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„A magyart is tanulni kell, még 
a született magyarnak is. Ha 
nem csiszolja, újítja folyama-
tosan, berozsdásodik.” 

(Kodály Zoltán)

Európai Szociális
Alap
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Kedves második osztályos Tanuló!
Ebben a tanévben ebből a Nyelvtan és helyesírás tankönyvből 
fogsz tanulni a magyar nyelvről. Ha rendszeresen megoldod a 
feladatokat, és fi gyelmesen dolgozol, fejlődik a helyesírásod is. 
A tanév végére jobban megismered édes anyanyelvünket.

A tankönyv feladatai között könnyebben eligazodhatsz, ha fi gyelsz az itt látható 
jelekre.

Figyelj az okos Sünire! 
Segít neked, hogy fejlődjön a helyesírásod.

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 könyved szerzői
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A beszéd és az írás

Beszélgessetek a képről!

 Milyen jeleket, jelzéseket láttok? Kiknek szólnak? Mit jelentenek ezek?
 Hogyan fejezik ki gondolataikat a képen látható emberek?
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Mesélj nyári élményeidről a társaidnak!
a) Válaszd ki az egyik képet, és beszélj róla!

b) Olvassátok fel az alábbi mondatokat! A képeken látható gyerekek közül ki melyik 
mondatot írhatta? Beszéljétek meg!

Gondolatainkat legtöbbször beszédben vagy írásban közöljük, de másképpen is ki-
fejezhetjük. Mondjátok el a képek segítségével, hogy hogyan!

1. 

2. 

Hű, de fárasztó volt az út! Milyen nagy itt a csend! 

Remélem, ma szerencsém lesz!Vigyázz, nehogy napszúrást kapj! 

Fejezd ki mozdulatokkal, arcjátékkal a következőket!

Hű, de melegem van!    Jaj, de elfáradtam!
Add kölcsön a radírodat!   Nagyon ízlik ez az étel.

Egészítsd ki a szöveget a rajzok alapján!
a) Olvasd fel a mondatokat!

 Amikor                 voltam, mindent sírással jeleztem.

  
 Később  -tól megtanultam a szavakat.

             -koromban már összefüggő mondatokban beszéltem.

 Az            -ban megtanultam      és        .

b)  Kérdezd meg édesanyádat, mikor kezdtél el beszélni! Melyek voltak az első sza-
vak, amelyeket kimondtál? Meséld el a társaidnak!

Olvassátok el fi gyelmesen a következő mondatokat!
a) Mondjátok el, ki mire gondolt a szöveg olvasása közben!

b) Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló mondatokat!

 Milyen nyelven beszélünk?   Mi a neve a hazánknak?

3. 

4. 

5. 
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Fejezd ki mozdulatokkal, arcjátékkal a következőket!

Hű, de melegem van!    Jaj, de elfáradtam!
Add kölcsön a radírodat!   Nagyon ízlik ez az étel.

Egészítsd ki a szöveget a rajzok alapján!
a) Olvasd fel a mondatokat!

 Amikor                 voltam, mindent sírással jeleztem.

  
 Később  -tól megtanultam a szavakat.

             -koromban már összefüggő mondatokban beszéltem.

 Az            -ban megtanultam      és        .

b)  Kérdezd meg édesanyádat, mikor kezdtél el beszélni! Melyek voltak az első sza-
vak, amelyeket kimondtál? Meséld el a társaidnak!

Olvassátok el fi gyelmesen a következő mondatokat!
a) Mondjátok el, ki mire gondolt a szöveg olvasása közben!

b) Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló mondatokat!

 Milyen nyelven beszélünk?   Mi a neve a hazánknak?

3. 

4. 

5. 

Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló mondatokat!

Magyarok vagyunk. Magyarország a mi 
hazánk. Magyar nyelven beszélünk. 
Magyar az anyanyelvünk. 
Jelképeink: a nemzeti színű zászló és 
a magyar címer.
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Milyen nyelveket tudsz megnevezni az anyanyelveden kívül?
a)  Figyeljétek meg a kép melletti szavakat! Melyiknek a jelentését értettétek? Beszél-

jétek meg, miért! 

 chat         cat

        Katze

   macska       
           gatto

b)  A képen látható állat nevét magyarul és néhány idegen nyelven írtuk le. Hason-
lítsátok össze a kiejtésüket! Mit tapasztaltatok?

 magyarul: macska
 németül: Katze [ejtsd: kácce]
 angolul: cat [ejtsd: ket]
 olaszul: gatto [ejtsd: gáto]
 franciául: chat [ejtsd: sá]

Beszéljétek meg, miért van szükség arra, hogy idegen nyelveket tanuljunk! Segít a kép.
a)  Kérdezd meg a szüleidet, milyen idegen nyelvet beszélnek! Miért van szükségük 

a nyelvtudásra? 

b) Te melyik idegen nyelvet szeretnéd megtanulni? Indokold a választásod!

6. 

7. 
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A hangok és a betűk

Beszélgessetek a képről! 

 Mondjátok el, milyen hangokat hallhatnak a kiránduló gyerekek!
 Ti milyen hangokat hallottatok, amikor erdőben jártatok?
 Hogyan keletkeznek ezek a hangok? Utánozzatok erdei hangokat, 
zajokat, zörejeket!
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Hogyan keletkeznek a beszédhangok?

 Maradjatok csendben és fi gyeljetek! Milyen 
hangokat hallotok? Soroljátok fel őket!
a)  Keltsetek hangokat a körülöttetek lévő tár-

gyakkal, eszközökkel!

b)  Mondjatok olyan hangokat, amelyek szá-
motokra kellemesek! 
Említsetek kellemetleneket is!

c)  Milyen hangokat szoktatok hallani a ját -
szótéren?

d) Játsszatok!
  Becsukott szemmel üljetek vagy álljatok a teremben! Az egyik gyerek tegyen a 

fejére csörgősipkát, vagy csengős pántot a kezére, lábára! Kezdjen el járkálni a 
teremben fel és alá, majd álljon meg! A többiek – még mindig csukott szemmel – 
mutassanak rá a térben arra a pontra, ahol megállt a csörgősipkás gyerek! 

A beszéd hangjait a tüdőből kiáramló levegő segítségével képezzük.
a)  Tedd a szád elé a tenyered, és ejts ki különböző hangokat! Beszéld meg a társaid-

dal, mit tapasztaltál!

b) Versenyezzetek! Ki tudja többször felsorolni a hét napjait egyetlen levegővétellel?

A magyar nyelv beszédhangjait a következő betűkkel jelöljük:

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     r     s     sz

t     ty    u    ú    ü    ű     v     z    zs

a)  Végezz légzőgyakorlatot! Olvasd hangosan a magyar ábécét addig, amíg el nem 
fogy a levegőd!

b) Karikázd be azt a két betűt, amelyek ugyanazt a hangot jelölik!

1. 

2. 

3. 

Beszéljétek meg, mi a különbség a hang és a betű között! Segít az alábbi ábra.

hang betű

 halljuk,       látjuk,
 kimondjuk olvassuk,  
  írjuk

A beszéd hangjait írásban betűkkel jelöljük.
 magánhangzót  mássalhangzót
 jelölő betűk jelölő betűk

a) Ejtsd ki csoportonként a magyar nyelv beszédhangjait! 

b)  Milyen különbözőséget fi gyeltél meg az egyes csoportokba került beszédhangok 
kiejtésekor? Beszéld meg a társaiddal!

Színezd ki azokat az alakzatokat, amelyekben magánhangzót jelölő betű van! 

4. 

5. 

6. 
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Beszéljétek meg, mi a különbség a hang és a betű között! Segít az alábbi ábra.

hang betű

 halljuk,       látjuk,
 kimondjuk olvassuk,  
  írjuk

A beszéd hangjait írásban betűkkel jelöljük.
 magánhangzót  mássalhangzót
 jelölő betűk jelölő betűk
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Színezd ki azokat az alakzatokat, amelyekben magánhangzót jelölő betű van! 

4. 

5. 

6. 
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gy  h  j  k  l  ly  m  n  ny
p  r  s  sz  t  ty  v  z  zs
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A zseblámpa csak azt a betűt világítja meg, amelyik nem illik a többi közé. Színezd 
ki minden sorban ezt a betűt sárgára!

Színezd ki a férfi jobb kezében lévő léggömböket pirosra, a bal kezében lévőket zöldre!

a) Ejtsd ki az azonos színű léggömbökön lévő betűket! Mi a közös bennük? 

b) Alkoss szavakat a megadott betűk egyszeri felhasználásával!

Nevezd meg a képen látható állatokat!
a) Mondd ki a nevüket! Írd a karikába, hány hangból állnak!

b) Írd le a nevüket! Hány betűvel írtad le? Írd a keretbe!

      

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

7. 

8. 

9. 

Mondd ki a képen látható állat nevét! Válaszolj a kérdésekre!

 Hány hangot ejtettél?

 Hány betűvel írnád le a szót?

 Melyek a szó mássalhangzói?

 Melyek a magánhangzói?

Nevezd meg az alábbi tárgyak közül 
azokat, amelyek kapcsolatba hozhatók 
a téllel! 
Írd le közülük annak a nevét, amelyik 
a) a legkevesebb betűből áll!

b) a legtöbb betűből áll!

Keresd meg és karikázd be azokat a betűket, amelyek csak az egyik keretben van-
nak!
 

    

a) Alkoss a bekarikázott betűk egyszeri felhasználásával egy szót! 

Hány hangból áll? 

b) Írd le a megoldásod! 

Hány betűvel írtad le? 

10. 

11. 

12. 

sz

m
d d

é a

oá
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Mondd ki a képen látható állat nevét! Válaszolj a kérdésekre!

 Hány hangot ejtettél?

 Hány betűvel írnád le a szót?

 Melyek a szó mássalhangzói?

 Melyek a magánhangzói?

Nevezd meg az alábbi tárgyak közül 
azokat, amelyek kapcsolatba hozhatók 
a téllel! 
Írd le közülük annak a nevét, amelyik 
a) a legkevesebb betűből áll!

b) a legtöbb betűből áll!

Keresd meg és karikázd be azokat a betűket, amelyek csak az egyik keretben van-
nak!

    

a) Alkoss a bekarikázott betűk egyszeri felhasználásával egy szót! 

Hány hangból áll? 

b) Írd le a megoldásod! 

Hány betűvel írtad le? 

10. 

11. 

12. 

    

k     g     f     j     e
é     á     u     r     v
m     b     c     a     s 

o     j     g     f     e
é     á     d     r     u
m     b     c     n     s  
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A magánhangzók csoportosítása

Olvasd fel Kányádi Sándor Szeptember című versének részletét! Ejtsd tisztán a han-
gokat, és ügyelj a helyes hanglejtésre is!

Fagyó mosolyú
délután:
sárguló alma
fönn a fán.
    
Borzongó lombok
reszketeg,
útra készülő
levelek.

Hóharmat színű
kikerics:
hűvösödnek
a vizek is.

a) Húzd alá a magánhangzókat a versrészletben!

b)  Csoportosítva írtuk le a vers magánhangzóit. Hangoztassátok őket! Mit vettetek 
észre? Beszéljétek meg!

 o   i   a   e   ö   u                                    á   ű   ó   é   ő   í 

Olvassátok fel a magyar ábécé magánhangzóit jelölő betűket!

a       á       e       é       i       í       o       ó       ö       ő       u       ú       ü       ű

a)  Karikázzátok be azokat a magánhangzókat, amelyeket hosszabb ideig hangoztattatok! 

b)  Figyeljétek meg és mondjátok el, hogyan jelöljük írásban a magánhangzók idő-
tartamát!

1. 

2. 

Rövid magánhangzók:     a,  e,  i,  o,  ö,  u,  ü.
Hosszú magánhangzók:  á,  é,  í,  ó,  ő,  ú,  ű.

Színezd ki a leveleket a rajtuk lévő betűk szerint!
Rövid magánhangzót jelöl:  Hosszú magánhangzót jelöl: 

Az erdei iskola tanulói szavakat írtak a táblájukra. 
a)  Mit gondoltok, milyen szempontok szerint gyűjtötték a szavakat?

b) Segíts az állatkáknak, és gyűjts te is az övékhez hasonló szavakat!

A következő betűsorok egy-egy virágzó növény nevét rejtik, csak a magánhangzók 
kimaradtak belőlük. Írd le a virágneveket helyesen!

tlpn rvcsk msktl mrgrt

3. 

4. 

5. 
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Színezd ki a leveleket a rajtuk lévő betűk szerint!
Rövid magánhangzót jelöl:  Hosszú magánhangzót jelöl: 

Az erdei iskola tanulói szavakat írtak a táblájukra. 
a)  Mit gondoltok, milyen szempontok szerint gyűjtötték a szavakat?

b) Segíts az állatkáknak, és gyűjts te is az övékhez hasonló szavakat!

A következő betűsorok egy-egy virágzó növény nevét rejtik, csak a magánhangzók 
kimaradtak belőlük. Írd le a virágneveket helyesen!

tlpn rvcsk msktl mrgrt

3. 

4. 

5. 

ő ü

é ó

a i u ö
o

ú

áíű

e

 Mit gondoltok, milyen szempontok szerint gyűjtötték a szavakat?

gomba
örül
ünnep
szilva

sűrű
szánkó
fésű
épít

erdő
rózsa
folyó
szelíd
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Olvasd el Molnos Lajos Tréfás kedvű ékezetek című versét! 
a) Mire tanít ez a szöveg?

 Aprócska pont,  Lám, ha nem kell, s kirakod, 
 semmi-vessző –  vakarhatod kobakod, 
 Néha egy kell,  hogy a Cirmos mivel játsszon?
 máskor kettő,  Mert ezek nem EGEREK,
 s van úgy is, hogy hanem öreg ÉGEREK.*
 egy se kell…  S a fák ágain mik csipognak?
 Vigyázz, ha írsz,  VEREBEK?
 s jól fi gyelj!  Te azt írtad: VÉREBEK!
* éger: a nyírfa rokona.

b)  Beszéljétek meg, hogy a vers csupa nagybetűvel írt szavai melyik képhez illenek! 
Másoljátok ezeket a szavakat a megfelelő kép alá írott betűkkel!

 Olvassátok fel a szópárokat helyes kiejtéssel! 

a) Beszéljétek meg, miért fontos helyesen ejteni és jelölni a magánhangzó hosszúságát!

b) Egészítsétek ki a mondatokat a megadott szópárok szavai közül a megfelelővel! 

A róka nyakán szorul a .

Panna hegedűjén elszakadtak a .

Edit már  perce vár a buszmegállóban. 

Mihály délután sok diót , 

ezért a szülei megdicsérték .

A  markolatból, pengéből és szúróhegyből áll.

6. 

7. 

Az -i, -í a szavakban

Olvasd el Gazdag Erzsi Sír-rí szegény kis cinege című versét!
a)  Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, amelyekben 

-i vagy -í betű van!

Sír-rí szegény kis cinege:
Megázott az inge,
Kerítésre teregeti,
Gyenge szellő legyezgeti,
Nap sugára szárítgatja,
Hogy a cinke felhúzhassa.

b)  Figyeld meg a vers keretekbe írt szavait! Mi szerint csoportosítottuk őket?

c) Olvasd fel a keretekben lévő szavakat! Ügyelj a helyes hangoztatásukra!

Olvassátok fel a következő szavakat! 
a)  Figyeljétek meg, miben hasonlítanak! Mondjátok el, mit állapítottatok meg!

kicsi kocsi viszi hiszi kifl i

puli taxi zokni bicikli Sári

pici virsli néni Peti Imi

b) Gyűjtsetek önállóan is -i végű szavakat!

1. 

2. 

 Olvassátok fel a szópárokat helyes kiejtéssel! 

kar – kár     kert – kért     tör – tőr     öt – őt     hurok – húrok
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Az -i, -í a szavakban

Olvasd el Gazdag Erzsi Sír-rí szegény kis cinege című versét!
a)  Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, amelyekben 

-i vagy -í betű van!

Sír-rí szegény kis cinege:
Megázott az inge,
Kerítésre teregeti,
Gyenge szellő legyezgeti,
Nap sugára szárítgatja,
Hogy a cinke felhúzhassa.

b)  Figyeld meg a vers keretekbe írt szavait! Mi szerint csoportosítottuk őket?

c) Olvasd fel a keretekben lévő szavakat! Ügyelj a helyes hangoztatásukra!

Olvassátok fel a következő szavakat! 
a)  Figyeljétek meg, miben hasonlítanak! Mondjátok el, mit állapítottatok meg!

kicsi kocsi viszi hiszi kifl i

puli taxi zokni bicikli Sári

pici virsli néni Peti Imi

b) Gyűjtsetek önállóan is -i végű szavakat!

1. 

2. 

kis     cinege     inge
teregeti     legyezgeti

cinke

sír-rí     kerítésre
szárítgatja

A szavak végén legtöbbször rövid az i (pl.: kocsi, kifl i, 
Misi). Csak néhány olyan szó van, amely í-re végződik 
(pl.: sí, rí, gyí).
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Olvasd fel a szavakat az -i, -í magánhangzók időtartamának helyes hangoztatásá  val!

mindig dicsér irigy fi nom sima iszik

szelíd ígér színes kísér kíván papír

a)  Húzd alá az -i vagy -í betűket a szavakban!

b) Másold le a táblázat szavait csoportosítva!

  -i van a szóban -í van a szóban

Miben hasonlítanak a következő szavak? Beszéljétek meg!

gyorsít, tanít, díszít, szállít, javít, gyógyít

a) Másold le a szavakat a megfelelő kép alá, és írd át színessel az azonos szóvégeket!

b) Alkossatok mondatokat a képek alatti szavakkal!

3. 

4. 

Figyeljétek meg, hogyan változik a leírt számokban a magánhangzók időtartama!
a)  Mondjátok el, mit vettetek észre!

tíz,     száztíz,    tízes,    tízet

tizenegy,    tizenöt,    száztizennyolc,    tizedik

b) Írd le a megfi gyelt számokat tollbamondás után!

Nevezd meg a képen látható állatokat!
a)  Melyik magánhangzóra van szükség az állat nevének leírásához? Karikázd be!

i     í i     í i     í i     í

b) Ellenőrzés után írd le az állatnevek közül azokat, amelyekben í betű van!

Viktória leírt néhány szót, azonban a papírlapra hullott vízcseppektől nem látsza-
nak az i, í betűk. Írd le a szavakat helyesen!

Tm

áprls

nylk

rbzl

klncs

sel

Alkossatok a megadott betűkből szavakat! Mindegyik szóban legyen i vagy í! Egy 
betűt többször is felhasználhattok. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Figyeljétek meg, hogyan változik a leírt számokban a magánhangzók időtartama!
a)  Mondjátok el, mit vettetek észre!

tíz,     száztíz,    tízes,    tízet

tizenegy,    tizenöt,    száztizennyolc,    tizedik

b) Írd le a megfi gyelt számokat tollbamondás után!

Nevezd meg a képen látható állatokat!
a)  Melyik magánhangzóra van szükség az állat nevének leírásához? Karikázd be!

i     í i     í i     í i     í

b) Ellenőrzés után írd le az állatnevek közül azokat, amelyekben í betű van!

Viktória leírt néhány szót, azonban a papírlapra hullott vízcseppektől nem látsza-
nak az i, í betűk. Írd le a szavakat helyesen!

Tm

áprls

nylk

rbzl

klncs

sel

Alkossatok a megadott betűkből szavakat! Mindegyik szóban legyen i vagy í! Egy 
betűt többször is felhasználhattok. 

5. 

6. 

7. 

8. 

i    r    b    a    ó
k    s   í    á

z    v    l    t    e
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Az -o, -ó a szavakban 

Olvasd fel helyes kiejtéssel Tótfalusi István Soroló című versének részleteit!

 Gőzös, robogó,
 Duna-híd, dobogó!
 Zászló, lobogó,
 csermely, csobogó!  

 Mozdony, tolató,
 vén teve, haladó,
 kiskutya, szaladó!
 Kutyaház, maradó!

a) Húzd alá a versrészlet hosszú magánhangzóra végződő szavait!

b)  Másolj le az -ó betűre végződő szavak közül négyet! Írd át színessel a szóvégi 
hosszú magánhangzókat!

Mi van a képeken? Nevezd meg hosszú magánhangzóra végződő szavakkal! Ejtsd 
helyesen a szóvégi magánhangzókat!
a) Írd le a szavakat!
b) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót!

Mely szavakat rejtik a következő rejtvények? Írd le a megfejtéseket!

1. 

2. 

3. 

Alkoss szavakat a megadott szabály szerint!

Szabály:              + ló                                      + só

a)  Mire kell ügyelni ezeknek a szavaknak a leírásakor? Adjatok egymásnak tanácsot!

b) Írd le a megalkotott szavakat! 

Figyeljétek meg, miben hasonlítanak az ugyanabban a házban lakó szavak! Olvassá-
tok fel őket egymásnak! Érzékeltessétek a magánhangzók időtartamát!

a)  Jegyezd meg ezeknek a szavaknak a helyesírását! Segít, ha kitalálsz egy rövid tör-
ténetet a szócsoport szavainak a felhasználásával.
Pl.: Az orvos otthon kisétált a kertjébe. Hirtelen felkiáltott: Honnan került a bokor
alá ez a korom?

b) Írd le a szavakat tollbamondás után!

Egészítsd ki a szavakat a megadott magánhangzók közül a megfelelővel!

o – ó m___kus, p___k, f___ka, r___ka, h___d, p___lip, p___nty, ___r___szlán

4. 

5. 

6. zó rá há
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Alkoss szavakat a megadott szabály szerint!

Szabály:              + ló                                      + só

a)  Mire kell ügyelni ezeknek a szavaknak a leírásakor? Adjatok egymásnak tanácsot!

b) Írd le a megalkotott szavakat! 

Figyeljétek meg, miben hasonlítanak az ugyanabban a házban lakó szavak! Olvassá-
tok fel őket egymásnak! Érzékeltessétek a magánhangzók időtartamát!

a)  Jegyezd meg ezeknek a szavaknak a helyesírását! Segít, ha kitalálsz egy rövid tör-
ténetet a szócsoport szavainak a felhasználásával.
Pl.: Az orvos otthon kisétált a kertjébe. Hirtelen felkiáltott: Honnan került a bokor
alá ez a korom?

b) Írd le a szavakat tollbamondás után!

Egészítsd ki a szavakat a megadott magánhangzók közül a megfelelővel!

o – ó m___kus, p___k, f___ka, r___ka, h___d, p___lip, p___nty, ___r___szlán

4. 

5. 

6. 

pad- kagy- hol-nap-bor-á- kor-or-

otthon 
orvos
korom 
bokor

bohóc
forró
gombóc
fotó

pótol
kóstol
kócos
sólyom

póló
móló
kóró
szóló

A szavak végén az -ó hosszú (pl.: folyó, rigó), kivétel 
a no és a nono.
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Az -ö, -ő a szavakban

Olvasd fel helyes kiejtéssel Weöres Sándor Tánc-
nóta című versének részletét!
a) Miről szól a versrészlet? Beszéljétek meg!

Nincsen szoknya vehető,
csak egy régi lepedő,
ráncos, rojtos, repedő,
üsse meg a kő.

b)  Másold le a versrészletből az -ő végű szavakat! Jelöld színessel a szóvégi magán-
hangzókat!

Mi van a képeken? Nevezd meg! Ejtsd helyesen a szóvégi magánhangzókat!

a) Írd le a szavakat!

b) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót!

1. 

2. 

A szavak végén az -ő hosszú (pl.: erdő, mező).

Olvassátok fel színek szerinti csoportokban a szavakat! Mit vettetek észre?

bőrönd főző köröm költő ötös

bölcső csörgő főnök győző törlő

szőlő öröm őrző körző török

a) Másold le színek szerint csoportosítva a szavakat!

b) Találd ki, a táblázat melyik szavára gondoltunk!

A kisbaba kedvenc játéka a .

Az  a legjobb érdemjegy.

Ujjaink végén van a .

c) Készítsetek ti is hasonló feladványokat egymásnak a táblázat szavaihoz!

Döntsd el, melyik magánhangzó hiányzik a szóból! Ennek megfelelően karikázd be 
soronként a megfelelő oszlop alatti betűt!

ö ő

repül R K

p tty s I É

v d r V S

szül N Á

rend r B L

sz nyeg Ű Ó

a) Olvasd össze a bekarikázott betűket! 
b) Ellenőrzés után írd a táblázat mellé a kiegészített szavakat!

3. 

4. 
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Olvassátok fel színek szerinti csoportokban a szavakat! Mit vettetek észre?

bőrönd főző köröm költő ötös

bölcső csörgő főnök győző törlő

szőlő öröm őrző körző török

a) Másold le színek szerint csoportosítva a szavakat!

b) Találd ki, a táblázat melyik szavára gondoltunk!

A kisbaba kedvenc játéka a .

Az  a legjobb érdemjegy.

Ujjaink végén van a .

c) Készítsetek ti is hasonló feladványokat egymásnak a táblázat szavaihoz!

Döntsd el, melyik magánhangzó hiányzik a szóból! Ennek megfelelően karikázd be 
soronként a megfelelő oszlop alatti betűt!

ö ő

repül R K

p tty s I É

v d r V S

szül N Á

rend r B L

sz nyeg Ű Ó

a) Olvasd össze a bekarikázott betűket! 
b) Ellenőrzés után írd a táblázat mellé a kiegészített szavakat!

3. 

4. 
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Az -u, -ú a szavakban

Olvasd  fel helyes kiejtéssel az alábbi szöveget! Hogyan folytatódhatott a történet? 
Mondd el!

A falu határán túl, egy tanya fehér falú háza 
előtt állt egy málészájú fi ú. Egyszer csak arra 
lett fi gyelmes, hogy az udvaron álló hosszú vá-
lyú szélére repült egy öreg varjú. Meglátta ezt a 
nagy tarajú kakas, és menten odaszaladt. Iszo-
nyú hangosan kukorékolni kezdett:
– Kukurikú! Kukurikú! 

a) Húzd alá a szöveg szavai közül azokat, amelyekben -u, -ú betű van!

b)  Másold le az -ú betűre végződő szavakat! Írd át színessel a szóvégi hosszú magán-
hangzókat!

Mit ábrázolnak a képek? Nevezd meg hosszú magánhangzóra végződő szavakkal!
a) Ejtsd ki helyesen a szavakat, majd írd le őket!

b) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót! 

Olvasd össze az azonos jelű betűket! Írd le az így kapott szavakat!

f b o i o ú g f cs a j n d ú ty ú ú ú

                 

1. 

2. 

3. 

Olvasd el Varga Katalin Ó, te marabu című versének részletét! 
a) Figyeld meg, miben hasonlítanak a vers kiemelt szavai!

 Sihi! Siklik a gyalu,
 dolgozik a marabu*.
 Házat épít magának,
 no meg Samu fi ának.

 Összeszalad a falu,
 dolgozik a marabu.

* marabu: a gólyával rokon, de nála nagyobb afrikai madár.

b) Másold le az -u végű szavakat a versből!

c) Gyűjts önállóan te is -u végű szavakat! Segítenek a képek.

4. 
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Olvasd el Varga Katalin Ó, te marabu című versének részletét! 
a) Figyeld meg, miben hasonlítanak a vers kiemelt szavai!

 Sihi! Siklik a gyalu,
 dolgozik a marabu*.
 Házat épít magának,
 no meg Samu fi ának.

 Összeszalad a falu,
 dolgozik a marabu.

* marabu: a gólyával rokon, de nála nagyobb afrikai madár.

b) Másold le az -u végű szavakat a versből!

c) Gyűjts önállóan te is -u végű szavakat! Segítenek a képek.

4. 

A szavak végén az -ú általában hosszú (pl.: fi ú, ifj ú). Van-
nak azonban kivételek, például: anyu, apu, alku, áru, 
bábu, daru, falu, hamu, kapu, gyalu, lapu.
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Figyeljétek meg, hogyan változik a leírt számokban a magánhangzók időtartama! 
a) Mondjátok el, mit vettetek észre!

b) Írd le a megfi gyelt számokat tollbamondás után!

Összekeveredtek az ujj és az új szavak szócsaládjának tagjai. Olvassátok fel, majd 
írjátok le külön-külön a két szócsaládot!

Nevezd meg a képen látható állatokat egy szótagú szavakkal! Írd a kimondott szó ma-
gánhangzójának megfelelő betűt a kép alá!

Alkoss szavakat két u betű hozzáadásával a megadott betűcsoportokból! Írd is le a 
megoldásaidat!

PLZSKTYSHNCTGRL

5. 

6. 

7. 

8. 

Az -ü, -ű a szavakban

Olvasd fel a szöveget helyes kiejtéssel!

Az őszi táj gyönyörű. A fű még zöld és 
sűrű, de a könnyű nyírfa levelei már 
aranysárgán lengedeznek a szélben. 
A réten lassú röptű méhek kutatnak a 
nyíló virágok után. Nem hallják a tücs-
kök nagyszerű nyárbúcsúztató nótáját. 

a) Figyeljétek meg a szöveg kiemelt szavait! Miben hasonlítanak?

b) Másold le a kiemelt szavakat, és írd át színessel a szóvégi magánhangzót!

Mit ábrázolnak a képek? Ejtsd ki helyesen a szavakat!
a) Írd le a szavakat!

b) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót! Mit vettél észre?

1. 

2. 

       húsz        százhúsz        húszas        húszat
   huszonöt       huszonnyolc        százhuszonegy       huszadik

újít, ujjam, ujj, újra, újabb, hüvelykujj, ujjatlan, új, újság, újév
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Az -ü, -ű a szavakban

Olvasd fel a szöveget helyes kiejtéssel!

Az őszi táj gyönyörű. A fű még zöld és 
sűrű, de a könnyű nyírfa levelei már 
aranysárgán lengedeznek a szélben. 
A réten lassú röptű méhek kutatnak a 
nyíló virágok után. Nem hallják a tücs-
kök nagyszerű nyárbúcsúztató nótáját. 

a) Figyeljétek meg a szöveg kiemelt szavait! Miben hasonlítanak?

b) Másold le a kiemelt szavakat, és írd át színessel a szóvégi magánhangzót!

Mit ábrázolnak a képek? Ejtsd ki helyesen a szavakat!
a) Írd le a szavakat!

b) Jelöld színessel a szavak végén a magánhangzót! Mit vettél észre?

1. 

2. 

A szavak végén az -ű általában hosszú (pl.: betű, fű, 
gömbölyű, sűrű). Vannak azonban kivételek, például: 
eskü, menü, revü.
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A mássalhangzók jelölése

Olvasd fel Csukás István Pom Pom című meséjének részletét! Ha ismered Pom Pom
meséit, mondd el belőle röviden a kedvenc részletedet!

Pom Pom ült egy ágon. Hogy ki is Pom Pom? Hogy 
nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol 
ilyen, hol olyan! Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs 
vagy paróka vagy egyujjas, kifordított bundakesztyű 
vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutbojt. 

a)  Kiírtuk a szövegből a mássalhangzókat. Beszéljétek meg, mi szerint csoportosí-
tottuk őket!

b)  Hangoztassátok a magyar ábécé mássalhangzóit! Figyeljétek meg, hány írásjegy-
gyel jelölhetjük őket!

Az ábécé betűiből eltűnt néhány mássalhangzó. Pótold a hiányzókat!

a   á   b   ____   cs   d   dz   _______   e   é   f   g   ____   h   i   í   ____   k   l   ____   

m   n   ____   o   ó   ö   ő   ____   r    s   sz   t   ____   u   ú   ü   ű   ____   z   zs

1. 

2. 

fürj

keselyű

Fejtsd meg a titkosírást! Írd le a megfejtésül kapott szavakat!

      

k ü e r s ű gy

 

     

    

Az -ű végű szavak betűi összekeveredtek. Találd ki, majd írd le a szavakat helyesen!

űredörűszkögűefszölygömbű

gyereűszrájűmszrnyűöűkeres

A madarak iskolájának tanulói szavakat gyűjtöttek. Olvassátok el a szócsoportokat 
a magánhangzók helyes hangoztatásával! 

a) Találjátok ki, miért ezeket a szavakat gyűjtötték a madarak!

b)  Válasszátok ki az egyik madarat, és egészítsétek ki a gyűjteményét az övéhez ha-
sonló szavakkal!

3. 

4. 

5. 

szünet, ürge, sün, tündér, menü, eskü

gyűjt, hűvös, fűszál, jóízű, könnyű, gömbölyű
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Egyjegyű 
betűvel jelölt

Kétjegyű 
betűvel jelölt

Háromjegyű 
betűvel jelölt

 b  c  d  f  g  h 
 j  k  l  m  n  p 
 r  s  t  v  z

cs  dz  gy  ly  
ny  sz  ty  zs

dzs

A mássalhangzókat jelölő betűk lehetnek egyjegyűek (pl.: b, 
c, d), kétjegyűek (pl.: cs, dz), és van egy háromjegyű is (dzs).

A mássalhangzók jelölése

Olvasd fel Csukás István Pom Pom című meséjének részletét! Ha ismered Pom Pom
meséit, mondd el belőle röviden a kedvenc részletedet!

Pom Pom ült egy ágon. Hogy ki is Pom Pom? Hogy 
nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol 
ilyen, hol olyan! Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs 
vagy paróka vagy egyujjas, kifordított bundakesztyű 
vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutbojt. 

a)  Kiírtuk a szövegből a mássalhangzókat. Beszéljétek meg, mi szerint csoportosí-
tottuk őket!

b)  Hangoztassátok a magyar ábécé mássalhangzóit! Figyeljétek meg, hány írásjegy-
gyel jelölhetjük őket!

Az ábécé betűiből eltűnt néhány mássalhangzó. Pótold a hiányzókat!

a   á   b   ____   cs   d   dz   _______   e   é   f   g   ____   h   i   í   ____   k   l   ____   

m   n   ____   o   ó   ö   ő   ____   r    s   sz   t   ____   u   ú   ü   ű   ____   z   zs

1. 

2. 

p  m  l  t  g  n  h  k  s  r  g  z  j  v  f  b  d gy  ly  sz  cs  ty 
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Nevezd meg a képpárokon látható állatokat! Melyik mássalhangzót hallod mindkét 
szóban? Írd a mássalhangzót jelölő betűt a vonalra!

 ___________ ___________ ___________

 ___________ ___________ ___________

Figyeld meg a halakra írt betűket!
a) Színezd ki a halakat a rajtuk lévő betű szerint!

Egyjegyű, mássalhangzót jelölő betű:  Kétjegyű, mássalhangzót jelölő betű: 
Háromjegyű, mássalhangzót jelölő betű: 

b) Mely halakat nem színezted ki? Miért?

A szavakból hiányoznak a mássalhangzók. A képek segítségével egészítsd ki a sza-
vakat!

3. 

4. 

5. 

Olvasd el a következő találós kérdést!

Sziklaszirten tanyázik, 
levegőben vadászik. 
Csőre horgas, karma nagy,
magas égből le-lecsap.
Szeme éles, nincs hibája,
ő a madarak királya.

a) Mi a találós kérdés megfejtése? Segít a kép.

b) Keress példákat a találós kérdésből a következőkre!

Csak egyjegyű mássalhangzó van a szóban.

Kétjegyű mássalhangzó is van a szóban.

Alkoss szavakat a szó eleji mássalhangzók változtatásával! 

a) Írd le azokat a szavakat, amelyekben kétjegyű mássalhangzó van!

b)  Egészítsétek ki egy-egy mássalhangzóval a megadott szórészeket! Keressetek 
több féle megoldást! 

__őr

__avar

__ér

6. 

7. 

t

cs íz

v

f

Zs óka

r

b

sz ánt

r

h

ny áj

sz

á

ny gy k ó d
s

szűdzszsv

dz m cs g ly

  a%  ¨u%   e%        ¨û%

  ¨i%  ¨i%      

    e%      a%

  á%        a%

  a%    a%
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Olvasd el a következő találós kérdést!

Sziklaszirten tanyázik, 
levegőben vadászik. 
Csőre horgas, karma nagy,
magas égből le-lecsap.
Szeme éles, nincs hibája,
ő a madarak királya.

a) Mi a találós kérdés megfejtése? Segít a kép.

b) Keress példákat a találós kérdésből a következőkre!

Csak egyjegyű mássalhangzó van a szóban.

Kétjegyű mássalhangzó is van a szóban.

Alkoss szavakat a szó eleji mássalhangzók változtatásával! 

a) Írd le azokat a szavakat, amelyekben kétjegyű mássalhangzó van!

b)  Egészítsétek ki egy-egy mássalhangzóval a megadott szórészeket! Keressetek 
több féle megoldást! 

__őr

__avar

__ér

6. 

7. 

t

cs íz

v

f

Zs óka

r

b

sz ánt

r

h

ny áj

sz
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Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyekben

a) minden mássalhangzó betűje egyjegyű (pl.: játék);

b) van háromjegyű mássalhangzó (pl.: dzseki);

c) legalább két kétjegyű mássalhangzó van (pl.: gyűszű)! 

Változtassátok meg a szavak első mássalhangzóját úgy, hogy állatneveket kapjatok! 
A megoldáshoz 
a) egyjegyű mássalhangzót használjatok!

 só   ló torz   borz

 kedve  málna 

 zacskó  garázs 

b) kétjegyű mássalhangzót használjatok!

 csík  gyúl  

 tarka  móka 

Illeszd a szóba a megadott mássalhangzót úgy, hogy más jelentésű szót kapj! Írd is le 
az így megalkotott szavakat!

dob + m  domb  öten + v

kém + r  korom + t

apó + r  kacsó + n

Alkossatok szóláncot! Folytassátok a sort a felismert szabály szerint!

rizs, zsák, köt, tál, lány

8. 

9. 

10. 

11. 

A rövid és a hosszú mássalhangzók jelölése I.

Olvasd fel Csukás István Az őszi szél című versét!

 Őszi szél rázza a fákat,
lefújja a leveleket.

 Velük fújja a sapkádat,
 repül, többé meg nem leled!

Fuss utána, de hiába,
 gyenge kezed el nem kapja,

Világgá ment az a sapka!

a) Figyeljétek meg a kiemelt szavakat! Beszéljétek meg, mi a közös bennük! 

b)  Másold le a vers szövegéből a hosszú mássalhangzós szavakat! Írd át színessel 
a hosszú mássalhangzókat jelölő betűket!

Olvasd fel a következő szavakat! Ügyelj a mássalhangzók időtartamának helyes 
hangoztatására!

zümmög, orvosság, köszönnek, kellemes, gyullad, lassan, 
jönnek, uzsonna, csillag, reggel, vannak, csobban

a) Figyeld meg, hogyan jelöltük az 1. és a 2. feladatban a mássalhangzók hosszúságát!

b) Takard le a keretben lévő szavakat, majd írj le közülük ötöt emlékezetből!

c) Ellenőrizd a leírt szavakat! Javítsd, ha hibáztál!

1. 

2. 
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A rövid és a hosszú mássalhangzók jelölése I.

Olvasd fel Csukás István Az őszi szél című versét!

 Őszi szél rázza a fákat,
lefújja a leveleket.

 Velük fújja a sapkádat,
 repül, többé meg nem leled!

Fuss utána, de hiába,
 gyenge kezed el nem kapja,

Világgá ment az a sapka!

a) Figyeljétek meg a kiemelt szavakat! Beszéljétek meg, mi a közös bennük! 

b)  Másold le a vers szövegéből a hosszú mássalhangzós szavakat! Írd át színessel 
a hosszú mássalhangzókat jelölő betűket!

Olvasd fel a következő szavakat! Ügyelj a mássalhangzók időtartamának helyes 
hangoztatására!

zümmög, orvosság, köszönnek, kellemes, gyullad, lassan, 
jönnek, uzsonna, csillag, reggel, vannak, csobban

a) Figyeld meg, hogyan jelöltük az 1. és a 2. feladatban a mássalhangzók hosszúságát!

b) Takard le a keretben lévő szavakat, majd írj le közülük ötöt emlékezetből!

c) Ellenőrizd a leírt szavakat! Javítsd, ha hibáztál!

1. 

2. 
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Olvasd fel helyes hangoztatással a mondókát!

 Szállj le pille, kútkávára,  
 onnan meg a nap házára. 
 Pille, pille, aranypille,
 ne szállj tova, jöjj ide!

a) Másold le a mondóka hosszú mássalhangzós szavait!

b) Írd át színessel a hosszú mássalhangzókat jelölő betűket!

Figyeljétek meg, miben hasonlítanak, és miben különböznek a szópárok szavai! 

  
a) Pótold a hiányzó szavakat a felismert szabály szerint!

csöpög –  – csobban

 kopog –  – zizzen

 lebeg –  – csörren

b) Egészítsd ki a mondatokat! Válassz az a) feladat szópárai közül!

A lehulló dió nagyot                                            a kövön.

Az erdőben egy kis patak         .

Nagyot             a vízbe dobott kavics. 

Egy csepp eső            a kezemre. 

3. 

4. 

Az egyjegyű betűvel jelölt mássalhangzók hosszúságát 
a betű kettőzésével jelöljük, vagyis ugyanazt a betűt 
kétszer írjuk le (pl.: csillag).

b) Írd át színessel a hosszú mássalhangzókat jelölő betűket!

topog – toppan      zörög – zörren      rezeg – rezzen

Olvasd fel a szócsaládok tagjait! Jegyezd meg a helyesírásukat!

a) Írd le emlékezetből az egyik szócsalád tagjait!

b) Gyűjtsétek össze a megadott szavak szócsaládjának néhány tagját! 

Olvasd fel a szópárokat helyes kiejtéssel!

a) Írd szópárok szavait a megfelelő kép alá!

b) Foglald mondatba a szavakat a rajzok segítségével!

5. 

6. 
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Olvasd fel a szócsaládok tagjait! Jegyezd meg a helyesírásukat!

a) Írd le emlékezetből az egyik szócsalád tagjait!

b) Gyűjtsétek össze a megadott szavak szócsaládjának néhány tagját! 

Olvasd fel a szópárokat helyes kiejtéssel!

a) Írd szópárok szavait a megfelelő kép alá!

b) Foglald mondatba a szavakat a rajzok segítségével!

5. 

6. 

szálloda
szállás
szállít
szállingózik

álldogál
állvány
állít
állás 

hallgat
hallás
hallgatózik
hallgató

hallállszáll

csillag

ünnep

varr

tol – toll         lak – lakk         szál – száll         hal – hall
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Pótold a mondatokban a hiányzó mássalhangzót! A megoldásban segíthetnek az 
előző feladatok.

Té____en gyakran szá____ingózik a hó.

Va____aki a megá____óban á____dogál.

Az á____omáson sok utas leszá____t a vonatról.

Minden tanu____ó a zenét ha____gatja.

Csi____a to____ja a bicik____it a zebrán.

A ha____ász há____ójában nincs ha____.

Olvassátok el a szósort! Beszéljétek meg, melyik szónak lesz új jelentése, ha a szóvégi 
mássalhangzóját megkettőzzük? Bizonyítsátok mondatba foglalással!

a) Írd le a rövid és hosszú mássalhangzós szópárokat!

b) Egészítsd ki a mondatot az egyik szópárral!

 É_______ most pottyant le a fáról egy teljesen é_______ alma.

Olvasd fel helyes kiejtéssel a szavakat! Figyeld meg, hogy ezekben a szavakban rövi-
den írjuk a kiemelt mássalhangzókat!

a) Többszöri elolvasás után takard le a szavakat, majd írd le őket emlékezetből!

b) Találjatok ki egy rövid történetet az előző szavakkal!

7. 

8. 

9. 

l – ll

ép,    kel,    var,    eset,    sas,    ver,    lép

szalag, bakancs, agancs, köpeny, kisebb, elem, csat

A rövid és a hosszú mássalhangzók jelölése II.

Olvasd el a következő szöveget!

Egyik délután Dorottya az öccsével Visegrádra 
kirándult. Gyönyörű volt ősszel az erdő. Talpuk 
alatt nagyot reccsentek a száraz gallyak. Hirte-
len beborult, és rossz idő lett. Mennydörgött, 
majd eleredt az eső.

a)  Csoportosítva írtuk le azokat a szavakat, amelyekben kétjegyű, mássalhangzót 
jelölő betű van. Olvasd fel helyesen hangoztatva őket!

Rövid kétjegyű mássalhangzó
van benne

Hosszú kétjegyű mássalhangzó
van benne

gyönyörű, nagyot, száraz Dorottya, öccsével, ősszel, reccsen-
tek, gallyak, rossz, mennydörgött

b) Mondd el, hogyan jelöljük írásban a hosszú kétjegyű mássalhangzót!

Figyeljétek meg az alábbi szópárok helyesírását! 
Olvassátok fel őket helyesen hangoztatva!

recseg – reccsen
locsog – loccsan
fütyül – füttyent
potyog − pottyan

a)  Egészítsd ki a kifejezéseket a hosszú mássalhangzós 
szavak közül a megfelelővel! Írd át színessel a hosszú kétjegyű mássalhangzókat!

 az ág                     a víz                                                  

 az alma                   a rigó 

b) Alkossatok mondatokat a kifejezésekből!

1. 

2. 
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A rövid és a hosszú mássalhangzók jelölése II.

Olvasd el a következő szöveget!

Egyik délután Dorottya az öccsével Visegrádra 
kirándult. Gyönyörű volt ősszel az erdő. Talpuk 
alatt nagyot reccsentek a száraz gallyak. Hirte-
len beborult, és rossz idő lett. Mennydörgött, 
majd eleredt az eső.

a)  Csoportosítva írtuk le azokat a szavakat, amelyekben kétjegyű, mássalhangzót 
jelölő betű van. Olvasd fel helyesen hangoztatva őket!

Rövid kétjegyű mássalhangzó
van benne

Hosszú kétjegyű mássalhangzó
van benne

gyönyörű, nagyot, száraz Dorottya, öccsével, ősszel, reccsen-
tek, gallyak, rossz, mennydörgött

b) Mondd el, hogyan jelöljük írásban a hosszú kétjegyű mássalhangzót!

Figyeljétek meg az alábbi szópárok helyesírását! 
Olvassátok fel őket helyesen hangoztatva!

recseg – reccsen
locsog – loccsan
fütyül – füttyent
potyog − pottyan

a)  Egészítsd ki a kifejezéseket a hosszú mássalhangzós 
szavak közül a megfelelővel! Írd át színessel a hosszú kétjegyű mássalhangzókat!

 az ág                     a víz                                                  

 az alma                   a rigó 

b) Alkossatok mondatokat a kifejezésekből!

1. 

2. 

b) Alkossatok mondatokat a kifejezésekből!

A hosszú kétjegyű betűvel jelölt mássalhangzót írásban 
úgy jelöljük, hogy az első írásjegyét megkettőzzük, vagy is 
kétszer írjuk le (pl.: öccsével, füttyent).
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Olvasd fel a tréfás mondóka szövegét helyes kiejtéssel! Mit válaszolnál a címben fel-
tett kérdésre? Mondd el, szerinted melyik volna jó!

 Jó volna, ha tele volna?

 A meggyfa kaláccsal, A kút kövér ponttyal,
 Erdő száraz gallyal, Ruhaszekrény ronggyal,
 A zsebed darázzsal, Szőlőtő dinnyével,
 A cipőd parázzsal? Hát a fejed ésszel?

a)  Húzd alá a mondóka szövegében a kétjegyű mássalhangzós szavakat! 

b)  Másold le az aláhúzott szavakat! Írd át színessel a hosszú kétjegyű mássalhang-
zókat!

Olvasd fel helyes kiejtéssel a következő szópárokat!

 kasza kassza megy meggy

a) Egészítsd ki a mondatokat a fenti szavak közül a megfelelővel!

Az éles      jól vágja a búzát.

Palkó a könyvtárba         .

Ez nem cseresznye, hanem          .

A       már tele van pénzzel.

b) Keresd meg és keretezd be a képek alatti szavakat a szósorban! 

3. 

4. 

meggyes,   megyünk,   kasszás,   kaszáló,   meggyfa,   kimegyek,   fűkasza

Olvasd el Fehér Ferenc Meggyszedő című versének részletét! Kinek a gondolatai le-
hetnek ezek?

Egy meg egy,
az egyre megy,
ha szép a meggy,
ha jó a meggy,
ha begybe megy. 

a)  Tanuld meg a versrészletet, és írd le emlékezetből a füzetedbe! Figyelj a helyesírásra!

b) Munkádat a tankönyv alapján elenőrizd és javítsd! 

Keressetek a meghatározásokhoz hosszú kétjegyű mássalhangzós szavakat! Verse-
nyezzetek! Ki találja meg hamarabb a megoldást?

Nem rövid.

Olyan, mint a pehely.

Nem jó.

Távol.

Fiatalabb fi útestvére.

Gyakorold a helyesírást a nyelvtani totóval!
a)  Döntsd el, hogy a megadott mássalhangzó rövid vagy hosszú alakja illik-e a szó-

ba! Vigyázz, előfordul, hogy mindkét megoldás jó. Írd a keretbe a megfelelő jelet!

1. di_____e (ny) 8. sü_____ed (ly)

2. csere_____nye (sz) 9. me_____ (gy)

3. kö_____ező (ny) 10. gyö_____örű (ny)

4. ke_____tyű (sz) 11. szu_____adó (ny)

5. ka_____a (sz) 12. han_____a (gy)

6. ő_____el(sz) 13. po_____an (ty)

7. frö_____ög (cs) 13 + 1. me_____dörög (ny)

b) Közös megbeszélés után pótold a szavakban a hiányzó betűket!

5. 

6. 

7. 
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Olvasd el Fehér Ferenc Meggyszedő című versének részletét! Kinek a gondolatai le-
hetnek ezek?

Egy meg egy,
az egyre megy,
ha szép a meggy,
ha jó a meggy,
ha begybe megy. 

a)  Tanuld meg a versrészletet, és írd le emlékezetből a füzetedbe! Figyelj a helyesírásra!

b) Munkádat a tankönyv alapján elenőrizd és javítsd! 

Keressetek a meghatározásokhoz hosszú kétjegyű mássalhangzós szavakat! Verse-
nyezzetek! Ki találja meg hamarabb a megoldást?

Nem rövid.

Olyan, mint a pehely.

Nem jó.

Távol.

Fiatalabb fi útestvére.

Gyakorold a helyesírást a nyelvtani totóval!
a)  Döntsd el, hogy a megadott mássalhangzó rövid vagy hosszú alakja illik-e a szó-

ba! Vigyázz, előfordul, hogy mindkét megoldás jó. Írd a keretbe a megfelelő jelet!

1. di_____e (ny) 8. sü_____ed (ly)

2. csere_____nye (sz) 9. me_____ (gy)

3. kö_____ező (ny) 10. gyö_____örű (ny)

4. ke_____tyű (sz) 11. szu_____adó (ny)

5. ka_____a (sz) 12. han_____a (gy)

6. ő_____el(sz) 13. po_____an (ty)

7. frö_____ög (cs) 13 + 1. me_____dörög (ny)

b) Közös megbeszélés után pótold a szavakban a hiányzó betűket!

5. 

6. 

7. 

rövid = 1            hosszú = 2            rövid is, hosszú is lehet = x
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A j hang jelölése

Olvasd el Gazdag Erzsi Üveggolyó című versének részletét! 

Üveggolyó, üvegház, 
belsejében mit találsz?
Bent lakik a szivárvány,
rajta ül egy királylány.

Üvegfalon ki-kinéz:
jön-e érte a vitéz,
világhíres királyfi ?
Vagy helyette akárki.

a)  Húzd alá azokat a szavakat, amelyekben j hangot hallasz! Olvasd fel őket!

b)  Figyeld meg, hányféleképpen jelölik a j hangot!

c) Másold le csoportosítva azokat a szavakat, amelyekben j hangot hallottál!

   
j van a szóban ly van a szóban

Olvasd fel a szavakat! Melyik hangot hallod mindegyik szóban?

a) Karikázd be a szavakban a j vagy ly betűt!

b) Jegyezd meg, melyik szót kell j betűvel, melyiket ly betűvel írni!

c) Takard le a szavakat, majd írd le őket tollbamondás után! 

1. 

2. 

osztály,   újság,   szabály,   golyó,   ijed,   ajándék,   mosolyog,   száj

Gyűjts olyan szavakat a képek segítségével, amelyekben j hangot hallasz!

a) Írd le a szavakat csoportosítva!

b)  Válassz mindkét csoportból egy-egy szót, és alkoss velük egy mondatot!
Pl.: A majom a kályha mellett melegszik.

Figyeld meg, hogy a tejtermékek nevében a j hangnak megfelelő betűk közül melyi-
ket használjuk gyakrabban!

a) Másold le azoknak a tejtermékeknek a nevét, amelyeket te is gyakran fogyasztasz!

b) Beszéljétek meg, miért érdemes tejterméket fogyasztani!

3. 

4. 
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sajt

tej
vaj

joghurt

gomolya tejföl
tejszín

Gyűjts olyan szavakat a képek segítségével, amelyekben j hangot hallasz!

a) Írd le a szavakat csoportosítva!

b)  Válassz mindkét csoportból egy-egy szót, és alkoss velük egy mondatot!
Pl.: A majom a kályha mellett melegszik.

Figyeld meg, hogy a tejtermékek nevében a j hangnak megfelelő betűk közül melyi-
ket használjuk gyakrabban!

a) Másold le azoknak a tejtermékeknek a nevét, amelyeket te is gyakran fogyasztasz!

b) Beszéljétek meg, miért érdemes tejterméket fogyasztani!

3. 

4. 

A j hangot kétféleképpen jelöljük: j vagy ly betűvel (pl.: tojás, 
folyó).

j ly
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 A madárnevekben ritkábban fordul elő j betű. Jegyezd meg ezeket a szavakat, hogy 
jobb legyen a helyesírásod!

 papagáj fürj varjú héja szajkó

 gólya sólyom bagoly seregély

 harkály sirály keselyű pulyka

a) Írd le a madárneveket csoportosítva! 

j van a szóban

ly van a szóban

b) Mutasd be az egyik madarat a társaidnak! Mondd el, mit tudsz róla! 

5. Vajon melyik házikóban lakhatnak a következő szavak? Beszéljétek meg!

a) Írd a szavakat a szócsaládjukat tartalmazó házikó alá!

b)  Takard le az egyik házikót, és írd le emlékezetből a benne lévő szavakat! 
Ha elkészültél, ellenőrizd és javítsd a munkádat!

c) Gyűjtsétek össze a megadott szavak szócsaládjának minél több tagját! 

éj

fáj

mosoly

6. 
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Vajon melyik házikóban lakhatnak a következő szavak? Beszéljétek meg!

a) Írd a szavakat a szócsaládjukat tartalmazó házikó alá!

b)  Takard le az egyik házikót, és írd le emlékezetből a benne lévő szavakat! 
Ha elkészültél, ellenőrizd és javítsd a munkádat!

c) Gyűjtsétek össze a megadott szavak szócsaládjának minél több tagját! c) Gyűjtsétek össze a megadott szavak szócsaládjának minél több tagját! 

éj

fáj

mosoly

6. 

újév
újabb
újdonság
újít
újság

ujja
ujjas
ujjatlan
ujjlenyomat
ujjnyi

jármű
járda
járvány
járás
járatlan

hely, új, jár, folyik, súly, ujj

folyó
folyat
folydogál
folyékony
folytatás

súlyos 
súlytalan
súlyzó
súlyosbít
súlypont

helyes
helyesel
helytelen
helyezés
helyszín
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Jegyezd meg, hogy a szavak elején mindig j betűt írunk. Csak a lyuk szó, és az abból 
származó szavak kezdődnek ly betűvel.

a) Pótold a szavak első betűjét! J vagy ly?

____áték,   ____önnek,   ____uk,   ____egy,  ____átszik,   

____avít,  ____ukasztó,   ____eles,   ____anuár,   ____ég,

____ukacsos, ____únius,   ____utalom,   ____ukas,  ____elent 

b) Alkossatok mondatokat a ly betűvel kezdődő szavakkal!

Mit látsz a képeken? Mondd ki a szavakat! Jegyezd meg, hogy ezekben a szavakban 
a kiejtéskor hallott j hangot nem írjuk le.

a) Írd le a képek nevét a vonalra!

b)  Gyűjtsetek még olyan szavakat, amelyekben kiejtéskor halljuk a j hangot, de nem 
írjuk le!

Cseréld ki a következő szavak egyik betűjét j vagy ly betűre úgy, hogy új szavakat 
kapj!

hab

autó

malom

látszik

megy

súg

puska

tavasz

még

mos

7. 

8. 

9. 

Az ábécé és a betűrend

A betűk sorrendjét ábécének nevezzük.
a) Olvassátok fel a teljes magyar ábécé betűit!

b)  Mondjatok az ábécé mindegyik betűjével egy-egy szót! Haladjatok a betűk sor-
rendje szerint!

Írd le a felhőkben lévő betűket olyan sorrendben, ahogyan az ábécében követik 
egymást! 

Írd le a megadott betűk ábécé szerinti szomszédjait!

_______  dz  _______            _______   m  _______            _______   w  _______

Az erdei iskola osztálynaplójában a következő nevek szerepelnek. 
a)  Beszéljétek meg, miért ilyen sorrendben írták be

a neveket!

b)  A ti osztályotokban ki az első, és ki az utolsó a 
névsorban?

c)  Ki van előtted, és ki következik utánad a névsor-
ban? Miért?

1. 

2. 

3. 

4. 
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Az ábécé és a betűrend

A betűk sorrendjét ábécének nevezzük.
a) Olvassátok fel a teljes magyar ábécé betűit!

b)  Mondjatok az ábécé mindegyik betűjével egy-egy szót! Haladjatok a betűk sor-
rendje szerint!

Írd le a felhőkben lévő betűket olyan sorrendben, ahogyan az ábécében követik 
egymást! 

Írd le a megadott betűk ábécé szerinti szomszédjait!

_______  dz  _______            _______   m  _______            _______   w  _______

Az erdei iskola osztálynaplójában a következő nevek szerepelnek. 
a)  Beszéljétek meg, miért ilyen sorrendben írták be

a neveket!

b)  A ti osztályotokban ki az első, és ki az utolsó a 
névsorban?

c)  Ki van előtted, és ki következik utánad a névsor-
ban? Miért?

1. 

2. 

3. 

4. 

a) Olvassátok fel a teljes magyar ábécé betűit!

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

45

A szavak az ábécé segítségével betűrendbe sorolhatók. 
A betűrendre azért van szükség, hogy a szótárakban, 
lexikonokban, névsorokban könnyebben eligazodjunk.

k edz ty
s

ö

zgy
b j

OH_MNY02TB_nyelvtan2_TK.indd   45OH_MNY02TB_nyelvtan2_TK.indd   45 2021. 03. 02.   13:582021. 03. 02.   13:58



46

Egy szótár részletét látjátok. Figyeljétek meg, milyen sorrendben követik egymást a 
szavak! Ez alapján végezzétek el a lenti feladatokat!

a) Állítsátok számozással betűrendbe a szavakat!

tutaj            fi ók            űrhajó            citera            gyűrű

b) Pótold betűrend szerint a hiányzó állatneveket! 

       , hangya, kenguru,               ,

     pingvin,               , zsiráf

c) A szavak betűi összekeveredtek. Írd le őket helyesen betűrendben!

d)  Válaszd ki az egyik szót a szótárrészletből, a párod pedig keresse meg az előtte 
és az utána állót!

e)  Olvasd fel az egyik meghatározást, majd mondd meg a hozzá tartozó szó kezdő-
betűjét! A társad ez alapján mutasson rá a kiválasztott szóra!

5. 

agancs A hím szarvasfélék fejét díszítő elágazó, 
csontos szarv.

bogrács Félgömb alakú, tűz fölé akasztható fő-
zőedény.

citera Fából készült pengetős népi hangszer.
csillag A sötét égbolton fényes pontnak látszó 

égitest.
dzsungel Növényekkel sűrűn benőtt, nehezen 

járható őserdő.
evező Kisebb vízi jármű kézzel való hajtására 

való eszköz.
fi ók Bútor kihúzható része.
gorilla A legnagyobb testű majomféle.
gyűrű Karika alakú ékszer, amit az ujjon vi-

selnek.
hangya Szervezett közösségben élő apró rovar. 
kenguru Ugrólábú erszényes emlősállat, 

Ausztráliában él.

lándzsa Hosszú nyelű, hegyes szúrófegyver.
marabu A gólya rokona, de nála nagyobb afri-

kai madár.
nyereg A ló hátára helyezhető ülés.
ormány Az elefánt testrésze, az orr és a felső 

ajak megnyúlása.
pingvin Rövid szárnyú madár. Repülni nem 

tud, de jól úszik.
sorompó Utat lezáró, mozgatható rúd a vasúti 

kereszteződésekben.
szúnyog Vízpartok közelében élő repülő rovar. 

Kellemetlen a csípése.
tutaj Lapos, rudakból összekötött vízi jármű.
űrhajó Repülő jármű, a világűrben tud közle-

kedni. 
vitorla A hajó árbócára feszített vászon, amely 

felfogja a szelet.
zsiráf Hosszú nyakú, hosszú lábú afrikai állat.

u g n dzs l e o i t v l r ag b cs r o á r á m o ny

Mit tudsz a hangokról és a betűkről?

Idézd fel a hangokról és a betűkről tanultakat!

Olvasd el a mondókát! 
a) Utánozd a szövegben szereplő állatok mozgását!

Bújj be, béka, a bokorba,
erre lépdel most a gólya,
ha rád talál hosszú csőre,
nem mégy többet esküvőre!

b) Keress a mondóka szövegéből példát a következőkre:

 csak rövid magánhangzó van a szóban,
 hosszú magánhangzó is van a szóban,
 hosszú egyjegyű mássalhangzó van benne,
 hosszú kétjegyű mássalhangzó van benne!

1. 

2. 
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Mit tudsz a hangokról és a betűkről?

Idézd fel a hangokról és a betűkről tanultakat!

Olvasd el a mondókát! 
a) Utánozd a szövegben szereplő állatok mozgását!

Bújj be, béka, a bokorba,
erre lépdel most a gólya,
ha rád talál hosszú csőre,
nem mégy többet esküvőre!

b) Keress a mondóka szövegéből példát a következőkre:

 csak rövid magánhangzó van a szóban,
 hosszú magánhangzó is van a szóban,
 hosszú egyjegyű mássalhangzó van benne,
 hosszú kétjegyű mássalhangzó van benne!

1. 

2. 

Hangok

Magánhangzók Mássalhangzók

Betűk

Magánhangzót jelölő betűk Mássalhangzót jelölő betűk

Hosszú
magánhangzót

jelöl:
á, é, í, ó, 
ő, ú, ű

Rövid
magánhangzót

jelöl:
a, e, i, o, 
ö, u, ü

Egyjegyű: b, c, d, f, g, h, j, 
k, l, m, n, p, r, s, t, v, z

Kétjegyű: cs, dz, gy, ly, 
ny, sz, ty, zs

Háromjegyű: dzs
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A szavakból megszöktek az o, ó, ö, ő magánhangzók. Az azonos színű pöttyök 
azonos magánhangzót helyettesítenek. Írd le helyesen a szavakat! 

Rövid vagy hosszú mássalhangzó hiányzik a szóból?
a) Kösd a szóhoz a megfelelő mássalhangzót!

 i_____atos uzso_____a

 ü_____epély ta_____uló

 sza_____ag sza_____an

 nyí_____ik kö_____eny

 a_____ancs vi_____amos

 re_____el nu_____a

b) Közös ellenőrzés után pótold a hiányzó mássalhangzót a szavakban!

c) Takard le a szavakat, és írj le emlékezetből négy hosszú mássalhangzós szót!

Írd le a keretben lévő szavakat csoportosítva!

3. 

4. 

5. 

Keressetek a betűrácsban hosszú kétjegyű mássalhangzós szavakat, majd írjátok le 
őket a vonalra! 

A K H J O Ö P É

N Ö Ö S S Z E G

N N F F Ü T T Y

Y N A C L V T R

I Y G A L L Y O

M E G G Y R E S

E S Y P E Á S S

S A Ú I D K É Z

Alkoss az azonos színű betűkből szavakat! 

a) Írd le a megalkotott szavakat helyesen! 

b) Találjatok ki egy rövid történetet a leírt szavakkal!

Pótoljátok a hiányzó magánhangzókat úgy, hogy a betűk vízszintesen és függőle-
gesen is szavakat alkossanak! Keressetek többféle megoldást!

K T F J H D

S R Z R L B

6. 

7. 

8. 

 i_____atos uzso_____a

 ü_____epély ta_____uló

 sza_____ag sza_____an

 nyí_____ik kö_____eny

 a_____ancs vi_____amos

 re_____el nu_____a

 l
  ll
 n
  nn
 p
  pp
 g
  gg

j:

ly:

re
jtv

én
yéjjel

bagoly

pocsolya petrezselyem 
gereblye

hópehely

rojtos

sz l

b h c

f ly s

v d r

b r nd

m sd

b lcs

g mb c
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Keressetek a betűrácsban hosszú kétjegyű mássalhangzós szavakat, majd írjátok le 
őket a vonalra! 

A K H J O Ö P É

N Ö Ö S S Z E G

N N F F Ü T T Y

Y N A C L V T R

I Y G A L L Y O

M E G G Y R E S

E S Y P E Á S S

S A Ú I D K É Z

Alkoss az azonos színű betűkből szavakat! 

a) Írd le a megalkotott szavakat helyesen! 

b) Találjatok ki egy rövid történetet a leírt szavakkal!

Pótoljátok a hiányzó magánhangzókat úgy, hogy a betűk vízszintesen és függőle-
gesen is szavakat alkossanak! Keressetek többféle megoldást!

K T F J H D

S R Z R L B

6. 

7. 

8. 

ly        i        ty        k        g        f        o        ö        r        e        ü
p        gy        cs        k        g        s        ű        h        k        n        ny
ó        e        ty        o        á        m        a        g        r        e        ly
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Válasszatok ki a táblázatban lévő szavak közül öt szót két-két dobással! Az első do-
bás az oszlopot határozza meg, a második pedig a sort. Jegyezzétek meg a kiválasz-
tott szavakat!

1 2 3 4 5 6

1 zászló forró színes festő folyosó felhő

2 gombóc olló tavaly otthon szalag gólya

3 hattyú gally hajó reggel asszony agancs

4 mosdó ujj pöttyös betű szúnyog húszas

5 mókus csillag dinnye postás lyukas friss

6 hosszú vaj repülő süllyed száll elem

a)  Döntsétek el, hogy a dobókockával kiválasztott öt szó közül melyik lehet a kakukk-
tojás! Keressetek többféle megoldást! Indokoljátok meg a választásotokat!

b)  Rendezzétek csoportokba a kiválasztott szavakat! Többféle szempont szerint is 
csoportosíthattok! 

c)  Próbáljatok meg két-két kiválasztott szó között minél több kapcsolatot találni! 
(Például a pöttyös és a szalag szavak mindegyike mássalhangzóval kezdődik, 
mindegyikben két rövid magánhangzó van, és két szótagúak.)

d)  Alkossatok történetet! A csoport egyik tagja a dobókocka segítségével válasszon 
ki egy szót, és mondjon vele egy mondatot! A következő diák úgy vigye tovább a 
történetet, hogy az őáltala kiválasztott szót beleszövi a mondatába. Addig folytas-
sátok, amíg mindenki sorra kerül!

9. 

A festő csodálattal 
nézte őt a parkban.

Mókus ugrált a faágakon.
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A szótagolás és az elválasztás

Beszélgessetek a képről!

 Mit játszhatnak a képen látható gyerekek? 
 Ti hogyan választjátok ki a hunyót vagy a fogót?
 Milyen kiszámolókat ismertek? Mondjatok el néhányat!
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A szótagolás

Olvassátok el a kiszámolókat! Ezzel válasszátok ki a szünetben a hunyót! Amikor 
egy játékosra mutattok, egy szótagot ejtsetek!

Van ne-kem egy cso-da-zsá-kom,
ben-ne van a gaz-dag-sá-gom.
Lab-da, hin-ta, ka-ri-ka,
Pi-ros ró-zsa, vi-o-la.
Al-ma, di-ó, mo-gyo-ró,
Te vagy, ko-mám, a hu-nyó!

Két kis ka-kas ösz-sze-ve-szett,
A ve-rem-be be-le-e-sett.
Szil-szál szal-ma-szál,
E-redj, paj-tás, te huny-jál!

Olvasd el Móra Ferenc A cinege cipője című versének 1. versszakát szótagolva! 
a)  Hasonlítsd össze a szavakban a magánhangzók és a szótagok számát! Mit vettél 

észre?

Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak,
nagy bánata van
a cinegemadárnak.

b) Írd le a vers szavait a megfelelő helyre!

Egy magánhangzó van benne: egy szótagú szó.

Két magánhangzó van benne: két szótagú szó.

Három magánhangzó van benne: három szótagú szó.

Több magánhangzó van benne: több szótagú szó.

1. 

2. 

Olvasd el Csukás István Őszi tücsök hegedül című versének 
részletét! 

Őszi tücsök hegedül,
cirr, cirr,
száll a réten át. – 
Őszi tücsök egyedül
hegedül,
keresne meleg szobát.

a)  Keress a versrészletben egy, két és három szótagú szavakat! Írj mindegyikre két-
két példát!

Egy szótagú szó

Két szótagú szó

Három szótagú szó

b)  Karikázd be a leírt szavakban a magánhangzókat!

Keressétek meg azt a szót, amelyik nem illik a sorba! Indokoljátok meg a választásotokat!

hall,    író,    száll,    fűt,    sport

forró,  bőrönd,  rádió,  mező,  gombóc

levegő, vetítő, lepedő, csengő, terítő

ponty,    eső,    fi ók,    élet,   óra

Ebben a feladatban mindegyik jel egy-egy szótagot helyettesít. Következtesd ki, me-
lyik jel melyik szótagot jelenti! Írd le a hiányzó szavakat!

 = oltás = holló = karó

= = 

3. 

Hűvösek a reggelek,
cirr, cirr…
deret szór az ég.
Vadlúd, gólya elmentek,
nem szól a kelep 
rég.

4. 

5. 
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Olvasd el Csukás István Őszi tücsök hegedül című versének 
részletét! 

Őszi tücsök hegedül,
cirr, cirr,
száll a réten át. – 
Őszi tücsök egyedül
hegedül,
keresne meleg szobát.

a)  Keress a versrészletben egy, két és három szótagú szavakat! Írj mindegyikre két-
két példát!

Egy szótagú szó

Két szótagú szó

Három szótagú szó

b)  Karikázd be a leírt szavakban a magánhangzókat!

Keressétek meg azt a szót, amelyik nem illik a sorba! Indokoljátok meg a választásotokat!

hall,    író,    száll,    fűt,    sport

forró,  bőrönd,  rádió,  mező,  gombóc

levegő, vetítő, lepedő, csengő, terítő

ponty,    eső,    fi ók,    élet,   óra

Ebben a feladatban mindegyik jel egy-egy szótagot helyettesít. Következtesd ki, me-
lyik jel melyik szótagot jelenti! Írd le a hiányzó szavakat!

 = oltás = holló = karó

= = 

3. 

Hűvösek a reggelek,
cirr, cirr…
deret szór az ég.
Vadlúd, gólya elmentek,
nem szól a kelep 
rég.

4. 

5. 

Minden szó annyi szótagra bontható, ahány magán-
hang zó van benne (pl.: ősz, ci-pő, ci-ne-ge).
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Mondd ki szótagolva az egymás melletti képeken látható dolgok nevét! Írd le azt a 
közös szótagot, amelyet mindkét szóban hallottál!

Írd a megadott szótagokat az üres helyekre úgy, hogy a vízszintes sorokban szavakat 
kapj! Írd le szótagolás nélkül is a megalkotott három szót!

KA FI RI ÁS RÁ DI

Ó

Ó

Ó

Alkoss madárneveket a szótagokból! Egy szótagot többször is felhasználhatsz.

a) Írd le a megalkotott madárnevek közül a három szótagú szavakat!

hol
gáj

pa

re
gó

jú

lib
gélyta

ri

var
hé
ko

ja

lya

se
ló csir

b) Mutasd be az egyik madarat a társadnak! Mondd el, mit tudsz róla!

6. 

7. 

8. 

Három szótagú szavak

Találd ki, mi a kedvenc időtöltése ezeknek a gyerekeknek! Alkoss a megadott szó-
tagok felhasználásával egy-egy szót!

Olvasd el Csukás István Sün-mese című versrészletét! Tegyél pontot a magánhang-
zók alá!

 Tüskéshátú sün barátom, 
 merre jártál, mondd, a nyáron?
 Itt az ősz, a lomb lehullt már,
 most látlak, hogy előbújtál.

a) Olvasd fel a versrészletet szótagolva!

b)  Válaszd ki a meghatározások alapján, hogy a versrészlet melyik szavára gondol-
tunk! Írd le ezeket a szavakat szótagolva!

Öt betűből álló egy szótagú szó:

Két szótagú szó, magánhangzói hosszúak: 

Három szótagú szó: 

Magánhangzóra végződő négy szótagú szó: 

Folytasd a szótagláncot két-két odaillő szó beírásával!

a) ki-rály-fi, fi-ú, 

b) ta-kar, kar-csú,

c) kör-te, te-le-ví-zi-ó,

9. 

10. 

11. 
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Találd ki, mi a kedvenc időtöltése ezeknek a gyerekeknek! Alkoss a megadott szó-
tagok felhasználásával egy-egy szót!

Olvasd el Csukás István Sün-mese című versrészletét! Tegyél pontot a magánhang-
zók alá!

 Tüskéshátú sün barátom, 
 merre jártál, mondd, a nyáron?
 Itt az ősz, a lomb lehullt már,
 most látlak, hogy előbújtál.

a) Olvasd fel a versrészletet szótagolva!

b)  Válaszd ki a meghatározások alapján, hogy a versrészlet melyik szavára gondol-
tunk! Írd le ezeket a szavakat szótagolva!

Öt betűből álló egy szótagú szó:

Két szótagú szó, magánhangzói hosszúak: 

Három szótagú szó: 

Magánhangzóra végződő négy szótagú szó: 

Folytasd a szótagláncot két-két odaillő szó beírásával!

a) ki-rály-fi , fi -ú, 

b) ta-kar, kar-csú,

c) kör-te, te-le-ví-zi-ó,

9. 

10. 

11. 

-lés -e- sí- -vár- bú- -ko- -dás

-tor- -lá- vi- -zás-cso- kor- -zás -lyá-
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Az elválasztás

Olvassátok el a következő meserészletet! Mondjátok el, hogyan folytatódhat a mese!

Ősz van. A ravasz róka azt 
gondolja magában:

„A vadkacsák útra ké szü lőd-
nek. Lemegyek a fo lyó part -
ra, fogok egy kacsát.”

A bokrok között odalopa-
kodik, látja: csakugyan egész 
sereg kacsa gyülekezett ösz-
sze a folyóparton. Egy kis 
vadkacsa ott álldogál ép-
pen a bokor tövében, lábacs-
kájával a szárnya alatti tolla-
it rendezgeti.

a)  Írás közben előfordul, hogy a sor végén el kell választanunk a szavakat. Miért van 
erre szükség? Beszéljétek meg az okát! 

b) Mondjátok ki szótagolva a fenti szöveg elválasztott szavait! Mit tapasztaltatok?

c)  Másold le a meserészlet szavai közül azokat, amelyeket nem lehet elválasztani! 
Mi a közös bennük?

d)  Gyűjts a fenti kép alapján egy szótagú szavakat! Írd le őket! Karikázd be a ma-
gánhangzókat!

Gyűjtsetek olyan egy szótagú szavakat, amelyekben j betű van!

1. 

2. 

Az egy szótagú szavakat nem lehet elválasztani.

A szavak elválasztása szomszédos magánhangzók között

Olvasd el a következő szöveget!

A gyerekek diót szednek. A fi úk felmásztak 
a fára, hogy megrázzák az ágakat. Dia és Lea
egy nagy kosárba gyűjti a lepotyogó diót. Bea
is segít, fürgén kapkodja a földről a szemeket.

− Ez mind a mienk lesz a télen! – mondja 
örömmel Leó.

a)  Mondd ki szótagolva a kiemelt szavakat! Mi a 
közös bennük?

b)  Figyeljétek meg, hogyan választottuk el a meg-
fi gyelt szavakat! Mondjátok el, mit tapasztaltatok!

 diót fi úk Dia Lea Bea mienk Leó

 di-ót f i-úk Di-a Le-a Be-a mi-enk Le-ó

Sün Saci és Sün Soma szótagokra vágta a szavakat, majd elosztották egymás között. 
Alkoss a hátizsákokban lévő szótagokból minél több szót! Egy szótagot többször is 
felhasználhatsz.

a) Írd le a megalkotott szavakat szótagolva!

b) A leírt szavak közül válassz ki hármat, és alkoss velük egy-egy mondatot!

1. 

2. 
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A szavak elválasztása szomszédos magánhangzók között

Olvasd el a következő szöveget!

A gyerekek diót szednek. A fi úk felmásztak 
a fára, hogy megrázzák az ágakat. Dia és Lea
egy nagy kosárba gyűjti a lepotyogó diót. Bea
is segít, fürgén kapkodja a földről a szemeket.

− Ez mind a mienk lesz a télen! – mondja 
örömmel Leó.

a)  Mondd ki szótagolva a kiemelt szavakat! Mi a 
közös bennük?

b)  Figyeljétek meg, hogyan választottuk el a meg-
fi gyelt szavakat! Mondjátok el, mit tapasztaltatok!

 diót fi úk Dia Lea Bea mienk Leó

 di-ót f i-úk Di-a Le-a Be-a mi-enk Le-ó

Sün Saci és Sün Soma szótagokra vágta a szavakat, majd elosztották egymás között. 
Alkoss a hátizsákokban lévő szótagokból minél több szót! Egy szótagot többször is 
felhasználhatsz.

a) Írd le a megalkotott szavakat szótagolva!

b) A leírt szavak közül válassz ki hármat, és alkoss velük egy-egy mondatot!

1. 

2. 

fi -   si-
le-   te-  
    di-   
hi-    ki-

-ók  -ány  
 -a    -úk
  -ák  -ó  
 -et   -ált

 A leírt szavak közül válassz ki hármat, és alkoss velük egy-egy mondatot!

A szomszédos magánhangzóknál elválaszthatjuk a 
szavakat. Egy-egy magánhangzó önmagában is al-
kothat szótagot (pl.: fi -ú, di-ó, fi -a-i).
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A szavak elválasztása magán- és mássalhangzók találkozásánál

Olvasd el Csanádi Imre Sársokalló című versének részletét!

Sár, sár,
őszi sár,
falu, város, de sivár.
Sár, sár,
fülig csak – 
csizma, cipő cuppoghat.

a) Szótagold a kiemelt szavakat! Miben hasonlítanak?

b)  Figyeld meg a versből kiírt szavakat! Hány mássalhangzó van a magánhangzók 
között? 

őszi falu város sivár fülig cipő

 ő-szi fa-lu vá-ros si-vár fü-lig ci-pő

c) Hová került elválasztáskor a mássalhangzó? Beszéljétek meg!

Alkossatok két szótagú szavakat! Pótoljátok a hiányzó szótagokat!

pa-  ku-  kí-

nyí- tu- gyü-

bé- gye- ha-

bo- ma- sza-

A betűsor Süni barátainak nevét rejti. Keresd meg és írd le szótagolva az állatneveket!

mókusvakondnyuszibékarigóverébcsiga

1. 

2. 

3. 

Keress a meghatározások alapján olyan két szótagú szavakat, amelyeknek mindkét 
magánhangzója a! Írd le szótagolva a megfejtéseket!

Az egyik évszak: 

A baromfi udvar királya:

A szarvas fejdísze: 

Déligyümölcs: 

Régi hosszmérték: 

Verset mond:

Nem alacsony:

a) Alkoss egy mondatot a képhez illő szóval!

b) Írj le a szótagolt szavak közül minél többet emlékezetből!

Olvasd el a meserészletet! Folytasd a tör-
ténetet! 

Volt egyszer egy tenger, aminek a 
partján egy ócska kunyhó állt. Abban 
élt az öreg halász nagyravágyó, kapzsi
feleségével. 

Az ember minden hajnalban ha-
lászni indult a tengerre. Egyik napon 
kifogott egy aranyhalat, ami egyszer 
csak megszólalt. 

a)  Mondjátok ki a kiemelt szavakat szótagolva! Miben hasonlítanak ezek a szavak? 
Beszéljétek meg!

b)  Figyeld meg a szövegből kiírt szavakat! Hány mássalhangzó van a magánhang-
zók között? Hány mássalhangzó került elválasztáskor az új szótagba?

egyszer tenger  ócska  kunyhó  kapzsi  indult

 egy-szer ten-ger  ócs-ka  kuny-hó  kap-zsi  in-dult

4. 

5. 
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Keress a meghatározások alapján olyan két szótagú szavakat, amelyeknek mindkét 
magánhangzója a! Írd le szótagolva a megfejtéseket!

Az egyik évszak: 

A baromfi udvar királya:

A szarvas fejdísze: 

Déligyümölcs: 

Régi hosszmérték: 

Verset mond:

Nem alacsony:

a) Alkoss egy mondatot a képhez illő szóval!

b) Írj le a szótagolt szavak közül minél többet emlékezetből!

Olvasd el a meserészletet! Folytasd a tör-
ténetet! 

Volt egyszer egy tenger, aminek a 
partján egy ócska kunyhó állt. Abban 
élt az öreg halász nagyravágyó, kapzsi
feleségével. 

Az ember minden hajnalban ha-
lászni indult a tengerre. Egyik napon 
kifogott egy aranyhalat, ami egyszer 
csak megszólalt. 

a)  Mondjátok ki a kiemelt szavakat szótagolva! Miben hasonlítanak ezek a szavak? 
Beszéljétek meg!

b)  Figyeld meg a szövegből kiírt szavakat! Hány mássalhangzó van a magánhang-
zók között? Hány mássalhangzó került elválasztáskor az új szótagba?

egyszer tenger  ócska  kunyhó  kapzsi  indult

 egy-szer ten-ger  ócs-ka  kuny-hó  kap-zsi  in-dult

4. 

5. 
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Süni szótagokat írt a falevelekre, amiket a szél jól összekevert. 
a) Segíts Süninek összeilleszteni a szavakat!

b) Írd le Süni szavait szótagolva!

Olvassátok el a következő közmondásokat! Beszéljétek meg a jelentésüket!

 Sok lúd disznót győz. Nincsen rózsa tövis nélkül.

 Új seprű jól seper. Kétszer ad, ki gyorsan ad.

a) Húzd alá a közmondások két szótagú szavait!

b) Írd le elválasztva a közmondások két szótagú szavait!

Írd le szótagolva az állatneveket a megfelelő csoporthoz!

Két szótagúak Három szótagúak

6. 

7. 

8. 

Olvasd el a mondatokat! 

Jártatok már Tihanyban? A település a 
Balaton partján fekszik. Ha vonattal utaz-
tok, már messziről láthatjátok a dombra
épített híres templom, a tihanyi apátság 
tornyait. Gertrúd és András Tihanyban 
tölti majd a hétvégét a szüleivel. 

a)  Mondd ki a szöveg kiemelt szavait szótagolva! Hány mássalhangzó áll a magán-
hangzók között?

b)  Mit veszel észre ezeknek a szavaknak az elválasztásakor? Hány mássalhangzó 
került elválasztáskor az új szótagba?

  partján  dombra  templom  Gertrúd  András

  part-ján  domb-ra  temp-lom  Gert-rúd  And-rás

Olvasd fel a szavakat!
a) Figyeld meg, hol lehet elválasztani a következő szavakat!

együtt
madzag
fi ókát
lexikon
cukrászda
petrezselyem
maharadzsa

e-gyütt
ma-dzag
fi -ókát
le-xikon
cuk-rászda
pet-rezselyem
ma-haradzsa

fi ó-kát
lexi-kon
cukrász-da
petre-zselyem
maha-radzsa

petrezse-lyem
mahara-dzsa

b) Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat!

csúszda, kisebb, taxival, bodzából, különbség, bicikli, ostromol, terebélyes

9. 

10. 

kör- szil- al-
cit-

-na
-rom -ma -te

Írd le szótagolva az állatneveket a megfelelő csoporthoz!

oroszlán, macska, medve, kecske, pacsirta,
elefánt, róka, gólya, farkas, papagáj, jaguár

-va mál-
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Olvasd el a mondatokat! 

Jártatok már Tihanyban? A település a 
Balaton partján fekszik. Ha vonattal utaz-
tok, már messziről láthatjátok a dombra
épített híres templom, a tihanyi apátság 
tornyait. Gertrúd és András Tihanyban 
tölti majd a hétvégét a szüleivel. 

a)  Mondd ki a szöveg kiemelt szavait szótagolva! Hány mássalhangzó áll a magán-
hangzók között?

b)  Mit veszel észre ezeknek a szavaknak az elválasztásakor? Hány mássalhangzó 
került elválasztáskor az új szótagba?

  partján  dombra  templom  Gertrúd  András

  part-ján  domb-ra  temp-lom  Gert-rúd  And-rás

Olvasd fel a szavakat!
a) Figyeld meg, hol lehet elválasztani a következő szavakat!

együtt
madzag
fi ókát
lexikon
cukrászda
petrezselyem
maharadzsa

e-gyütt
ma-dzag
fi -ókát
le-xikon
cuk-rászda
pet-rezselyem
ma-haradzsa

fi ó-kát
lexi-kon
cukrász-da
petre-zselyem
maha-radzsa

petrezse-lyem
mahara-dzsa

b) Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat!

csúszda, kisebb, taxival, bodzából, különbség, bicikli, ostromol, terebélyes

9. 

10. 

Ha a szavakban a magánhangzók között egy vagy több 
mássalhangzó áll, elválasztáskor mindig csak egy más-
salhangzó kerül az új szótag elejére (pl.: e-ső, fé-sű, aj-tó, 
zok-ni, rejt-vény).
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Elválasztás hosszú mássalhangzók között

Olvassátok el a mondatokat! Folytassátok a megkezdett történetet!

Egyik reggel az erdei állatok külö-
nös jövevényre lettek fi gyelmesek. 
A száraz gallyak között lapult a fű-
ben, éppen a süni fészke mellett. 
Gömbölyű volt, piros és pöttyös. 

– Mennyi pötty van rajta! – cso-
dálkozott az egyik állat.

– Vajon miért jött ide? – törte a fe-
jét süni. – Biztosan hosszú utat tett meg idáig.  

a)  Olvasd fel szótagolva a szöveg kiemelt szavait! Miben hasonlítanak? 

b)  Figyeljétek meg a kiemelt szavak elválasztását! Beszéljétek meg, mi történt elvá-
lasztáskor a hosszú mássalhangzót jelölő betűkkel!

reg-gel, let-tek, ép-pen, mel-lett, ál-lat

galy-lyak, pöty-työs, meny-nyi, hosz-szú

Kösd össze a szótagokat úgy, hogy szavakat kapj!

 vil-  -gel
 füg- -la
 nul- -lany
 reg- -pal
 nap- -göny

   

 szel- -nep
 pil- -tő
 ün- -le
 ket- -pan
 szap- -lő

a) Írd le a szavakat szótagolás nélkül!

b) Írd át színessel a hosszú mássalhangzókat jelölő betűket a leírt szavakban!

1. 

2. 

 az erdei állatok külö-
 fi gyelmesek. 

 között lapult a fű-

 utat tett meg idáig.  

galy-ly-ly lyak, pöty-ty-ty työs, metyös, mety ny-ny-ny nyi, hosz-szú

Ha a szóban két magánhangzó között hosszú kétjegyű 
mássalhangzó van, akkor elválasztáskor mindkét szótag-
ban kiírjuk a teljes kétjegyű betűt (pl.: köny-nyű, haty-tyú,
 ösz-szeadás).

Pótold a személynevekben a hiányzó mássalhangzót!

 Csi____a,       Ha____a,       Kami____a,     O____ó,      Fa____i,

 E____a,     Be____ina,     Ko____ány,     Zsuzsa____a,    Vi____ő

a)  Olvasd fel a kiegészített neveket! Ügyelj a mássalhangzók időtartamának helyes 
hangoztatására!

b) Írd le a neveket a hosszú egyjegyű mássalhangzónál elválasztva!

Fejtsd meg a következő találós kérdéseket! Segítenek a képek.

Éjjel-nappal meg nem áll,
mégis egy helyben marad.

Háta bársony, hasa vászon,
szeme pilla, farka villa, feje bot.

Orra is van, nem szagol, 
nyelve is van, nem beszél.

Fejjel alá, lábbal fel, 
a kiságyban úgy áll fel.

a) Húzd alá a találós kérdésekben a hosszú mássalhangzós szavakat! 

b) Írd le az aláhúzott szavakat elválasztva!

3. 

4. 
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Pótold a személynevekben a hiányzó mássalhangzót!

 Csi____a,       Ha____a,       Kami____a,     O____ó,      Fa____i,

 E____a,     Be____ina,     Ko____ány,     Zsuzsa____a,    Vi____ő

a)  Olvasd fel a kiegészített neveket! Ügyelj a mássalhangzók időtartamának helyes 
hangoztatására!

b) Írd le a neveket a hosszú egyjegyű mássalhangzónál elválasztva!

Fejtsd meg a következő találós kérdéseket! Segítenek a képek.

Éjjel-nappal meg nem áll,
mégis egy helyben marad.

Háta bársony, hasa vászon,
szeme pilla, farka villa, feje bot.

Orra is van, nem szagol, 
nyelve is van, nem beszél.

Fejjel alá, lábbal fel, 
a kiságyban úgy áll fel.

a) Húzd alá a találós kérdésekben a hosszú mássalhangzós szavakat! 

b) Írd le az aláhúzott szavakat elválasztva!

3. 

4. 
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Alkoss szavakat a táblázatban lévő szótagokból a kódok alapján! 
a) Írd le a megalkotott szavakat szótagolás nélkül!

A B C D

1 szuny- ösz- megy- -sző

2 fröcs- pogy- vesz- -gyes

3 -csen -nyad -gyász -szeg

 A1 B3 B2 C3 

 A2 A3 C2 D1 

 B1 D3 C1 D2 

b) Találj ki egy történetet! Használj föl minél több szót az a) feladat szavai közül!

Válaszolj hosszú kétjegyű mássalhangzós szavakkal a kérdésekre! 
Írd le elválasztva a szavakat!
a) Mi van a képen?

b) Mi történik vele?

c) Milyen?
        

5. 

6. 

Keress hosszú mássalhangzót tartalmazó szavakat a rejtvény megfejtéséhez! A két-
jegyű mássalhangzó betűjegyeit külön négyzetbe írd!

 1. fiatalabb fiútestvére 1.
 2. írásjel 2.
 3. a hét második napja 3.
 4. délutáni étkezés 4.
 5. ablakra rakjuk 5.
 6. az 1 nagyobb számszomszédja 6.
 7. állatok lakhelye 7.
 8. madarak testét borítja 8.
 9. savanykás ízű gyümölcs 9.
10. nem nehéz 10.

a) Írd le a megfejtésül kapott szót szótagolva! 

b) Írd le a rejtvénybe írt három szótagú szavakat minden lehetséges helyen elválasztva!

 Beszéljétek meg, mi a különbség az alábbi hosszú mássalhangzós szavak elválasztá-
sa között!

csil-lag 
ősz-szel 
kot-ta

 hall-gat
 rossz-kor
 ott-hon

a) Olvassátok fel a következő szavakat! Hangoztassátok helyesen őket!

függöny, gallér, varrta, villany, ünnep, hallja, állvány, 
szappan, jobbra, éjjel, szállna, többször

b)  Csoportosítsátok az elválasztás szabályainak megfelelően a következő szavakat! 
Az előbbi példa szerint dolgozzatok!

7. 

8. 
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Keress hosszú mássalhangzót tartalmazó szavakat a rejtvény megfejtéséhez! A két-
jegyű mássalhangzó betűjegyeit külön négyzetbe írd!

 1. fiatalabb fiútestvére 1.
 2. írásjel 2.
 3. a hét második napja 3.
 4. délutáni étkezés 4.
 5. ablakra rakjuk 5.
 6. az 1 nagyobb számszomszédja 6.
 7. állatok lakhelye 7.
 8. madarak testét borítja 8.
 9. savanykás ízű gyümölcs 9.
10. nem nehéz 10.

a) Írd le a megfejtésül kapott szót szótagolva! 

b) Írd le a rejtvénybe írt három szótagú szavakat minden lehetséges helyen elválasztva!

 Beszéljétek meg, mi a különbség az alábbi hosszú mássalhangzós szavak elválasztá-
sa között!

csil-lag 
ősz-szel 
kot-ta

 hall-gat
 rossz-kor
 ott-hon

a) Olvassátok fel a következő szavakat! Hangoztassátok helyesen őket!

függöny, gallér, varrta, villany, ünnep, hallja, állvány, 
szappan, jobbra, éjjel, szállna, többször

b)  Csoportosítsátok az elválasztás szabályainak megfelelően a következő szavakat! 
Az előbbi példa szerint dolgozzatok!

7. 

8. 

OH_MNY02TB_nyelvtan2_TK.indd   65OH_MNY02TB_nyelvtan2_TK.indd   65 2021. 03. 02.   13:592021. 03. 02.   13:59



66

A szótagolás

Egy szó annyi szótagú, ahány magánhangzó van a szóban.

Egy szótagú szavak:
gyík, főz, gally

Két szótagú szavak: 
f iók, kilincs, gombóc

Több szótagú szavak:
ceruza, pillangó

terebélyes

fi -ók
le-ány
mi-ért

Az elválasztás

vo-nat macs-ka ping-vin
bo-dza cit-rom kert-je

Példák a több szótagú szavak elválasztására
szivattyú: szi-vattyú, szivaty-tyú
fi óka: fi -óka, fi ó-ka
gorilla: go-rilla, goril-la
petrezselyem: pet-rezselyem, petre-zselyem, petrezse-lyem

ösz-szeg
szel-lő
süly-lyed

Mit tudsz a szótagolásról és az elválasztásról?

Idézd fel a szótagolásról és az elválasztásról tanultakat!

Melyik szó a kakukktojás a sorban? Segít a szótagolás. 
a)  Beszéld meg a padtársaddal a megoldást!

 nyár, tép, fi ú, dob, fúj
 egér, alma, álom, érem, öröm
 veréb, madzag, nadrág, kenyér, napos
 dinnye, hattyú, nénje, pöttyös, annyi
 csillag, kanna, szappan, itthon, függöny

b)  Megtudod, hogy hívják a képen látható kislányt, ha összeolvasod a kiválasztott 
szavak kezdőbetűjét.

1. 

2. 

Ősszel Mókus Miki levelet írt a barátjának. Írás közben kihagyta azokat a szavakat, 
amelyeket el kellett volna választania. Írd a vonalra elválasztva a hiányzó szavakat!

potyognak, gyűjtsünk, télire, fogócskázunk

Olvasd el szótagolva a gyermekdal szövegét! 

Szomszéd asszony, hova ment a szomszéd?
 Lisztes pékhez, kenyeret hoz onnét.

 Sáros úton elkopik a talpa,
 Sarka sincsen, varrja meg a varga.

a)  Írd a kotta alá a gyermekdal második versszakát szótagolva! Minden hangjegy alá 
egy szótag kerüljön!

b) Énekeljétek el vagy hallgassátok meg a gyerekdalt!

3. 

4. 
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ösz-szeg
szel-lő
süly-lyed

Ősszel Mókus Miki levelet írt a barátjának. Írás közben kihagyta azokat a szavakat, 
amelyeket el kellett volna választania. Írd a vonalra elválasztva a hiányzó szavakat!

potyognak, gyűjtsünk, télire, fogócskázunk

Ősszel Mókus Miki levelet írt a barátjának. Írás közben kihagyta azokat a szavakat, 
amelyeket el kellett volna választania. Írd a vonalra elválasztva a hiányzó szavakat!

potyognak, gyűjtsünk, télire, fogócskázunkpotyognak, gyűjtsünk, télire, fogócskázunk

Olvasd el szótagolva a gyermekdal szövegét! 

Szomszéd asszony, hova ment a szomszéd?
 Lisztes pékhez, kenyeret hoz onnét.

 Sáros úton elkopik a talpa,
 Sarka sincsen, varrja meg a varga.

a)  Írd a kotta alá a gyermekdal második versszakát szótagolva! Minden hangjegy alá 
egy szótag kerüljön!

b) Énekeljétek el vagy hallgassátok meg a gyerekdalt!

3. 

4. 
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Keretezd be a három szótagú szavak második szótagját! Alkoss ezekből a középső 
szótagokból egy új szót!

lappangó dobogó kerékkel iszapban bábuja

Írd ide a megfejtést!

Lépj a táblázat szomszédos mezőire úgy, hogy közben a szótagok szóláncot alkossa-
nak! Ha ügyesen haladsz, megtudod, melyik barátját látogatja meg Süni.

tá la vi har tat kat fo

bor só haj nal hal csa lyó

dó te tás ra kás nár ku

szik ve ka sza mol jó li

la kat pocs ru ha tár macs

get ve sor mi kó csa tú

ja bú za lo na pat kó

fi nos var rom ta hol szál

Folytassátok a szóláncokat! Az új szó azzal a szótaggal kezdődjön, amelyikkel az 
előző befejeződött!

a) pus-ka, ka-ró, ró-na,

b) sá-tor, tor-ta, ta-nul,

c) Alkossatok szóláncot önállóan is!

5. 

6. 

7. 

tá

ja

fi 

kó

szál

fo

lyó
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A szavak

Olvassátok el Károlyi Amy Aranyablak című versének részletét! Magyarázzátok 
meg, mit jelent a versrészlet két utolsó sora!

Kisleány olvas
háttal a napnak.

Leckét betűzget,
szókat tagolgat: 
a betűk szóvá
összefonódnak…
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Nézzétek meg a képet! Milyen címet adnátok neki?

a) Mondjatok szavakat a képről a kérdések segítségével!
Ki vagy kik vannak a képen? Milyen a táj?
Mit csinálnak a gyerekek?  Mi vagy mik vannak a képen?

b) Alkoss a betűkből szavakat a kép segítségével!

Minden szó jelent valamit. Nevezd meg egy-egy szóval, mit látsz a képeken!

gazella              gorilla              papagáj              giliszta              hangya 

a) Kösd össze a szavakat a jelentésének megfelelő képpel!

b) Beszéljétek meg, mi a közös ezekben a szavakban!

c) Válaszd ki az egyik állatot, és mondd el, mit tudsz róla! 

1. 

2. 

Olvassátok fel a találós kérdéseket! Találjátok ki a megfejtést!

Nyári réten virítok én
a búzatáblában,
szellő ringat, hajladozom 
piros szoknyácskámban.

Tó vizében lépeget, békák veszedelme,
Békát fog, és messze néz, 
Fél lábon merengve.

Hol vizet önt, hol havat hint, 
hol jeget szór fejedre,
majd elszáll nyugatra, keletre.

a) Írd le a megfejtést egy-egy szóval a vonalra!

b) Írj három olyan madárnevet, amely ly betűt tartalmaz!

Ismerd meg a Szóban szó nyelvi játékot!
a) Válaszolj a kérdésekre egy szóval a példa szerint! 

Pl.: Melyik ács ehető?: a kalács

Melyik ló jár iskolába? 

Melyik tó tud tüzet oltani?

Melyik cső a baba fekhelye?

Melyik ló lobog a szélben?

Melyik ló él a tenger fenekén?

b) Találjatok ki hasonló kérdéseket a képekhez! 

c) Írd le az egyik kérdést!  

3. 

4. 
sz     k     ű

e     ty
z     cs     i

a     m
z     a     á

s    a    v     h
g     ly     ó
h    ó     o
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Olvassátok fel a találós kérdéseket! Találjátok ki a megfejtést!

Nyári réten virítok én
a búzatáblában,
szellő ringat, hajladozom 
piros szoknyácskámban.

Tó vizében lépeget, békák veszedelme,
Békát fog, és messze néz, 
Fél lábon merengve.

Hol vizet önt, hol havat hint, 
hol jeget szór fejedre,
majd elszáll nyugatra, keletre.

a) Írd le a megfejtést egy-egy szóval a vonalra!

b) Írj három olyan madárnevet, amely ly betűt tartalmaz!

Ismerd meg a Szóban szó nyelvi játékot!
a) Válaszolj a kérdésekre egy szóval a példa szerint! 

Pl.: Melyik ács ehető?: a kalács

Melyik ló jár iskolába? 

Melyik tó tud tüzet oltani?

Melyik cső a baba fekhelye?

Melyik ló lobog a szélben?

Melyik ló él a tenger fenekén?

b) Találjatok ki hasonló kérdéseket a képekhez! 

c) Írd le az egyik kérdést!  

3. 

4. 
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Tagold szavakra a betűkígyóban lévő betűsort!

a) Írd le a szavakat a megfelelő csoporthoz!

b) Írj mindegyik csoporthoz önállóan is egy-egy szót!

Olvasd el a szópárokat! Mondd el, milyen kapcsolat van közöttük!
a) Nevezd el a szócsoportokat!

csillagász távcső
 festő ecset
 ló nyereg
 katona kard

b) Folytasd hasonló szópárok gyűjtését!

c) Válaszd ki az egyik szópárt, és alkoss vele mondatot!

5. 

6. 

Olvasd el a tréfás mondókákat!

 Volt egyszer egy hajó, Budapesten volt egy bolt,
 A hajón volt egy ajtó,  Abban mindenféle volt.
 Az ajtón volt egy kilincs, Toll, tinta, papiros,
 Tovább nincs.  Ez a kislány de csinos.

a) Írd ki a mondókákból a tárgyak nevét!

b) Válaszolj a kérdésekre egy szóval!

Milyen volt a kislány? 

Hol volt egy bolt? 

Olvasd fel a táblázatba írt szavakat! Figyeld meg, mi a hasonlóság, és mi a különbség 
közöttük! 

hal hál

hat hát

sas sás

kemény kémény

a) Alakítsd át a szavakat a felismert szabály szerint! 

kar nyel

sav ver

part mer

lap kerek

b) Beszéljétek meg, mit jelentenek az átalakított szavak!

c) Mondjátok el, miért fontos az ékezetek pontos jelölése!

7. 

8. 

szilvaszúnyoghegedűtulipánfésűzsiráfbúzahollóbicikli

állat növény tárgy
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Olvasd el a tréfás mondókákat!

 Volt egyszer egy hajó, Budapesten volt egy bolt,
 A hajón volt egy ajtó,  Abban mindenféle volt.
 Az ajtón volt egy kilincs, Toll, tinta, papiros,
 Tovább nincs.  Ez a kislány de csinos.

a) Írd ki a mondókákból a tárgyak nevét!

b) Válaszolj a kérdésekre egy szóval!

Milyen volt a kislány? 

Hol volt egy bolt? 

Olvasd fel a táblázatba írt szavakat! Figyeld meg, mi a hasonlóság, és mi a különbség 
közöttük! 

hal hál

hat hát

sas sás

kemény kémény

a) Alakítsd át a szavakat a felismert szabály szerint! 

kar nyel

sav ver

part mer

lap kerek

b) Beszéljétek meg, mit jelentenek az átalakított szavak!

c) Mondjátok el, miért fontos az ékezetek pontos jelölése!

7. 

8. 
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Olvasd fel helyes kiejtéssel a szópárokat!

a) Melyik szó melyik képhez illik? Írd a kép alá a megfelelőt!

b) Egészítsd ki a mondatokat! Válassz a megadott szavak közül!

Fekete, mint a            . (szurok – szúrok) 

A villára egy krumplit                                               . (szurok – szúrok)

c) Alkossatok hasonló mondatpárokat a zug – zúg, huzat – húzat szavakkal!

Gondolatban csúsztasd egymásra a két-két ábrát! A fehér négyzetek alatti betűkből 
egy-egy gyümölcs nevét olvashatod össze. Írd le a szavakat!

g cs i e r k t i

r e l sz é b i m

d ny e p z s l i

h d a g m n a n

j k t o t d l a

ly u a é r i v n

9. 

10. 

csikós – csíkos hurok – húrok

A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak

Olvasd fel Gazdag Erzsi Virágok ébredése című versének részletét!

Kiáltoz a cinke, csíz,
vígan riog a rigó.
Fodrát bontja már a víz,
barkáját a mogyoró.

Ébredjetek, kis rügyek!
Barkák, bimbók, bokraim!
Virágokat bontsatok
illatozó csokraim!

a) Mondjátok ki hangosan a versből kiírt szavakat!

b)  Beszéljétek meg, mi a különbség a kiejtés és az írásmód között a zölddel írt helyeken!

c)  Olvassátok fel szótagolva is a szavakat! Figyeljétek meg, hogyan ejtettétek a zöld-
del írt mássalhangzókat!

d)  Takarjátok le a fenti szavakat, majd írjátok le őket emlékezetből! Leírás közben 
szótagolva mondjátok ki magatokban a szót!

Olvassátok fel a szavakat szótagolás nélkül, majd szótagolva! 
a) Beszéljétek meg, mi a különbség a leírás és a kiejtés között!

b) Írjátok le a szavakat tollbamondás után a füzetbe!

1. 

2. 
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A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak

Olvasd fel Gazdag Erzsi Virágok ébredése című versének részletét!

Kiáltoz a cinke, csíz,
vígan riog a rigó.
Fodrát bontja már a víz,
barkáját a mogyoró.

Ébredjetek, kis rügyek!
Barkák, bimbók, bokraim!
Virágokat bontsatok
illatozó csokraim!

a) Mondjátok ki hangosan a versből kiírt szavakat!

b)  Beszéljétek meg, mi a különbség a kiejtés és az írásmód között a zölddel írt helyeken!

c)  Olvassátok fel szótagolva is a szavakat! Figyeljétek meg, hogyan ejtettétek a zöld-
del írt mássalhangzókat!

d)  Takarjátok le a fenti szavakat, majd írjátok le őket emlékezetből! Leírás közben 
szótagolva mondjátok ki magatokban a szót!

Olvassátok fel a szavakat szótagolás nélkül, majd szótagolva! 
a) Beszéljétek meg, mi a különbség a leírás és a kiejtés között!

b) Írjátok le a szavakat tollbamondás után a füzetbe!

1. 

2. 

bontja             ébredjetek            bontsatok

bont-ja          éb-red-je-tek         bont-sa-tok

 tanuljon segítsünk barátja mondják
 ta-nul-jon se-gít-sünk ba-rát-ja mond-ják

b) Írjátok le a szavakat tollbamondás után a füzetbe! Írjátok le a szavakat tollbamondás után a füzetbe! Írjátok le a szavakat tollbamondás után a füzetbe!

Vannak olyan szavak, amelyek leírása eltér a kiejtéstől. Ezeknek 
a szavaknak a leírásában segít a szótagolás. Pl.: tud-ja, él-jen.

2. 
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Az -lj-vel írt szavak

Olvasd el a mondatokat! Mondd el, te miért örülsz a ta-
vasznak!

– Milyen csodaszép lettem! – örvendezett a bábjá-
ból előbújó pillangó. – Itt az ideje, hogy használjam
gyönyörű szárnyaimat, repüljek virágról, virágra. 
Már messziről érzem, ahogy kínálják illatos szirmai-
kat. Ez a viola is azt kéri, hogy szálljak rá, és ízleljem
meg édes nektárját. 

a)  Mondd ki a szövegből kiemelt szavakat! Figyeld meg, mi a különbség a kiejtés és 
a leírás között!

b) Írd le a szavakat szótagolva! 

Hová készülhetnek a másodikos gyerekek, ha a 
tanító néni ezekkel a tanácsokkal látja el őket?

 Fegyelmezetten üljetek a helyeteken!
 Előadás közben ne beszéljetek! 
 Figyeljétek a színészek játékát!
 Ha tetszik az előadás, bátran tapsoljatok!

a)  Hogyan illik viselkedni a színházban? 
Beszéljétek meg!

b)  Másold le a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat a mondatokból!

c)  Mi a különbség a kimondott és a leírt szóalak között? Keretezd be az eltérés helyét! 

1. 

2. 

használjam,  repüljek,  kínálják,  szálljak,  ízleljem

Alkoss szavakat az azonos színű szótagokból!

a) Írd le a szavakat szótagolás nélkül!

b)  Olvasd fel a leírt szavakat! Keretezd be a szónak azt a részét, ahol a kiejtés eltér a 
leírástól!

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a szóoszlopokat! Mi a különbség közöttük? Beszéljé-
tek meg!

 énekel énekeljünk
 számol számoljatok
 száll szálljon
 ünnepel ünnepeljük
 gondol gondoljon

a)  Olvasd fel a 2. oszlop szavait szótagolva, majd szótagolás nélkül! Milyen hangot 
ejtettél az -lj találkozásánál?

b) Egészítsd ki a mondatokat a 2. szóoszlop szavai közül a megfelelővel!

Mindenki   egy kétjegyű páros számra!

  el százig!

Vasárnap   meg a születésnapomat.

  el egy szép karácsonyi dalt!

Ki ne                                                  a labda az útra.  

3. 

4. 
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Alkoss szavakat az azonos színű szótagokból!

a) Írd le a szavakat szótagolás nélkül!

b)  Olvasd fel a leírt szavakat! Keretezd be a szónak azt a részét, ahol a kiejtés eltér a 
leírástól!

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a szóoszlopokat! Mi a különbség közöttük? Beszéljé-
tek meg!

 énekel énekeljünk
 számol számoljatok
 száll szálljon
 ünnepel ünnepeljük
 gondol gondoljon

a)  Olvasd fel a 2. oszlop szavait szótagolva, majd szótagolás nélkül! Milyen hangot 
ejtettél az -lj találkozásánál?

b) Egészítsd ki a mondatokat a 2. szóoszlop szavai közül a megfelelővel!

Mindenki   egy kétjegyű páros számra!

  el százig!

Vasárnap   meg a születésnapomat.

  el egy szép karácsonyi dalt!

Ki ne                                                  a labda az útra.  

3. 

4. 

hűl- -jen-ja szól- él--junk -jön tol-

Vannak olyan szavak, amelyekben j hangot hallunk, de lj-t vagy 
llj-t írunk. Pl.: örüljön, szálljon.
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Az -nj-vel írt szavak

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a szólásokat! Magyarázzátok meg a jelentésüket! (Segít-
ségetekre lehet O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.)

Az ujja köré fonja.
Unja a banánt.
A háta közepére se kívánja.
Csínján bánik vele.
Menj a víz alá!
Eb, aki bánja.

a)  Ejtsd ki hangosan a szólásokban kiemelt szavakat! Figyeld meg, mi a különbség a 
kiejtett és a leírt szó között!

b) Másold le a kiemelt szavakat!

  

c) Írd át színessel azokat a mássalhangzókat, amelyek kiejtése eltér a leírástól!

Olvassátok fel a szóoszlopokat! 
a)  Hasonlítsátok össze a kiejtést és a leírást a szótagolás nélküli szavakban! 

Beszéljétek meg a tapasztalataitokat!

 surranjon sur-ran-jon
 pihenjen pi-hen-jen
 koppanjon kop-pan-jon
 zuhanjon zu-han-jon
 üzenjen ü-zen-jen

b)  Takard le a szavakat, majd írd le őket tollbamondás után! Leírás közben mondd ki 
magadban szótagolva a szavakat!

1. 

2. 

Olvasd fel helyes kiejtéssel a szavakat! Hasonlítsd össze a kiejtésüket és a leírásukat!

a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyeket a kiejtéstől eltérően írtunk le!

b) Írd le a szavakat csoportosítva!

A környezetvédő szakkör tagjai táblákat helyeztek el az erdőben. A sok esőtől azon-
ban lekopott néhány betű. 
a)  Egészítsd ki a hiányos feliratokat! 

b)  Írd le kiegészítve a hiányos mondatokat! Ügyelj a kiejtéstől eltérő szavak helyesírására!

Alkossatok szavakat úgy, hogy pótoljátok a hiányzó betűket! Írjátok le a megalko-
tott szavakat a vonalra!

R T É K J K

SZ T Á A

I G A SZ J A

S K E R Ö N

P R Á L Á

5. 

6. 

7. 

ápolja,   fújja,   épüljön,   hulljon,   fájjon,   hallja

lj llj jj

SZÓ     , HA TÜ-
ZET ÉSZLELSZ!

NE SZEMETE    !

ÜGYE    A TISZTASÁGRA!
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Az -nj-vel írt szavak

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a szólásokat! Magyarázzátok meg a jelentésüket! (Segít-
ségetekre lehet O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.)

Az ujja köré fonja.
Unja a banánt.
A háta közepére se kívánja.
Csínján bánik vele.
Menj a víz alá!
Eb, aki bánja.

a)  Ejtsd ki hangosan a szólásokban kiemelt szavakat! Figyeld meg, mi a különbség a 
kiejtett és a leírt szó között!

b) Másold le a kiemelt szavakat!

  

c) Írd át színessel azokat a mássalhangzókat, amelyek kiejtése eltér a leírástól!

Olvassátok fel a szóoszlopokat! 
a)  Hasonlítsátok össze a kiejtést és a leírást a szótagolás nélküli szavakban! 

Beszéljétek meg a tapasztalataitokat!

 surranjon sur-ran-jon
 pihenjen pi-hen-jen
 koppanjon kop-pan-jon
 zuhanjon zu-han-jon
 üzenjen ü-zen-jen

b)  Takard le a szavakat, majd írd le őket tollbamondás után! Leírás közben mondd ki 
magadban szótagolva a szavakat!

1. 

2. 
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Olvasd fel a mondatokat! Ügyelj a szavak helyes kiejtésére!

Kenjétek meg a kenyeret vajjal!
Zsófi  nagynénje egy dunántúli faluban él.
A vers refrénjét közösen mondjuk. 
Berci szánja-bánja már, hogy nem fogadott szót.

a)  Keresd meg és másold le a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat!

b) Írd át színessel a szónak azt a részét, ahol a kiejtése eltér a leírástól! 

Olvasd fel a szavakat! Tudod, mit jelentenek? Bizonyítsd mondatba foglalással! 
Segítenek a képek.

 fonjad fonnyad

a) Hogyan hallod, és hogyan írod a felolvasott szavakat?

b) Egészítsd ki a mondatokat a fenti szavak közül a megfelelővel!

 Ősz van, a kertben már  a virág.

 Gyorsabban  a hajamat!

Pótold a szavakban a hiányzó mássalhangzókat! 

 Észrevétlenül oso____atok ki az ajtón! A folyosón se roha____atok!

 A kosárba patta____on a labda, ki ne röppe____en az ablakon! 

 Valaki ke____en lekvárt a palacsintára!

3. 

4. 

5. 

Olvasd fel a következő szavakat helyes kiejtéssel!

 banánja üzenjen trónja köszönjön

 menjen villanjon paplanja vulkánja

a) Másold le a fenti szavakat a következők szerint csoportosítva!

b) Írd át színessel azokat a betűket, amelyek kiejtése eltér a leírástól!

 Alkoss szavakat a betűcsoportokból! 

a) Írd le a megalkotott szavakat úgy, hogy a Mije? kérdésre válaszoljanak!

b) Alkoss egy-egy mondatot a képekhez illő szavakkal!

c)  Írd át színessel a szavakban azokat a mássalhangzókat, amelyeket a kiejtéstől elté-
rően írtunk le!

6. 

7. 

Vannak olyan szavak, amelyekben ny hangot hallunk, de
nj-t írunk. Pl.: köszönjön, banánja.
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Olvasd fel a következő szavakat helyes kiejtéssel!

 banánja üzenjen trónja köszönjön

 menjen villanjon paplanja vulkánja

a) Másold le a fenti szavakat a következők szerint csoportosítva!

b) Írd át színessel azokat a betűket, amelyek kiejtése eltér a leírástól!

 Alkoss szavakat a betűcsoportokból! 

a) Írd le a megalkotott szavakat úgy, hogy a Mije? kérdésre válaszoljanak!

b) Alkoss egy-egy mondatot a képekhez illő szavakkal!

c)  Írd át színessel a szavakban azokat a mássalhangzókat, amelyeket a kiejtéstől elté-
rően írtunk le!

6. 

7. 

Mit csináljon? Mije?

 Alkoss szavakat a betűcsoportokból! 

f t o e l e n

 Alkoss szavakat a betűcsoportokból! 

i p t á n u l a n p sz a p 
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engedjeáradjonvédjükijedjenkezdjék

A -dj-vel írt szavak

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a következő népköltést! Beszélgessetek a vers 
keletkezéséről!

Ess, eső, ess,
Mindenhova ess,
Zab szaporodjon,
Búza bokrosodjon,
Kislány pirosodjon.

a)  Olvasd fel a népköltés kiemelt szavait! Figyeld 
meg, mi a különbség a kiejtés és a leírás között!

b)  Másold le a népköltés kiemelt szavait! Írd át színessel azokat a betűket, amelyek 
kiejtése eltér a leírástól!

Olvasd fel helyes kiejtéssel a szóoszlopokat!

 tudjuk padja
 küldje böröndje
 haladjatok kardja

a)  Figyeljétek meg a szóoszlopokban a kiemelt mássalhangzókat! Hasonlítsátok ösz-
sze a szavak kiejtését és leírását! Beszéljétek meg a tapasztalataitokat!

b)  Írd le tollbamondás után a szavakat a füzetedbe! Leírás közben mondd ki magad-
ban szótagolva a szavakat!

Bontsd szavakra a betűkígyót! 
a) Írd le a szavakat!

b) Olvasd fel a leírt szavakat! Figyeld meg a különbséget a kiejtés és a leírás között!

1. 

2. 

3. 

Olvasd fel a következő szavakat helyes kiejtéssel!

adja       oldja       csendje       imádja       földje       hídja       lúdja       áldja

a) Keretezd be azokat a mássalhangzókat, amelyeket a kiejtéstől eltérően írunk!

b) Másold le a fenti szavakat a következők szerint csoportosítva!

Alkoss szavakat az azonos színű szótagokból! 

en- süly- -tok -nyad- sza-

szuny- -ja- -ged- -lad- -lyed-

-jen -tek -nak -jé- -ja-

a) Egészítsd ki a mondatokat a szótagokból alkotott szavakkal!

El ne       velünk ez a csónak!

      szabadon a kismadarat!

Ki ne                              az úttestre!

Ebéd után                             egy jót!

b) Hasonlítsd össze a társaddal a munkádat! Javítsd, ha hibáztál!

4. 

5. 
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Olvasd fel a következő szavakat helyes kiejtéssel!

adja       oldja       csendje       imádja       földje       hídja       lúdja       áldja

a) Keretezd be azokat a mássalhangzókat, amelyeket a kiejtéstől eltérően írunk!

b) Másold le a fenti szavakat a következők szerint csoportosítva!

Alkoss szavakat az azonos színű szótagokból! 

en- süly- -tok -nyad- sza-

szuny- -ja- -ged- -lad- -lyed-

-jen -tek -nak -jé- -ja-

a) Egészítsd ki a mondatokat a szótagokból alkotott szavakkal!

El ne       velünk ez a csónak!

      szabadon a kismadarat!

Ki ne                              az úttestre!

Ebéd után                             egy jót!

b) Hasonlítsd össze a társaddal a munkádat! Javítsd, ha hibáztál!

4. 

5. 

Mit csinál? Mije?

Vannak olyan szavak, amelyekben gy hangot hallunk, 
de dj-t írunk. Pl.: adjon, padja, hagyjuk.
A higgy, higgyen, higgyünk szavakban gy hangot hallunk és 
ggy-t írunk.
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Olvassátok el a következő szólásokat, közmondásokat! Magyarázzátok meg a jelen-
tésüket! 

Fenn hordja az orrát. 
Jól megnézd, kinek higgy!
Jó szívvel adj, hogy el is fogadják!
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
Aki nem akar adni, azt mondja, hogy nincs.
Amit Jancsi meg nem tanult, nem tudja azt János.

a)  Olvassátok fel helyes kiejtéssel a közmondások kiemelt szavait! Keretezzétek be 
azt a szót, amelyik a kakukktojás közöttük! Indokoljátok meg, miért az!

b)  Másold le a közmondások kiejtéstől eltérő helyesírású szavait!

Olvasd el a következő mondatokat! 

Idejében lefekszünk.
Kialusszuk magunkat.
Időben ébredünk.
Vidáman kezdjük a napot.

a)  Ti fontosnak tartjátok-e a mondatokban leírtakat? 
Miért? Beszéljétek meg!

b)  Az előző mondatokat átalakítottuk úgy, hogy jó tanácsot fogalmazzanak meg. 
Pótold a hiányzó szavakat az átalakított mondatokban! Leírás közben mondd ki 
magadban szótagolva a szavakat!

Este      le idejében!

Jól          ki magunkat!

Reggel        frissen, kipihenten! 

Vidáman             a napot!

6. 

7. 

A -tj-vel írt szavak

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a következő talá-
lós kérdést! Találjátok ki a megfejtését!

Vaskobakját szorongatják,
a lábát egy lyukba dugják,
egyszer-kétszer megforgatják,
de sohase táncoltatják.

a)  Ejtsétek ki hangosan a találós kérdés kiemelt szavait! Figyeljétek meg, mi a kü-
lönbség a kiejtés és a leírás között!

b)  Másold le a találós kérdés kiemelt szavait! Írd át színessel azokat a betűket, ame-
lyek kiejtése eltér a leírástól!

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a szóoszlopokat! Mi a különbség közöttük?
Beszéljétek meg!

 látjuk partja
 szállítják barátja
 gyógyítja kertje
 mutatják csontja

a)  Hasonlítsátok össze a szavak kiejtését és leírását! Beszéljétek meg a tapasztalata-
itokat!

b)  Válaszd ki a szóoszlopok szavai közül a mondatba illőt! Egészítsd ki a vele a hiá-
nyos mondatot!

Nagy ládákban               az almát a piacra.

A szomszéd              tele van szebbnél szebb virággal.

A folyó     kavicsos.

Figyelj, most         meg a megoldást!

Már messziről      várat a hegy tetején. 

Bence legjobb                                                           nyolcéves.

1. 

2. 
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A -tj-vel írt szavak

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a következő talá-
lós kérdést! Találjátok ki a megfejtését!

Vaskobakját szorongatják,
a lábát egy lyukba dugják,
egyszer-kétszer megforgatják,
de sohase táncoltatják.

a)  Ejtsétek ki hangosan a találós kérdés kiemelt szavait! Figyeljétek meg, mi a kü-
lönbség a kiejtés és a leírás között!

b)  Másold le a találós kérdés kiemelt szavait! Írd át színessel azokat a betűket, ame-
lyek kiejtése eltér a leírástól!

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a szóoszlopokat! Mi a különbség közöttük?
Beszéljétek meg!

 látjuk partja
 szállítják barátja
 gyógyítja kertje
 mutatják csontja

a)  Hasonlítsátok össze a szavak kiejtését és leírását! Beszéljétek meg a tapasztalata-
itokat!

b)  Válaszd ki a szóoszlopok szavai közül a mondatba illőt! Egészítsd ki a vele a hiá-
nyos mondatot!

Nagy ládákban               az almát a piacra.

A szomszéd              tele van szebbnél szebb virággal.

A folyó     kavicsos.

Figyelj, most         meg a megoldást!

Már messziről      várat a hegy tetején. 

Bence legjobb                                                           nyolcéves.

1. 

2. 
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Olvasd el a mondatokat! Figyeld meg, mi a különbség közöttük! 

Hallgatom a zenét.   Peti hallgatja a zenét.

a)  Alakítsd át a mondatokat az előző példa szerint!

 Nyitom az ajtót.  Évi                 .

 Altatom a babát.  Lili                           .

 Javítom a hibát.   Laci                            .

b)  Keretezd be a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat az átalakított mondatokban!

Olvassátok el a következő szólásokat! Magyarázzátok meg a jelentésüket!

 Kiugrasztja a nyulat a bokorból.

 Itatja az egereket.

 Nem látja a fától az erdőt.

 Eltátja a száját.

 Lógatja az orrát.

a)  Másold le a szólásokból a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat!

b) Írd át színessel azokat a mássalhangzókat, amelyeket a kiejtéstől eltérően írtál le!

3. 

4. 

Vannak olyan szavak, amelyekben ty hangot hallunk, 
de tj-t írunk. Pl.: javítják, kiáltja, kútja.

 Eltátja a száját.

 Lógatja az orrát.

Alkoss három szótagú szavakat a megadott szótagokból! Egy szótagot többször is 
felhasználhatsz.

a)  Írd le a megalkotott szavakat!

b) Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!

Mondd ki a képek nevét! Figyeld meg, milyen mássalhangzóra végződnek a szavak!
a)  Pótold a mondatokban a szavakat a rajzok segítségével! A szavak a Mije? kérdésre 

válaszoljanak!

Nagyapó  görbe.

 A holló  a rókáé lett.

 A király  piros.

 Bodri  beleesett a patakba.

 A fogason lóg Évi új  .

 A kémény gomolygó  messze száll.

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített mondatokat! 

Bontsd szavakra a betűsort! Írd le a szavakat írott kisbetűkkel a vonalra!

APRÍTJÁKALAKÍTJUKTANÍTJAPUHÍTJÁKRITKÍTJUKFORDÍTJA

5. 

6. 

7. 
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Alkoss három szótagú szavakat a megadott szótagokból! Egy szótagot többször is 
felhasználhatsz.

a)  Írd le a megalkotott szavakat!

b) Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!

Mondd ki a képek nevét! Figyeld meg, milyen mássalhangzóra végződnek a szavak!
a)  Pótold a mondatokban a szavakat a rajzok segítségével! A szavak a Mije? kérdésre 

válaszoljanak!

Nagyapó  görbe.

 A holló  a rókáé lett.

 A király  piros.

 Bodri  beleesett a patakba.

 A fogason lóg Évi új  .

 A kémény gomolygó  messze száll.

b) Olvasd fel helyes kiejtéssel a kiegészített mondatokat! 

Bontsd szavakra a betűsort! Írd le a szavakat írott kisbetűkkel a vonalra!

APRÍTJÁKALAKÍTJUKTANÍTJAPUHÍTJÁKRITKÍTJUKFORDÍTJA

5. 

6. 

7. 

e-
ka-
szá-
ki-
ja-

-mít-
-ált-
-vít-

-cset-
-bát-

-je
-ja

-ják
-juk
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A -ts-sel írt szavak

Olvasd fel helyes kiejtéssel Weöres Sándor 
Legyen álmod… című versének részletét!

Takaród hadd igazítsam,
puha párnád kisimítsam,
legyen álmod kerek erdő,
madaras rét, bokor-erdő!

a)  Ejtsd ki hangosan a vers kiemelt szavait! Figyeld meg, mi a különbség a kiejtés és 
a leírás között!

b)  Másold le a vers kiemelt szavait! Írd át színessel azokat a betűket, amelyek kiejtése 
eltér a leírástól!

Olvassátok fel egymásnak helyes kiejtéssel a szóoszlopokat!

 barátság építsen
 fi zetség tanítson 
 költség segítsen
 sötétség javítson 
 segítség állítson 

a)  Hasonlítsátok össze a szavak kiejtését és leírását! Beszéljétek meg a tapasztala-
taitokat!

b) Írjátok le szótagolva az első oszlop szavait!

c) Írjátok le tollbamondás után a második szócsoportot!

1. 

2. 

Pótold a hiányzó mássalhangzókat a szavakban!

      díszí ék,      hajlí ák,      söté ég,       lo anjon,

huncu ág,      kifrö en,      mula ágos,      ö e

a) Olvasd fel a kiegészített szavakat! Figyeld meg a kiejtés és a leírás közötti különbséget!

b) Írd le csoportosítva a kiegészített szavakat a füzetedbe!

Olvasd fel a szöveget! Figyelj a helyes kiejtésre és hanglejtésre!

Gyerekek, készítsetek papírsárkányt! Díszítsé-
tek színes szalagokkal! Segítsetek egymásnak! 
Az udvaron röpítsétek fel a magasba! Tartsá-
tok erősen a zsineget, nehogy elszakítsa a szél! 
Ugye milyen jó mulatság ez? 

a) Röptettél-e már papírsárkányt? Mesélj róla!

b)  Keresd meg a szövegben a kiejtéstől eltérő he-
lyesírású szavakat! Másold le őket! Miben ha-
sonlítanak? Beszéljétek meg!

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

3. 

4. 
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Pótold a hiányzó mássalhangzókat a szavakban!

      díszí ék,      hajlí ák,      söté ég,       lo anjon,

huncu ág,      kifrö en,      mula ágos,      ö e

a) Olvasd fel a kiegészített szavakat! Figyeld meg a kiejtés és a leírás közötti különbséget!

b) Írd le csoportosítva a kiegészített szavakat a füzetedbe!

Olvasd fel a szöveget! Figyelj a helyes kiejtésre és hanglejtésre!

Gyerekek, készítsetek papírsárkányt! Díszítsé-
tek színes szalagokkal! Segítsetek egymásnak! 
Az udvaron röpítsétek fel a magasba! Tartsá-
tok erősen a zsineget, nehogy elszakítsa a szél! 
Ugye milyen jó mulatság ez? 

a) Röptettél-e már papírsárkányt? Mesélj róla!

b)  Keresd meg a szövegben a kiejtéstől eltérő he-
lyesírású szavakat! Másold le őket! Miben ha-
sonlítanak? Beszéljétek meg!

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

3. 

4. 

Vannak olyan szavak, amelyekben cs hangot hallunk, 
de ts-t írunk. Pl.: készítsen, barátság.

ts – ccs 
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Olvasd fel a következő szavakat helyes kiejtéssel!

szépítse     ijedtség     szundítson     tehetség     műveltség     ordítson       

a) Másold le a fenti szavakat a következők szerint csoportosítva!

b) Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt mássalhangzókat!

Melyik szó illik a mondatba a megadott szópárok közül? Válaszd ki! Indokold a 
megoldásodat!

Éva néni furulyázni tanítja a gyerekeket. 
         

tanítsa

Építjük magasabbra a tornyot!
Építsük

Holnap készítjük el az ajándékokat!
              készítsük

András kiszámítja a két szám különbségét.
        kiszámítsa

a) Ellenőrzés után olvasd fel a mondatokat! Ejtsd helyesen a szavakat!

b) Írd le a helyesen kiegészített mondatokat!

5. 

6. 

75 – 19

A -dt-vel írt szavak

Olvasd fel a meserészletet! Tudod-e, hogyan folytatódik a történet? Meséld el!

A két medvebocs nagy kerek sajtot ta-
lált. Nem tudták elosztani igazságosan. 
Irigyen civakodtak, huzakodtak. 

Ekkor közibük toppant a róka. Elmond-
ták neki, min vitatkoznak. A ravaszdi megfo-
gadta, hogy igazságosan elosztja közöttük 
a sajtot. De úgy törte el, hogy az egyik fele 
szemlátomást nagyobb lett.

a)  Ejtsd ki helyesen a kiemelt szavakat! Figyeld meg a kiejtés és az írás közti eltérést! 
Milyen hangot ejtettél a -dt találkozásánál?

b) Másold le a kiemelt szavakat!

c)  Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt betűket! 

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a következő szópárok szavait! Mit tapasztaltatok? 

a)  Másold le a szópárok szavai közül azokat, amelyeknek a leírása eltér a kiejtéstől! 

b) Írd át színessel a szavakban azt a betűt, amelyiknek a kiejtése eltér a leírástól!

Figyeld meg, miben hasonlítanak a következő szavak!
a)  Olvassátok fel a szavakat szótagolva, majd szótagolás nélkül! Mondjátok el, mit 

vettetek észre!

b)  Írd le a szavakat tollbamondás után a füzetedbe! Írás közben mondd ki magadban 
szótagolva a szavakat!

1. 

2. 

3. 

Mit csináljon? Mi?
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A -dt-vel írt szavak

Olvasd fel a meserészletet! Tudod-e, hogyan folytatódik a történet? Meséld el!

A két medvebocs nagy kerek sajtot ta-
lált. Nem tudták elosztani igazságosan. 
Irigyen civakodtak, huzakodtak. 

Ekkor közibük toppant a róka. Elmond-
ták neki, min vitatkoznak. A ravaszdi megfo-
gadta, hogy igazságosan elosztja közöttük 
a sajtot. De úgy törte el, hogy az egyik fele 
szemlátomást nagyobb lett.

a)  Ejtsd ki helyesen a kiemelt szavakat! Figyeld meg a kiejtés és az írás közti eltérést! 
Milyen hangot ejtettél a -dt találkozásánál?

b) Másold le a kiemelt szavakat!

c)  Írd át színessel a kiejtéstől eltérően írt betűket! 

Olvassátok fel helyes kiejtéssel a következő szópárok szavait! Mit tapasztaltatok? 

a)  Másold le a szópárok szavai közül azokat, amelyeknek a leírása eltér a kiejtéstől! 

b) Írd át színessel a szavakban azt a betűt, amelyiknek a kiejtése eltér a leírástól!

Figyeld meg, miben hasonlítanak a következő szavak!
a)  Olvassátok fel a szavakat szótagolva, majd szótagolás nélkül! Mondjátok el, mit 

vettetek észre!

b)  Írd le a szavakat tollbamondás után a füzetedbe! Írás közben mondd ki magadban 
szótagolva a szavakat!

1. 

2. 

3. 

véd – védték

tagadta, kezdtem, ébredtetek, száradtak, engedte, csapkodtak, hordták

kezd – kezdtük szalad – szaladtál
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Olvasd fel a következő szöveget! Figyelj a szavak helyes kiejtésére!

Fáradtan érkeztem haza a kirándulásról. Este ko-
rán lefeküdtem, és hamar elaludtam. Azt álmod-
tam, hogy eltévedtem az erdőben. Már azt hittem, 
soha nem találok haza, de ekkor szerencsére fel-
ébredtem.

a)  Húzd alá a mondatokban a kiejtéstől eltérő helyes-
írású szavakat!

b)  Másold le az aláhúzott szavakat, majd írd át színessel azt a betűt, amelynek kiejtése 
eltér a leírástól!

Alakítsd át a szavakat úgy, hogy a megadott kérdésekre válaszoljanak!

fed halad

küld ad

tud téved

marad ijed

Pótold a hiányzó betűket a szavakban!

dt – tt 

lá am,       elsüllye ek,       izza unk,       ve ünk,

foga ák,       herva ak,       elvi e,       imá am

4. 

5. 

6. 

Fáradtan érkeztem haza a kirándulásról. Este ko-
rán lefeküdtem, és hamar elaludtam. Azt álmod-
tam, hogy eltévedtem az erdőben. Már azt hittem, 
soha nem találok haza, de ekkor szerencsére fel-

 Húzd alá a mondatokban a kiejtéstől eltérő helyes-

Vannak olyan szavak, amelyekben tt hangot hallunk, de 
dt-t írunk. Pl.: tudták, aludtunk.

Mit tudsz a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakról?

Idézd fel a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakról tanultakat!

Olvasd fel helyes kiejtéssel a szöveget! 

Tudjátok-e, ki Süsü? Ő egy kedves, barátságos sárkány, 
akit kitagadtak a szülei, mert csak egy feje van. De ő ezt 
már nem bánja, mert a kis királyfi  lett a legjobb barátja. 
Imádja a pillangókat, virágokat. Nincs benne vadság, de 
azt nem hagyja, hogy megtámadják a király birodalmát.

a)  Másold le a szöveg kiejtéstől eltérő helyesírású szavait!

b) Ha érdekel Süsü története, olvasd el Csukás István művét! Keresd a könyvtárban!

1. 

2. 
Mit csináltam? Mit csináltunk?
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Mit tudsz a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakról?

Idézd fel a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakról tanultakat!

Olvasd fel helyes kiejtéssel a szöveget! 

Tudjátok-e, ki Süsü? Ő egy kedves, barátságos sárkány, 
akit kitagadtak a szülei, mert csak egy feje van. De ő ezt 
már nem bánja, mert a kis királyfi  lett a legjobb barátja. 
Imádja a pillangókat, virágokat. Nincs benne vadság, de 
azt nem hagyja, hogy megtámadják a király birodalmát.

a)  Másold le a szöveg kiejtéstől eltérő helyesírású szavait!

b) Ha érdekel Süsü története, olvasd el Csukás István művét! Keresd a könyvtárban!

1. 

2. 

A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak

Ezeknek a szavaknak a helyesírásában segít a szótagolás.

-lj-vel írjuk
 feleljen
 éljen 

-nj-vel írjuk
 fonja
 nénje

 -dj-vel írjuk
 adjon
 tudjunk

-dt-vel írjuk
 mondtam
 tudtunk

-ts-sel írjuk
 barátság
 fűtsön

-tj-vel írjuk
 barátja
 gyógyítja
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Keress kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat a betűrácsban! Írd le őket a vonalra!

B Ö É L J Ü N K U
A R P Á Z Z P Í É
R Ü Ü T K E B V P
Á L L J O N M Á Í
T J J A D J O N T
S K Ö S Z Ö N J S
Á E N S Z E D T E
G F O G A D T A N
T A N Í T J A I É

Pótold a hiányzó mássalhangzókat a közmondásokban!

Nem lá_______a a fától az erdőt.

Megtalá_______a a zsák a fol_______át.

Bagoly mon_______a verébnek, hogy nagy a feje.

Várja, hogy a sült galamb a szájába repü_______ön.

Ha a nyilaknak megfelelő sorrendben összeolvasod a szótagokat, mindegyik keret-
ben három-három szót kapsz. A csillaggal jelölt szótagtól indulj!

*se- mu- -lat- -lad- -tunk té- ta- -ják -tat-

-gít- -ség -ság sza- -ta -ved- -nít *vi- mu-

-ség -et- si- *fo- -gad- -tem -ja -tat- -ja

  

a) Írd le a szótagokból összeállított szavakat!

b) Találjatok ki egy történetet, amiben használjátok a leírt szavakat!

3. 

4. 

5. 
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A mondat

Beszélgessetek a képről!

 Voltál-e már piacon? Mesélj az élményeidről!
 Mit árulnak ott? Soroljátok fel!
  Olvassátok el a képen látható mondatokat! Milyen mondatok hangozhatnak el 
még a piacon? Fogalmazzatok meg közülük néhányat!

Mit tetszik kérni?

Hű, de fi nom!

Egy kilogramm cseresz-
nyét.
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Mit tudsz a mondatról?

Nézd meg a képet! 
a) Fogalmazd meg a képpel kapcsolatos gondolataidat, és mondd el a társadnak!

b) Miből építetted fel a gondolataidat?

c) Fogalmazz néhány jó tanácsot társaidnak a képpel kapcsolatban!

Olvasd fel József Attila Csoszogi, az öreg suszter című elbeszélésének részletét! 
A mondatok kezdetét és végét hanglejtéseddel is érzékeltesd! A mondatok végén 
tarts rövid szünetet!

– Hol a cipő?
– A lábamon.
– Talán a lábadhoz varrjam a foltot?
– Mindjárt leveszem.
A fi ú lerántotta egymás után a cipőt. 
Csoszogi kivette a kezéből.
– Ezen a cipőn nem lehet segíteni!

a)  Hány mondatból áll az előző szöveg? Milyen 
mondatvégi írásjelek fordulnak elő benne?

b)  Másolj le a párbeszédből három mondatot! Mindegyik végén különböző írásjel 
legyen! Írd át színessel a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjelet! 

1. 

2. 

legyen! Írd át színessel a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjelet! 

Gondolatainkat mondatokkal fejezhetjük ki. 
Írásban a mondat első szavát nagy kezdőbetűvel írjuk, 
a végére mondatvégi írásjelet teszünk.

Figyeljétek meg, hogyan lesz a szavakból mondat! Beszéljetek meg, miben hasonlí-
tanak, és miben különböznek a megalkotott mondatok!

Alkossatok az egymás alatt látható szavakból mondatokat! Próbálkozzatok többféle 
megoldással!

a)  Írjátok le a megalkotott mondatokat! Ügyeljetek a mondatkezdő nagybetűre, és a 
mondatvégi írásjelre!

b) Beszéld meg a társaiddal, milyen változást hoz a ti életetekben ez az évszak!

c) Alkoss önállóan is egy mondatot az ébredő természetről!

3. 

4. 
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a

a

borultak

virágba

itt

fák
a

kizöldült

fű

tavasz

van

Figyeljétek meg, hogyan lesz a szavakból mondat! Beszéljetek meg, miben hasonlí-
tanak, és miben különböznek a megalkotott mondatok!

Alkossatok az egymás alatt látható szavakból mondatokat! Próbálkozzatok többféle 
megoldással!

a)  Írjátok le a megalkotott mondatokat! Ügyeljetek a mondatkezdő nagybetűre, és a 
mondatvégi írásjelre!

b) Beszéld meg a társaiddal, milyen változást hoz a ti életetekben ez az évszak!

c) Alkoss önállóan is egy mondatot az ébredő természetről!

3. 

4. 

vidámana

madarak énekelnek

A madarak vidá-
man énekelnek.

Vidáman énekel-
nek a madarak.
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A mondatfajták

Olvassátok el a következő szöveget! 
a) Beszéljétek meg, mikor és hol hangozhattak el ezek a mondatok!

Orsi családjával a Mátrában túrázik.
– Menjünk fel a kilátóba! – kéri a bátyja.
– Bárcsak őzet is látnánk! – hangzik Orsi kí-

vánsága.
– Kinél van a távcső? – érdeklődik az anyu-

kája.
– Jaj, azt otthon hagytam! – kiált fel apa.
– Nem baj – mondja anya. – Akkor indulha-

tunk? – kérdezi vidáman.

b)  Figyeljétek meg a családtagok mondatait! Milyen szándékkal mondhatták egy-
másnak? Fogalmazzátok meg a kiemelt szavak segítségével!

c) Beszélgessetek a kép alapján valamelyik közös kirándulásotokról!

Amikor beszélünk, különböző szándékot fejezhetünk ki mondatainkkal. Legtöbb-
ször közlünk, kérdezünk. Előfordul, hogy kérésünket, vágyainkat mondjuk el má-
soknak, vagy érzelmeinket fejezzük ki a mondatainkkal. 

a)  Olvassátok el a párbeszédet! Figyeljétek meg, melyik mondat miféle beszélői szán-
dékot fejez ki!

– Délután meglátogatjuk a mamáékat. közlés

– Autóval fogunk utazni? érdeklődés

– Nem, vonattal megyünk. közlés

– Ó, de jó lesz! öröm

– Igyekezzünk az állomásra! felszólítás

– Bárcsak ott lennénk már! óhaj

b) Kik a párbeszéd szereplői? Ki melyik mondatot mondhatta?

c) Hogyan illik viselkedni a vonaton? Beszéljétek meg!

1. 

2. 

 Beszéljétek meg, mikor és hol hangozhattak el ezek a mondatok!

kí-

az anyu-

anya. – Akkor indulha-

 Figyeljétek meg a családtagok mondatait! Milyen szándékkal mondhatták egy-

Mondjatok a képről olyan mondatokat, amelyek különböző szándékot fejeznek ki!

                érdeklődés
                   kívánság
 közlés
          megállapítás

 kérdés
           kérés

 óhaj
          meglepődés

       tiltás
             csodálkozás

örömből fakadó felkiáltás

Érzékeltesd a hangoddal a beszélő szándékát! Olvasd fel a mondatokat a szándék-
nak megfelelő hanglejtéssel!

a) Közöld a testvéreddel:
Szombaton színházba megyünk.

b) Kérdezd édesanyádtól:
Szombaton színházba megyünk?

c) Kiálts örömödben:
Szombaton színházba megyünk!

d) Kérd a szüleidet:
Menjünk szombaton színházba!

e) Fejezz ki kívánságot:
Bárcsak én is elmehetnék szombaton a színházba!

Ugyanazzal a mondattal többféle szándékot is kifejezhetsz. Próbáld ki a következő 
két mondattal! Mondd többféleképpen a társadnak!

 A fészekben kikeltek a fi ókák   Virágzik a gyöngyvirág 

a) Közöld vele, mert nem tudja.
b) Kérdezd tőle!
c) Kiáltsd nagy örömmel!
d) Mondd csodálkozva!

3. 

4. 

5. 
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Mondjatok a képről olyan mondatokat, amelyek különböző szándékot fejeznek ki!

                érdeklődés
                   kívánság
 közlés
          megállapítás

 kérdés
           kérés

 óhaj
          meglepődés

       tiltás
             csodálkozás

örömből fakadó felkiáltás

Érzékeltesd a hangoddal a beszélő szándékát! Olvasd fel a mondatokat a szándék-
nak megfelelő hanglejtéssel!

a) Közöld a testvéreddel:
Szombaton színházba megyünk.

b) Kérdezd édesanyádtól:
Szombaton színházba megyünk?

c) Kiálts örömödben:
Szombaton színházba megyünk!

d) Kérd a szüleidet:
Menjünk szombaton színházba!

e) Fejezz ki kívánságot:
Bárcsak én is elmehetnék szombaton a színházba!

Ugyanazzal a mondattal többféle szándékot is kifejezhetsz. Próbáld ki a következő 
két mondattal! Mondd többféleképpen a társadnak!

 A fészekben kikeltek a fi ókák   Virágzik a gyöngyvirág 

a) Közöld vele, mert nem tudja.
b) Kérdezd tőle!
c) Kiáltsd nagy örömmel!
d) Mondd csodálkozva!

3. 

4. 

5. 
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A kijelentő mondat

Olvasd el a következő szöveget! Mit tudtál meg a sünről ezekből a mondatokból? 

A sün rengeteg rovart pusztít el. Napnyugta 
után jár táplálék után. A hátát erős és hegyes 
tüskék borítják. Veszély esetén összegömbölyö-
dik. Tüskéi ilyenkor körben az ellenség felé me-
rednek. Védett állat.

a) Figyeld meg a mondatokat! Mi a közös bennük? 

b) Te is közölj valamit a sünről! Fejezd be az állításokat!

Szívesen fogyaszt

Ősszel rengeteget

Télen

c)  Keress a könyvtárban olyan könyveket, amelyek segítségével jobban megismerhe-
ted a sünt! Mondd el a társadnak, milyen új ismeretet szereztél az állatról!

A kijelentések segítségével egy-egy élőlényre ismerhettek. Nevezzétek meg őket!

A nedves, árnyékos helyet kedveli.
Jóízű ételeket készíthetünk belőle.
Nem mindegyik ehető.
Vannak köztük mérgezők is.

Fás szárú növény. 
A legtöbbjének télen is zöld a levele. 
Karácsonykor feldíszíthetjük. 

a) Írj önállóan is egy-egy állítást az előbb bemutatott élőlényekről!

b)  Milyen mondatvégi írásjelet látsz az 1. és a 2. feladatban szereplő kijelentések, 
megállapítások végen?

1. 

2. 

Készüljetek fel a képen látható élőlények bemutatására!
a)  Mondjatok állításokat, kijelentéseket a kiválasztott élőlényről! A társatok találja 

ki, melyikre gondoltatok!

b) Írj a képeken látható élőlényekről egy-egy állítást!

Olvasd el a következő kijelentő mondatokat! Figyelj a hanglejtésre!

A bundája vörös színű.
Szeret dagonyázni az iszapos tócsákban.
Föld alatti üregben lakik.
Kedvenc csemegéje a makk.
Csapatokban jár, amit kondának nevezünk.
A kicsinyei csíkosak.
Éjszaka magányosan jár vadászni.

a) Válaszd ki, melyik mondat közöl valamit a képen látható állatról! 

b)  Olvasd fel azokat a mondatokat, amelyek nem a rókáról szólnak! Találd ki, 
melyik állatra jellemzők ezek a megállapítások! 

c)  Másolj le mindkét állatról egy-egy kijelentő mondatot! Cseréljetek tankönyvet 
a padtársatokkal, és ellenőrizzétek egymás munkáját!

3. 

4. 
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Készüljetek fel a képen látható élőlények bemutatására!
a)  Mondjatok állításokat, kijelentéseket a kiválasztott élőlényről! A társatok találja 

ki, melyikre gondoltatok!

b) Írj a képeken látható élőlényekről egy-egy állítást!

Olvasd el a következő kijelentő mondatokat! Figyelj a hanglejtésre!

A bundája vörös színű.
Szeret dagonyázni az iszapos tócsákban.
Föld alatti üregben lakik.
Kedvenc csemegéje a makk.
Csapatokban jár, amit kondának nevezünk.
A kicsinyei csíkosak.
Éjszaka magányosan jár vadászni.

a) Válaszd ki, melyik mondat közöl valamit a képen látható állatról! 

b)  Olvasd fel azokat a mondatokat, amelyek nem a rókáról szólnak! Találd ki, 
melyik állatra jellemzők ezek a megállapítások! 

c)  Másolj le mindkét állatról egy-egy kijelentő mondatot! Cseréljetek tankönyvet 
a padtársatokkal, és ellenőrizzétek egymás munkáját!

3. 

4. 

A kijelentő mondattal érzelem nélkül közlünk, kije-
lentünk, megállapítunk valamit. Mondatvégi írásjele a 
pont. (Pl.: Rügyeznek a fák.)
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Nézd meg a képet! Mondd el, mi jut eszedbe róla! 
a) Alkoss kijelentő mondatokat a megadott szavak felhasználásával!

béka, gólya, rét, csőr, kelepel, 
vadászik, sekély, visszatér

b)  Írj le a megalkotott mondataid közül kettőt! Ne feledkezz meg a 
mondatkezdő nagybetűről és a mondatvégi írásjelről!

Hasonlítsd össze a következő két kijelentő mondatot!

A rét tele van virággal.
A patak mentén a rét már tele van fényes levelű, sárga virággal.

a) Melyik kijelentő mondat közöl többet? Válaszd ki, és olvasd fel!

b) Bővítsétek a kijelentő mondatokat úgy, hogy minél többet megtudjunk belőle!

Illatos a határ.

Énekel a mezei pacsirta.

A méhek szorgalmasan dolgoznak.

5. 

6. 

Alkoss kijelentő mondatokat a megadott szavak felhasználásával!

béka, gólya, rét, csőr, kelepel, 

 Írj le a megalkotott mondataid közül kettőt! Ne feledkezz meg a 
mondatkezdő nagybetűről és a mondatvégi írásjelről!

A kérdő mondat

Olvasd el Nemes Nagy Ágnes Madarak című versének részletét! 
a)  Beszéljétek meg, miféle beszélői szándékot fejeznek ki a kiemelt mondatok!

Mennyi fényes, szép madár!
Nem tudod, hogy merre száll?
Honnan jönnek?
– Nem tudom.
Merre mennek?
– Nem tudom.
Égre, földre, vízre szállnak?
Nádba bújnak?
– Nem tudom.

b) Vajon miért hangozhattak el a versrészlet kérdései?

c)  Figyeld meg a mondatok végén álló írásjelet! Olvasd fel a mondatokat a beszélő 
szándékát kifejező hanglejtéssel!

 Érdeklődj, kíváncsiskodj! Mit szeretnél megtudni a képen látható fecskékről?

a) Fogalmazz meg öt kérdést, és írd le őket!

b)  Válaszoljatok szóban a kérdésekre! Válaszaitokban milyen mondatfajtákat hasz-
náltatok?

1. 

2. 
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A kérdő mondat

Olvasd el Nemes Nagy Ágnes Madarak című versének részletét! 
a)  Beszéljétek meg, miféle beszélői szándékot fejeznek ki a kiemelt mondatok!

Mennyi fényes, szép madár!
Nem tudod, hogy merre száll?
Honnan jönnek?
– Nem tudom.
Merre mennek?
– Nem tudom.
Égre, földre, vízre szállnak?
Nádba bújnak?
– Nem tudom.

b) Vajon miért hangozhattak el a versrészlet kérdései?

c)  Figyeld meg a mondatok végén álló írásjelet! Olvasd fel a mondatokat a beszélő 
szándékát kifejező hanglejtéssel!

 Érdeklődj, kíváncsiskodj! Mit szeretnél megtudni a képen látható fecskékről?

a) Fogalmazz meg öt kérdést, és írd le őket!

b)  Válaszoljatok szóban a kérdésekre! Válaszaitokban milyen mondatfajtákat hasz-
náltatok?

1. 

2. 
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Olvasd fel Hárs László Miértek és hogyanok? című versének részletét! Ügyelj a kér-
dések helyes hanglejtésére!

A golyóban mi a jó? Miért nem úszik a csibe?
Kiabálban mi a bál? A hal mért nem repül el?
Miért folyik a folyó? Az eső mért esik le?
A tó vize miért áll? Mért nem esik soha fel?

a) Miért érdekes ez a versrészlet? Próbáljatok meg válaszolni a feltett kérdésekre!

b) Fogalmazz te is egy érdekes kérdést! Tedd fel a társadnak!

Olvassátok fel szerepek szerint Kormos István Szaladós versét helyes hanglejtéssel!

 – Honnan szaladsz, nyulacska?  – Mit akarnak tetőled?
 – Mezőről.  – Meglőni.
 – Miért szaladsz a mezőről? – Hova szaladsz előlük?
 – Kergetnek. – Erdőbe.
 – Kik kergetnek, nyulacska?  – Mit csinálsz az erdőben?
 – Vadászok.  – Elbújok.
 – Ugyan mivel kergetnek?  – Szaladj gyorsan, nyulacska!
 – Puskával.  – Szaladok, itt ugyan nem maradok!

a)  Gyakorold a helyes kérdezést! Figyeld meg a kiemelt kérdőszókat, azokat hangsúlyozd!

b)  Másolj le három kérdést a versből! Írd át színessel a mondatkezdő nagybetűt és a 
mondatvégi írásjelet!

3. 

4. 

A kérdő mondattal kérdezünk, tudakozódunk, érdek-
lődünk. Mondatvégi írásjele a kérdőjel (?). (Pl.: Mikor 
megyünk kirándulni? Hanna is velünk jön?)

Olvasd fel Gazdag Erzsi Mosolyra biztató dal című versé-
nek részletét! Ügyelj a kérdő mondatok helyes hanglejtésére! 

Hozok neked galagonyát.
– Sírsz-e még?

Hozok neked kerek almát.
– Rísz-e még?

a) Ki mondta, kinek mondhatta? Miért?

b)  Másold le a versből a kérdő mondatokat! Figyeld meg a 
helyesírásukat! Milyen hasonlóságot találsz bennük?

Az -e kérdőszót (kérdőszócskát) mindig kötőjellel kap-
csoljuk a szóhoz. (Pl.: Tudod-e a verset?)

Alakítsd át a kérdő mondatokat úgy, hogy -e kérdőszó is legyen bennük! Írd le az 
átalakított mondatokat!

Láttál már mókust? 

Tudod, hol él? 

Van ellensége?

Állíts össze egy-egy kérdő mondatot a szavakból! 
a) Írd le a megalkotott mondatokat helyesen!

már    szünidőt     a    várod fogsz      nyaralni      hol

b) Olvasd fel a kérdő mondatokat helyes hanglejtéssel!

5. 

Egyet nevetsz; kettőt adok.
– Hadd látom:

Érik-e a piros mosoly
orcádon?

6. 

7. 
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Olvasd fel Gazdag Erzsi Mosolyra biztató dal című versé-
nek részletét! Ügyelj a kérdő mondatok helyes hanglejtésére! 

Hozok neked galagonyát.
– Sírsz-e még?

Hozok neked kerek almát.
– Rísz-e még?

a) Ki mondta, kinek mondhatta? Miért?

b)  Másold le a versből a kérdő mondatokat! Figyeld meg a 
helyesírásukat! Milyen hasonlóságot találsz bennük?

Az -e kérdőszót (kérdőszócskát) mindig kötőjellel kap-
csoljuk a szóhoz. (Pl.: Tudod-e a verset?)

Alakítsd át a kérdő mondatokat úgy, hogy -e kérdőszó is legyen bennük! Írd le az 
átalakított mondatokat!

Láttál már mókust? 

Tudod, hol él? 

Van ellensége?

Állíts össze egy-egy kérdő mondatot a szavakból! 
a) Írd le a megalkotott mondatokat helyesen!

már    szünidőt     a    várod fogsz      nyaralni      hol

b) Olvasd fel a kérdő mondatokat helyes hanglejtéssel!

5. 

Egyet nevetsz; kettőt adok.
– Hadd látom:

Érik-e a piros mosoly
orcádon?

6. 

7. 
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Mit tudsz a mondatról?

Idézd fel a mondatról tanultakat!

Alkossatok mondatokat a kép alapján!

1. 

2. 

Bontsd szavakra a találós kérdéseket, majd írd le őket a vonalra!

Melyikalegerősebbállatavilágon?

Melyikollótnemkellsohamegélezni?

Melyiktűnemszúr?

a) Válaszoljatok a tréfás találós kérdésekre a képek segítségével!

b) Találjatok ki hasonló tréfás kérdéseket egymásnak!

Állíts össze egy kijelentő és két kérdő mondatot az azonos színű betűvel írt szavakból! 

a)  Írd le a megalkotott mondatokat! Ügyelj a mondatkezdő nagybetűre és a mondat-
végi írásjelre!

b) Hasonlítsátok össze a leírt mondataitokat! Lehetett-e többféle a megoldás?

3. 

4. 

2. évfolyamon tanult mondatfajták

Kijelentő mondat
A fecskék fészket építenek az eresz alá.

Kérdő mondat
Miből készül a fészek?

2. évfolyamon tanult mondatfajták

Kérdő mondat
Miből készül a fészek

Kijelentő mondat
A fecskék fészket építenek az eresz alá

közlés, kijelentés, 
megállapítás 

érdeklődés,
tudakozódás

Amikor beszélünk, különböző szándékot fejezhetünk ki 
mondatainkkal. 
Például:
• közlünk, 
• kérdezünk,
• kérésünket, vágyainkat mondjuk el másoknak,
• érzelmeinket fejezzük ki.
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Bontsd szavakra a találós kérdéseket, majd írd le őket a vonalra!

Melyikalegerősebbállatavilágon?

Melyikollótnemkellsohamegélezni?

Melyiktűnemszúr?

a) Válaszoljatok a tréfás találós kérdésekre a képek segítségével!

b) Találjatok ki hasonló tréfás kérdéseket egymásnak!

Állíts össze egy kijelentő és két kérdő mondatot az azonos színű betűvel írt szavakból! 

a)  Írd le a megalkotott mondatokat! Ügyelj a mondatkezdő nagybetűre és a mondat-
végi írásjelre!

b) Hasonlítsátok össze a leírt mondataitokat! Lehetett-e többféle a megoldás?

3. 

4. 

gyűjtik

a

a nektárt

szorgalmasan

-e

a ismered életét

titkos

méhek

munkája

méhek

hasznos

miért

a

dolgozók

ABC
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Számozással rendezd sorrendbe a szöveg összekeveredett mondatait!

Sárral tapasztja, tollal béleli.

Egy madár éppen fészket rak. 

Majd ebbe a fészekbe rakja a tojásait.

Szalmából, fűszálból, ágakból építi.

a) Olvassátok fel egymásnak a mondatok rendezésével kialakult szöveget!

b) Tegyél fel kérdéseket a felolvasott szöveggel kapcsolatban! Írj le közülük kettőt!

Összekeveredtek a két képről szóló mondatok. Melyik mondat melyik képhez tarto-
zik? Dolgozzatok párban! Az egyik tanuló az első képhez tartozó mondatokat húzza 
alá, a párja pedig a második képhez tartozókat!

Brúnó medve a szünet első napján vidáman ébredt. A kertben felállította a nyug-
ágyát. Medve Robinak volt egy üres mézesbödönje a kertjében. Mellé rakott egy 
kis asztalkát. Arra tett egy pohár limonádét és egy csupor különleges mézet. 
Ezt az edényt megtöltötte virágfölddel. Tavasszal virágmagot ültetett a földbe. 
Ezután Brúnó letelepedett a nyugágyba, és elkezdte olvasni a kedvenc könyvét. 
Nyárra a bödön tele lett színpompás virágokkal.

a) Olvassátok fel egymásnak a képekhez tartozó mondatokat! 

b) Adjatok címet mindegyik szövegnek!

5. 

6. 

Húzzátok át, majd írjátok le a betűrács vízszintes és függőleges soraiban elrejtett 
14 gyümölcsnevet! Egy betűt több szóhoz is felhasználhattok. A kétjegyű mással-
hangzókat két négyzetbe írtuk.

N M B A N Á N Á R K
A L M A A T Ó P A K
R R T C K I V I M Ö
A J D I N N Y E O R
N Á N T J Á S T G T
C S E R E S Z N Y E
S S Z O I D I Ó O P
K A B M A R L Á R E
M Á L N A T V J Ó R
Á V A B A R A C K L

a)  Ha a betűrács át nem húzott betűit balról jobbra haladva összeolvassátok, egy 
mondatot kaptok. Írjátok le helyesen!

b) Keretezzétek be az a) feladat mondatában a kiejtéstől eltérően írt szavakat!

Fejtsd meg a titkos üzenetet! Úgy olvasd össze a betűket, hogy az X és az Y betűket 
kihagyod! Írd le a megfejtésül kapott mondatot! Ügyelj a helyesírásra!

XYVXIYDXYÁXMYXVXAYKXXÁYCYXIXÓYTXXKYÍXVXÁYNYXUXNXK!

7. 

8. 
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Húzzátok át, majd írjátok le a betűrács vízszintes és függőleges soraiban elrejtett 
14 gyümölcsnevet! Egy betűt több szóhoz is felhasználhattok. A kétjegyű mással-
hangzókat két négyzetbe írtuk.

N M B A N Á N Á R K
A L M A A T Ó P A K
R R T C K I V I M Ö
A J D I N N Y E O R
N Á N T J Á S T G T
C S E R E S Z N Y E
S S Z O I D I Ó O P
K A B M A R L Á R E
M Á L N A T V J Ó R
Á V A B A R A C K L

a)  Ha a betűrács át nem húzott betűit balról jobbra haladva összeolvassátok, egy 
mondatot kaptok. Írjátok le helyesen!

b) Keretezzétek be az a) feladat mondatában a kiejtéstől eltérően írt szavakat!

Fejtsd meg a titkos üzenetet! Úgy olvasd össze a betűket, hogy az X és az Y betűket 
kihagyod! Írd le a megfejtésül kapott mondatot! Ügyelj a helyesírásra!

XYVXIYDXYÁXMYXVXAYKXXÁYCYXIXÓYTXXKYÍXVXÁYNYXUXNXK!

7. 

8. 
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