) Mondd el azt a szabályt, amelyet a fenti szavak leírásakor használtál!

3. Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyekben a megadott magánhangzópárok vannak!
Figyeljétek meg a megadott példát!
o–ó

olló,

o–o

orvos,

12
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4. A betűsorokból egy-egy konyhakerti növény nevét állíthatod össze. Írd le a megalkotott szavakat!
banyurgo

nepóts

aburok

szoktapá

5. Egészítsd ki magánhangzókkal Csukás István Dalocska című versének részletét!
Cseng____ sz___l: gingalló,
r___ppenj már pillang____!
Pillang____ messze jár,
v___lt-nincs nyár, vége már.
a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített versrészletet!
b) Melyik évszak jut eszedbe róla?

6. Egészítsd ki a következő mondatokat -ó végű szavakkal!
Ez a leves még nagyon
A

.
vize nagyon mély!

Eszter az

padban ül.

A házunk előtt megállt egy piros
Nemzeti színű

.
leng a szélben.

7. Válaszoljatok a csalafinta találós kérdésekre!
Melyik ló őrli apróra a kávét?
Melyik dió tud beszélni?
Melyik ló fog halat?
Melyik hó lakható?
Melyik ló tud írni, olvasni?

13
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Az -ö, -ő a szavakban
1. Olvasd fel helyes kiejtéssel Tótfalusi István Soroló című versének részleteit!
Napocska, nevető,
tavi jég, repedő!
Puha ágy, lepedő,
teli madár-etető.

Jégcsap, csepegő,
füsti fecske, csevegő!
Léggömb, lebegő,
simogató levegő!

Juci, Mici, fecsegő,
öreg ágy, recsegő!
Kisgida, mekegő,
kerekeskút, nyekegő!
a) Húzd alá a versrészlet hosszú magánhangzóra végződő szavait!
b) Milyen a rajzon látható dolog a versben? Írd alá a megfelelő szót!

2. Mi van a képeken? Nevezd meg hosszú magánhangzóra végződő szavakkal!

a) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót!
b) Mondd el azt a szabályt, amelyet a fenti szavak leírásakor használtál!
14
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3. Egészítsd ki a következő szavakat! Válassz a megadott hosszú vagy rövid magánhangzó
közül!

ö–ő
k___r, el___tt, b___r___nd, rend___r, z___ldül, sz___l___
a) Ellenőrzés után olvasd fel helyes kiejtéssel a szavakat!
b) Diktáljátok le egymásnak a helyesen kiegészített szavakat!

4. Mi a foglalkozása a képen látható embernek? Nevezd meg hosszú magánhangzóra
végződő szóval!

5. Fejtsd meg a képrejtvényeket! Alkoss szavakat a

te

ző

szak

öm

et

tü

és a betűk felhasználásával!

ö

möl

15

OH_MNY02MB_nyelvtan2_MF_NAT.indd 15

2021. 03. 02. 14:14

Az -u, -ú a szavakban
1. Olvasd el Kányádi Sándor Esőleső című versének részleteit!
Szomorú az esőleső,
mert eső semerről se jő.
Se keletről, se nyugatról,
már a béka se kuruttyol.
Már a csacsi sem iázgat,
viszi, mit a juhász rárak.
Kétoldalt a batyu, mintha
két lecsúszott púpja ringna.
a) Húzd alá a vers szavai közül azokat, amelyekben u, ú betű van!
b) Írd le csoportosítva az aláhúzott szavakat!
-ú van a szóban

-u van a szóban

2. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó -u végű szóval! Segítenek a rajzok.
A

zárva van.

A

erszényes állat.

Egy

siklik a vízen.

Megcsodáltam a
A

színes tollát.
gerendát emel a magasba.

Ezen a sakktáblán már csak öt
16
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3. Alkoss a betűsorból a nyilak segítségével szavakat! Írd le őket!
N

A

U

S

K

L

U

K

R

P

LY CS

G
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U

E

R

K

R

F

K
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U

U

A

A

T

U

P

4. A nyomtató hibásan nyomtatta ki a találós kérdések szövegét. Pótoljátok a hiányzó
ékezeteket, majd olvassátok fel a mondatokat!
Szınes tolla megnyero,

Fenyes szoru,

hosszu farka legyezo.

hosszu farku.

Korbejarva mutogatja,

Ne huzd meg,

o a legszebb, ugy gondolja.

mert hegyes karmu!

5. Fejtsd meg a rejtvényt! Írj a meghatározások alapján -ú-ra végződő szavakat a megfelelő sorokba! A kétjegyű mássalhangzó betűjegyeit külön négyzetbe írd!
1. nagytestű vízimadár

1.

2. itt is lakhat a mókus

2.

3. nem vidám

3.

4. a tehén kicsinye

4.

5. vékony, nyúlánk az ilyen ember

5.

6. itató

6.

7. magasra lövik ki belőle a golyót

7.

8. fekete tollú madár

8.

Írd ide a megfejtést!
17
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Az -ü, -ű a szavakban
1. Olvasd el Zelk Zoltán Este jó című versének részleteit!
Ég a tűz, a fazék
víznótát fütyül,
bogárkarika forog
a lámpa körül.
Nem félek, de azért
sírni akarok,
szállok én is, mint a füst,
mert könnyű vagyok …
Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül, és ott ülök
az ölében én.
a) Húzd alá a vers szavai közül azokat, amelyekben ü, ű betű van!
b) Írd le csoportosítva az aláhúzott szavakat!
-ü van a szóban

-ű van a szóban

2. Találd ki a meghatározások és a megadott mássalhangzók alapján, melyik szóra
gondoltunk! Írd is le őket!
tanszer (fzt):
meseszereplő (tndr):
gyümölcs (fg):
szerszám (frsz):
foglalkozás (rhjs):
hangszer (hgd):
18
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3. A papírlapra hullott falevelektől nem látszanak az ü, ű betűk a szavakban. Írd le
helyesen a szavakat a megfelelő csoportba!
t csök

s llyed

egyed l
bet

járm

f rge
sz r

-ü van a szóban

gy jt
t z

könny

f rész

men

f l

s r

k ld

zöld l
-ű van a szóban

4. Olvasd el a találós kérdéseket! Mi a megfejtésük? Segít, ha megnézed a rajzot.
Ha rám nézel, visszanézek,
ha rám nevetsz, kinevetlek.
Tiszta, igaz és hű vagyok,
kedvedért én nem hazudok.

Simogatja arcod, kezed
mindennap,
s jóságodért csak egy kevés
vizet kap.

Van házunkban valahol egy
icipici tó,
úszni benne nem lehet, de
lubickolni jó.

Foga van, és mégsem eszik.
Mi az?

5. Olvasd fel többször, helyesen hangoztatva a keretben látható szavakat! Jegyezd meg
a helyesírásukat! Írj le közülük minél többet emlékezetből!

dicsér, mindig, sima, lakos, posta, utolsó, körút, alul, belül, turista
19
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Gyakorolj!
1. Pótold a hiányzó magánhangzókat a következő szavakban! Segítenek a képek.

¨s . ¶p`

¨s‰` . ¶v°

.

¶j®¦

¨f¡ . ¶k` .

t` .

¶v° . z` . ¨l` .

¨n³§ . ¨l`

¨f¡ . ¨s .

t` . c³s . ¶k`

¨f¡ . ¨l©h` .

.

r° .

¨h` . d`

t` . z`

g®§ . ¨s‰` .

¨f¡ . r° . ¨s‰`

2. Cseréld ki a megadott szavak magánhangzóit úgy, hogy állatneveket kapj! A mássalhangzókat ne változtasd meg!
lé

kátyú

pék

rege

rak

férj

nyíl

mákos

3. Eltűntek a magánhangzók az állatnevekből. Pótold őket, majd írd le a kiegészített
szavakat!

HRCSG

SRGRG

KKKK

SZNYG

HLL
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4. A következő ábra vízszintes és függőleges soraiban -ó, -ő végű szavak rejtőznek. Írj
le közülük minél többet helyesen! A kétjegyű mássalhangzók betűjegyeit két külön
négyzetben találod.
M
U
T
A
T
Ó
K
Ő
D
S

E
S
Ü
J
E
V
A
C
U
Z

R
E
D
T
R
O
N
S
E
I

D
O
Ő
Ó
Í
N
D
E
V
T

Ő
T
I
L
T
Ó
A
L
E
A

F
E
L
H
Ő
G
L
L
Z
K

E
T
L
Á
R
U
L
Ó
Ő
Ö

D
Ő
A
L
P
M
Ó
L
Ó
T

Ő
N
N
Ó
T
Ó
I
N
T
Ő

D
I
Ó
K
I
K
Ö
T
Ő
H

5. Fejtsd meg a rejtvényt!

a)	Keress hosszú magánhangzóra végződő szavakat a rajzok segítségével! A kétjegyű
mássalhangzó betűjegyeit külön négyzetbe írd!
6.
1.
1.
3.

7.

2.

2.

3.

8.

4.

4.

5.

5.

6.

9.

7.
8.
9.
b) Írd a vonalra a megfejtést!

6. Egészítsd ki szóvá a vízszintes és a függőleges sorokat! Keress többféle megoldást!
S
K
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A mássalhangzók jelölése
1. Olvasd el Lackfi János Zebra mondja című versét!
Én, kétszínű alak,
pirulok egy nagyot,
dél van és még mindig
pizsamában vagyok.
Igazából úgy volt,
kerítésnél álltam,
mikor lefestették,
rácsos lett a hátam.
a) Írj három-három példát a versből a következőkre!
Csak egyjegyű betűvel jelölt mássalhangzó van a szóban

Kétjegyű betűvel jelölt mássalhangzó is van a szóban

b) Olvassátok fel a versrészletet! Ügyeljetek a hangok időtartamának helyes ejtésére!

2. Nevezd meg, mit látsz a képeken!

a) Pótold a hiányzó mássalhangzókat a képek nevében!

. .

.

a` . ¨u`

ó£ . . a`

.

.

a` . o£ .

a` .

. .

.

.

. .

o£ . . o£ . ó£

á` . . ó£

.

o£ .

. .

. .

¨i` . . a`

o£ . . a`

b) Alkoss egy-egy mondatot az ly betűs szavakkal!

22
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3. Fejtsd meg a találós kérdést!
Négy atyafi lakik
egy kis kerek házban,
négy kis szobájában.

Mi az?

a) Karikázd be a találós kérdésben a kétjegyű mássalhangzókat!
b) Írd le emlékezetből a találós kérdést!

4. Cseréld ki a szavak első egyjegyű mássalhangzóját kétjegyűre úgy, hogy új szavakat
kapj! Pl.: sár

nyár

seb

polc

főz

bokor

tél

5. Pótold a szavakban a hiányzó kétjegyű mássalhangzókat!
gú___a

szok___a

e___tendő

___amóca

pecse___e

bás___a

___ánkó

___ertya

kár___a

tarho___a

___alma

ge___tenye

a) Olvasd fel a kiegészített szavakat!
b) Egészítsd ki a hiányos mondatokat! Válassz az előző szavak közül!
Hű, de finom ez a

!

Decemberben véget ér az

.

Zsófin ma nem nadrág, hanem

van.

6. Kire vagy mire gondolunk? Nevezd meg dz vagy dzs betűs szavakkal! Alkoss mondatokat a szavakkal!
zsineg

szúrófegyver

terepjáró
autó

sportolókat
készít fel

kabát

lekvár
23
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A rövid és a hosszú mássalhangzók jelölése I.
1. Olvasd el Végh Andrea Alszik az erdő című versét!
Ezernyi csillag csillog az égen,
ezer kis lámpás gyullad az éjen.
Szellő sem rezzen, villám se villan,
alszik az erdő, madár se illan.
Pille sem szálldos, nem rebben szárnya,
szunnyad az erdő, új napot várva.
a) Húzd alá a hosszú mássalhangzót tartalmazó szavakat!
b) Másold le az aláhúzott szavakat!

2. Beszéljétek meg, melyik szó illik a hiányos mondatba! Egészítsétek ki őket!
szál – száll

kel – kell

De szép gólya
Vettem egy

ép – épp

a magasban!
virágot Katinak.

Az idős bácsi a jobb fülére nem jól
Szeretném, ha sok

.

lenne az akváriumban!

Sári minden reggel hét órakor
Mit

.

vásárolnom ma a boltban?

Szerencsére minden fogam
Apu

hal – hall

.

most ért haza a munkából.

24
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3. Találd ki, mi a szabály!

a) Alkoss szópárokat a példa szerint!
csobog

csobban

csöpög

lobog

zizeg

pufog

zörög

kopog

döcög

ropog

dörög

topog

lebeg

csöppen

b) Foglalj mondatba az átalakított szavak közül hármat!

4. Rövid vagy hosszú mássalhangzó hiányzik a szavakból?

a) Pótold a hiányzó betűket! Válassz a megadott mássalhangzók közül!
s – ss

l – ll

n – nn

t – tt

el___ő

e___em

szalo___a

o___hon

e___ő

á___jatok

ka___a

ke___ő

á___ó

ha___juk

ü___ep

pa___ak

la___ú

á___omás

e___i

ala___

fri___

sza___ag

fi___om

u___ca

ki___ebb

vi___ág

jú___ius

ko___a

erő___

vi___amos

o___an

álla___

b) Diktáljátok le egymásnak az egyik szóoszlop szavait!

5. Egészítsd ki a mondatokat a kép alapján! Használd a megadott szavakat!
alatt, fölött, között
A fa
A medve és a nyuszi
A nyuszi

beszélgetnek az állatok.
áll az őz.
üldögél a holló.
25
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A rövid és a hosszú mássalhangzók jelölése II.
1. Olvasd el a mondatokat!
Már potyog a fáról az érett szilva. A gyerekek
összeszedik a lehullott szemeket. Egy szilva épp
Dorottya fejére pottyant. Jót nevet ezen az öccse.
– Mennyi gyümölcs van már a kosárban? –
kérdezi a nagypapa.
– Annyi, hogy nem lesz könnyű hazacipelni.
a) Húzd alá a mondatokban azokat a szavakat,
amelyekben kétjegyű mássalhangzó van! Olvasd fel
őket helyesen hangoztatva!
b) Keretezd be, mely szavakban hangoztattad hosszan a kétjegyű
mássalhangzót!
c) Mondd el, hogyan jelöljük írásban a hosszú kétjegyű mássalhangzót!
d) Írd le csoportosítva az aláhúzott szavakat!
Rövid kétjegyű mássalhangzó
van benne

Hosszú kétjegyű mássalhangzó
van benne

2. Pótold a szavakban a kétjegyű mássalhangzót! Figyelj az időtartamra!

a`

o£n³§ ¨vè`

õ£

d¯i

e`

¨m`e`

¨h¯a` ¨ú`

a) Írd le emlékezetből a szavakat a füzetedbe!
b) Válassz ki két szót, és alkoss vele egy mondatot!
26
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3. Találd ki, mi a szabály!

a) Alakítsd át a szavakat a példa szerint!
potyog

szuszog

rotyog

csoszog

zötyög

lötyög

fröcsög

pottyan
recseg
reccsen
b) Írj le emlékezetből minél több átalakított szót!

4. Rövid vagy hosszú kétjegyű mássalhangzó hiányzik a szavakból?

a) Pótold a szavak hiányzó betűit! Válassz a megadott mássalhangzók közül!
sz – ssz

cs – ccs

ty – tty

ny – nny

ú_____ik

lo_____og

ha_____ú

szu_____ad

me_____e

lo_____an

pö_____ös

ke_____ér

ve_____ő

frö_____en

fü_____

kö_____es

u_____ony

to_____og

csenge_____ű

seme_____i

a_____ony

re_____en

gyer_____a

fé_____es

al_____ik

ö_____e

ku_____a

me_____asszony

ho_____ú

tó_____a

sziva_____ú

di_____e

b) Írd le tollbamondás után az egyik szóoszlopot!

5. Egy szóval nevezzétek meg, mire gondoltunk! Legyen benne a szóban a zárójelben
megadott hosszú kétjegyű mássalhangzó!
Nagy úticsomag (ggy):
Ezzel itatjuk az egereket (nny):
Az ilyen ruhát ki kell mosni (nny):
A vőlegény párja az esküvőn (ssz):
A villámlást kísérő hang (nny):
Hajóval történik, ha léket kap (lly):
27
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Gyakorolj!
1. Olvasd fel helyes kiejtéssel a következő szópárokat!
kasza – kassza

megy – meggy

a) Beszéljétek meg, melyik szónak mi a jelentése!
b) Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szóval!
Az éles

jól vágja a füvet.

Palkó a könyvtárba

.

Ez nem cseresznye, hanem
A

.

már tele van pénzzel.

2. Pótold a hiányzó mássalhangzókat a szavakban!
s – ss

fri___ebb, la___ú, mo___a, ki___ebb, á___on

sz –ssz

ro______, bo______ant, me______e, egé______, ve______ő

l – ll

á___omás, vi___amos, sző___ő, szá___oda, csi___ag

gy –ggy fa_____ú, me_____es, po_____ász, ro_____an, e_____ütt
t – tt

ke___ő, gi___ár, o___hon, melle___, ko___a

a) Ellenőrzés után keressétek meg soronként a kakukktojást és húzzátok alá! Ha jól
dolgoztatok, az aláhúzott szavak kezdőbetűiből egy új szót olvashattok össze.
b) Foglald mondatba a megfejtésül kapott szót!

3. Alkoss egy-egy szót a betűcsoportokból, majd írd le őket!
m ny a sz sz e ny o

lutbtaisfal

e p ü é ly n n

t sz a l v a a sz

n a p a p sz

zs o u n a n

28
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4. Alkoss hosszú mássalhangzót tartalmazó szavakat a szótagokból! Egy szótagot többször is felhasználhatsz.
pil

szi

csen

haty

lan

gety

vil

recs

vaty

la

tyű

mos

tyú

gó

nat

le

a) Írd le a megalkotott szavakat!

b) Mondd el, mire ügyeltél a hosszú kétjegyű mássalhangzós szavak leírásakor!

5. Pótoljátok a hiányzó mássalhangzókat a szavakban! Figyeljetek az időtartamra!
A_____a és A_____ila a barátaikkal a közeli erdőben sé_____álnak. A pázsiton még
vízcse_____ek csi_____ognak. Körülöttük
mé____ek zü________ögnek. A talpuk
ala_____ száraz ga______ak re_____ennek.
Sári az ö_______ével szalo_______át süt.
Pa____og a tűz.
– Vigyá______, mert a fa kö_______en
tü____et fog! – figyelmezteti az édesapja.
ca)

Olvassátok fel a kiegészített mondatokat!

b) Diktáljatok egymásnak mondatokat a kiegészített szövegből! Javítsatok közösen!

6. Egészítsd ki szóvá a vízszintes és függőleges sorokat!
a) Keress többféle megoldást!
O
É

É
Ö

Ó

O

Ö
É

Ő

É

É
Á

b) Alkossatok tréfás mondatokat az egyik rejtvényábra szavaival!
29
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A j hang jelölése
1. Olvasd el a szöveget! Mondd el, mit tudtál meg belőle a fekete gólyáról!
A fekete gólya leginkább háborítatlan erdők mélyén
él. Gallyakból álló fészkét terebélyes fák kihajló ágaira
rakja. A tojásokból kikelő pelyhes tollú fiókák eleinte
hófehérek. A tojó és a hím egymást váltva eteti a
kicsinyeket. Kisebb vízfolyások, patakok sekély vizében
kutatnak élelem után.
a) Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, amelyekben j hangot jelölő betűt találtál!
b) Írd le csoportosítva a szavakat!
j van a szóban

ly van a szóban

2. Mit ábrázolnak a képek? Olyan szavakat írj a képek alá, amelyekben j vagy ly betű
van! Írd át színessel a j hangot jelölő betűt!

30
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3. A táblázatból megtudod, mi lesz az ebéd ezen a héten Ágiék iskolájában. Jelöld
csillaggal azt a napot, amelyik menüje neked a legjobban ízlene!
HETI ÉTLAP
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

húsleves
májgombóccal

tojásleves

tejfölös
burgonyaleves

gulyásleves

tejszínes
gyümölcsleves

sajtos
tészta

székelykáposzta

rántott
pulykamell,
rizs

tejbegríz

sült hal,
petrezselymes
burgonya

kompót

nápolyi szelet

alma

banán

uborkasaláta

a) Húzd alá azoknak az ételeknek a nevét, amelyekben j vagy ly van!
b) Írj ki három szót a táblázatból mindkét csoporthoz!
j van a szóban

ly van a szóban

4. Írjátok le egy szóval, mire gondoltunk! A szó végén ly betű legyen!
Nem mély a víz:
Erre figyelmeztet a jelzőtábla:
Koronás mesealak:
Pénzt gyűjthetsz benne:
Kis patakocska:

5. Pótold a hiányzó j vagy ly betűt a mondatokban!
A fo___ó vize lassan hömpö___ög. Egy sirá___ szállt a vízen úszó ga____ra.
A bó___án túl már nagyon mé___ a víz. Régen elsü____edt itt egy ha___ó. Egy
uszá___ közeledik sú___os terhével.
a) Ellenőrizzétek a megoldást, javítsátok ki, ha hibáztatok!
b) Diktáljatok le egymásnak két kiegészített mondatot!
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Gyakorolj!
1. Olvasd el a következő szavakat! Mondd el, mit vettél észre!
gally, súly, ujj, felejt, folyik, jégpálya, fej,
bélyeg, sajtlyuk, helyjegy, kölyök, fúj
a) Írd a szavakat a megfelelő helyre!

¶¦:

¶l³§:

b) Foglald mondatba azokat a szavakat, amelyekben j és ly is van!

2. Alkoss állatneveket a betűkből! Írd le őket helyesen!
abilyv

áilyrs

bjorú

abglyo

aaklyrv

eeklysű

aáhklyr

aáhjlr

3. Egészítsétek ki a betűket szavakká! Minden üres keretbe egy betűt írjatok!
ly

j

ly

ly

ly

j

ly

ly

ly

j

ly

ly

ly

j

ly

ly
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4. Pótold a hiányzó j vagy ly betűt az alábbi szavakban!
___ár, ___ég, ___uk, ___áték, ___egy, ___utalom, ___eles
osztá___, uszá___, szabá___, homá___, szá___, dagá___
mé___, szemé___, é___, ünnepé___, veszé___, erké___
pá___a, furu___a, korcso___a, dato___a, pó___a, bó___a
a) Ha jól dolgozol, mindegyik sorban találsz egy kakukktojást. Keretezd be!
b) Írd le az egyik szósor szavait emlékezetből!

5. J vagy ly betű hiányzik a szavakból?
a) Írd be a megfelelőt!

Ha____nalka, Káro____, La____os, ____ános,
Gerge____, Ibo____a, Mihá____, Orso____a
b) Gyűjtsetek személyneveket a következő csoportosítás szerint!
j van a szóban

ly van a szóban

6. Helyesírási totó. Írd a keretbe a hiányzó betűknek megfelelő jelet!
a) Közös ellenőrzés után pótold a szavakban a hiányzó betűket!

j=1
ly = 2
lly = x

1. só____om

8. sú____

2. korcso____a

9. moso____og

3. ____ég

10. bó____a

4. kulcs____uk

11. tu____a

5. a____tó

12. ga____

6. osztá____

13. ____áték

7. sü____ed

13+1. ____ár

b) Másold le a fenti szavak közül azokat, amelyekben hosszú magánhangzó van!
33
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Az ábécé és a betűrend
1. Kösd össze a pontokat a magyar ábécé betűinek sorrendjében!
zs

a
á
b

w

z

v
ű
ü

y x
ú

c

u

cs

ty
t

d
dz

sz
dzs
e

p

h

r
q

ő

é

ö

f

g
gy

s

i í j k l

o

ly

m

n

ó

ny

2. Az ábécé szerint melyik betű illik az üres karikába? Írd be a megfelelőt!
c

d

l

m

t

u

ő

q

é

g

í

k

3. Olvasd el a szósort! Mondd el, mit vettél észre!
szár

zár

nyár

kár

cár

jár

tár

sár

a) Számozással állítsd betűrendbe a következő szavakat!
b) Másold le betűrendben a szavakat!
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4. Egészítsétek ki az állatnévsort betűrendben odaillő állatnevekkel!

¨b±¯k¯a` ,
¨h¯ó¤d` ,
r¤óµk¯a` , ¨s‰¯i¯t¯a¯k¯öµt¯õ¤,
¨v°í‰¯i¯l¯ó¤,

e¯‘¯r° , ¨f¯óµk¯a` ,
¨l¯ó° , ¨m¯a³j^o¤m` ,

5. A második osztályosok meseszótárt készítenek, ezért összegyűjtik a mesékben megismert szereplőket.
a) Olvasd el az eddig összegyűjtött szavakat!

tündér, óriás, boszorkány, sárkány, királylány, egérke, farkas,
manó, herceg, róka, varázsló, aranyhal, császár, szamár, ördög
b) Segíts nekik a betűrendbe sorolásban! Írd a vonalra az ábécé szerint odaillő szót!
aranyhal

boszorkány

császár

farkas
manó
róka
tündér

6. Írd a megadott neveket betűrend szerint a rejtvényábrába! Ha jól dolgozol, a kezdőbetűkből egy újabb nevet kapsz.
Luca, Béla,
Ádám, Edit

Ottó, Keve,
Soma, Áron

Édua, Anna,
Lili, Dóra
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Gyakorolj!
1. Keresd a szomszédokat! Írd le, hogy az ábécében melyik betű áll közvetlenül az itt
látható betűk előtt és után!
b

g

m

ö

d

í

e

sz

z

2. Olvasd el néhány betű bemutatkozását!

a) Találd ki, melyik betű lehet az, és írd a vonalra!
Az utolsó kétjegyű mássalhangzó vagyok az ábécében. ____
Háromjegyű vagyok. ____
A hosszú magánhangzók közül én vagyok az első az ábécében. ____
Kétjegyű mássalhangzó vagyok. Az egyik szomszédom a t,
a másik pedig egy magánhangzó. ____
Hosszú magánhangzó vagyok. A rövid páromon egy pont van. ____
Egyjegyű mássalhangzó vagyok, a j és az l között van a helyem. ____
b) Játsszatok ti is hasonló játékot! Mutatkozzatok be valamelyik betű nevében!
A többiek pedig találják ki, melyik betű mutatkozott be!

3. Állatnevek bújtak el a következő szavakban.
a) Keresd meg és karikázd be őket!
borzalom,
sürget,

főz,

sebes,

kulipintyó,

halom,

okos,

csicsóka,

paróka,

olló

b) Másold le a megtalált állatneveket betűrendbe sorolva!
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4. Rajzolj olyan gyümölcsöt a keretbe, amelyik betűrend szerint illik a sorba!

a) Írd le a gyümölcsök nevét a rajzok alá!
b) Keressetek többféle megoldást!

5. Keresd meg egy gyermeklexikonban az alábbi címszavakat! Másold le az ott található
mondatok közül az elsőt!
kenu:
lepke:
vulkán:

6. Róka Rudi a hetes az erdei iskolában, és ábécé szerinti sorrendben felírta a jelen lévő

állatok nevét. Két tanuló később érkezett. Illeszd őket a megfelelő helyre, és írd le a
teljes névsort!

farkas
mókus
róka
sün
vakond

pele
borz
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Gyakorold a hangokról és a betűkről tanultakat!
1. A következő találós kérdések megfejtése egy-egy hosszú mássalhangzót tartalmazó
szó. Írd a megfejtést a vonalra!
Két karommal szedegetem
sebesen az áramot,
tele vagyok utasokkal,
mégis fürgén haladok.

Tarka, de nem virág,
szárnya van, de nem madár,
álló napon át a rét fölött száll.

Mi az?

Mi az?

Kerek ugyan, de nem labda.
szivárványszín játszik rajta.
Most bújt ki egy szívószálon,
megfogtam, de már nem látom.
Mi az?
a) Írjatok szavakat a csoportokba a fenti találós kérdések szövegéből!
Hosszú magánhangzó van benne

Hosszú mássalhangzó van benne

b) Másold le az egyik találós kérdést!

2. Válaszd ki és húzd alá a mondatba illő szót!
A virág mellé karót

szurok.
szúrok.

A

hurok
elszakadtak a gitáron.
húrok

Elveszett a vonalas

füzet.
fűzet.

Célba értek a

futok.
futók.

Becsapta az ajtót a

huzat.
húzat.

Nagyapa diót

tör.
tőr.

a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a helyesen kiegészített mondatokat!
b) Írd le emlékezetből az egyik mondatot!
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3. Hosszú vagy rövid magánhangzó hiányzik a szavakból?

a) Döntsd el, majd pótold a hiányzó betűt! Válassz a megadott magánhangzók közül!
o–ó

ö–ő

b__lyg__

sz__l__

szomor__

keszty__

m__kus

k__rz__

kap__

s__r__

g__mb__c

erd__

__tca

__nnep

m__s__ly__g

b__r__nd

sz__nyog

gyönyör__

f__ly__s__

f__l__tt

od__

esk__

u–ú

ü–ű

b) Írd le emlékezetből az egyik szóoszlopot!

4. Keress hosszú mássalhangzót tartalmazó szavakat a rejtvény megfejtéséhez!
1. hotel

1.

2. lepke

2.

3. közlekedési eszköz

3.

4. a tölgyfa termése
5. nagytestű madár

4.
5.

6. az egyik érzékszerv

6.

7. ilyenkor kelünk fel

7.

8. evőeszköz

8.

9. nyírunk vele

9.

10. társasjáték

10.

Írd ide a megoldásod!

5. Döntsd el, hogy j, jj, ly vagy lly hiányzik-e a szóból!

a) Ennek megfelelően karikázd be soronként a
megfelelő oszlop alatti betűt!
b) Alkoss a bekarikázott betűk egyszeri felhasználásával egy hétbetűs szót!
Írd ide a megoldásod!

j
bó____a E
pó____a Ú
zsiva____ V
biva____ D
sü____ed B
é____el T
viszá____ A

jj
N
NY
L
C
K
J
I

ly
B
R
F
É
SZ
O
T

lly
U
H
M
GY
NY
TY
O
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A szótagolás és az elválasztás
A szótagolás
1. Másold le Tamás Mária Rövid nap, hosszú éj című
verséből az egy szótagú szavakat!
Fúj a szél, hull a dér,
hull a fáról a levél.
Megy az ősz. Jön a tél.
Rövid nap. Hosszú éj.

2. Olvasd el a következő találós kérdést! Mi a megfejtése?
Kötekedik fűvel-fával,
játszik

mások

lovagol
soha

az

nem

kalapjával,

ember hátán,
áll

saját

lábán.

a) Tegyél pontot a magánhangzók alá! Írd a keretekbe a szavak szótagszámát!
b) Olvasd el szótagolva is a találós kérdést!

3. Milyen testrészeket ismertek? Írjatok szavakat a testről!
Egy szótagú

Két szótagú

40

OH_MNY02MB_nyelvtan2_MF_NAT.indd 40

2021. 03. 02. 14:15

4. Olvasd el Fésűs Éva A sündisznócska című versét! Mondd el, hogyan készíti el a
fészkét a sün!

Tegnap korán esteledett,
Sündisznócska ágyat vetett.
Ágyat vetett az avarba,
Kicsinyeit betakarta.
Fújhat a szél szakadatlan,
Melenget a puha paplan.
Jó puha a földi fészek,
Aludjatok, kis tüskések!
a) Olvasd el a verset szótagolva is!
b) Írj két-két példát a versből a következőkhöz!
Egy szótagú szó:
Két szótagú szó:
Három szótagú szó:
Több szótagú szó:

5. Rakj össze a szótagokból három szótagú szavakat! Írd le őket!
-ru -guken-

-zi- lóví-

-na
-go- or-

-nye cse-resz-

-gáj -papa-

-le- e-fánt

-pán tu-li-

-lya

i-

-bo-

6. A gonosz boszorkány összekeverte a meseszereplők nevének szótagjait. Színezd
ugyanolyan színűre az egy szóhoz tartozó szótagokat!
-fi

tör-rázs-

ki-ló

-tos

-rály-

tálsár-

-pe

-kány
-dér
va-

tün41

OH_MNY02MB_nyelvtan2_MF_NAT.indd 41

2021. 03. 02. 14:15

Az elválasztás
A szó elválasztása szomszédos magánhangzók között
1. Mondj a képekről olyan szavakat, amelyekben két magánhangzó áll egymás mellett!
Írd le szótagolva ezeket a szavakat!

2. Olvasd el a mondatokat!
Mariann és Noémi a Mátrában síel.
Beatrix futás közben rádiót hallgat.
A Deák család autóval megy a piacra.
Tímea jóízű teát készített a testvérének.
Ma két diák hiányzott az osztályból.
a) Mondd ki szótagolva a mondatok kiemelt
szavait! Mi a közös bennük?
b) Írd le a szomszédos magánhangzónál elválasztva a kiemelt szavakat!

3. Mondd ki szótagolva a nyári hónapok nevét! Írd le őket a szomszédos magánhangzóknál elválasztva!
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A szavak elválasztása magán- és mássalhangzók találkozásánál
1. Bontsd függőleges vonalakkal két szótagú szavakra a betűsort! Írd le ezeket a
szavakat elválasztva!

búsulszúnyogszelídkilincshajósekélyfolyószalagbőrönd

2. Állítsd számozással betűrendbe a neveket!
Milán

Luca

Péter

Ádám

Sára

Bálint

Zalán

a) Mondd ki a szavakat szótagolva!
b) Írd le a betűrendbe állított neveket szótagolva!

3. Pótoljátok a két szótagú szavak hiányzó szótagját! Keressetek többféle megoldást!
pa-

gya-

fü-

tu-

ku-

szá-

bé-

ü-

bú-

a-

ró-

te-

ka-

vo-

ke-

vi-

-ra

-gó

-tor

-pő

-rű

-lu

-mu

-lő

-pír

-csi

-lap

-rág

-tyu

-tya

-lyó

-lya
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4. Olvasd el Osvát Erzsébet Havat váró fák című versének részletét!
		
		
		
		
		
		
		
		

Helyet cserélt		
a nyár az ősszel.		
A szél, az eső		
most az úr.			
Száraz avar			
hever a földön,		
fázva fut rajta		
át a nyúl.			

A föld a fehér
havat várja,
és ha megjön
a puha hó,
betakarja –
mint gyermekét
anyja –
a meleg téli takaró.

a) Húzd alá a versben a két szótagú szavakat!
b) Folytasd a vers két szótagú szavainak csoportosítását! Írd le őket elválasztva!
		
		

he-lyet
cse-rélt

föl-dön
raj-ta

5. Keresd meg a betűrács vízszintes és függőleges soraiban elrejtett két szótagú szavakat!

Írd le őket elválasztva! (A kétjegyű mássalhangzók betűjegyeit két külön négyzetben
találod.)
H

Ű

M

E

D

V

E

S

É

L

A

B

D

A

M

Z

K

E

C

S

K

E

B

E

S

É

S

E

R

L

E

G

Z

O

K

N

I

C

R

F

E

P

A

P

L

A

N

Ű

R

C

S

Ú

S

Z

D

A
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6. Bontsd függőleges vonallal szótagokra a keresztneveket! Ellenőrzés után írd le a
szavakat elválasztva!

András

István

Ambrus

Endre

Gertrúd

7. Írd a következő szavakat szótagolva a házakba a példa szerinti csoportokban!
ceruza, mondja, erdő, szúnyog, kertben, sortban, kendő, tányér, újság,
fecske, csúnya, fenyves, folyosó, boltból, hordta, füzet, ernyő, tartja
ce-ru-za

er-dő

mond-ja

8. Írd le a szavakat minden lehetséges helyen elválasztva!
szivárvány

szi-várvány

szivár-vány

mogyoró
gömbölyű
különbség
szabadság
egyszerű
homályos
rejtvények
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Elválasztás hosszú mássalhangzók között
1. Olvasd fel a szöveget helyes kiejtéssel!

a) Tagold szótagokra a szöveget! Jelöld
függőleges vonalakkal a szótaghatárokat!
A z őz i ke a z öl d me zőn l e gelt .
Fig yelt, neho g y v a d ás z j öjj ön a
köz el éb e. A b oz ótb ól zajt ha l l ott .
Néhány pi l l anat i g moz du l at l anu l
á l lt, a z t án fels z ök ke nt , s eltűnt a
fá k köz ött.
b) Írd le szótagolva a hosszú mássalhangzós szavakat!

c) Írd le tollbamondás után a szöveg első két mondatát!

2. Olvasd el a lány- és fiúneveket szótagolva!
Dorottya
Julianna
Gizella
Nikoletta
Lilla

Koppány
Attila
Ottokár
Illés
Gellért

a) Írd le a neveket a hosszú mássalhangzónál elválasztva!

b) Soroljátok betűrendbe a feladatban szereplő lányneveket!

46

OH_MNY02MB_nyelvtan2_MF_NAT.indd 46

2021. 03. 02. 14:15

3. Eltűntek a mássalhangzók az állatnevekből. Pótold őket úgy, hogy mindegyik szóban legyen hosszú egyjegyű mássalhangzót jelölő betű is!
__ __ __ u __ __
__ o __ __ ó
__ a __ e __ __ a

__ a __ u __ __

__ o __ i __ __ a

__ i __ __ a __ __ ó

a) Ellenőrzés után írd le a kiegészített szavakat szótagolva!

b) Mondjatok igaz állításokat a kiegészített állatnevekkel!

4. Írd le a szavakat a hosszú mássalhangzónál elválasztva!
kellemes

tavasszal

állomás

szivattyú

szálloda

szunnyadó

kuruttyol

süllyedő

zümmögés

5. Keresd meg a betűrács vízszintes és függőleges soraiban elrejtett szavakat! Írd le őket
elválasztva! (A kétjegyű mássalhangzók betűjegyeit külön négyzetben találod.)
Ö S

S Z E G V H E

C B O S

S Z A N T

C K Ö N N Y E S T
S R E C C S E N E
E R R E O L L Ó D
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Gyakorold a szótagolásról és az elválasztásról
tanultakat!
1. Olvasd el Kányádi Sándor Elment a nyár című versének részletét! Szótagold a szövegét!
Írd a keretbe a szótagok számát!
a

Elment
itt

nyár,

az

ősz,

reggelente

párát

kis

a

lehel

őz.

Elment

a

megjött

az

nyár

,

ősz,

fosztogat,
gyéríti

a

sápadozó

lombokat.
a) Másold le azokat a szavakat, amelyeket nem lehet elválasztani!

b) Írd le szótagolva a három és négy szótagú szavakat!

2. Keresd meg a szavak helyét a táblázatban! Írd le őket elválasztva a megfelelő oszlopba!
szóljon, anya, hattyú, bodza, siet, csúszda, folyó, piac,
fiók, öccse, taxi, ennyi, játszik, miért, ajtó
te-a

sza-lag

kas-tély

pety-tyes
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3. Olvasd el Kányádi Sándor Erdei virradat című versének részletét!
A tisztás fölött csillagok,
és lemenőben hold ragyog.
Ébredeznek a kis patak
bokraiban a madarak.
Derengni kezd a fák hegye,
és már ellátni messzire.
a) Mondd ki a vers kiemelt szavait szótagolva!
b) Írd le a kiemelt szavakat minden lehetséges helyen elválasztva!

4. Jelöld függőleges vonallal az elválasztás helyét a szavakban!
he ge dű ( 1 . ) , pi k kelyes ( 3.) , f i at a l ( 2.) , re me g ( 2.) ,
ol l ó ( 1 . ) , ké z i l ab d ás ok ( 4 .) , s o drófa ( 1 .)
a) Húzd alá minden szóban azt a szótagot, ahányadikat a zárójelben lévő szám mutat!
b) Olvasd össze az aláhúzott szótagokat! Írd le helyesen az így kapott mondatot!

5. Pótold a hiányzó szótagokat úgy, hogy helyesen elválasztott állatneveket kapj!

'¨l¯óµ,
'¨n³y^ó´,

'g®y^ó´,
'¨³j ú` ,

't$y³ú` ,
'g^ó´

a) Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat!
b) Írd le emlékezetből a kiegészített szavakat!
49
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A szavak
Mit tudsz már a szavakról?
1. Alkoss szavakat a betűcsoportokból, és írd be őket a megfelelő mondatba!
e e r
m h
ó b

p h e
i h ó

cs o
k ly
r a o

k sz á
ó n

Fürgén siklik a

a lejtős domboldalon.
áll a házunk előtt.

Egy

hullott a tenyerembe.

A befagyott tó jegén jól csúszik a

.

2. Tagold szavakra függőleges vonalakkal a mondatokat!
Ag ye rekek a z utc án hó golyózna k. L ábu ka l att rop o gaf r isshó.
a) Olvassátok fel helyes kiejtéssel a szavakra tagolt mondatokat!
b) Írd le a mondatokat helyesen!

3. Bújócskáznak az állatok.

a) Keresd a szavakban megbújó állatneveket! Keretezd be őket!
megérint

kiabálnak

megnyúlik

befecskendez

apóka

kapával

almahéjat

troliban

sürgeti

hangolnak

gőzölög

meghódít

lesünk

órákra

borzalmas

padló

b) Írd le a megtalált állatneveket a vonalra!
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4. Alkoss a megadott szavakból új szót a példa szerint!
a) ürge → fürge

égi → régi

élénk

állít

ideg

alap

ikra

ajak

üveg

ormány

b) tacskó → zacskó

ruha → puha

bátor

folyó

minta

darázs

fecske

málna

fóka

saru

5. Nézzétek meg a képet!

a) Meséljetek róla a társaitoknak!

b) Írjatok a képről olyan szavakat, amelyek a következő kérdésekre válaszolnak!
Ki? Mi?
Mit csinál?
Milyen?
Mennyi?
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6. Tagold szavakra a betűkígyóban lévő betűket!

nn

yű

é

es

vid ám

sző

lőmáln

asz

a
ilv

eg

m

ú

kö

d

s av a ny

gy

a) Írd le a szavakat csoportosítva!
Valamit megnevez

Valaminek a tulajdonsága

b) Alkoss mondatot a két csoportba tartozó szavakkal!

7. Olvasd el Donászy Magda Hópihe című versét!

a) Figyeld meg, hogyan mutatkozik be a versben a hó! Mit tudtál meg róla?
Égből hullok,
fehér vagyok,
szeretem a
kemény fagyot.

Siklik rajtam
szánkók talpa,
víg csatákban
vagyok labda.

De ha olvad,
vízzé válok,
pára leszek,
égbe szállok.

b) Válaszolj a kérdésekre egy-egy szóval a vers alapján!
Honnan hullok?
Mit szeretek?
Hol vagyok labda?
Mivé válok, ha olvad?
Hová szállok?
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8. Színezd ki a téglalapokat az alábbiak szerint!

a) Színezd kékre azt, amelyikben egy tárgy nevét találod!
fut

méh

hód

jár

sas

száll

kép

hull

toll

pók

szól

sál

szíj

lap

mos

ló

ágy

néz

szék

csal

gomb

sün

könyv

jön

cipő

önt

pad

kés

fúj

bot

szór

láda

süt

hal

ajtó

gyík

polc

béka

tű

bojt

váza

fóka

dől

egér

húz

b) Színezd pirosra, amelyikben élőlény nevét találod!
c) Beszéljétek meg, mit fejeznek ki azok a szavak, amelyek nem lettek kiszínezve!

9. Segíts a kislánynak eljutni a játszótérre!

a) Vezesd azon az úton, ahol élőlényeket megnevező szavak vannak! Színezd ki az
útvonalat!

gomba

bohóc

pulyk
a

könyv

kesztyű
rózsa

palacsi
nta
fenyőfa

jácint

víziló

játszótér

kavics

bélyeg

szúnyog

pitypamg

odú

barátság

gorilla

korcsolya

illat

telefon

szivárvány

papucs

szemüveg

tulipán

zongora

sirály

iskola

b) Írj a térképről olyan szavakat, amelyek tárgyakat neveznek meg!
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A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak
1. Olvassátok el a meserészletet!

a) Beszéljétek meg, melyik évszakról szólnak a mondatok!
Hogyan folytatódhat a történet?
A mezőt még hó borítja, de alatta már ébredeznek
a kis fűszálak.
– Alszol még? – suttogja szomszédjának az egyik
fűszál.
Bizony még aludt, és épp azt álmodta, hogy a szellő
hívja játszani.
– Ne lustálkodj tovább! Szóljunk a szélnek, hogy
fújja el rólunk a havat. Akkor végre láthatjuk a kék eget.

b) Olvasd fel a szöveg kiemelt szavait! Beszéljétek meg, mi a különbség a szavak
kiejtése és leírása között!
c) Másold le a kiemelt szavakat! Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!

2. Olvasd fel a szavakat helyes kiejtéssel!

a) Hasonlítsd össze a kiejtett és a leírt szóalakot!
számoljátok, álljanak, menjen, tudja, cseréljen, próbáljátok
b) Egészítsd ki a következő mondatokat! Válassz az előző szavak közül! Ha jól
dolgozol, megtudod, hogyan kell játszani a Labdacica játékot.
ki a cicát! A többiek
nagy körbe! A cica

a kör közepére! A játékosok úgy

dobják egymásnak a labdát, hogy a cica ne
Akinek a labdáját mégis elkapja, az

elkapni!
helyet a cicával!

ki ezt a játékot a szünetben!
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3. Olvasd fel József Attila Altató című versének első két versszakát!
Lehúnyja* kék szemét az ég,
lehúnyja sok szemét a ház,
dunna alatt alszik a rét –
aludj el szépen, kis Balázs.
Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
vele alszik a zümmögés –
aludj el szépen, kis Balázs.
*Mai helyesírás szerint: lehunyja.

a) Húzd alá a versben azokat a szavakat, amelyeket másképpen ejtünk és másképpen
írunk!
b) Másold le az aláhúzott szavakat! Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!

4. Állíts össze szavakat a táblázatban lévő szótagokból a megadott kódok segítségével!
Írd le őket a vonalra!

A

B

C

D

E

F

é-

-gat-

-jen

1

ku-

-jünk -gyít-

2

gyó-

hall-

-tat-

-ged-

en-

-bad-

3

-ne-

sza-

ün-

-des-

-kel-

-any-

4

-pel-

rin-

-ja

-ság

-son

-ne-

D1 A3 E3 F1

A1 C2 C4

B2 E1 C4

D1 D3 F3 C4

A2 C1 E4

B3 F2 D4

C3 F4 A4 B1

B4 E1 C4

E2 D2 F1
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Az -lj-vel írt szavak
1. Olvasd fel helyes kiejtéssel a mondatokat!
– Olyan hosszú volt ez a tél! – sóhajtott a kis
Jutka. – Már alig vártam, hogy zöldüljön a fű,
nyíljanak a virágok, kelepeljen a gólya!
– Halljátok a madarak énekét? – kérdezte a
tanító néni. – Azt dalolják, hogy itt a tavasz.
Énekeljünk el mi is egy szép tavaszi dalt!
a) Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, amelyekben jj-t hallottál, de lj-t vagy llj-t kell írni!
b) Másold le az aláhúzott szavakat! Írd át színessel
azokat a betűket, amelyek találkozásakor a
kiejtés eltér a leírástól!

2. Alakítsd át a következő szavakat a példa szerint! Segítenek a kérdések.
Mit csinál?
ül

Mit csinálj?

¨ü³l³j −

Mit csinál?
száll

figyel

hull

szól

hall

fél

áll

számol

vall

drukkol

sarkall

Mit csináljon?

¨s‰¯á³l³l³j −o}n%

a) Mit fejeznek ki a táblázatba írt szavak? Miben hasonlít a leírásuk?
b) Alkoss mondatot két kiejtéstől eltérő helyesírású szóval!
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3. Pótold a hiányzó mássalhangzókat a szavakban! Válassz az alábbiak közül!
lj

llj

jj

tánco_____unk

szá_____anak

elfú_____a

megá_____on

válaszo_____

sporto_____on

boru_____on

kisu_____am

gyógyu_____

é_____el

megha_____ák

cseré_____ünk

a) Írd be a rejtvény soraiba betűrendben azokat a szavakat, amelyeket lj-vel kellett
kiegészíteni! A kétjegyű mássalhangzók betűjegyeit két külön négyzetbe írd!

b) Írd a vonalra a megfejtést!

4. Olvasd fel helyes kiejtéssel a szavakat!
ülj, könyökölj, beszélj, használj, állj
a) Figyelmeztesd a társaidat az étkezéssel kapcsolatos helyes viselkedésre! Illeszd
a hiányos mondatokba az előző szavakat!
Nyugodtan és egyenesen

az asztalnál!

Ne

!

Tele szájjal ne

!
megfelelő evőeszközt!

Akkor

fel, ha az asztalnál már minden-

ki befejezte az étkezést!
b) Olvasd fel a kiegészített mondatokat!
Ügyelj a szavak helyes kiejtésére!
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Az -nj-vel írt szavak
1. Alakítsd át és írd be a táblázatba a szavakat úgy, hogy a kérdésre válaszoljanak!
Mit csinál?

Mit csináljon?

Mi?

Mije?

köszön

köszönjön

trón

trónja

csöppen

paplan

röppen

szappan

oson

oroszlán

fon

telefon

a) Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!
b) Egészítsd ki a mondatokat! Válassz a táblázat szavai közül!
A ruhádra ne

a méz!

Hanna

jó puha és meleg.

Az állatkert

már nagyon öreg.

El ne

ez a gyönyörű pillangó!

Ákos

elromlott!

c) Olvasd fel a kiegészített mondatokat!

2. Tagold szavakra a betűsort álló vonalakkal!
menjensurranjonkoppanjonkivonjastadionjaunják
a) Írd le a szavakat!

b) Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!
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3. Pótold a hiányzó mássalhangzókat a szavakban!
baná____a, tulipá____a, lexiko____a, turbá____a, zseto____a
a) Egészítsd ki a mondatokat az előző szavakkal!
A majomnak nincs több

.

A virágárusnak elnyílott a

.

Ági

nagyon vastag.

Hű, de díszes a török basa

!

Elfogyott az egyik játékos

.

b) Olvassátok fel egymásnak helyes kiejtéssel a kiegészített mondatokat!

4. Pótold a hiányzó mássalhangzókat a szavakban!
nj – nny
üze_____en, roha_____on, eme_____i, di_____e, kö_____es,
elfo_____ad, bá_____a, köszö_____ön, pihe_____, kö_____ű
a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített szavakat!
b) Ellenőrzés után másold le a helyesen kiegészített szavakat csoportosítva!

5. Állíts össze a megadott szótagokból három szótagú szavakat!
1. szótag
locs- dur- patpoty- fröcs- recs-

2. szótag
-csen- -ran- -tyan-csan- -tan-

3. szótag
-jon
-jen

a) Írd le a szavakat elválasztás nélkül!

b) Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!
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A -dj-vel írt szavak
1. Olvasd fel Sarkady Sándor Tavaszváró című versének részletét helyes kiejtéssel!
Fuss el,
Február,
Süss fel,
Napsugár;
Szellő kerekedj,
Langyos eső, megeredj,
Árpa,
Búza,
Kukorica
Cseperedj!
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyek kiejtése eltér a leírástól!
b) Másold le az aláhúzott szavakat! Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!

2. Alakítsd át a szavakat úgy, hogy a kérdésre válaszoljanak!
Mit csinál?

Mit csináljon?

Mi?

Mije?

szed

szedjen

kard

kardja

csapkod

bőrönd

süllyed

kaland

fárad

ebéd

enged

család

a) Olvasd fel az átalakított szavakat! Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!
b) Alkoss mondatot az átalakított szavakkal! Írj le mondataid közül kettőt!
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3. Pótold a szavakban a hiányzó mássalhangzókat!
dj

ggy

me_____es

csalá_____a

tu_____uk

lú_____a

a_____atok

hor_____a

mon_____am

pa_____a

hi_____en

a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített szavakat!
b) Ellenőrzés után másold le a helyesen kiegészített szavakat csoportosítva!

4. A csiga házán csigavonalban kívülről befelé haladva kiejtéstől eltérő helyesírású
szavakat olvashatsz össze.

g
a
t

l

n

n
o
j
d

o
j
d

a

r

a

d

j

a

é

d j á t
s
ú
a p a
j
a d d
d v n j j
o o
é l
o n
n
v
a j d
a
r r i
v
á

t

r

t

e
r

n

a

d
j

e

a) Írd le a megtalált szavakat a vonalra! Ügyelj a helyesírásra!

b) Alkoss egy-egy mondatot a leírt szavak közül a két szótagúakkal!
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A -tj-vel írt szavak
1. Olvasd fel a szöveget! Mit tudsz a gólyák életéről? Mondd el a társaidnak!
– Látjátok a kis gólyákat? – mutatja Zoli bácsi a villanypóznára
épített fészket. – Már nyújtogatják a nyakukat. A szülők
naponta többször etetik és itatják őket. Felváltva
szállítják a fészekbe az eleséget. Később megtanítják
nekik, hogyan kell repülni.
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyek kiejtése
eltér a leírástól!
b) Másold le az aláhúzott szavakat! Írd át színessel a szavakban azokat a betűket, amelyeknek
a találkozásakor a kiejtés eltér a leírástól!

2. Alakítsd át a szavakat úgy, hogy a kérdésre válaszoljanak!
Mi?
lant

Mije?

Mi?

Mijük?

lantja

kert

kertjük

rojt

bolt

sport

barát

part

sajt

a) Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!
b) Olvasd el többször és jegyezd meg a leírt szavakat! Takard le őket! Írj le közülük
minél többet emlékezetből!

c) Tudod-e, mi a különbség a sajtjuk és a sajtlyuk szó jelentése között? Bizonyítsd
mondatba foglalással!
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3. Döntsd el, melyik betűvel lehet helyesen kiegészíteni a szót! Húzd át azokat a betűket,
amelyekkel hibásak lennének!
ha

kiál

tj
tty
tj
tty

ú

par

a

pe

tj
tty
tj
tty

a

fü

es

tj
tty

kabá

tj
tty

ent

a

boj

po

tj
tty
tj
tty

a

an

a) Ellenőrzés után satírozással tüntesd el azokat a betűket, amelyek nem illenek a
szóba!
b) Írd le helyesen a szavakat!

4. Pótold a mondatokban a hiányzó mássalhangzókat!
Luca az öccsét ringa_____a a bölcsőben.
A bátyja éppen a kutyát sétálta_____a.
Édesanyja a poharakat mosoga_____a.
Nagypapája a rádiót hallga_____a a szobában.
Édesapja a kidőlt kerítést javí_____a.
a) Olvasd fel a kiegészített mondatokat!
Ügyelj a helyes kiejtésre!
b) Másolj le közülük három mondatot!

5. Alkoss szavakat az azonos színű szótagokból! Írd le őket a vonalra!
-nú-

gu-

-rá-

-rít-

ta-

-dít-

gyó-

-juk

-já-

i-

-ják

moz-

-sít-

-nyít-

-ja

-tok

-ják

-gyít-
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A -ts-sel írt szavak
1. Figyeld meg a táblázatban megadott szavakat! Mit vettél észre?
a) Folytasd a szavak átalakítását a példa szerint!
barát

barátság

tanít

követ

számít

siet

készít

költ

javít

érett

segít

tehet

gyűjt

taníts

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel az átalakított szavakat! Hasonlítsd össze a kiejtésüket
a leírásukkal! Mit vettél észre?

2. Pótoljátok a mondatokban a szavakból hiányzó mássalhangzókat!
Köszön______ük virággal az édesanyákat!
Az új játékot taní______átok meg a kisebbeknek!
Készí______etek egy szép rajzot is!
Ne felej______étek el meglocsolni a virágokat!
Pontosan számí______átok ki a két szám különbségét!
a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a mondatokat! Mondd el, mi a különbség a kiegészített
szavak kiejtése és leírása között!
b) Írj le három mondatot tollbamondás után!

3. Írd le szótagolva a megadott szavakat!
bontsuk

építsük

szakítson

öntse

frissítse

kiáltson
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4. Olvassátok fel helyes kiejtéssel a következő szavakat!
gyűjtsetek, gyújtsatok, segítsetek, javítsatok, lassítsatok, díszítsétek
a) Beszéljétek meg, mi a különbség a szavak kiejtése és leírása között! Keretezzétek
be a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!
b) Egészítsétek ki a mondatokat az előző szavak közül a megfelelővel!
minél több műanyag kupakot!
Ne

tüzet az erdőben!
elültetni a palántákat!

Minden hibát azonnal
A biciklivel

ki!
a kanyar előtt!

Színes lufikkal

fel a termet!

5. Beszéljétek meg, melyik szó illik a mondatba a megadott szópárok közül!
a) Válasszátok ki és keretezzétek be!
Ma

vetítjük
le a kiránduláson készült filmet.
vetítsük

Teherautóval
Fiúk,

szállítják
az almát a városba.
szállítsák

gurítjátok
a labdát a kapuba!
gurítsátok

Buzdítjátok
lelkesen a csapatot!
Buzdítsátok
Öt perc múlva

indítják
a futóversenyt.
indítsák

b) Ellenőrzés után másolj le három helyesen kiegészített mondatot!
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A -dt-vel írt szavak
1. Olvassátok el a szöveget! Beszéljétek meg, hogy helyesen cselekedtek-e a kirándulók!
Épp egy ösvényen haladtunk, amikor
észrevettünk egy pici őzikét. Ijedten
lapult a bozótban. Tudtuk, hogy nem
tévedt el, az anyja itt lehet a közelben.
Csendben maradtunk, és nagyon
óvatosan lépkedtünk tovább, nehogy
megzavarjuk.
a) Olvassátok fel a kiemelt szavakat! Mi a
közös bennük?
b) Másold le a kiemelt szavakat! Írd át színessel a -dt betűket!

2. Olvasd fel helyes kiejtéssel a következő szavakat! Mit tapasztaltál?
elsüllyedtek, összeszidta, megetted, röpködtek, álmodtál,
segített, felkapkodták, kipukkadt, elhitte, sütöttük
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyeknek a leírása eltér a kiejtéstől!
b) Másold le csoportosítva a szavakat!
A kiejtéstől eltérően írjuk

Úgy írjuk, ahogy kiejtjük

c) Válassz ki három szót az első oszlopból! Alkoss velük egy-egy mondatot!
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3. Egészítsd ki a szavakat! A megadott betűk közül válassz!

kül___em

hi___em

sze___em

tu___am

mara___am

lá___am

téve___em

szala___am

fize___em

dt

tt

a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített szavakat!
b) Válaszd ki a kiegészített szavak közül a mondatba illőt! Írd a vonalra!
Szívesen

volna még a nagyinál.

Üzenetet

a barátomnak.

El

mondani a verset.

Nem

el az erdőben.

Egy csokor virágot
Gyorsan

Nikinek.
a futóversenyen.

4. Zsófi leírta, mit csinált reggel, mielőtt elindult volna az iskolába. A papírlapra
fröccsent víztől azonban nem látszik néhány betű.
a) Írd le helyesen ezeket a szavakat!
felébre em

mosako am

öltözkö em

fésülkö em

készülő em

sie em

b) Olvasd fel a leírt szavakat! Ügyelj a szavak helyes kiejtésére!
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Gyakorold a kiejtéstől eltérően írt
szavak helyesírását!
1. Olvasd el Lévay József Hintadal című versét! Milyen cselekvésről szól?
Sűrű lombok hűvösében
elkészült a hinta szépen.
Alig vártuk… Nosza, rajta!
Lódítsuk hát neki, hajtva.
Hinta lendülj, hinta szállj!
Míg nem unjuk, meg se állj!
a) Húzd alá a szövegben a kiejtéstől
eltérően írt szavakat! Másold le őket!

b) Írd le emlékezetből a vers utolsó két sorát!

2. Néhány szó betűit kódokkal helyettesítettük.

a) Fejtsd meg a szavakat a táblázat segítségével! Írd le őket a vonalra!
1
2
3
4
5

A
a
e
j
ó
ty

B
á
é
k
ö
u

C
b
f
l
ő
ú

D
c
g
ly
p
ü

E
cs
gy
m
r
ű

F
d
h
n
s
v

G
dz
i
ny
sz
z

H
dzs
í
o
t
zs

Pl.: H4(t) B5(u) F1(d) G4(sz) = tudsz
G3 G2 H4 A3 A1

E2 E5 A3 H4 F4

F5 B1 C3 C3 A1 C3 A3 B5 B3

H3 C3 H4 A3 B1 B3

E1 A2 F3 F1 A3 A2

A1 F1 A3 H3 F3

B2 D4 H2 H4 F4 A2

b) Készítsetek ti is hasonló feladványt a társaitoknak a táblázat segítségével!
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3. Pótold a következő történetben a szavakból hiányzó mássalhangzókat!
Csaba a tó par____án játszik a bará____ával.
Vilmos a vízbe ugra____a a békát.
– Ne bán____d a békát! – szólí____a meg Vilit
az édesanyja. – Hasznos állat, pusztí____a
a szúnyogokat. Gyűj____etek inkább színes kavicsokat,
vagy épí____etek homokvárat!
a) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített szöveget!
b) Másold le a mondatok kiegészített szavait! Írd át színessel
a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!

c) Alkossatok egy rövid mesét a békás kép alapján! Használjatok fel minél többet
a lemásolt szavak közül!

4. Az erdei állatok levelet írtak a gyerekeknek. Egér Elek tréfás kedvében volt, és
itt-ott megrágcsálta a papírt. Emiatt nem látszik néhány betű.
a) Egészítsd ki a hiányzó betűkkel a levelet!

b) Másold le a kiegészített szavakat!

c) Írj le helyesen két mondatot a levélből!
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A mondat
Mit tudsz a mondatról?
1. Nézzétek meg a képeket!

a) Alkossatok mondatokat róluk!

b) Találjatok ki egy történetet a képek alapján!

2. Olvasd fel a meserészletet! A mondatok kezdetét és végét a hanglejtéseddel is érzékeltesd! A mondatok végén tarts rövid szünetet!

A rákfiú a rákokra jellemző oldalazó mozgással a homokban futkározott.
Rákmama mérgesen rászólt.
− Miért csak oldalazva szaladgálsz? Fuss előre is, ahogy a többi állat!
− Rendben, mama. De mutasd meg, hogyan kell!
A rákmama nekilódult, de bizony neki sem sikerült. Elszégyellte magát és eloldalgott.
a) Írd a keretbe, hány mondatból áll a meserészlet!
b) Jegyezd le, milyen mondatvégi írásjelek vannak a szövegben!
c) Másolj le a meserészletből két mondatot! Írd át színessel a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjelet!

d) Fogalmazzátok meg a mese tanulságát!
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3. Alkoss mondatot az egy sorban megadott szavakból! Írd is le őket!
kirándulók

gomba

hetedik

erdőben

az

sok

nőtt

vonat

a

a

mezőn

a

vágányra

eltévedtek

a

érkezett

a) Olvassátok fel egymásnak a mondataitokat!
b) Hasonlítsátok össze a felolvasott mondatokat! Mit tapasztaltatok? Beszéljétek
meg, mi lehet ennek az oka!

4. Versenyezzetek! Az lesz a győztes, aki a leghosszabb mondatot alkotja.

a) Úgy alkossatok mondatot, hogy az egymást követő szavak utolsó, illetve első
betűje azonos legyen! (Például: Anna almát talált.)

b) Úgy alkossatok mondatot, hogy a mondat minden szava ugyanazzal a betűvel
kezdődjön! (Például: Tegnap Tódor táskájában tíz tökmagot találtam.)
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A mondatfajták
1. Beszélgessetek a kép alapján egy cirkuszi előadásról!

a) Melyik mondat miféle szándékot fejez ki? Kösd a megfelelő kerethez! Válassz a
keretben lévő kifejezések közül!
A bohóc az elefánt hátán lovagol.
Te megsimogatnád az oroszlánt?
Fellép a világhírű magyar artista is.
Mikor mutatják be műsorukat a bűvészek?
A nézők csodálattal nézik az előadást.
b) Olvasd fel helyes hanglejtéssel a mondatokat!

kijelentés
közlés
megállapítás
kérdezés
érdeklődés
tudakozódás

2. Alkoss mondatokat a megadott szavakból! Írd is le őket!
bűvészkészletet Peti kapott

ajándéknak örült az nagyon

pálcával a varázsolt mit

kijelentés
kérdés
kijelentés
kérdés
kijelentés
kérdés

a) Válaszd ki a mondathoz tartozó beszélői szándékot! Húzd alá a megfelelő kifejezést!
b) Fogalmazz egy olyan mondatot, amiben érdeklődsz, kérdezel!
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3. A képeken cirkuszban dolgozó embereket látsz.

a) Mi a foglalkozásuk? Megtudod, ha a betűket szavakká rendezed. Írd a vonalra a
foglalkozásukat!

cóhob

szárégtoln

márido

őrlongzs

b) Fejezd be a megkezdett mondatokat! Szerepeljenek bennük az előbb megalkotott
szavak!
A magasban
Nevetsz-e
Az oroszlán
Hány labdát

4. Írjatok a képről mondatokat az alábbiak szerint!
Kijelent vagy közöl valamit.

Érdeklődést, kérdést tartalmaz.

73

OH_MNY02MB_nyelvtan2_MF_NAT.indd 73

2021. 03. 02. 14:16

A kijelentő mondat
1. Olvasd el a következő szöveget!

a) Mondd el, mit tudtál meg az elefántról!
Talán nem is gondolnátok, hogy az elefánt mi
mindenre használja az ormányát. Akár egy vödörnyi vizet is fel tud vele szívni. Aztán a magasba
emelve a hátára zúdítja a hűsítő folyadékot.
A gondos elefántmama még a csemetéjét is meglocsolja. Ormányával ügyesen szakítja le a fák
ágairól a leveleket, gyümölcsöket.
b) Válaszolj a kérdésekre kijelentő mondatokkal az olvasottak alapján!
Mennyi vizet szív fel az elefánt az ormányával?

Mit tesz a gondos elefántmama?

Mit szakít le ormányával az elefánt a fák ágairól?

2. Két kislány párbeszédéből csak az egyik mondatait írtuk le. Találd ki, mit mondhatott
a másik! Írd le a mondatait!

– Kitől kaptad ezt a könyvet?

– Miről szól?

– Miért tetszik neked ez a könyv?

a) Olvasd fel a társaddal a kiegészített párbeszédet!
b) Beszéljétek meg, mi történhetett a beszélgetés előtt és a beszélgetés után!
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3. Beszélgessetek a képről! Fogalmazzátok meg a gondolataitokat kijelentő mondattal!

a) Fejezd be a megkezdett kijelentő mondatokat a kép segítségével! Ne feledkezz
meg a mondatvégi írásjelről!
A piacon
Az almából
Jóízű ételeket
Friss saláta
b) Találjatok ki a képről egy jelenetet, és játsszátok el!

4. Fejtsd meg a titkosírást!

a) Írd le a megfejtésül kapott kijelentő mondatokat! Ügyelj a helyesírásra!
a á b d e é f i í k l m n ö r t v z
              
     







    



 

 

   

          

   

b) Találjátok ki, melyik állatról szólhatnak ezek a mondatok!
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A kérdő mondat
1. Nézzétek meg a képet!

a) Meséljetek egymásnak az állatkerti élményeitekről!

b) Képzeld el, hogy az osztályoddal az állatkertbe kirándultok! Mit kérdeznél az
állatgondozótól? Írj le két kérdést!

2. Alakítsd kérdő mondattá a következő mondatokat! Kérdezz a kiemelt szavakra!
Madárfészek lapul az ágak között.

Három éhes fióka van benne.

A szüleik hernyókkal etetik őket.

Áron érdeklődve figyeli a madarakat.

a) Olvasd fel helyes hanglejtéssel a kérdő mondataidat!
b) Alkoss önállóan is kérdő mondatokat a madarakról!
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3. Olvasd el a vicc szövegét!

a) Tedd ki a mondatvégi írásjeleket!
Pistike az állatkertben sétál az anyukájával
– Anyu, miért van olyan hosszú nyaka a zsiráfnak
– Hogy elérje a fák koronáját
– És miért van a fáknak olyan hosszú törzse
– Hogy a zsiráfnak ne kelljen lehajolni a falevélért

b) Olvasd fel társaddal a vicces párbeszédet! Gyakorold a kérdő és a kijelentő
mondatok helyes hangsúlyozását!

4. Új tanuló érkezett az osztályba. Mit kérdezhettek tőle a társai, ha a következőket
válaszolta?

– Varga Mátyásnak hívnak.

– Mindenki Matyinak szólít.

– Szeretek úszni és focizni.

– Kedvencem a matematika.
a) Olvasd fel padtársaddal a kész párbeszédet!
b) Te mit kérdeznél az új osztálytársadtól?

5. Melyik mese jut eszedbe a képről?
a) Mondd el röviden a tartalmát!

b) Írj kérdő mondatokat a következő szavakkal!
köszönt-e, vitt-e
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Gyakorold a mondatról tanultakat!
1. Tagold mondatokra a következő szöveget! Szá-

mold meg, hány mondatból áll! Miféle mondatfajták alkotják?
hazánk fővárosa Budapest a Duna két részre
osztja a várost kilenc karcsú híd ível át a folyó
fölött a legrégibb és a legszebb híd a Lánchíd
a) Másold le helyesen a mondatokat!

b) Kíváncsiskodjatok, érdeklődjetek! Mit szeretnétek megtudni még a fővárosról?
Fogalmazzatok kérdéseket!

2. Olvasd el a következő viccet!

a) Pótold a hiányzó mondatvégi írásjeleket!
Gyuri hazaérkezik az iskolából

Az anyukája az ajtóban várja

– Szervusz, kisfiam! Hol van az új sapkád
Sapka nélkül mentél iskolába
– Itt van a kezemben
– Mit csináltál vele

Csupa sár, meg kosz

– A fiúk elvették, és fociztak vele
– Miért nem vetted vissza tőlük
– Nem lehetett! Nem mozdulhattam a helyemről
– Miért nem
– Én voltam a kapus
b) Olvasd fel a társaddal a kiegészített párbeszédet! Gyakoroljátok a kérdő és a
kijelentő mondatok helyes hanglejtését!
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3. Melyik mesére ismersz a szövegrészletből? Mondd el a rövid tartalmát a társaidnak!
– No, mit fogtál

Hoztál-e valamit

– Fogtam én egy nagyon szép pontyot
– Hát miért nem hoztad haza
– Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el
Azt ígérte, hogy minden kívánságunkat teljesíti
a) Pótold a mondatvégi írásjeleket!
b) Másold le a szövegből a kérdő mondatokat!

4. Olvasd el a következő szöveget!
Erika vasárnap korán reggel ébresztette az öccsét.
Az asztalon már két gyönyörű bokréta volt.
– De gyönyörű virágok! Milyen ünnep van ma?
– Ma van anyák napja. Nem tudtad? – csodálkozott
Erika.
– Én mivel ajándékozhatnám meg anyut? Bárcsak
lenne egy jó ötletem!
– Öltözz fel gyorsan! Az egyik csokrot te adod át az
édesanyánknak. Elmondhatsz egy szép verset is.
a) Húzd alá különböző színnel a kijelentő és a kérdő mondatokat!
b) Írj ki a szövegből egy kijelentő és egy kérdő mondatot!

c)	
Te hogyan szoktad felköszönteni édesanyádat ezen a szép ünnepen? Mesélj róla
a társaidnak!
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Ismételd a második osztályban tanultakat!
1. Olvasd fel a következő meserészletet! Számold meg, hány mondatból áll!
Ment, mendegélt az öregapó az erdőben, és útközben elveszett a kesztyűje.
Arra szaladt az egér, belemászott a kesztyűbe.
– Itt fogok lakni!
Kis idő múlva arra ugrált a béka.
– Ki lakik a kesztyűben?
– Az apróka egérke. Hát te ki vagy?
– Az ugribugri béka. Engedj be engem is!
– Gyere be!
Most már kettesben voltak.
a) Húzd alá különböző színnel a kijelentő és a kérdő mondatokat!
b) Másolj le a meserészletből egy kijelentő és egy kérdő mondatot! Írd át színessel a
mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjelet!

c) Folytasd a mesét! Mondd el a társaidnak!

2. Alkoss hárombetűs szavakat a lufikon látható betűk egyszeri felhasználásával! Írd le
a megalkotott két-két szót betűrendben!
j
e

r

t

á

ú

t

t

r

3. Olvasd össze a betűket! Mindig a bekeretezett betűtől indulj, és kövesd a nyilakat!
Írd le az így kapott szavakat!
ú
f

j

j

á

t

sz

i

k

j

v

a

í

t
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4. Melyik gyerek melyik házban lakik? Megtudod, ha a megadott neveket betűrendbe

sorolod. A házszámok a gyerekek betűrend szerinti helyét mutatják. Ennek megfelelően írd a neveket a házakhoz!
Bence, Hanna, Dominik, Anna, Zoé, Máté, Emma,
Zsófia, Levente, Gergő

1

5

3

2

4

7

8

6

9

10

5. Pótoljátok a táblázatok hiányzó betűit úgy, hogy a vízszintes sorokban szavakat
kapjatok! A kétjegyű mássalhangzó betűjegyeit két külön négyzetbe írjátok!
Ő

Ó

Ő

Ó

Ő

Ó

Ő

Ó

Ú

U

Ű

Ú

U

Ű

Ú

U

Ű

Ú

U

Ű

a) Diktáljátok le egymásnak az egyik oszlop szavait!
b) Találjatok ki egy történetet! Használjatok föl minél több szót a gyűjtött szavak
közül!
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6. Válaszd ki a hiányos szavak közül azt az egyet, amelyet rövid magánhangzóval kell
kiegészíteni! Jelöld *-gal!
u–ú

o–ó

ü–ű

i–í

ö–ő

___t
___j
___jj
fi___
ty___k

___ra
ás___
di___
d___b
h___d

f___t
gy___jt
h___t
f___z
s___t

h___d
v___g
___nt
___j
s___

f___z
k___d
b___g
n___
___r

a) Közös ellenőrzés után pótold a szavak hiányzó betűit!
b) Válaszd ki az egyik szóoszlop szavait! Alkoss velük mondatokat!

7. Döntsd el, hogy a megadott mássalhangzó rövid vagy hosszú alakja illik-e a szóba!
Előfordul, hogy mindkét megoldás jó. Írd a keretekbe a megfelelő jelet!
rövid = 1

hosszú = 2

rövid is, hosszú is lehet = x

1. o____hon (t)

8. le____ (sz)

2. uzso____a (n)

9. szá____ (l)

3. to____ (l)

10. ba____ancs (k)

4. a____ancs (g)

11. ki____ebb (s)

5. me____ (gy)

12. é____ (p)

6. kö____eny (p)

13. e____ütt (gy)

7. sza____ag (l)

13+1. ha____gat (l)

a) Közös megbeszélés után pótold a szavakban a hiányzó betűket! Másold le a kiegészített szavakat!

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a lemásolt szavakat!
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8. Melyik mássalhangzót írhatod be a hiányzó helyre úgy, hogy értelmes szót kapj?

Színezd ki ezeket a betűket tartalmazó négyszögeket! Keresd meg az összes megoldást!
ár

dzs

l

ly

w

zs

dz

cs

ny

g

d

f

c

y

t

h

v

x

b

n

z

gy

q

r

ty

k

m

s

sz

j

p

9. Mit ábrázolnak a képek? Nevezd meg olyan egy szótagú szavakkal, amelyekben
j hang van! Írd is le ezeket a szavakat!

10. Pótold a szavakban a hiányzó j vagy ly betűt!
ha___ó, osztá___, bago___, gó___a, te___szín, va___as, fo___ó,
ma___om, ibo___a, bé___eg, kirá___, ___uk, ká___ha, ___átszik
a) Ellenőrzés után másold le a kiegészített szavakat csoportosítva!
j van a szóban

ly van a szóban

b) Válassz ki három szót az első oszlopból! Alkoss velük egy-egy mondatot!
83

OH_MNY02MB_nyelvtan2_MF_NAT.indd 83

2021. 03. 02. 14:16

11. Olvasd fel helyes kiejtéssel a következő szavakat!
hallja, hordja, fújja, pöttyök, szedjen, gyűjtse,
öccse, boltja, kenje, figyelje, könnyes, barátja
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyeknek a leírása eltér a kiejtéstől!
b) Másold le szótagolva a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat!

12. Pótold a következő mondatokban a szavak hiányzó
mássalhangzóit!

Sétá_____ sokat a friss levegőn!
Ismerke_____ a természettel!
Kényelmes öltözékben indu______ útnak!
Ne zavard az erdő csen______ét!
Légy bará_____a az állatoknak!
Ne kósto______ meg ismeretlen növényt!
Ne szakí______ le védett növényt!
Minden szemetet sze______ össze magad után!
a) Olvasd fel a kiegészített mondatokat helyes hanglejtéssel!
b) Takard le a kiegészített mondatokat! Írj le közülük kettőt emlékezetből!

13. Pótold a következő háromtagú szavakban a hiányzó szótagot! Az egy csoportba
tartozó szavakból ugyanaz a szótag hiányzik.
vicsabábo-

-la
-na
-ság
-kál

vapokorko-

-ra
-lya
-lya
-nya

regleenhe-

-li
-lő
-dély
-dű
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14. Ha a következő szavak két szótagját felcseréled, újabb szó keletkezik.

(Pl.: betű – tűbe; bomba – babom.) Alkoss így új szavakat! Írd le őket!
gida

halom

kapus

tavi

szálka

telep

rajta
csatár
					
15. Olvasd el Zelk Zoltán Vakáció című versét!
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdőbe?
Faluszéli
zöld mezőre?

róka

Lepkét fogjunk
	  Akár erdő,
vagy horgásszunk? 	  akár folyó:
Vagy mégiscsak
	 gyönyörű
hegyet másszunk? 	 a vakáció!

a) Húzd alá a versben a két szótagból álló szavakat!
b) Írd le valamennyi lehetséges helyen elválasztva a kiemelt szavakat!
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