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Műszaki szerkesztő: Széll Ildikó
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A könyvben felhasználtuk Fülöp Mária–Szilágyi Ferencné: Fogalmazás munkafüzet 3. évfolyam  
(AP-030403), Nyelvtan és helyesírás 3. (AP-030306/1), Nyelvtan és helyesírás 3. munkafüzet (AP-030307); 
Fogalmazás 3. tankönyv (FI-501010303) című műveket. 

Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001. számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak 
megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tarta-
lomfejlesztés” című projektje keretében készült. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszíro zásával valósult meg.

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Nyomta és kötötte:
Felelős vezető: 
A nyomdai megrendelés törzsszáma:

Európai Szociális
Alap
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Európai Szociális
Alap

Bizonyára megfi gyelted már, hogy az írók, költők milyen érthetően, pontosan és szé-
pen fejezik ki gondolataikat.

Ez a Szövegalkotás munkafüzet abban segít, hogy te is szépen beszélj és írj, mindig 
ért hetően fogalmazd meg a gondolataidat. Ha rendszeresen gyakorolsz, hamarosan 
meg tanulod, hogyan lehet érdekes, hangulatos szövegeket alkotni.

A feladatok között könnyebben eligazodsz, ha fi gyelsz a következő jelekre.

A füzetedbe írj!

Olvasd fel hangosan, helyes ejtéssel!

Ezeket a feladatokat párban vagy csoportban is elvégezhetitek.

Játsszatok!

Ismerkedj meg az ajánlott könyvvel!

Fogadd meg a következő tanácsokat! 
Mindig olvasd át a munkádat, és ellenőrizd a leírt mondataidat!

Tanulás közben segítségedre lehetnek a következő könyvek.
Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)
Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest)
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó, Budapest)
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Gondolat Kiadó, Budapest)

Egész évi munkádhoz sok sikert kívánunk!
A szerzők

„Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult 
gondolatait is egyszerűen és világosan előadni.”

(Illyés Gyula)

„Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult 
gondolatait is egyszerűen és világosan előadni.”

(Illyés Gyula)

Bizonyára megfi gyelted már, hogy az írók, költők milyen érthetően, pontosan és szé-

gondolatait is egyszerűen és világosan előadni.”
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Kapcsolatteremtés

Csendítsd rá
(részlet)

Füleden
berepül,
a szádon
kirepül,
ha nem vagy
egyedül,
elkapja
pajtikád,
issza is,
vissza is
hajítja,
úgy röpül,
mint a
parittya, ha jó,
– a szó.
(Mándy Stefánia)
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Újra együtt az iskolában

Elmúlt a nyári szünet, megkezdődik az új tanév. 
Bizonyára te is izgalommal várod. Hiszen az is ko-
lában nap mint nap új titkok, kihívások várnak rád. 
Ismét együtt lehetsz az osztálytársaiddal, a ba  ráta id-
dal, akiket az előző tanévben megismertél, megsze-
rettél. Rengeteg mesélnivalód van, ugye? És bi ztos te 
is kíváncsian várod a társaid élménybeszámolóját. 

Ne félj, nem fogsz unatkozni, mozgalmas napok 
várnak rád!

Meséljétek el röviden egyik kedves nyári élményeteket! Törekedjetek arra, hogy a be szá-
molótok érdekes legyen! Beszélgetés közben fi gyeljetek egymásra! Tegyetek fel kér dé seket 
a társaitoknak!

Az iskolában naponta sok ismerőssel találkozol, akiket illik üdvözölni. Kinek ho gyan kö-
szönsz? 
a) Kösd össze a köszönéseket azokkal a személyekkel, akiknek mon dod!

igazgató

tanító néni

édesanyád

ismeretlen felnőtt

Szia!
Helló!

Szevasz!
Jó napot kívánok!

Csókolom!
Viszontlátásra!
Kezét csókolom!

Szervusz!

nagymama 

osztálytárs 

a barátod apukája

barát

b) Alakítsatok párokat! Találjatok ki olyan helyzeteket, amikor a fenti módon kö szön tök!

Hogyan üdvözölhetik egymást a képeken látható személyek? Írd le a napszaknak megfe-
lelő köszöntéseket!

Reggel: 

Napközben: 

Este: 

1. 

2. 

3. 
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Játsszatok némajátékot! 
a) Fejezzétek ki arcjátékkal és kézmozdulatokkal a következőket!

 1. Maradj csöndben! 2. Gyere, legyél a padtársam!
 3. Ne ülj mellém!  4. Engem nem érdekel, amit mondasz.
 5. De csodálatos lehetett!  6. De szép az új táskád!
 7. Hű, de éhes vagyok! 8. Nem megyek oda hozzád!

b) Melyik mondathoz készült a rajz? Írd a megfelelő sorszámot a képre!

Mit fejeznek ki a kislány arcvonásai, kézmozdulatai? Kösd a mondatokat a megfelelő 
képhez!

Készítsetek csoportokban állóképeket!
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
lódjanak!

4. 

5. 

6. 

Álmos vagyok.Álmos vagyok.

vízpart

lódjanak!lódjanak!

6. Készítsetek csoportokban állóképeket!
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
lódjanak!

játszótériskola

lódjanak!lódjanak!

Készítsetek csoportokban állóképeket!
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
lódjanak!

vízpartvízpart iskola erdő
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játszótérjátszótér
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játszótér élelmiszerbolterdő élelmiszerbolt

Szégyellem magam.Álmos vagyok.

Készítsetek csoportokban állóképeket!
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-

Készítsetek csoportokban állóképeket!
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-

Készítsetek csoportokban állóképeket!
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-

Készítsetek csoportokban állóképeket!
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-

Készítsetek csoportokban állóképeket!
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-

Szégyellem magam. Hű, ez meglepett!Szégyellem magam.

A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-
A játék során szavak nélkül, megállított mozdulatokkal kell bemutatnotok, mi van a képen.
A többiek találják ki, mi történik! Az állóképek az alábbi helyszínek valamelyikéhez kapcso-

Hű, ez meglepett!
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kedves őszinte gúnyos rosszindulatú

humoros

kedveskedves

humoros nagyképű

őszinteőszinte

humoros nagyképű szeretetteljes

rosszindulatúgúnyosgúnyos

nagyképű

777

szeretetteljes

Olvassátok el a képen lévő mondatokat!
a)  Jelöljétek összekötéssel, melyik mondatot ki mondhatta! Számozzátok meg a mondato-

kat az elhangzás sorrendjében!

b) Adjátok elő a jelenetet!

Hogyan üdvözlöd a társaidat, amikor a szünidő után újra találkoztok?
a) Mikor és hol hallhatók a következő mondatok? 

Szia Lili! De jó, hogy újra látlak!
Hű, mekkorát nőttél a nyáron!
Szevasz Viki! De jó lenne, ha megint te lennél a padtársam!
Helló Tibi! Úgy hiányoztál, mint púp a hátamról!
Te Saci, úgy nézel ki, mintha pincében napoztál volna!
Csá srácok! Ugye hiányoztam már nektek?
Dóri, te csokival kenegetted magad, hogy ilyen szép barna vagy?

b)  Olvassátok fel egyenként a mondatokat! Válasszátok ki, hogy a megadott szavak közül 
melyik fejezi ki legjobban a mondat hangulatát! Beszéljétek meg! Érveljetek a döntése-
tek mellett!

7. 

8. 

Mit csináltatok?Hol nyaraltál?

Kinél nyaraltál?

A Tisza-tó mellett.

Sokat fürödtél?

Kikkel fociztál?

Sokat fociztunk.

A nagymamá-
éknál a falun.

Egész nap 
a vízben voltam.

Az unokaöcsémmel 
és a barátaival.
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Olvasd el a következő szöveget!
a) Mi a véleményed a focizó fi ú viselkedéséről?

Az elkerített pályán néhány fi ú focizott. 
– Beállhatok? – ágaskodott a kerítésbe kapaszkodva Milán. 
– Teee? – nyerített föl az egyik fi ú. – Na, gurulj csak odébb, mielőtt még bajod esik! – 

azzal hátat fordított.

b) Játsszátok el, ti hogy vettétek volna be a játékba Milánt!

Alakítsatok csoportokat! Figyeljétek meg a képeken ábrázolt eseményeket! Válasszátok ki 
és játsszátok el az egyik jelenetet!

9. 

10. 

a)  Új tanuló érkezik az osztályotokba. Fé-
lénken áll a terem ajtajában, nem tudja, 
mit csináljon. Fogadjátok barátságosan 
új társatokat!

c)  Valami fontosat szeretnél kérdezni a ta-
nító nénitől, aki éppen egy fel nőt  tel be-
szélget a folyosón. Hogyan szó  lítanád 
meg? Légy illedelmes!

b)  A tanító néni megkér, hogy hozd el a ta -
ná ri szobából az albumot. Kérd udva-
ria  san az ott tartózkodó tanártól!

d)  Szünetben a folyosón véletlenül ösz-
szeütközöl egy másodikos gyerek kel. 
Összekoccan a fejetek, és na gyon fáj. 
Hogyan beszélnétek meg a dolgot?

Próbáljátok meg hang nélkül, csak mozdulatokkal kifejezni a következő mon da to kat!
Gyere! Csöndesebben! Elég, hagyd abba!
Jaj, elfelejtettem! Nem tudom kinyitni!

8

Próbáljátok meg hang nélkül, csak mozdulatokkal kifejezni a következő mon da to kat!
Gyere! Csöndesebben! Elég, hagyd abba!
Jaj, elfelejtettem! Nem tudom kinyitni!
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A szövegalkotás építőelemei
A szavak

A játék
(részlet)

A játék.
 Az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, 
gyűrű.
Bűvös kulcs és gyertya 
lángja,
színes árnyék, ördöglámpa.
(Kosztolányi Dezső)
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Milyen szavak jutnak eszedbe a képpel kapcsolatban? Gyűjtsd össze őket!

a) Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval!

b) Alkoss mondatokat a képről a gyűjtött szavak felhasználásával!

Mi jut eszedbe a képekről? 
a) Gyűjts a képekhez kapcsolható szavakat!

b)  Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat! Ugyanazokat a szavakat írtátok? Magyarázzá-
tok meg, mit tapasztaltatok!

1. 

2. 

játék

teniszütő

labda

 Alkoss mondatokat a képről a gyűjtött szavak felhasználásával!

Mi jut eszedbe a képekről? 
 Gyűjts a képekhez kapcsolható szavakat!

 Alkoss mondatokat a képről a gyűjtött szavak felhasználásával!

 Gyűjts a képekhez kapcsolható szavakat!

színes

 Alkoss mondatokat a képről a gyűjtött szavak felhasználásával! Alkoss mondatokat a képről a gyűjtött szavak felhasználásával!

gurul

a) Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval!a) Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval!

 Alkoss mondatokat a képről a gyűjtött szavak felhasználásával!b) Alkoss mondatokat a képről a gyűjtött szavak felhasználásával! Alkoss mondatokat a képről a gyűjtött szavak felhasználásával!

szél

zsineg

 Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval!

teniszütő

gurul

 Alkoss mondatokat a képről a gyűjtött szavak felhasználásával!

színes

gurul
sárkány

 Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval! Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval!

zsineg

 Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval!

teniszütő

 Egészítsd ki az ábrát egy-egy odaillő szóval!

teniszütőteniszütőteniszütő

labdalabdalabdaszél

játék

labdalabda

játék

labda

játék

labda

sárkány
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Állíts össze a lufi kban található betűkből olyan szavakat, amelyek a játék szó szócsa ládjához 
tartoznak!
a) Írd le a megalkotott szavakat!

b) Találjatok ki egy történetet a betűkből összeállított szavakkal!

Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, amelyek az alábbi kérdésekre válaszolnak!

Színezd azonos színűre a rokon értelmű szavakat tartalmazó téglalapokat!

régi fázik szálloda ősi

hotel ósdi didereg panzió

ódon fagyoskodik motel reszket

a) Írd le jelentésük szerint csoportosítva a szavakat!

b) Alkossatok egy rövid történetet az egyik csoporthoz tartozó szavakkal!

3. 

4. 

5. 

á   s
é   o   k

j   t

t   j
r   á   t  ó

sz  é

á   k
t   sz
j  i

m
t  a  sz

á  j

j  sz
á  h  a

t  t

t  i
sz  ó  j
á  d  k

Ki? Mi?

b) Találjatok ki egy történetet a betűkből összeállított szavakkal!

Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, amelyek az alábbi kérdésekre válaszolnak!4. 

Ki? Mi? Milyen?

 Találjatok ki egy történetet a betűkből összeállított szavakkal!

Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, amelyek az alábbi kérdésekre válaszolnak!

Milyen?Mit csinál?

 Találjatok ki egy történetet a betűkből összeállított szavakkal!

Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, amelyek az alábbi kérdésekre válaszolnak!

 Találjatok ki egy történetet a betűkből összeállított szavakkal!

Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, amelyek az alábbi kérdésekre válaszolnak!

Ki? Mi?

 Találjatok ki egy történetet a betűkből összeállított szavakkal!

Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, amelyek az alábbi kérdésekre válaszolnak!

Milyen?Milyen?Mit csinál? Mennyi?

 Találjatok ki egy történetet a betűkből összeállított szavakkal!

Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, amelyek az alábbi kérdésekre válaszolnak!

Milyen? Mennyi?
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Vizsgáld meg a következő szavak jelentését! Melyik szó nem illik a sorba? Húzd alá
a kakukktojást! Indokold a választásodat!

   pajkos, csintalan, játékos, bájos, rakoncátlan
 jámbor, szelíd, hűséges, kedves, békés
 lusta, gyenge, rest, naplopó, dologtalan

a) Alkossatok szószerkezeteket az előző szavakkal!

b) Foglaljátok mondatba az aláhúzott szavakat!

Keresd meg, melyik szó hiányzik a közmondásból! Válassz a vonal alatti rokon értelmű 
szavak közül!

 Éhes ___________________ makkal álmodik.
  sertés, disznó, malac

 Ki korán kel, aranyat ___________________  .
  talál, lel

 Köti az ___________________ a karóhoz.
  kutyát, ebet

 ___________________, mint a fába szorult féreg.
 üvölt, ordít, kiabál

 ___________________ enged, ___________________ szenved.
  okos, eszes csacsi, szamár

Addig jár a ___________________ a kútra, amíg el nem törik.
  kancsó, korsó

a)  Értelmezzétek a kiegészített közmondásokat! Segítségetekre lehet O. Nagy Gábor Magyar 
szólások és közmondások című könyve.

b) Milyen beszédhelyzetben használhatjuk az előző közmondásokat? Mondj példákat!

Mit jelentenek a következő szólások? Értelmezzétek őket! Segítségetekre lehet O. Nagy 
Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.
a) Fejezzétek ki a szólások jelentését több rokon értelmű szóval a példa szerint!

   alszik, szundít, szunyókál

  

  

  

b) Milyen beszédhelyzetben használhatjuk az előző szólásokat? Mondj példákat! 

6. 

7. 

8. 

Húzza a lóbőrt.

b) Milyen beszédhelyzetben használhatjuk az előző közmondásokat? Mondj példákat!

Mit jelentenek a következő szólások? Értelmezzétek őket! Segítségetekre lehet O. Nagy 8. 

Fülig ér a szája.

Lógatja az orrát.

Mit jelentenek a következő szólások? Értelmezzétek őket! Segítségetekre lehet O. Nagy 
Gábor Magyar szólások és közmondások 

8. 
Magyar szólások és közmondások 

a) Fejezzétek ki a szólások jelentését több rokon értelmű szóval a példa szerint!

Vág az esze.

 Milyen beszédhelyzetben használhatjuk az előző szólásokat? Mondj példákat!  Milyen beszédhelyzetben használhatjuk az előző szólásokat? Mondj példákat! 

   alszik, szundít, szunyókál   alszik, szundít, szunyókálHúzza a lóbőrt.

  

  Fülig ér a szája.

Lógatja az orrát.

b) Milyen beszédhelyzetben használhatjuk az előző szólásokat? Mondj példákat! b) Milyen beszédhelyzetben használhatjuk az előző szólásokat? Mondj példákat! b) Milyen beszédhelyzetben használhatjuk az előző szólásokat? Mondj példákat! 

  Vág az esze.
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Írj két-két ellentétes jelentésű szópárt a képekről!

Vizsgáld meg a szavak jelentését! 
a) Kösd össze az ellentétes jelentésű szavakat!

b) Írj le minél több ellentétes jelentésű szópárt! Alkoss azokkal mondatokat!

Mi a szabály? 
a) Folytasd a táblázatok kitöltését!

drága csúnya nehéz ritka régi

olcsó

öröm gyerek nappal betegség barát

bánat

ül felébred jön gyújt visz

áll

b) Alkossatok mondatokat a táblázat ellentétes jelentésű szópárjaival!

9. 

10. 

11. 

illemtudó       lomha
ifjú        udvariatlan
fürge        emberséges
kőszívű       agg

szerény       parányi
hatalmas       gőgös
vézna        szívélyes
mogorva       izmos
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Nézd meg a képeket, és olvasd el az alattuk lévő mondatokat!
a) Figyeljétek meg a mondatok kiemelt szavait! Mit vettetek észre?

 A vízparton egy magányos fűz áll. Petra a cérnára színes gyöngyöket fűz.

 A bogrács alatt ég a tűz. Éjszaka csillagos az ég.

b) Alkoss a kiemelt szavak másik jelentésével is mondatokat!

 Karcsi a süteményért nyúl. 

 Timi fél a pókoktól. 

 Juli néni kecskét fej. 

 Hol él a leopárd? 

Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, amelyekhez több jelentés tartozik!

12. 

13. 
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Milyen esemény jut eszedbe a képről? 
a) Válaszd ki a képhez kapcsolható szószerkezeteket! Kösd őket a képhez!

fára mászik
sáros cipő
elszakadt nadrág
letört gally
kárt okozott
zümmögő méhecske
ügyesen kapaszkodik
vastag faág
hangos kiabálás
kellemes zene
szerencsésen megúszta

b) Találj ki egy történetet a képről! Használd a kiválasztott szószerkezeteket!

Keress a meghatározások alapján olyan cselekvést kifejező szavakat, amelyekben egy-egy 
állatnév bújik meg! Segítenek a képek.

Például: Kényeskedve megy: pipiskedik.
 Gyerekesen viselkedik, butáskodik: csacsiskodik.

 Harciasan viselkedik.  Kitartóan gyalogol.

 ____________________ ____________________

 Csámpásan jár.  Cifra ruhában tetszeleg.

 ____________________ ____________________

Az alábbi rejtvények megfejtése egy-egy szó. Írd le a megoldásokat!

14. 

15. 

16. 

     Z       R                         — ű    gy

Mutassátok be, játsszátok el, hogy milyen mozdulat, cselekvés jut eszetek be a kö vetkező 
szavakról!

síléc,  csónak,  lekvár,  szúnyog,  patkó,  labda,  fűrész,  seprű

     Z     Z       R                                                 — ű    gy

15

Mutassátok be, játsszátok el, hogy milyen mozdulat, cselekvés jut eszetek be a kö vetkező 
szavakról!

síléc,  csónak,  lekvár,  szúnyog,  patkó,  labda,  fűrész,  seprű
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A mondatok

Alkoss a szavakból mondatokat! Próbálkozz szóban többféle szórenddel! 
a) Írj le a megalkotott mondatok közül egyet-egyet!

 megérkezett a tegnap cirkusz

 ___________________________________

 ___________________________________

 is állatokat magukkal hoztak

 ___________________________________

 ___________________________________

 este előadásokat az tartják és délután

b) Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat! Mit tapasztaltatok?

Játsszátok el a következő jeleneteket!

  Szeretnéd megnézni az előadást. Hogyan kérnéd meg a szüleidet, hogy vigyenek el 
a cirkuszba? Légy meggyőző! Indokold meg a kérésedet!

 Édesanyád megkér, hogy vedd meg a cirkuszjegyeket. Hogyan zajlik a jegyvá sárlás?

A következő mondatok a cirkusz jegy pénz táránál 
hangzottak el. 
a)  Húzd alá az általad helyes nek tartott kéréseket! 

Mondd el, hogy miért nem helyes a többi!

   Adjon két jegyet!
  Jó napot kívánok! Két jegyet kérek a dél  utáni 
előadásra!

 Két jegyet kérek.
  Kezét csókolom! Engem az anyukám kül dött, 
hogy jegyet vegyek az előadásra, mert ő nem 
ért rá eljönni, sokat dolgozik.
 Csókolom! Kérek két jegyet a délutáni elő-
adásra! Köszönöm.

b)  Játsszátok el a jegyvásárlás folyamatát az oda érkezéstől a fi zetésig!

1. 

2. 

3. 

 Írj le a megalkotott mondatok közül egyet-egyet!

  Játsszátok el a jegyvásárlás folyamatát az oda érkezéstől a fi zetésig!
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Olvasd el a következő mondatokat! Hányan beszélgetnek egymással?

– Mely állatok a legszívósabbak a földön

– Minden bizonnyal a teknősök  Víz nélkül is kibírják olykor másfél-két évig

– Hány évig élhetnek

– Az elefántteknősök közül kerülnek ki Földünk 

legidősebb állatai  A nagyobb példányok körül-

belül kétszáz-háromszáz évesek

a) Pótold a mondatvégi írásjeleket! 

b) Nevezd meg a mondatfajtákat!

Alakítsd kérdővé a következő kijelentő mondatokat! A kiemelt szavakra kérdezz!
Így: A rókavárban szuszog nyolc rókakölyök. Hol szuszog nyolc rókakölyök?

 Kag és Íny nézik őket. 

 Vuk a legéletrevalóbb közülük. 

 A vadász megtalálta a rókavárat. 

 Íny elrejti Vukot a tóparton.

a) Olvasd fel a mondatokat a megfelelő hanglejtéssel!

b)  Melyik irodalmi műre ismersz az előző mondatok alapján? Ha olvastad, mesélj el egy 
izgalmas részt a társaidnak!

Csenge és Viki a nyári élményeiről beszélgetett. Pótold párbeszédük hiányzó mondatait!

 – _________________________________________________?

 – Zánkán táboroztam.

 – _________________________________________________?

 – Egy hétig nyaraltam ott.

 – _________________________________________________?

 – Sokat fürödtünk, kirándultunk.

a)  Olvasd fel a padtársaddal párbeszédes formában a mon-
datokat!

b)  Folytassátok a párbeszédet! Alkossatok a témához illő 
kijelentő és kérdő mondatokat!

4. 

5. 

6. 
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Mondd el, melyik beszélői szándékot fejezik ki a következő mondatok!

 Szeretek horgászni. 

 Megcsípett egy szúnyog.

 Esténként hűvös van. 

 Fáj a fülem.

 Megtanultam úszni.

 Elkéstem az iskolából.

a)  Alakítsd át az előző kijelentő mondatokat felkiáltóvá! Írd le a mondat utáni vonalra 
őket!

b) Olvasd fel az átalakított mondatokat a megfelelő hanglejtéssel!

 Keresd meg és húzd alá a felkiáltó mondatokat Milne Micimackó című regényének 
részleteiben! 
a) Olvasd fel az aláhúzott mondatokat felkiáltást kifejező hangsúllyal!

– Te vagy az, Tigris? – kérdezte Róbert Gida. – Tudtam, 
hogy megérkeztél.

– Ó, olyan érdekes ez az erdő! – rajongott Tigris. – És mi 
minden van benne! […]

Bementek Kanga házába, és Zsebibaba örömmel 
felkiáltott:

– Jé, Micimackó! – és – Jé, Malacka! – Aztán kétszer is 
mondta: – Nini, Tigris! – Csak mert most látta először. […]

Tigris közelebb jött, könnyedén odatámaszkodott 
Zsebibaba karosszékének támlájára. Aztán hirtelen kilökte a 
nyelvét a szájából … és nagyot nyelt. […]

– No de Tigriském! – mondta Kanga szemrehányóan.
– Lenyelte az orvosságot, lenyelte az orvosságot! – énekelte Zsebibaba boldogan.

b) Másold le azokat a felkiáltó mondatokat, amelyek a következő érzéseket fejezik ki!

 csodálkozás: 

  

 öröm: 

  

 meglepődés: 

  

7. 

8. 
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 Milyen vágyai, óhajai lehetnek a képen látható gyerekeknek? 
a) Fogalmazd meg óhajtó mondatokkal!

b)  Írj le a megalkotott mondatok közül kettőt! Ügyelj a mondatkezdő nagybetűre és a 
mondatvégi írásjelre!

Meseszereplők vágyait, óhajait, kívánságait fogalmaztuk meg. Találd ki, kik ők!

a) Olvasd fel a mondatokat a kívánságot kifejező hanglejtéssel!

b)  Fogalmazzátok meg ismert meseszereplők vágyait! Társaitok pedig találják ki, melyik 
szereplőre gondoltatok!

9. 

10. 

Bár visszaadná a gyémánt félkrajcáromat!

Bárcsak kiállnám a három próbát!

Bárcsak a világ úrnője lehetnék!

Meseszereplők vágyait, óhajait, kívánságait fogalmaztuk meg. Találd ki, kik ők!

Bár visszaadná a gyémánt félkrajcáromat!

Bárcsak át tudnám ugrani ezt az árkot!

  Fogalmazzátok meg ismert meseszereplők vágyait! Társaitok pedig találják ki, melyik 
szereplőre gondoltatok!

Olvasd fel a mondatokat a kívánságot kifejező hanglejtéssel!

Bárcsak kiállnám a három próbát!

Bárcsak a világ úrnője lehetnék!

  Fogalmazzátok meg ismert meseszereplők vágyait! Társaitok pedig találják ki, melyik 
szereplőre gondoltatok!

Olvasd fel a mondatokat a kívánságot kifejező hanglejtéssel!

Bárcsak át tudnám ugrani ezt az árkot!

Bárcsak…Bár…
Bár…

Bárcsak…
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Olvasd el A kóró és a kis madár című mese részletét! Ha tudod, folytasd a mesét!

Egyszer egy kis madár rászállt egy kóróra.
– Kóró, ringass engemet!
De a kóró nem ringatta. A kis madár a kecskéhez 

repült.
– Kecske, rágd meg a kórót!
De a kecske nem rágta meg a kórót. A kis madár 

elrepült, talált egy farkast.
– Farkas, edd meg a kecskét!
De a farkas nem ette meg a kecskét.

  (Arany László nyomán)

a)  Milyen cselekedetekre szólította fel az egyik meseszereplő a másikat? Húzd alá a szö-
vegben!

b)  Olvasd fel a meserészletet! Érzékeltesd a kijelentések és a felszólítások eltérő hang-
lejtését!

A barátod egy érdekes könyvet olvasott. Élménybeszámolója alapján kedvet kaptál a könyv 
elolvasásához. Hogyan kérnéd tőle kölcsön? Válassz a mondatok közül, és húzd alá!

  Kell ez a könyv!
  Szeretném, ha kölcsönadnád a könyvedet!
  Add már kölcsön a könyvedet!
  Légy szíves, add kölcsön a könyved!
  Kérem szépen a könyvedet!

a) Melyik mondatot tartod udvariasabbnak? Indokold meg a választásodat!

b)  Kitörött a ceruzád hegye. Hogyan kérnél segítséget a padtársadtól? Fogalmazz ud va rias 
kéréseket!

Fejezzétek be a megkezdett felszólításokat többféleképpen!
a) Írjatok le egy-egy mondatbefejezést mindegyik mondathoz!

 Meséld el 

 Köszönjétek meg 

 Add ide 

 Moss kezet 

 Figyeljétek meg 

b) Alkossatok egy rövid történetet az a) feladat mondataival!

11. 

12. 

13. 
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Olvasd el a következő mondatokat! 
a) Írd melléjük, melyik milyen szándékot fejez ki!

   A megszelídített állat is lehet veszélyes.  

  Ne nyúlj az állatok ketrecébe!

  Hány éves lehet ez az elefánt?

  Bárcsak nekem is adna egy lufi t a bohóc!

  Hű, de hajlékony ez az akrobata!

b)  Alkoss mondatokat a képről! Fogalmazd meg a gondolataidat különböző szándékot 
kifejező mondatfajtákkal!

Alakítsd át szóban a következő mondatot kérdéssé, felszó-
lítássá, óhajjá, felkiáltássá! Írd le közülük az egyiket!

 A bűvész nyulat varázsolt elő a kalapjából.

Bővítsd fokozatosan a mondatot a zárójelben lévő kérdések segítségével!

 A gyerekek tapsolnak.

(Hogyan?)

(Hol?)

(Mikor?)

a) A leírt mondatok közül melyikből tudjuk meg a legtöbbet? Miért?

b) Próbáljátok meg tovább bővíteni az utolsó mondatot!

14. 

15. 

16. 
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A cirkusz nézőterén a bohócok előadásáról beszélgetett két gyerek, de a zsivajtól csak 
a mondataik eleje hallatszott. Vajon mit mondhattak egymásnak? 

Megint 

Jaj, de 

  

Hű,   

Milyen 

Nini, 

Bárcsak 

De szeretnék    

Vegyetek elő dobókockát, és felváltva dobjatok! Fejezzétek be a mondatot a dobott szám-
hoz tartozó kötőszónak megfelelően! Próbálkozzatok többféle megoldással!

  
 de pedig mert ezért és amikor

Tagold mondatokra függőleges vonalakkal a kö vet ke ző szö-
veget!

Az előadás végén felsorakoztak a porondon a sze rep -
lők a nézők lelkesen tapsoltak körbevezették az állato kat 
is a bohócok mutattak még néhány tré  fás je lenetet végül 
a cirkuszigazgató elköszönt a kö  zönségtől.

a) Másold le helyesen a szöveget!

b) Mondd el, mi előzte meg a leírt eseményt!

17. 

18. 

19. 

Dávid hangosan nevetett, …

De szeretnék    

Vegyetek elő dobókockát, és felváltva dobjatok! Fejezzétek be a mondatot a dobott szám-
hoz tartozó kötőszónak megfelelően! Próbálkozzatok többféle megoldással!

 de pedig mert ezért és amikor de pedig mert ezért és amikor

Dávid hangosan nevetett, …

Álljatok körbe! Az egyik gyerek kezdjen el egy mondatot, a jobb oldalán álló társa pedig 
fejezze be! Majd ő kezdjen el egy új mondatot, amelyet a tőle jobbra álló gyerek fejezzen 
be! Így haladjatok, amíg körbe nem értek!

a cirkuszigazgató elköszönt a kö  zönségtől.

a) Másold le helyesen a szöveget!

b) Mondd el, mi előzte meg a leírt eseményt!
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Álljatok körbe! Az egyik gyerek kezdjen el egy mondatot, a jobb oldalán álló társa pedig 
fejezze be! Majd ő kezdjen el egy új mondatot, amelyet a tőle jobbra álló gyerek fejezzen 
be! Így haladjatok, amíg körbe nem értek!
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Közmondások, szólások

Pótoljátok a hiányzó állatneveket a közmondásokban! Segítenek a képek.

 Vak __________________ is talál szemet. 

 Egy __________________ nem csinál nyarat. 

 Sokat akar a __________________ , de nem bírja a farka. 

 Jobb ma egy ________________ , mint holnap egy ________________ ! 

a)  Értelmezzétek a kiegészített közmondásokat! Melyik közmondáshoz melyik magyará-
zat tartozik? Írjátok a mondat utáni négyzetbe a megfelelő betűt!

 A Egyetlen ember nem elegendő ahhoz, hogy változás, javulás következzék be.
 B Többre vállalkozik, mint amennyire az erejéből telik.
 C Többet ér a biztos kevés a bizonytalan soknál.
 D Olykor az ügyetlen ember is rátalál a helyes megoldásra.

b)  Olvasd el A halász és a kis hal című mesét! Melyik kiegészített közmondás fejezi ki leg-
találóbban a történet lényegét? Írd a szöveg alatti vonalra! Indokold a választásodat!

A halász már kora reggel kihajózott a nyílt vízre és kivetette há-
lóit. Türelmesen várta a zsákmányt, de a máskor oly bőséges fogás 
elmaradt. Valahányszor felhúzta a hálókat, mindig üresek voltak, 
egyetlen halat sem sikerült fognia.

A halász úgy döntött, hogy a kikötőbe kormányozza a hajót, 
mielőtt leszáll az est. Bevonta a hálókat, és legnagyobb meglepe-
tésére az egyikben egy apró hal fi cánkolt. Kivette a hálóból, mire 
a hal megszólalt:

– Kérlek, engedj vissza a tengerbe! Magad is láthatod, milyen 
kicsi vagyok! Ha visszadobsz, nagyra növök, és ha jövőre újra ki-
fogsz, jóllakhatsz velem!

– Szó sem lehet róla! – válaszolta a halász. A biztos zsákmányról nem mondok le a 
bizonytalan kedvéért!

(Ezópusz, fordította: dr. Horváth Gábor)

c) Alkossatok olyan szövegeket, amelyekbe beleillik a fenti közmondások valamelyike!

1. 
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A következő képek egy-egy szólás szó szerinti jelentését ábrázolják. 
a) Írd a képek alá a megfelelő szólásokat! Segítségül megadtuk a szólások jelentését.

b) Kösd össze a szólást a jelentésével!

 Szöget üt a fejébe.    elcsodálkozik

 Eltörött a mécses.    elgondolkozik

 Leesik az álla.    elpityeredett

c)  Válassz ki egyet a b) feladat szólásai közül! Készíts olyan rajzot, amely a szó szerinti 
értelmét ábrázolja! Készíts egy másik rajzot, amely a jelentését mutatja be!

Figyeld meg, hogyan lehet kifejezni azt, hogy valaki éhes!
    

a)  Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok 
sorszámát a szó utáni vonalra!

        __________________    __________________

 1. Okos, mint a tavalyi kos. 2. A bolondját járatja vele. 3. Az orránál fogva vezeti.
 4. Káposztalé van a fejében. 5. Lóvá teszi.  6. Nincs sütnivalója.

b) Helyettesítsd a szöveg kiemelt szavait egy-egy odaillő szólással!

Éhes volt a farkas, ezért odalopakodott a kecskék házához. Amikor elment otthonról 
az öreg kecske, bekopogott a házba. A gidák buták voltak, és kinyitották az ajtót. Elcso-
dálkoztak, amikor meglátták a farkast. Rögtön rájöttek, hogy becsapta őket. 

2. 

3. 

Játsszátok el, hogyan viselkedik az, aki
hegyezi a fülét, lógatja az orrát, szedi az irháját!

 Helyettesítsd a szöveg kiemelt szavait egy-egy odaillő szólással!

Éhes volt a farkas, ezért odalopakodott a kecskék házához. Amikor elment otthonról 
az öreg kecske, bekopogott a házba. A gidák buták voltak, és kinyitották az ajtót. buták voltak, és kinyitották az ajtót. buták Elcso-
dálkoztak, amikor meglátták a farkast. Rögtön rájöttek, hogy becsapta őket. 
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Játsszátok el, hogyan viselkedik az, aki
hegyezi a fülét, lógatja az orrát, szedi az irháját!

éhes

becsapja

 1. Okos, mint a tavalyi kos. 2. A bolondját járatja vele. 3. Az orránál fogva vezeti.
 4. Káposztalé van a fejében. 5. Lóvá teszi.  6. Nincs sütnivalója.

 Helyettesítsd a szöveg kiemelt szavait egy-egy odaillő szólással! Helyettesítsd a szöveg kiemelt szavait egy-egy odaillő szólással!

 1. Okos, mint a tavalyi kos. 2. A bolondját járatja vele. 3. Az orránál fogva vezeti.
 4. Káposztalé van a fejében. 5. Lóvá teszi.  6. Nincs sütnivalója.

b) Helyettesítsd a szöveg kiemelt szavait egy-egy odaillő szólással!b) Helyettesítsd a szöveg kiemelt szavait egy-egy odaillő szólással!

buta

 1. Okos, mint a tavalyi kos. 2. A bolondját járatja vele. 3. Az orránál fogva vezeti.
 4. Káposztalé van a fejében. 5. Lóvá teszi.  6. Nincs sütnivalója.

 Helyettesítsd a szöveg kiemelt szavait egy-egy odaillő szólással! Helyettesítsd a szöveg kiemelt szavait egy-egy odaillő szólással!

 1. Okos, mint a tavalyi kos. 2. A bolondját járatja vele. 3. Az orránál fogva vezeti.
 4. Káposztalé van a fejében. 5. Lóvá teszi.  6. Nincs sütnivalója.

 Helyettesítsd a szöveg kiemelt szavait egy-egy odaillő szólással! Helyettesítsd a szöveg kiemelt szavait egy-egy odaillő szólással!

Delet harangoznak a gyomrában.

c)  Válassz ki egyet a b) feladat szólásai közül! Készíts olyan rajzot, amely a szó szerinti 
értelmét ábrázolja! Készíts egy másik rajzot, amely a jelentését mutatja be!

feladat szólásai közül! Készíts olyan rajzot, amely a szó szerinti 
értelmét ábrázolja! Készíts egy másik rajzot, amely a jelentését mutatja be!

Majd kilyukad a gyomra.

        __________________    __________________        __________________    __________________        __________________    __________________buta

Kopog a szeme az éhségtől.

Figyeld meg, hogyan lehet kifejezni azt, hogy valaki éhes!3. Figyeld meg, hogyan lehet kifejezni azt, hogy valaki éhes!
    

Delet harangoznak a gyomrában.

Figyeld meg, hogyan lehet kifejezni azt, hogy valaki éhes!

        __________________    __________________

sorszámát a szó utáni vonalra!sorszámát a szó utáni vonalra!

        __________________    __________________

sorszámát a szó utáni vonalra!sorszámát a szó utáni vonalra!

        __________________    __________________becsapja        __________________    __________________        __________________    __________________

sorszámát a szó utáni vonalra!sorszámát a szó utáni vonalra!sorszámát a szó utáni vonalra!sorszámát a szó utáni vonalra!
  Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok 
sorszámát a szó utáni vonalra!

a)  Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok 
sorszámát a szó utáni vonalra!

  Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok 
sorszámát a szó utáni vonalra!

  Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok 
sorszámát a szó utáni vonalra!

  Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok 

        __________________    __________________

  Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok 

Kopog a szeme az éhségtől.

Az éhkoppot nyeli.

feladat szólásai közül! Készíts olyan rajzot, amely a szó szerinti 
értelmét ábrázolja! Készíts egy másik rajzot, amely a jelentését mutatja be!

feladat szólásai közül! Készíts olyan rajzot, amely a szó szerinti 
értelmét ábrázolja! Készíts egy másik rajzot, amely a jelentését mutatja be!

feladat szólásai közül! Készíts olyan rajzot, amely a szó szerinti feladat szólásai közül! Készíts olyan rajzot, amely a szó szerinti 
értelmét ábrázolja! Készíts egy másik rajzot, amely a jelentését mutatja be!

Figyeld meg, hogyan lehet kifejezni azt, hogy valaki éhes!Figyeld meg, hogyan lehet kifejezni azt, hogy valaki éhes!

  Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok   Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok   Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok 

Figyeld meg, hogyan lehet kifejezni azt, hogy valaki éhes!

éhes

  Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok   Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok   Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok   Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok   Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok   Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok   Melyik szólásokkal tudnátok kifejezni az alábbi szavak jelentését? Írjátok a mondatok 

Majd kilyukad a gyomra.

Az éhkoppot nyeli.

sír: hallgat: megszidja:
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Szövegalkotás lépésről lépésre

Csukástó
(részlet)

Egyszer régen, amikor még
több volt a hal, mint a horgász,
és nem volt a folyók mentén
ekkora nagy sürgés-forgás,
élt a kicsi csíki Oltban
élt egy csuka, hasonlót még
én sem tudnék kitalálni,
hogyha horgászember volnék.
Nem is élt, de uralkodott.
Ő volt a halak királya:
se hálónak, se horognak
nem volt hozzá bátorsága.
(Kányádi Sándor)
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A mondatok tartalmi kapcsolata

Olvasd el a következő mondatpárokat! 
a)  Húzd alá azokat, amelyek tartalma kap cso ló dik egymáshoz!

 Petra szomjas. Kér egy pohár vizet.
Éva lázas. Hirtelen zajt hallottam.
Elővettem egy ecsetet. Festek egy őszi ké pet.
Csöpög a csap. Meglocsolom a virágokat. 
Holnap kirándulni megyünk. Busszal uta zunk. 
 Hatalmas felhők gyülekeznek az égen. Már zu hog 
is az eső.

b)  Fogalmazd át az alá nem húzott mondatpárokat úgy, hogy tartalmi kapcsolat legyen 
közöttük!

Kösd össze a tartalmilag kapcsolódó mondatokat!

Olvasd el a mondatokat! Egészítsd ki őket egy-egy kapcsolódó mondattal!

a) Itt van az ősz. 

 Gergő futott a leggyorsabban. 

 Színes leveleket gyűjtöttem. 

 Tegnap ajándékot kaptam. 

b) Csuromvizesen értem haza.

   A tanító néni megdicsért.

Vettem egy liter tejet.

 A váza leesett és összetört.

1. 

2. 

3. 

A fi úk kitartóan edzettek.

b)  Fogalmazd át az alá nem húzott mondatpárokat úgy, hogy tartalmi kapcsolat legyen 
közöttük!

Zsófi  szívesen kertészkedik.

Kösd össze a tartalmilag kapcsolódó mondatokat!2. 

A szőlőskertben megérett a szőlő.

A fi úk kitartóan edzettek.

Születésnapomra egy könyvet kaptam.

 Gergő futott a leggyorsabban. 

Zsófi  szívesen kertészkedik.

A szőlőskertben megérett a szőlő.

a) Itt van az ősz. 

 Gergő futott a leggyorsabban. 

Olvasd el a mondatokat! Egészítsd ki őket egy-egy kapcsolódó mondattal!3. 

Születésnapomra egy könyvet kaptam.

A ház elé tulipánhagymákat ültet.

  Fogalmazd át az alá nem húzott mondatpárokat úgy, hogy tartalmi kapcsolat legyen   Fogalmazd át az alá nem húzott mondatpárokat úgy, hogy tartalmi kapcsolat legyen 

Érdekes történetek vannak benne.

Kösd össze a tartalmilag kapcsolódó mondatokat!

Meg is nyerték hétvégén a focikupát.

A ház elé tulipánhagymákat ültet.

Holnap kezdődik a szüret.

Olvasd el a mondatokat! Egészítsd ki őket egy-egy kapcsolódó mondattal!

Születésnapomra egy könyvet kaptam.

A szőlőskertben megérett a szőlő.

Születésnapomra egy könyvet kaptam.

A szőlőskertben megérett a szőlő.

Érdekes történetek vannak benne.

Meg is nyerték hétvégén a focikupát.

Olvasd el a mondatokat! Egészítsd ki őket egy-egy kapcsolódó mondattal!Olvasd el a mondatokat! Egészítsd ki őket egy-egy kapcsolódó mondattal!Olvasd el a mondatokat! Egészítsd ki őket egy-egy kapcsolódó mondattal!

Holnap kezdődik a szüret.
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Pótold az eseménysor hiányzó mondatát! Ügyelj arra, hogy a mondatok mindig kapcso-
lódjanak egymáshoz!

a) Az egyik reggel bizony elaludtam. 

 Éppen nyolc óra volt, amikor beléptem az osztályba.

b) Peti az úttest másik oldalán észrevette a barátját. 

 Egy autó csikorgó fékezéssel állt meg a rémült gyerek előtt.

Figyeljétek meg a következő mondatpárokat! 
a) Beszéljétek meg, hogy van-e kapcsolat közöttük!

b)  Húzzátok alá az első mondatban azt a szót, amelyikre a második mondatban ki emelt 
szó vonatkozik!

Bővítsétek a második mondatot olyan szóval, amelyik kapcsolatot teremt a két mondat 
között! Dolgozzatok az előző feladathoz hasonlóan! Írjátok le a bővített mondatot!

Kaptam egy új kerékpárt. Iskolába mentem.

Szombat délelőtt múzeumban voltam. Gyakran járok.

Megnyertem a mesemondó versenyt. Megdicsértek.

Gesztenyét gyűjtöttünk a parkban. Bábut készítünk.

4. 

5. 

6. 

Egy szép erdei tisztásra értünk. Ott futballoztunk az új labdával.

 Egy autó csikorgó fékezéssel állt meg a rémült gyerek előtt.

Kedves madarunk a gólya. Ősszel ő is melegebb vidékre költözik.

A kertben nagy gödröket ástunk. Ezekbe ültetjük majd a facsemetéket.

Figyeljétek meg a következő mondatpárokat! 
a) Beszéljétek meg, hogy van-e kapcsolat közöttük!

5. 

Egy szép erdei tisztásra értünk. Ott futballoztunk az új labdával.

Anyukámnak tegnap volt a születésnapja. Vettem neki egy csokor rózsát.

A kertben nagy gödröket ástunk. Ezekbe ültetjük majd a facsemetéket.

Négykor találkozom a barátommal. Edzésre megyek vele.

között! Dolgozzatok az előző feladathoz hasonlóan! Írjátok le a bővített mondatot!
6. 

Kedves madarunk a gólya. Ősszel ő is melegebb vidékre költözik.

Anyukámnak tegnap volt a születésnapja. Vettem neki egy csokor rózsát.

Bővítsétek a második mondatot olyan szóval, amelyik kapcsolatot teremt a két mondat 
között! Dolgozzatok az előző feladathoz hasonlóan! Írjátok le a bővített mondatot!

6. 

b)  Húzzátok alá az első mondatban azt a szót, amelyikre a második mondatban ki emelt 
szó vonatkozik!

Négykor találkozom a barátommal. Edzésre megyek vele.
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Alkoss az összetartozó képekről egymáshoz kapcsolódó mondatokat! Írd le őket!

Mondj mindegyik szópárral két összefüggő mondatot!

       

7. 

8. 

A játékvezető vegyen a kezébe egy tárgyat (szivacsot, vonalzót, krétát, könyvet stb.), és 
mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
egy újabb mondatot, de ne ismételje az előzőekben elhangzottakat! Ügyeljetek arra, hogy 
mondataitok változatosak legyenek!

28

mondataitok változatosak legyenek!

elmondja – hallgatjaszületésnap – kedveskedik

kapta – olvasta

gurult – dobták

Mondj mindegyik szópárral két összefüggő mondatot!8. 

              születésnap – kedveskedik

verseny – győzött

mondataitok változatosak legyenek!

kapta – olvasta

gurult – dobták

mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
egy újabb mondatot, de ne ismételje az előzőekben elhangzottakat! Ügyeljetek arra, hogy 
mondataitok változatosak legyenek!

mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
A játékvezető vegyen a kezébe egy tárgyat (szivacsot, vonalzót, krétát, könyvet stb.), és 
mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 

verseny – győzött

gyűjti – telik

Mondj mindegyik szópárral két összefüggő mondatot!Mondj mindegyik szópárral két összefüggő mondatot!

kiállt – sírt

elmondja – hallgatja

falevél – szél

mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
egy újabb mondatot, de ne ismételje az előzőekben elhangzottakat! Ügyeljetek arra, hogy 
mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
A játékvezető vegyen a kezébe egy tárgyat (szivacsot, vonalzót, krétát, könyvet stb.), és 
mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 

gyűjti – telik

kiállt – sírt

mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
egy újabb mondatot, de ne ismételje az előzőekben elhangzottakat! Ügyeljetek arra, hogy 
mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
egy újabb mondatot, de ne ismételje az előzőekben elhangzottakat! Ügyeljetek arra, hogy 
mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
egy újabb mondatot, de ne ismételje az előzőekben elhangzottakat! Ügyeljetek arra, hogy 
mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
A játékvezető vegyen a kezébe egy tárgyat (szivacsot, vonalzót, krétát, könyvet stb.), és 
mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
A játékvezető vegyen a kezébe egy tárgyat (szivacsot, vonalzót, krétát, könyvet stb.), és 
mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 
A játékvezető vegyen a kezébe egy tárgyat (szivacsot, vonalzót, krétát, könyvet stb.), és 
mondjon róla egy mondatot! Ezután adja tovább a tárgyat! Aki megkapja, mondjon róla 

falevél – szél

a)

c)

b)

d)
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Mondatokból szöveg

Figyeld meg a képsort! Ennek megfelelően állítsd sorrendbe a mondatokat!

 Gyorsan felöltözik.

 Tamás minden reggel fél hétkor ébred.

 Reggeli után megmossa a fogát, és elindul az iskolába.

 Kinyitja az ablakot, hogy friss levegővel teljen meg a szoba.

 Néhány perces reggeli tornával kezdi a napot.

 Az asztalhoz ül, ahol már várja a ropogós rozskenyér és a gőzölgő kakaó.

 Alaposan megmosakszik.

a) Olvassátok fel egymásnak a mondatok rendezésével kialakult szöveget!

b) Mondd el, te hogyan készülődsz reggelente!

Egészítsétek ki szöveggé a megkezdett mondatokat! Segít a kép.

Tímea hazafelé ment az iskolából, és 

Látta, hogy 

Megállt a járda szélén és türelmesen várakozott. 

A jelzőlámpa zöldre váltott, ezért 

A túloldalon Jutka várta, aki 

1. 

2. 
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A szöveg egymással összefüggő mondatokból épül fel. Minden mondat valami újat közöl 
a témáról. Ez alapján melyik mondatcsoport tekinthető szövegnek? Keretezd be! Indokold 
a választásodat!

  Beköszöntött az ősz. Szépen süt a nap. Megérett 
a szőlő. A mustból bor lesz. A seregélyek szí vesen 
csemegéznek a szőlőskertekben.

  A szőlőskertekben megkezdődött a szüret. A le  -
szedett szőlőt ledarálják, majd kipréselik. Az íz le-
tes mustot hordókba töltik. A szőlőlé lassan forrni 
kezd, és bor lesz belőle.

  A megérett szőlőt ősszel leszedik. A szőlőskertek-
ben októberben véget ér a szüret. A faluban szüre-
ti mulatságot rendeznek. Minden évben a fi atalok 
színes népviseletbe öltöznek, és végigvonulnak az 
utcákon.

Hogyan kapcsolódnak egymáshoz tartalmilag a mondatok? Jelöld számozással!

Egészítsd ki az alábbi szöveget a kép alapján! Ügyelj, hogy összefüggő legyen!

Láttál már ?

A szél erejét kihasználva 

.

Milyen  repül!

Az iskolánkban is hagyománya van a 

_______________________________________________.

Tavaly én lettem !

Jövőre újra .

3. 

4. 

5. 

  A felnőttek csodálták a színes 
égi forgatagot.

ti mulatságot rendeznek. Minden évben a fi atalok 
színes népviseletbe öltöznek, és végigvonulnak az 
utcákon.

Hogyan kapcsolódnak egymáshoz tartalmilag a mondatok? Jelöld számozással!4. 

  Sok gyerek vonult ki a szabad-
ba a sárkányröptető versenyre.

  A felnőttek csodálták a színes 
égi forgatagot.

Egészítsd ki az alábbi szöveget a kép alapján! Ügyelj, hogy összefüggő legyen!

Láttál már 

A szél erejét kihasználva 

5. 

  Sok gyerek vonult ki a szabad-
ba a sárkányröptető versenyre.

  Mindenki igyekezett a legmaga-
sabbra röptetni a sárkányát.

Hogyan kapcsolódnak egymáshoz tartalmilag a mondatok? Jelöld számozással!

ti mulatságot rendeznek. Minden évben a fi atalok 
színes népviseletbe öltöznek, és végigvonulnak az 

Hogyan kapcsolódnak egymáshoz tartalmilag a mondatok? Jelöld számozással!

  Végül András sárkánya röppent 
a legmagasabbra.

Egészítsd ki az alábbi szöveget a kép alapján! Ügyelj, hogy összefüggő legyen!

A felnőttek csodálták a színes 

Sok gyerek vonult ki a szabad-
ba a sárkányröptető versenyre.

  Mindenki igyekezett a legmaga-
sabbra röptetni a sárkányát.

Egészítsd ki az alábbi szöveget a kép alapján! Ügyelj, hogy összefüggő legyen!

?

Egészítsd ki az alábbi szöveget a kép alapján! Ügyelj, hogy összefüggő legyen!Egészítsd ki az alábbi szöveget a kép alapján! Ügyelj, hogy összefüggő legyen!

  Végül András sárkánya röppent 
a legmagasabbra.
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Olvasd el a mondatokat! Húzd alá azokat, amelyek témája kapcsolódik az első, kiemelt 
mon  dathoz! 

Az elmúlt nyár emlékezetes marad számomra. A város felett besötétült az ég. Elkez-
dett esni az eső. Megtanultam úszni. Most már nem félek a víztől. Esőcseppek kopogtak 
a lehullott faleveleken. Szívesen megyek uszodába. Hamarosan hatalmas tócsák lettek.

a) Olvasd fel az aláhúzott mondatokat!

b)  Indokold meg, lehet-e szövegnek nevezni azokat a mondatokat, amelyeket nem húz tál 
alá! Miért?

Nézzétek meg a képet! Mi történhetett Zsófi éknál?

a)  Alkossatok összefüggő mondatokat a megadott szavak felhasználásával! Soronként dol-
gozzatok!

b) Alkossatok rövid történetet a megalkotott mondatok felhasználásával!

6. 

7. 

Folytassátok a megkezdett mesét úgy, hogy mindenki egy-egy mondattal fűzze tovább 
a történetet!
Egyszer egy medvebocs úgy gondolta, ideje felfedeznie a világot…
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a történetet!
Egyszer egy medvebocs úgy gondolta, ideje felfedeznie a világot…

várta megérkeztek leültek

égett elfújta megkínálta

gratuláltak

a)  Alkossatok összefüggő mondatokat a megadott szavak felhasználásával! Soronként dol-
gozzatok!

várta

átadták

 Alkossatok összefüggő mondatokat a megadott szavak felhasználásával! Soronként dol-

megérkeztek

 Alkossatok összefüggő mondatokat a megadott szavak felhasználásával! Soronként dol-

örült

 Alkossatok összefüggő mondatokat a megadott szavak felhasználásával! Soronként dol-

leültek

 Alkossatok összefüggő mondatokat a megadott szavak felhasználásával! Soronként dol-

játszottak

a történetet!

égett

gratuláltak

Folytassátok a megkezdett mesét úgy, hogy mindenki egy-egy mondattal fűzze tovább 
a történetet!

b) Alkossatok rövid történetet a megalkotott mondatok felhasználásával!

játszottak nevettek

elfújta

átadták

Folytassátok a megkezdett mesét úgy, hogy mindenki egy-egy mondattal fűzze tovább 

 Alkossatok rövid történetet a megalkotott mondatok felhasználásával!

Folytassátok a megkezdett mesét úgy, hogy mindenki egy-egy mondattal fűzze tovább 

 Alkossatok rövid történetet a megalkotott mondatok felhasználásával!

Folytassátok a megkezdett mesét úgy, hogy mindenki egy-egy mondattal fűzze tovább 

 Alkossatok rövid történetet a megalkotott mondatok felhasználásával!

Folytassátok a megkezdett mesét úgy, hogy mindenki egy-egy mondattal fűzze tovább 

 Alkossatok rövid történetet a megalkotott mondatok felhasználásával!

nevettek elbúcsúztak

megkínálta

örült

Folytassátok a megkezdett mesét úgy, hogy mindenki egy-egy mondattal fűzze tovább 

 Alkossatok rövid történetet a megalkotott mondatok felhasználásával!

Folytassátok a megkezdett mesét úgy, hogy mindenki egy-egy mondattal fűzze tovább 

 Alkossatok rövid történetet a megalkotott mondatok felhasználásával!

Folytassátok a megkezdett mesét úgy, hogy mindenki egy-egy mondattal fűzze tovább 

 Alkossatok rövid történetet a megalkotott mondatok felhasználásával!

Folytassátok a megkezdett mesét úgy, hogy mindenki egy-egy mondattal fűzze tovább 

 Alkossatok rövid történetet a megalkotott mondatok felhasználásával!

elbúcsúztak
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Lényeges vagy lényegtelen?

Olvassátok el a három szöveget! Harmadikos tanulók írták őket ugyanarról a rajzóráról. 
Mondjátok el a véleményeteket a szövegekről! Melyiket tartjátok a leg jobbnak? Indokoljá-
tok meg, miért!

A)   Megkezdődött a rajzóra. Mindenki tintát és pa pírt 
készített maga elé. Lecsavartuk a tintásüveg kupak ját. 
Pár csepp tintát csepegtettünk a pa pí runkra. Zsolti 
tőlem kért tintát, mert neki nem volt. A lapo kat gon-
dosan félbehajtva letettük a pa dunkra. Néhány percet 
várakoznunk kellett. Közben az olva sókönyv képeit 
nézegettem. Kis idő múlva szét nyithattuk a lapokat. 
Mindenki elcsodálkozott, hogy milyen mókás ábrák 
ala kultak ki. Az enyém egy denevérre hasonlított. Még 
az ujjam hegye is tintás lett. Mennyit ne vettünk! Igen-
igen örültünk az új játéknak.

B)   A papírokra tintát csepegtettünk, és kettéhaj tot tuk 
őket. Rövid idő múlva jót nevettünk a fur  csa ké peken.

C)   Egy kis tintát csepegtettünk a papírunkra. Aztán 
félbe hajtva letettük a padunkra. Néhány perc múl va 
megszólalt a tanító néni.

 – Kész! Kinyithatjátok!
 Mi izgatottan hajtottuk szét a papírosokat.
 – Nini, micsoda pók!
 – Az enyém meg egy bohóc!
 Nagy volt a nevetés.

a)  Tedd zárójelbe az A) szöveg témához nem kapcsolódó, 
lényegtelen gondolatait! Olvasd el a szöveget a zárójelbe 
tett mondatok kihagyásával!

b)  Melyik lényeges gondolat maradt ki a B) jelű szövegből? Fogalmazd meg a hi ányzó 
mondatot!

1. 
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Nézd meg a képsort, és olvasd el az alatta lévő mondatokat!

Ákos új biciklire vágyott. Mindennap megjelent az áruház kirakata előtt, és só-
vá rogva nézte a gyönyörű kerékpárt. Ákost az édesapja tanította meg kerék pározni. 
Eleinte egy hosszú botot dugott az ülés mögé, és így segítette őt az egyen súlyozásban. 
Néhány nap múlva a fi ú már bátran kerekezett egyedül is új biciklijén.

a) Egy lényeges gondolat kimaradt a képsorról szóló szövegből. Melyik az? 

b)  Válaszd ki azt a képet, amelyikhez nem kapcsolódik mondat! Fogalmazd meg a hiány-
zó mondatot önállóan! Honnan hiányzik ez a mondat? Jelöld csillaggal (*) a helyét a 
szövegben!

Olvasd el a következő szöveget! 

Szombaton meglátogattuk a macikat a veres-
egyhá zi Medveotthonban. Autóval mentünk, én 
a hát só ülésen ültem. Az út nagyon sá ros volt, de 
nem akadtunk el. A medvék egy hatalmas, beke-
rített te rületen élnek. Szabadon mozoghatnak, 
sőt egy kis tóban még fü röd hetnek is. A legtöbb 
mackó a kerí tés közelében tartózkodik, és várja a 
látoga tó kat, akik mindenféle fi nomsággal kényez-
tetik őket. Mi almát és sárgarépát is vittünk ne-
kik. Az almát én vá sároltam a zöldségesnél.

a) Tedd zárójelbe a témához szerinted nem kapcsolódó, lényegtelen gondolatokat! 

b)  Olvasd el a szöveget úgy, hogy a zárójelbe tett mondatokat kihagyod! Beszéljétek meg, 
miért lehet elhagyni a zárójeles mondatokat!

2. 

3. 
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Mi a véleményed erről a szövegről?

A közeli gazdaságban az idén is meg hir-
det ték a „Szedd magad!” akciót. 

Tegnap mi is elmentünk a családdal almát 
szedni. Apu felmászott a fára. Én ügyesen 
kezd tem leszedni. Hazavittük és leraktuk a 
pin   cébe. Milyen jó lesz majd a télen aprán-
ként elfo gyasztani!

a) Javítsd ki a hibás mondatokat!

b) Olvasd fel a kijavított szöveget!

Vajon hogyan szabadult meg a veréb a macskától? Alkoss a képsorról egy történetet a meg-
adott szavak, kifejezések felhasználásával! Ügyelj, hogy minden lényeges gondolatot tar-
talmazzon a fogalmazásod!

4. 

5. 

Alakítsatok csoportokat! Az egyik csoport hang nélkül, némajátékkal mutasson be egy 
jelenetet! A másik csoport pedig „hangosítsa ki” ezt a jelenetet, vagyis adja elő élőszóban! 
Választhattok a következő ötletekből is.

 Nem találod a ceruzádat.  Megsérülsz a focimeccsen.
 Ajándékba kapsz egy cicát.  Új kabátot vásároltok.
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 Nem találod a ceruzádat.  Megsérülsz a focimeccsen.
 Ajándékba kapsz egy cicát.  Új kabátot vásároltok.

csipegetett, észrevette, lopakodott, fente a fogát, rávetette magát, 
könyörgött, megígérte, hitt neki, elengedte, felröppent, pórul járt

Alakítsatok csoportokat! Az egyik csoport hang nélkül, némajátékkal mutasson be egy 
jelenetet! A másik csoport pedig „hangosítsa ki” ezt a jelenetet, vagyis adja elő élőszóban! 
Választhattok a következő ötletekből is.

Alakítsatok csoportokat! Az egyik csoport hang nélkül, némajátékkal mutasson be egy 
jelenetet! A másik csoport pedig „hangosítsa ki” ezt a jelenetet, vagyis adja elő élőszóban! 
Választhattok a következő ötletekből is.

csipegetett, észrevette, lopakodott, fente a fogát, rávetette magát, 
könyörgött, megígérte, hitt neki, elengedte, felröppent, pórul járt

OH_MNY03MB_szovegalkotas_3_mf.indd   34OH_MNY03MB_szovegalkotas_3_mf.indd   34 2022. 03. 28.   10:472022. 03. 28.   10:47



35

Az események előzménye és következménye

Figyeld meg a képeket!
a)  Mondd el, majd rajzold le, hogy várhatóan mi történik a hóemberrel! Magyarázd meg, 

hogy a változás minek a következménye!

b)  Mondd el, majd rajzold le, hogy mi előzte meg a képen látható eseményt!

Állíts össze három mondatot a kódok segítségével!
a) Írd le a megalkotott mondatokat a megfelelő kifejezés mellé!

A B C D

1 a ág felmászott alatta

2 lepottyant Balázs letört földre

3 fára egy száraz fi ú

 Előzmény: 

 Esemény: 

 Következmény: 

b)  Találj ki egy történetet a mondatok alapján! 

1. 

2. 

Előzmény

Következmény

 A1    D3    A2    A1    D2
B2    C1    A1    A3
B3    C3    B1    C2    D1
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Írj mindegyik képről egy-egy mondatot az alábbiaknak megfelelően!

Előzmény: 

Esemény: 

Következmény: 

Olvasd el a szöveget! 

Képzeljétek, Palkó nem szeretett fogat mosni. Ha az édesanyja rászólt, durcásan lök-
te félre a fogkefét. Így ment ez hónapokon át. 

Egyszer csak elkezdett fájni a fi ú foga. Hiába borogatták, nem használt semmit. 
Sajnos itt már csak a fogorvos segíthet! 

Palkó izgatottan várakozott a rendelőben, és remegve ült a fogorvosi székbe. Még 
a könnye is kicsordult, amikor a doktor bácsi kihúzta a fogát. Meg is fogadta, hogy ezen-
túl rendszeresen ápolja a fogait. 

a)  Számozd meg a képeket aszerint, hogy a szöveg írója milyen sorrendben számolt be 
a Palkóval történt eseményről!

b)  Fogalmazd meg a szöveg alapján egy-egy mondattal az előzményt, az eseményt és 
a következményt! A mondatokat írd a megfelelő kép alá!

3. 

4. 
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Számozással állítsd sorrendbe a képeket: 1. előzmény, 2. esemény, 3. következmény!

 boldog fi ú alapos felkészülés izgalmas verseny
 csillogó érem rendszeres edzés lendületes futás

a) Alkoss a képekről mondatokat a megadott szószerkezetekkel!

b) Alkossatok szöveget a leírt mondatok felhasználásával!

c)  Olvassátok el a következő szöveget! Mondjátok el, hogy az írója milyen sor rend ben szá-
molt be az eseményekről!

Az izgalmas verseny

Szinte futótűzként terjedt a hír, mindenki róla beszélt a suliban. 
– Hallottad? Faragó Laci megnyerte a futóversenyt! – újságolták egymásnak a gye  -

rekek. – Oklevelet kapott, és aranyérmet akasztottak a nyakába.
Természetesen a győzelmet alapos felkészülés, rendszeres edzés előzte meg. 
A versenyen lendületes futással sikerült megelőznie a társait, és így elsőként ért a célba.

d) Szerintetek mitől lett érdekesebb ez a szöveg? Beszéljétek meg!

5. 

A játékvezető helyezze el a táblán az általa kiválasztott szavakat (vagy képeket). Figyeljé-
tek meg őket alaposan, majd a megadott jelre csukjátok be a szemeteket! Ekkor a játék-
vezető meg változtat valamit (fölcserél, esetleg elvesz egy-két szót vagy képet) a táblán. 
Figyeljétek meg és mondjátok el, hogy mi változott!

rekek. – Oklevelet kapott, és aranyérmet akasztottak a nyakába.
Természetesen a győzelmet alapos felkészülés, rendszeres edzés előzte meg. 
A versenyen lendületes futással sikerült megelőznie a társait, és így elsőként ért a célba.

d) Szerintetek mitől lett érdekesebb ez a szöveg? Beszéljétek meg!
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Az események sorrendje

Melyik ismert mese eseményeit ábrázolják a rajzok?
a) Állítsátok össze az állatmese eseményeit a képek sorba rendezésével! 

b)  A padtársaddal felváltva meséljétek el a mesét a számozással sorrendbe állított képek 
segítségével!

Figyeld meg a mesékből vett mondatokat! Melyik esemény történt előbb, melyik ké sőbb? 
Jelöld számozással a sorrendet!

a)  A hangya ráült az ágra és megmenekült.

 A galamb ágat dobott a patakban vergődő hangyának.

b)  A legtisztább szívű és a legbecsületesebb fi út fogadta fi ává.

 Egy bölcs és igazságos királynak nem volt gyermeke.

c)  Harmadnapra egy falu határába értem.

Segítettem egy varjún, egy halacskán és egy öregemberen.

De sok kalandom volt útközben!

Nézzétek meg fi gyelmesen a képet! 
a) Számozzátok meg a szavakat a történés szerin ti sorrendben!

éheznek   örültünk   

észrevettük      készítettünk    

 leszálltak  röpködtek   

fi gyeltük     csipegették    

szórtunk bele  elhelyeztük

b) Mondjátok el az eseményt a szavak és a kép segítségével! 

1. 

2. 

3. 
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 Számozd meg a mondatokat az események sor rendjében! Vitassátok meg a megoldást!

Mind a kettő magának akarta.  A giliszta kettészakadt.

A csibék felborultak. Találtak egy hosszú gilisztát.

Két csibe sétált az úton. Húzták, húzták kétfelé.

Végül mindegyiknek csak fél giliszta jutott.

a)  Rajzold meg a hiányzó képet a történet hez! Írd a mondatok sorszámát a megfelelő kép alá!

    

b)  Mondjátok el a mesét úgy, mintha óvo dá sok hallgatnák! Mesemondás köz ben hasz-
náljatok mesékre jellemző kifeje zé se ket! 

Pl.:  Egyszer volt, hol nem volt…, ment, men de gélt két kiscsibe…, korgott a gyom ruk az 
éh ségtől… 

Olvasd el A hangya és a galamb című mesét! Számozással állítsd sorrendbe a képeket az 
eseményeknek megfelelően!

A hangya lement a patakhoz, hogy a szomjúságát csillapítsa. Jött egy hullám, el so dorta, 
s majdnem el is merítette. A galamb ágat vitt a csőrében, meglátta, hogy merül a hangya, 
s ledobta az ágat neki a patakba. A hangya ráült az ágra s meg me nekült.

Nemsokára jött egy vadász, és madárfogó hálót vetett a galambra. Már készült is a háló-
ját összecsapni, de a hangya felmászott a lábára s megcsípte. Nyögött egy nagyot a vadász, 
és a hálót elejtette. A galamb meg kirepült és messze szállott.

4. 

5. 
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Olvasd el a mondatokat! Melyik mese jut eszedbe róluk?
a)  Állítsd időrend szerinti sorrendbe az ismert mese mozzanatait! 

Paraszti ruhában érkezett Kolozsvárra, ahol veréssel munkára kényszerítették.

Három hasábfára krétával ráírta a nevét.

Mátyás hírül vette, hogy a kolozsvári bíró sanyargatja a népet.

Másnap királyi pompával állított be a városba.

Előkerültek a megjelölt fahasábok, és a bírót példásan megbüntette az igazságos király.

b) Meséld el a történetet a sorba rendezett mondatok segítségével!

Találjatok ki egy elbeszélést a képsorról a következő lépések szerint!
a)  Figyeljétek meg a képeken látható eseményeket!

b)  Olvassátok el a képek alatti mondatokat! Amelyik kép alatt nincs mondat, oda ír jatok 
egyet önállóan!

 Segítsünk szegény kiscicának! 

  

 Jaj, de magas ez a fa!  

 Hogy jutok le innen? 

c) Alkossatok történetet (szöveget) a képsorról! Használjátok a mondatokat!

6. 

7. 

Képzeljétek el, hogy egy fényképész egy futóverseny (vagy más mozgalmas esemény) 
négy legfontosabb mozzanatát örökítette meg! Alkossatok csoportokat, jelenítsétek meg 
állóképben ezt a négy képet! Minden kép valami újat közöljön az előzőhöz képest!

 Jaj, de magas ez a fa!  

 Hogy jutok le innen? 

c) Alkossatok történetet (szöveget) a képsorról! Használjátok a mondatokat!
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Kerüld a fölösleges szóismétlést!

Olvasd el Lázár Ervin A fába szorult hernyó című meséjének kezdetét!

Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa leg fel ső 
ágába.

És jajgatott, jajgatott, sírt keservesen. Az erdei álla -
tok a fa köré gyűltek, amikor meghallották a her nyó 
sírását:

– Valaki bömböl – dörmögte a medve.
– Valaki ordít – rivallta a farkas.
– Valaki szepeg – mekegte a kecske.
– Valaki sír – kiáltotta a róka.
– Valaki zokog – makogta a nyúl.
– Valaki rí – recsegte a borz.
– Valaki sír-rí – cincogta az egér.
– Valaki itatja az egereket – mondta a hőscincér.
– Valaki nagyon keservesen sírdogál – mondta a katicabogár.
– Ej, ki lehet az? – kérdezték mind együtt. 

a) Húzd alá a meserészletben a sír szó rokon értelmű változatait!

b)  Keretezd be azt a szót, amelyik többször ismétlődik a szövegben! Beszéld meg a társa-
iddal, hogy mi lehet az oka a szóismétlésnek!

Egészítsétek ki a szöveget a sír szó rokon értelmű megfelelőivel!

Három barátnő labdázott a parkban. Melinda több-

ször is elejtette a labdát. Először csak hátat for dított a 

lányoknak, úgy .

– Miért ? – kérdezték barátnői. 

– Ezért nem érdemes . 

– Én nem !

– szólt hüppögve és könnyeit törölgetve Melinda.

– Gyere játszani, ne                 itt! Nem bántott 

senki! – vigasztalták mind a ketten.

De hiába! A kislány csak  tovább, és elindult hazafelé.

1. 

2. 
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Gyűjtsétek össze a nevet szó rokon értelmű változatait!
a)  A következő mondatokban eltévedtek a rokon értelmű szavak. Húzd alá azokat, ame-

lyek nincsenek a helyükön! Írd föléjük a megfelelő szót!

Gábor elmesélt a barátainak egy vicces törté ne tet. 

Először csak Csaba hahotázott halkan, aztán Peti 

is hangosan kuncogott. Kis idő múlva már min den 

gyerek harsányan mosolygott. Csak Robi ka ca gott 

csendesen, mert ő már hallotta ezt az esetet.

b) Olvassátok fel a kijavított mondatokat!

 A következő sorokban rokon értelmű szavakat találsz. Mindegyik sorban megbújik egy 
kakukktojás. Keresd meg és húzd alá őket! Indokold meg a választásodat!

 folyik, hömpölyög, zúdul, folydogál, özönlik, lubickol, áramlik
 ház, épület, viskó, falu, kunyhó, villa, palota
 bájos, szép, szemrevaló, jószívű, gyönyörű, kecses, elbűvölő
 talál, lel, megtalál, keres, ráakad, rábukkan, felfedez

a) Egészítsd ki a mondatokat az utolsó sor rokon értelmű szavai közül a megfelelővel!

 Zsófi  hosszas keresgélés után ____________________ a radírját.

 A könyvben lapozgatva ____________________ egy szép versre.

 Kolumbusz 1492-ben ____________________ Amerikát.

 Aki keres, az ____________________ .

b) Olvassátok fel a kiegészített mondatokat! Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat!

 Egészítsd ki a szószerkezeteket a szép és a rossz odaillő rokon értelmű változatával! Hasz-
náld a Magyar szinonimaszótár című könyvet vagy a munkafüzet 92. oldalán található 
Tanulói szókincstárat!

 szép rossz

 _________________________ ruha _________________________ mosógép

 _________________________ idő _________________________ étel

 _________________________ táj _________________________ hangulat

a) Alkossatok mondatokat a kiegészített szószerkezetekkel!

b) Alkossatok szöveget az első oszlop szószerkezeteivel!

3. 

4. 

5. 
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Olvasd el Fekete István Csí című elbeszélésének részleteit! Húzd alá a mondatokban 
a madarak repülését kifejező szavakat!

  Csí eligazította egy-két rendetlen tollát, és kireppent a vitorla alól. Sodortatta magát 
a hajnali széllel, aztán visszaszállt Vit mellé.

 Jó széllel repültek, de nem magasan. Suhantak.
  Csí kitárta szárnyait, körülrepülte párját… Aztán felsuhant a levegőbe, hol már 
megindultak a fecskék észak felé. Vit csak repült céltalanul a tenger felé. A ki kö tő-
ben leszállt egy árbócra.

  Amint elsurrant a fal mellett, egyszer csak egy kánya csapott hozzá. A kánya nem 
üldözte. Visszalendült társához, aki a csatornán üldögélt.

a)  Beszéljétek meg, vajon miért használt az író rokon ér-
telmű szavakat a szövegben!

b)  Ha érdekel a fecskepár, Csí és Vit története, köl csö-
nözd ki a könyvet a könyvtárból és olvasd el! 

c)  Egészítsétek ki minél többféleképpen a következő 
mondatokat szóban!

Fecskék  a magasban.

Szorgalmasan etetik folyton éhes .

Húzd alá azokat a szavakat, amelyekkel a kisrókák szó helyettesíthető!

a)  Egészítsd ki a mondatokat! Válassz az aláhúzott szavak közül! Ne ismételd őket!

  A(z) __________________________________ a születés 

utáni napokban még nagyon gyámoltalanok, mert a(z) 

_________________________________ vakon jönnek  

a világra. Az anya táplálja _______________________ ,

 de hamarosan megtanulják, hogyan kell zsák mányt 

szerezni. A(z) __________________________________ 

eleinte ügyetlenül csapnak rá az egérre, de gyor san

ügyesednek. Az anyaróka gyö nyör ködve né zi a(z) 

___________________________________ harci játékát. 

b) Olvassátok fel a kiegészített szöveget!

6. 

7. 

jószág, apróság, gyerek, újszülött, kicsiny, bocs, gida, kölyök, csemete, fi óka

Fecskék  a magasban. a magasban.

Szorgalmasan etetik folyton éhes .

Húzd alá azokat a szavakat, amelyekkel a kisrókák szó helyettesíthető!kisrókák szó helyettesíthető!kisrókák7. 

a)  Egészítsd ki a mondatokat! Válassz az aláhúzott szavak közül! Ne ismételd őket!

  A(z) __________________________________ a születés 

utáni napokban még nagyon gyámoltalanok, mert a(z) 

jószág, apróság, gyerek, újszülött, kicsiny, bocs, gida, kölyök, csemete, fi óka
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Keressétek meg az idő múlását kifejező szavakat a betűháló vízszintes és függőleges sorai-
ban! Írjátok le őket a vonalra!

a)  Bori leírta, hogyan telt el egy délutánja. Milyen hibát 
veszel észre benne?

Egy órakor hazamentem az iskolából, aztán meg-
ebédeltem. Aztán az udvaron labdáztam, és ját-
szottam egy kicsit Buksival, a kutyámmal. Az tán 
elkészítettem a leckémet, és átmentem ját szani a ba-
rátomhoz. Aztán siettem haza, mert hat óra kor már 
vacsorával várt az anyukám. Az tán elő vettem a ked-
venc könyvemet, és azt ol vas gattam.

b)  Mit tanácsolnátok Borinak, hogy legközelebb ne kövesse el ezt a hibát? Javítsátok ki 
a munkáját szóban!

 Zsófi  leírta a naplójába a születésnapi ün nepségét. 
a) Mi a véleményetek a leírtakról? 

Tegnap volt a születésnapom. Az ünne pi asz-
talnál ott voltak a szüleim és a barát nőim is. Volt, 
aki virággal, volt, aki édesség gel kedveskedett 
nekem. A tortámon tíz gyer tya volt. Az uzsonna 
szendvics és tea volt. Nagyon jó volt a hangulat.

b)  Alakítsátok át a mondatokat úgy, hogy ne legyen 
azokban fölösleges szóismétlés!

8. 

9. 

H A M A R O S A N
O E T K H Z U I K
L Z E É H É T Ő M
N E M S O K Á R A
A T O Ő L G N U J
P Ú S B N H A T D
U L T B A J L Ó C
T Y V N P K L B Y
Á J Ö V Ő R E B Í
N E S T E F E L É

Ha valaki megy, azt nagyon sokféleképpen teheti. Játsszátok el, mutassátok be, hogyan 
megy az, aki lohol, lopakodik, oson, surran, bandukol, cammog, botorkál, tántorog, 
tipeg, totyog, kóborol stb.! Ugye, milyen gazdag az anyanyelvünk?

nekem. A tortámon tíz gyer tya volt. Az uzsonna 
szendvics és tea volt. Nagyon jó volt a hangulat.

b)  Alakítsátok át a mondatokat úgy, hogy ne legyen 
azokban fölösleges szóismétlés!
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Gyakorolj!

Számozással állítsd időrendbe a mondatokat!

Az osztálytársaival kiment a jégpályára.

Hanna méter csúszás után jó nagyot esett.

Hanna korcsolyát kapott ajándékba.

 A sok esés sem vette el a kedvét a gyakorlástól.

 Elhatározta, hogy megtanul vele a jégen siklani.

 Néhány óra múlva már bátran hasította a jeget.

 Felvette a korcsolyát, és a jégre merészkedett.

a) Meséld el a mondatok segítségével, hogyan tanult meg korcsolyázni Hanna!

b)  Volt már korcsolya a lábadon? Ha igen, meséld el, hol és hogyan tanultál meg korcso-
lyázni!

 Olvasd el a következő mondatokat! 
a) Mondd el, mi a véleményed a szövegről!

Amikor felébredt, egy csupor mézet talált a párkányon. Dörmi, a medvebocs már na-
gyon várta a Mikulást. A barlang előtt még a havat is ellapátolta. Az izgalomtól nehezen 
jött álom a szemére. Gondosan kitisztított cipőit kitette az ablakba. 

b) Alkosd meg a szöveget a mondatok sorba rendezésével!

Jelöld számozással a képsoron látható események sorrendjét!

a)  Fogalmazz a képekről egy-egy mondatot! 

b) Írd le a megadott mondataidat az események történésének sorrendjében!

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

1. 

2. 

3. 
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Mi lehet a képsoron látható események előzménye? Fogalmazzátok meg szóban!

a) Melyik képhez illik a mondat? Írd a kép számát a mondat elé!

 Végre nekem is van saját házikóm!

 Remélem, hamarosan észreveszik a madarak az etetőt!

 Szegény kis madárkák nem találnak eleséget a nagy hóban.

 Jó nagy etetőt készítsünk, hogy sok madár beleférjen!

b) Fogalmazz összefüggő történetet a képsorról!

 Egészítsétek ki a megy szó rokon értelmű alakjaival a hiányos mondatokat!

 Aki lassan megy, . Aki gyorsan megy, .

 Aki bizonytalanul megy, . Aki céltalanul megy, .

 Aki észrevétlenül megy, . Aki alattomosan megy, .

 Aki szégyenkezve megy, . Aki nehézkesen megy, .

a)  Olvasd el a következő szöveget! Milyen fogalmazási hibát követett el az írója?

A róka egyik este elment a farkashoz. Együtt mentek vadászni a közeli erdőbe. Meg-
látta őket a medve, odament hozzájuk. Hiába vártak a zsákmányra, hajnalban mind-
hárman éhesen mentek haza.

b) Javítsd ki rokon értelmű szavak felhasználásával az a) feladatrész szövegét!

Tedd változatosabbá, érdekesebbé az alábbi szöveget a mondatok átfogalmazásával!

Tél van. Reggelente már nagyon hideg van. A fákon már alig van levél, az ágakon zúz-
mara van. Gyakran van köd is, aminek az autósok nem örülnek. 

4. 

5. 

6. 

?
1. 2. 3. 4.

Keresd a párod! Minden gyerek kap egy szókártyát, aminek meg kell keresnie a pár ját 
(pl. egy rokon értelmű vagy ellentétes jelentésű szónak a párját). A teremben jár kálva, 
hang nélkül kell megkeresni egymást a pároknak. Aki megtalálta, leülhet a helyére.

Tedd változatosabbá, érdekesebbé az alábbi szöveget a mondatok átfogalmazásával!

Tél van. Reggelente már nagyon hideg van. A fákon már alig van levél, az ágakon zúz-
mara van. Gyakran van köd is, aminek az autósok nem örülnek. 

6. 

46

Keresd a párod! Minden gyerek kap egy szókártyát, aminek meg kell keresnie a pár ját 
(pl. egy rokon értelmű vagy ellentétes jelentésű szónak a párját). A teremben jár kálva, 
hang nélkül kell megkeresni egymást a pároknak. Aki megtalálta, leülhet a helyére.
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Szövegalkotás szóban és írásban

Ősz volna még
(részlet)

Ősz volna még,
s a varjak már közhírré tették
a dermesztő tél
közeledtét. 

Károg az ég,
éhenkórász nagy csapat csóka
ricsajog, hussog
reggel óta. 

Tócsára jég,
virágra, fűre harmat dermed,
megöregedtek
mind a kertek. 

Jó volna még
sütkérezni, de jó is volna,
ha az égen
pacsirta szólna. 
(Kányádi Sándor)

NYITVA 
TARTÁS:

hétfő–péntek
9-17

szombat
9-12

vasárnap zárva
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A szöveg jellemzői

A szövegek minden esetben üzenetet, teljes értékű közlést tartalmaznak. Legtöbbször több 
mondatból állnak, de állhatnak egy mondatból vagy egyetlen szóból is. 
a)  Olvasd el a képen látható táblák szövegét! Mire hívják fel a fi gyelmünket? Beszéljétek meg!

b) Fogalmazzátok meg a táblákon lévő üzeneteket bővebben, két-három mondatban!

Fogalmazz meg egyszerű, hétköznapi nyelven írt magyarázatot a következő két felirathoz!

A mesebeli erdőbe is hamarosan beköszönt a tél. Tervezzetek feliratokat és eligazító táblá-
kat az erdei állatok számára!

1. 

2. 

3. 
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A szövegek a beszédhelyzettől függően sokfélék lehetnek. Megkülönböztethetünk például 
hétköznapi, irodalmi, tájékoztató, ismeretközlő szöveget. Keress az olvasókönyvedből pél-
dát ezekre!
a) Olvasd el a következő beszélgetést! Kik lehetnek a beszélgetőpartnerek? Beszéljétek meg!

– Hallottad, mit találtak ki a nyolcadikosok?
– Mit?
– A mi sulinkban is lesz Mikulásgyár.
– Az meg mi?
– Még nem hallottál róla? 
– Nem. Mondd már el, hogy mi az!

b) Milyen típusú szöveg az előbbi párbeszéd? Húzd alá a megfelelőt!

irodalmi            hétköznapi            ismeretközlő

c)  Te tudod, mi a Mikulásgyár? Ha nem, olvasd el a következő tájékoztató szöveget, amely 
egy újsághír részlete!

Legalább háromezer gyerek karácsonyát akarja szeb-
bé tenni a Mikulásgyár nevű jótékonysági adomány-
gyűjtő akció. December 5-étől 21-éig várják az adomá-
nyokat több gyűjtőponton vagy akár ingyenes postai 
küldemény formájában. A rászorulóknak elsősorban 
tartós élelmiszerre, jó minőségű ruhára, játékra van 
szükségük. 

d)  Találjátok ki, hogyan ünnepeljétek meg az osztály karácsonyát! Készítsetek erről egy 
tájékoztató szöveget társaitoknak!

e)  Kérdezd meg a nagyszüleidtől, hogy az ő gyerekkorukban milyen volt a karácsony, 
hogyan ünnepelték ezt az ünnepet! Meséld el a saját szavaiddal a társaidnak!

4. 
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Olvasd el az alábbi két irodalmi szöveget!
a) Beszéljétek meg, miben hasonlít és miben különbözik az elolvasott vers és meserészlet!

Karácsonykor
mindenki varázsol,
meglepetés
bújik ki a zsákból.
Szekrényeknek
titkos rejtekéből,
édesapám
legmélyebb zsebéből.

Messze-messze fent északon, a sűrű fenyőerdő mélyén él a hómanók népe. Takaros, 
kicsi házikóikban laknak a hatalmas, öreg fenyőfák tövében.

A hómanók nagyon vidám és barátságos kis lények. Szeretik az erdők-mezők állatait, 
növényeit, védik és óvják őket a betolakodóktól barátaikkal, a hótündérekkel együtt.

Amikor beköszönt a tél, a hómanók előbújnak rejtekeikből és szorgosan gyűjtögetik 
a rőzsét és a különböző bogyókat. A kis hómanó-gyerekek előveszik szánkójukat és 
vígan csúszkálnak naphosszat a lejtőkön.

(Harald Scheel-Sibyle Jung: A legszebb karácsonyfa – részlet)

b)  Melyik szövegre illik az állítás? Húzd alá kékkel a mesére, zölddel a versre illő monda-
tokat! Van-e olyan mondat, amelyik mindkét szövegtípushoz illik?

Hosszú, bonyolult mondatok vannak benne. Rövidek a sorok.       

Hosszú, folyamatos sorokban van írva. Van benne rím.

Változatos szavak, szószerkezetek vannak benne. Érzelemre ható a stílusa.

Rövidebb, egyszerűbb mondatokból áll. 

Olvasd el a következő ismeretközlő szöveget!
a) Beszéljétek meg, miben különbözik a verstől és a mesétől!

Ausztriában december 24-én a gyermek Jézus hoz ajándékot és karácsonyfát. A gyer-
mekek izgatottan várják a csengőszót. Csak ezután léphetnek a gyertyákkal, díszekkel 
és édességekkel feldíszített karácsonyfát rejtő szobába.

Olaszországban Strega Buff ana, a jó boszorkány látogat el a kicsinyekhez. Ő seprűn 
közlekedik, s karácsony másnapján érkezik meg. A jó gyerekeknek mindenféle fi nom-
ságot visz, a rosszaknak viszont csak egy darab szenet ad.

b)  Keressetek karácsonnyal kapcsolatos ismeretközlő szövegeket könyvekben vagy az in-
terneten! Mondjátok el társaitoknak, mit tudtatok meg ezekből a szövegekből!

5. 

6. 

Karácsonyra
kalácsot is sütnek,
nincsen ennél
izgalmasabb ünnep!
Ajándékot én is
készítettem,
amíg készült
majdnem tündér lettem! 
(Fésűs Éva: Karácsonykor – részlet)
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Tanulmányozzátok a kétféle időjárás-előrejelzést! 
a)  Beszéljétek meg, miért tekinthetők szövegnek! Miben hasonlítanak és miben külön-

böznek?  

december december december december december december december
5 6 7 8 9 10 11

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
–5 °C 0 °C 0 °C –1 °C –2 °C –5 °C –6 °C
   4 °C 4 °C 3 °C    2 °C    1 °C    0 °C    0 °C

 Országos előrejelzés: szerda
  Borult lesz az ég, és sokfelé várható eső. Az északi, északnyugati szél megélénkül, 

a Dunántúl északi felén helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet legalacsonyabb 
értéke 0 °C, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 °C körül alakul.

b) Mondd el a heti időjárás-jelentés alapján, milyen idő várható vasárnap!

c) Számolj be a mai nap időjárásáról!

Olvasd el a szöveget! Mit tudtál meg belőle?
a) Beszéljétek meg, milyen típusú a szöveg!

A mézeskalács elkészítéséhez egy nagy tálban 
összekeverünk 30 dkg lisztet, 10 dkg porcukrot, egy 
evőkanál mézeskalács fűszerkeveréket és egy teás-
kanál szódabikarbónát. Ezután hozzáadunk 10 dkg 
enyhén megolvasztott vajat, 1 dl mézet és 1 tojást. 
Átkeverjük, és kézzel alaposan összegyúrjuk.

A mézeskalács tésztáját liszttel megszórt deszkán 
1 cm vastagra kinyújtjuk, majd karácsonyi kiszú-
rókkal (csillag, angyal, fenyőfa, csengettyű) tetsző-
leges formákat szaggatunk belőle.

A kiszaggatott formákat sütőpapírral bélelt tepsi-
re sorakoztatjuk, és 180 fokra előmelegített sütőben 
15 perc alatt készre sütjük.

b) Húzd alá, milyen összetevőkből készül a mézeskalács!

c)  Gyűjtsétek össze azoknak az ételeknek a nevét, amelyeket karácsonykor szoktatok
fogyasztani! Ha tudjátok, hogyan készül valamelyik, mondjátok el egymásnak!

7. 

8. 
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Fogalmazzatok meg egy-egy mondatot a karácsonyról különböző módon!

Hétköznapi módon: 

Ismeretközlő módon: 

Tájékoztató módon: 

Irodalmi stílusban: 

Készítsetek rövid írásokat egy gyermekújság karácsonyi számába! 
a)  Osszátok ki a feladatokat! Minden ki válasszon egy neki tetsző 

témát! Legyen például
  irodalmi szöveg (a téli táj szépségéről),
  hétköznapi szöveg (a karácsonyfa díszítése, hóemberépí tés stb.),
  tájékoztató szöveg (beszámoló a karácsonyi ünnepségről, kará-
csonyi ajándékötletek),
  ismeretet közlő szöveg (karácsony, betlehemezés, karácsonyi 
ételek)!

b)  Mit gondolsz a következő állításokról? Fogalmazd meg a véleményedet és mondd el 
a társaidnak! Érvelj!

  A karácsonynak nem az ajándékozásról kell szólnia.
  A karácsonyi csillogás, díszítés teljesen fölösleges és haszontalan.
  Karácsonykor az emberek több szeretettel fordulnak egymás felé.
  A karácsonynak a gyerekek sokkal jobban örülnek, mint a felnőttek.

9. 

10. 
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Olvassátok el helyes hangsúlyozással Gazdag Erzsi Hóember című versét!
a) Rajzold le a vers szövege alapján a hóembert!

Udvarunkon, ablak alatt 
Álldogál egy fura alak. 
Hóból van a keze, lába, 
Fehér hóból a ruhája, 
Hóból annak mindene, 
Szénből csupán a szeme. 
Vesszőseprű hóna alatt, 
Feje búbján köcsögkalap.

b) Vizsgáljátok meg a vers szövegének jellemzőit!
  Húzzátok alá a verssorok végén összecsengő szavakat (rímeket)!
  Számoljátok meg a verssorok szótagszámát! Mit tapasztaltatok?

Összekevertük a téli mondóka verssorait. 
a) Olvasd el a sorokat, és számozással jelöld a sorrendet!

 Ropog a hó alattam.

 Esik a hó, itt a tél.

 Varjú károg, fú a szél,

 Most örülünk igazán!

 Jaj, de nagyon hideg van!

 Vígan csúszik a kis szán,

b) Olvassátok fel a mondókát! Hasonlítsátok össze megoldásaitokat!

Kányádi Sándor Csóka című versének néhány szavát a téli szél elfújta. 
a) Keresd a hiányzó szavakat a faágakon, és írd őket a megfelelő helyre!

 Ághegyről a ___________________

 pislog a hóra,

 ott ___________________ már órák óta.

 Nincs egyéb ___________________ , 

 mert ha lett volna,

 ___________________ dolga,

 ___________________ volna. 

b) Olvasd fel a kiegészített verset!

11. 

12. 

13. 

csóka

 című versének néhány szavát a téli szél elfújta. 
 Keresd a hiányzó szavakat a faágakon, és írd őket a megfelelő helyre!

 Ághegyről a ___________________

 ott ___________________ már órák óta.

 Nincs egyéb ___________________ , 

 ott ___________________ már órák óta.

valami

 ott ___________________ már órák óta.

üldögél

elrepült

 Olvassátok fel a mondókát! Hasonlítsátok össze megoldásaitokat!

 című versének néhány szavát a téli szél elfújta. 
 Keresd a hiányzó szavakat a faágakon, és írd őket a megfelelő helyre!

csókacsóka
dolga

valami

 című versének néhány szavát a téli szél elfújta. 
 Keresd a hiányzó szavakat a faágakon, és írd őket a megfelelő helyre!

valamivalami

elrepült

valami üldögélvalamivalami

dolga
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Gyűjtsetek szavakat a téli képről!

a) Alkossatok szószerkezeteket a gyűjtött szavakkal!
 Például: didergő madarak

b)  Fogalmazzatok rövid irodalmi típusú szöveget vagy írjatok egy négy soros verset a kép-
ről a gyűjtött szószerkezetek felhasználásával!

Mondjátok el az ábra segítségével, mit tudtok már a szövegről! Mi jellemző az egyes szö-
vegtípusokra?

14. 

15. 

Játsszátok el egy napotokat néhány percbe összesűrítve!

Szöveg

  Fogalmazzatok rövid irodalmi típusú szöveget vagy írjatok egy négy soros verset a kép-
ről a gyűjtött szószerkezetek felhasználásával!

Ismeretközlő szöveg
(Például: tudományos szöveg, életrajz)

Mondjátok el az ábra segítségével, mit tudtok már a szövegről! Mi jellemző az egyes szö-
vegtípusokra?

15.  segítségével, mit tudtok már a szövegről! Mi jellemző az egyes szö- segítségével, mit tudtok már a szövegről! Mi jellemző az egyes szö-

Hétköznapi szöveg
(Például: párbeszéd, telefonálás)

Ismeretközlő szöveg
(Például: tudományos szöveg, életrajz)

Játsszátok el egy napotokat néhány percbe összesűrítve!

Hétköznapi szöveg
(Például: párbeszéd, telefonálás)

Tájékoztató szöveg
(Például: hír, plakát, időjárás-jelentés)

 segítségével, mit tudtok már a szövegről! Mi jellemző az egyes szö- segítségével, mit tudtok már a szövegről! Mi jellemző az egyes szö- segítségével, mit tudtok már a szövegről! Mi jellemző az egyes szö- segítségével, mit tudtok már a szövegről! Mi jellemző az egyes szö- segítségével, mit tudtok már a szövegről! Mi jellemző az egyes szö-

Szöveg

Irodalmi szöveg
(Például: vers, mese, regény)

(Például: tudományos szöveg, életrajz)

Játsszátok el egy napotokat néhány percbe összesűrítve!

(Például: párbeszéd, telefonálás)

SzövegSzöveg

(Például: tudományos szöveg, életrajz)

(Például: párbeszéd, telefonálás)

Tájékoztató szöveg
(Például: hír, plakát, időjárás-jelentés)

54

Játsszátok el egy napotokat néhány percbe összesűrítve!

Irodalmi szöveg
(Például: vers, mese, regény)

SzövegSzövegSzöveg

(Például: tudományos szöveg, életrajz)

SzövegSzövegSzöveg

(Például: hír, plakát, időjárás-jelentés)

SzövegSzövegSzöveg
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Adj címet a szövegnek!

Olvasd el a jól ismert mesét!
a) Mi a címe? Írd a vonalra!

________________________________

A holló a faágon ült egy nagy szelet sajttal a csőré-
ben. Éppen arra jött a róka, és nagyon megkívánta 
a fi nom csemegét.

Hízelegve felszólt a fára:
– Te holló! Gyönyörű tolladnak nincs párja. Szép-

séged felülmúlja a többi madárét. Ha a hangod nem 
lenne olyan rút, akár a madarak királya is lehetnél.

– Rút a hangom? – rikácsolta a holló, s közben ki-
ejtette csőréből a sajtot.

A róka csak erre várt, gyorsan eliszkolt a könnyen 
szerzett zsákmánnyal. A holló pedig azóta is bánja, 
hogy hitt a hízelgőnek.

b)  Válaszd ki és húzd alá, melyik cím illik még az előző meséhez! Indokold meg a vá-
lasztásodat!

  A pórul járt holló    Az éhes róka
   Kié lesz a sajt?   A róka, a holló és a sajt
  A holló éneke    A sajt
  A hiú holló és a ravasz róka   Ne higgy a hízelgőnek!

Figyeld meg a következő címek tartalmát! 
a) Kösd a címet a rá jellemző kerethez!

  A halász és a nagyravágyó felesége
  A hiú király
  Hogyan tanultam meg olvasni?
  Mátyást megvendégelik
  A madáretető téli vendégei
  Ugorjunk árkot!
  Mátyás király országjáráson
  A kelekótya legény

b)  Figyeld meg a fenti címek kezdőbetűjét és az írásjeleket! Egészítsd ki a következő meg-
állapítást!

 A művek címében az első szót                                                         ___                            írjuk. 

 A cím után nem teszünk                                                       , de a                                                      

 és a                                                                kiírjuk.

1. 

2. 

Utal az eseményre.

   A sajt   A sajt  
  Ne higgy a hízelgőnek!

Jelzi az esemény helyét.

Megnevezi az esemény idejét.

Ne higgy a hízelgőnek!

Figyeld meg a következő címek tartalmát! Figyeld meg a következő címek tartalmát! 
 Kösd a címet a rá jellemző kerethez!

Megjelöli az esemény főszereplőjét.

A halász és a nagyravágyó felesége Utal az eseményre.

Utal a főszereplő tulajdonságára.

                                                       ___                                                                                 ___                          

 , de a  

  Figyeld meg a fenti címek kezdőbetűjét és az írásjeleket! Egészítsd ki a következő meg-  Figyeld meg a fenti címek kezdőbetűjét és az írásjeleket! Egészítsd ki a következő meg-

Hogyan tanultam meg olvasni?
Jelzi az esemény helyét.

Megnevezi az esemény idejét.

Megjelöli az esemény főszereplőjét.

                                                       ___                                                                                 ___                            írjuk. 

  Figyeld meg a fenti címek kezdőbetűjét és az írásjeleket! Egészítsd ki a következő meg-  Figyeld meg a fenti címek kezdőbetűjét és az írásjeleket! Egészítsd ki a következő meg-  Figyeld meg a fenti címek kezdőbetűjét és az írásjeleket! Egészítsd ki a következő meg-

Utal a főszereplő tulajdonságára.

OH_MNY03MB_szovegalkotas_3_mf.indd   55OH_MNY03MB_szovegalkotas_3_mf.indd   55 2022. 03. 28.   10:472022. 03. 28.   10:47



56

Adj különböző címeket a képeknek a megadott szempontok szerint!

  A cím eseményt nevezzen meg: 

  A cím az esemény idejére vonatkozzon: 

  A cím az esemény helyszínére utaljon:

  A cím a szereplő valamelyik tulajdonságát fejezze ki:

Olvassátok el a következő címeket! 
a)  Beszéljétek meg, miért érdekesek ezek a címek! Miről szólhatnak azok a történetek, 

amelyek ezeket a címeket kapták?

  Lázár Ervin: A szökevény szeplők   Bálint Ágnes: Szeleburdi család
  Berg Judit: Rumini Zúzmaragyarmaton   Lázár Ervin: A hétfejű tündér
  Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?   Fekete István: Hú

b) Gyűjts érdekes könyvcímeket! Írj le közülük néhányat a szerzőjével együtt!

Fejezzétek ki a képek tartalmát egy szóval vagy egy rövid mondattal! Ne ismételjétek meg 
a társaitok által megfogalmazott gondolatokat!

3. 

4. 

5. 
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Olvasd el a következő mesét!

Volt egyszer egy sűrű, sötét, öreg erdő, amelyben min-
denféle gomba nőtt. Ezek egyszer elhatározták, hogy ki-
rályt választanak maguk közül.

Abban állapodtak meg, hogy közülük való legyen a 
király. No de melyikük?

– Én! – kiáltotta a galóca. – Senkinek sincs ilyen gyö-
nyörű, gyöngyös skarlátkalpagja! És nekem mindenki 
engedelmeskedni fog, mindenki tudja, hogy a mérges gomba veszedelmes!

– Épp ezért nem lehetsz király! – intették le a többiek.
S ekkor a fák árnyas rejtekében hirtelen megpillantották a barna sapkás, egyszerű, 

halk szavú vargányát, aki mindig mindenkinek csak örömet szerzett.
– Ő lesz a királyunk! – kiáltozták a gombák, és szégyellték, hogy szerény kül seje 

miatt már előbb nem gondoltak rá.

a) Fogalmazd meg a mese címét többféleképpen!

   Egyetlen szóval: 

  Szókapcsolattal: 

  Kérdő mondattal: 

  Felkiáltó mondattal: 

b)  Beszéljétek meg az ábra segítségével, milyen a jó cím! Indokoljátok meg a vélemé-
nyeteket!

6. 

Az egyik gyerek alkosson a testével képzeletbeli szobrot! Maradjon néhány másodper-
cig moz dulatlanul az előre eltervezett testhelyzetben! A többiek adjanak címet a „szo-
bornak”! Az a gyerek lesz a következő szobor, aki a legjobb címet adja. 
Ezt a játékot párban vagy kisebb csoportban is játszhatjátok.
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Az egyik gyerek alkosson a testével képzeletbeli szobrot! Maradjon néhány másodper-
cig moz dulatlanul az előre eltervezett testhelyzetben! A többiek adjanak címet a „szo-
bornak”! Az a gyerek lesz a következő szobor, aki a legjobb címet adja. 
Ezt a játékot párban vagy kisebb csoportban is játszhatjátok.

Utalhat a főszereplőre vagy 
annak tulajdonságára.

Az egyik gyerek alkosson a testével képzeletbeli szobrot! Maradjon néhány másodper-
cig moz dulatlanul az előre eltervezett testhelyzetben! A többiek adjanak címet a „szo-
bornak”! Az a gyerek lesz a következő szobor, aki a legjobb címet adja. 
Ezt a játékot párban vagy kisebb csoportban is játszhatjátok.

Az egyik gyerek alkosson a testével képzeletbeli szobrot! Maradjon néhány másodper-
cig moz dulatlanul az előre eltervezett testhelyzetben! A többiek adjanak címet a „szo-
bornak”! Az a gyerek lesz a következő szobor, aki a legjobb címet adja. 
Ezt a játékot párban vagy kisebb csoportban is játszhatjátok.

Utalhat az eseményre, 
a helyszínre, az esemény idejére.

  Beszéljétek meg az ábra segítségével, milyen a jó cím! Indokoljátok meg a vélemé-

Lehet egy szó, szókapcsolat 
vagy mondat.

  Felkiáltó mondattal: 

b)  Beszéljétek meg az ábra segítségével, milyen a jó cím! Indokoljátok meg a vélemé-
nyeteket!

  Beszéljétek meg az ábra segítségével, milyen a jó cím! Indokoljátok meg a vélemé-

Felkelti az érdeklődést.

Utalhat az eseményre, 
a helyszínre, az esemény idejére.

Felkelti az érdeklődést.Többnyire rövid.

Lehet egy szó, szókapcsolat 
vagy mondat.

Többnyire rövid. Cím

Utalhat az eseményre, 
a helyszínre, az esemény idejére.

Felkelti az érdeklődést.

Lehet egy szó, szókapcsolat 
vagy mondat.

Többnyire rövid.

Utalhat a főszereplőre vagy 
annak tulajdonságára.

Utalhat a főszereplőre vagy 
annak tulajdonságára.

Utalhat a főszereplőre vagy 

Felkelti az érdeklődést.

Utalhat a főszereplőre vagy 
annak tulajdonságára.

Utalhat a főszereplőre vagy 
annak tulajdonságára.

Cím
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Az anyaggyűjtés módjai

Melyik kép melyik állat nevéhez és ismertetőjéhez tartozik? 
a) Lásd el azonos számmal az összetartozókat!

b)  Beszéld meg a társaiddal, honnan tudnátok további információt gyűjteni az előző álla-
tokról! Írj le néhány ötletet! 

Melyik állatot tudnád bemutatni közvetlen megfi gyelés alapján? Keretezd be! Indokold
a válaszodat!

a) Mutass be egy állatot a saját megfi gyeléseid alapján! Mondd el, mit tudtál meg róla!

b)  Hogyan lehet megismerni azokat az állatokat, amelyeket közvetlenül nem tudunk meg-
fi gyelni? Beszéljétek meg!

1. 

2. 

  
őz

Melyik kép melyik állat nevéhez és ismertetőjéhez tartozik? 

A legkülönbözőbb erdőtípusok lakója 
a síkságtól egészen a hegyvidékig. Az 
emberrel barátságos, a nagyobb ker-
tekben és a városi parkokban az ételt 
szívesen elfogadja. Magasan, a fatörzs 
közelében, ágakból készített gömb ala-
kú fészekben alszik. 

b)  Beszéld meg a társaiddal, honnan tudnátok további információt gyűjteni az előző álla-
tokról! Írj le néhány ötletet! 

A legkülönbözőbb erdőtípusok lakója 
a síkságtól egészen a hegyvidékig. Az 
emberrel barátságos, a nagyobb ker-
tekben és a városi parkokban az ételt 
szívesen elfogadja. Magasan, a fatörzs 
közelében, ágakból készített gömb ala-
kú fészekben alszik. 

Magyarország egész területén, er-
dős-mezős részein találkozhatunk 
ezzel az állattal. Nyáron magányosan 
vagy kis családi csoportokban él, ősztől 
tavaszig azonban kisebb-nagyobb csa-
patokban. A hímet baknak, a nőstényt 
sutának, a kicsinyüket gidának nevezik.

  Beszéld meg a társaiddal, honnan tudnátok további információt gyűjteni az előző álla-

A legkülönbözőbb erdőtípusok lakója 
a síkságtól egészen a hegyvidékig. Az 
emberrel barátságos, a nagyobb ker-
tekben és a városi parkokban az ételt 
szívesen elfogadja. Magasan, a fatörzs 
közelében, ágakból készített gömb ala-

  Beszéld meg a társaiddal, honnan tudnátok további információt gyűjteni az előző álla-  Beszéld meg a társaiddal, honnan tudnátok további információt gyűjteni az előző álla-  Beszéld meg a társaiddal, honnan tudnátok további információt gyűjteni az előző álla-

Magyarország egész területén, er-
dős-mezős részein találkozhatunk 
ezzel az állattal. Nyáron magányosan 
vagy kis családi csoportokban él, ősztől 
tavaszig azonban kisebb-nagyobb csa-
patokban. A hímet baknak, a nőstényt 
sutának, a kicsinyüket gidának nevezik.

vörös mókus

őz

vörös mókus
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Figyeljétek meg a mai nap időjárását! Jegyezzétek le megfi gyeléseiteket az időjárást jellem-
ző szavakkal, kifejezésekkel!
a)  Alkossatok időjárás-jelentést! Használjátok a gyűjtött szavakat! 

Írjatok néhány mondatból álló szöveget!

b)  Találjatok ki olyan fogalmazástémákat, amelyekhez megfi gye-
léssel gyűjthetnétek anyagot! 

Hogyan készül a tea? 
a) Pótold a hiányzó szavakat, majd számozással jelöld a mondatok helyes sorrendjét!

                                      és                                       ízesítjük.

 A                                       felforraljuk.

                                      öntve fogyasztjuk.

 A forró                                       beletesszük a                                       .

b)  Figyeld meg, hogyan készül kedvenc süteményed vagy a vasárnapi ebéd! Számolj be a 
megfi gyeléseidről szóban!

Olvasd el a következő szöveget!

A hazai üzletekben is kapható a kivi nevű gyü-
mölcs, amely egy állatról kapta a nevét. Kivinek 
hívnak ugyanis egy Új-Zélandon élő, nagyon érde-
kes életmódú madarat. A tollazata inkább az emlő-
sök szőrzetére emlékeztet. Repülni nem tud, szag lá-
sa viszont – a többi madárral ellentétben – kitűnő. 
Szüksége is van erre, mert látása nagyon gyenge, fő 
táplálékát, a rovarokat kifi nomult szaglásával ta  lálja 
meg. Főleg éjszaka tevékeny. Hosszú cső ré vel férgek, 
rovarok után kutat a mocsaras talajon.

a) Húzd alá, amit eddig nem tudtál a kiviről!

b) Számolj be röviden a társaidnak az olvasottakról!

Olvasd el a következő címeket!
a) Húzd alá azokat, amelyekről emlékezeted segítségével alkotnál szöveget!

  Betört az ablak!   Készül a süti   Kirándul a család
  Rossz fát tettem a tűzre   Az első gólom   Kísérleteztem 
  A Holdon jártam   Iskolás lettem   Te is tudtál róla?

b) Alkoss szöveget az egyik címről visszaemlékezés alapján!

3. 

4. 

5. 

6. 
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Találj ki egy történetet a képsorról! Fogalmazd meg a történetedet úgy, mintha te lennél az 
egyik űrhajós! Használhatod a megadott szavakat.

Ha fogalmazást írsz, a kiválasztott témához anyagot (ismereteket, adatokat, tényeket, ötle-
teket stb.) kell gyűjtened. Ezt többféle módon is megteheted.

A) megfi gyeléssel (tapasztalással)   B) olvasással
 C) visszaemlékezéssel (élmény alapján)   D) elképzeléssel

a) Olvassátok el a következő szövegrészleteket! 

b)  Szerintetek melyik anyaggyűjtési módot választotta az író? Írjátok a megfelelő betűjelet 
a szövegek melletti keretbe!

 Maminti, a picike zöld lány méregbe gurult. Zöld szeme villámokat szórt.
A ruhájából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorát, mint egy negyed fogpiszkáló. 

Suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak. Csak a szemük forgott ijedten.
(Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő)

 Mátyás király híres-nevezetes könyvtára a Corvina. Ez a latin szó „Hollós”-t je-
lent. Az elnevezés onnan származik, hogy Mátyás király címerében egy fekete holló van, 
amely aranygyűrűt tart a csőrében.

(Hegedűs Géza: Mátyás király)

 Sokat sírtunk, sokat kacagtunk azon a télen. Voltak gonosz, makacs betűk, amelyek 
nem akartak szót fogadni. És voltak kedves, derék, barátságos betűk, amiket az én ügyet-
len ujjam is egyszerre elő tudott hívni… 

(Móra Ferenc: Hogyan tanultam meg olvasni?)

 Még abban az órában hozzáfogtak a fészekrakáshoz. Az eresz szögletében ragasz-
tották meg gömbölyű kis fészküket, maguk gyúrta sárból, szalmatörekből. Nincs az a 
kőművesmester, aki fürgébben dolgozna náluk. 

(Móra Ferenc: A fecskék)

7. 

8. 

világűr, űrhajó, fénysebesség, súlytalanság, kráter, bolygó, földönkívüliek

 C) visszaemlékezéssel (élmény alapján)   D) elképzeléssel

8. Ha fogalmazást írsz, a kiválasztott témához anyagot (ismereteket, adatokat, tényeket, ötle-
teket stb.) kell gyűjtened. Ezt többféle módon is megteheted.

A) megfi gyeléssel (tapasztalással)   B) olvasással
 C) visszaemlékezéssel (élmény alapján)   D) elképzeléssel

világűr, űrhajó, fénysebesség, súlytalanság, kráter, bolygó, földönkívüliek
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Kösd a képhez a megfelelő címet! A képekről készült szöveghez milyen módon lehetne 
anyagot gyűjteni? Írj a fotók alá több lehetőséget is!

Olvasd el a következő szöveget! Sorold fel, milyen anyaggyűjtési módokat alkalmazott az 
írója! Írd a szöveg alatti vonalra!

A nagy csalán mindenütt megterem, így a kert végében is. Aki reumás1, igazán nem kell 
messzire mennie, hogy szedjen egy nyalábra valót ebből a csípős levelű, fullánkszőrös, hosz-
szúra nőtt növényből. Ha ezzel napjában egyszer megveregeti a fájdalmas részt, igaz, hogy 
éget, viszket kegyetlenül, de alighanem meggyógyul tőle. Ezt az eljárást egy híres angol orvos 
sikerrel használta olyan esetben is, amikor más kezelés már nem segített súlyos betegén.

Olvasd el a következő címeket! Melyik könyvet olvastad már? Mesélj róla a társaidnak!

  Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai    Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér
  Csukás István: Nyár a szigeten   Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
  Fekete István: Vuk   Tatay Sándor: Kinizsi Pál

a)  Mit gondoltok, miféle anyaggyűjtési módokat alkalmazott az író az előző könyvek meg-
írásához? Mondjátok el a véleményeteket!

b) Kölcsönözd ki valamelyik könyvet a könyvtárból és olvasd el! 

1 reuma: főként időskorban jelentkező, fájdalmas ízületi betegség

9. 

10. 

11. 

Jártam a Holdon

Kösd a képhez a megfelelő címet! A képekről készült szöveghez milyen módon lehetne 
anyagot gyűjteni? Írj a fotók alá több lehetőséget is!

Játsszatok el egy ismert mesét némajátékkal! Egyetlen szó elhangzása nélkül, mozdula-
tokkal jelenítsétek meg a mese legfontosabb mozzanatait, eseményeit!

  Tatay Sándor: 

a)  Mit gondoltok, miféle anyaggyűjtési módokat alkalmazott az író az előző könyvek meg-
írásához? Mondjátok el a véleményeteket!

b) Kölcsönözd ki valamelyik könyvet a könyvtárból és olvasd el! 
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1 reuma: főként időskorban jelentkező, fájdalmas ízületi betegség

Játsszatok el egy ismert mesét némajátékkal! Egyetlen szó elhangzása nélkül, mozdula-
tokkal jelenítsétek meg a mese legfontosabb mozzanatait, eseményeit!

Madáretetőt készítettem

Vásárolni voltunk

Olvasd el a következő szöveget! Sorold fel, milyen anyaggyűjtési módokat alkalmazott az 
írója! Írd a szöveg alatti vonalra!
Olvasd el a következő szöveget! Sorold fel, milyen anyaggyűjtési módokat alkalmazott az 
írója! Írd a szöveg alatti vonalra!

Vásárolni voltunk

Dinók között

Jártam a Holdon

Madáretetőt készítettem

Dinók között
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Írj mesét!

Fogalmazzátok meg, milyen eseményt ábrázolnak a képek!
a)  Melyik mesekezdés melyik képhez illik? Jelöljétek összekötéssel!

  Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyuszi, 
akit Tapsinak hívtak. Tapsi folyton azzal henc-
egett, hogy ő a leggyorsabb állat az erdőben. 
A kis süniket pedig kicsúfolta rövid lábuk és 
lassúságuk miatt. Sün Samu és Sün Sári elha-
tározta, hogy meg leckéztetik a nyuszit.

  Volt egyszer egy Panka nevű kislány, aki na-
gyon szerette az állatokat. Régóta arra vágyott, 
hogy eljuthasson az állatkertbe. Ez a vágya 
végre teljesült.

b)  Fogalmazzatok másik mesekezdést a ké pen lát-
ható eseményekhez!

c)  Folytassátok a képeken látható történeteket a me-
sekezdő mondatokhoz illő eseményekkel!

Olvasd el a következő meserészletet!
a) Beszéljétek meg, mi a történet előzménye!

b) Írj néhány mondatot a meséhez!

A tücsök és a hangyák

Egy napon megérkeztek az első hópelyhek, s hamarosan hó borított mindent. 
A tücsök letette a hegedűjét, és fázósan behúzódott egy nagy levél alá. Hamarosan éhez-
ni kezdett, mert nem talált magának eleséget. Végső elkeseredésében útnak indult, hogy 
a hangyáktól kérjen segítséget. Tudta, hogy a szorgos állatok a nyáron megállás nélkül 
hordták házukba az eleséget, ezért azt gondolta, biztosan jut neki is belőle. De a hangyák 
elzavarták a tücsköt, nem adtak neki egyetlen szem búzát sem. Azt tanácsolták neki, 
hogy legyen előrelátó.

A megszégyenült tücsök nem tehetett mást, éhesen odébbállt.

1. 

2. 
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Olvasd el a fogalmazást! 
a) Keretezd be azt a részét, amelyik az eseményt meséli el!

A királylány

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy palota. 
Abban lakott a király és a lánya.

Egyszer a királylány kiment az udvarra. Hirte -
len egy csillag jelent meg előtte, aki egy csillag-
úton ve zette végig. A csillagúton egy gyönyörű 
palo tához értek. A királylány bekopogott a pa lota 
ablakán. Egy szépséges herceg lépett ki az aj ta ján. 
Nagyon meg szerették egymást, és még azon az es-
tén meg is tar tották a lakodalmat.

Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
(Szilágyi Andrea fogalmazása)

b) Alkossatok egy újabb mesét ugyanezzel a címmel és mesekezdéssel!

Írj mesekezdést az ismert meséhez!
a) Pótold a hiányzó cselekvést kifejező szavakat a mesében!

Bodri kutya meg a csont

Boldogan  vele 

hazafelé. Útközben egy patak hídján _______________ 

át. Amikor a közepére ért, _______________________

a vízbe. A víz tükörből egy másik kutya 

 vissza rá, aki szin -

tén csontot  a szájában. Azt 

gondolta,  tőle, és a tükörképe felé 

. A csont azonban 

 a szájából, és 

 a vízbe.

b)  Olvasd fel a kiegészített szöveget a társadnak! Hasonlítsátok össze a munkátokat!

3. 

4. 
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Olvasd el a mondatokat, majd számozással állítsd időrendbe az eseményeket! 

 A farkas cselhez folyamodott, hogy lecsalogassa a kecskegidát.

 A farkas éhesen kóborolt a hegyek között.

 A kecske túl magasan volt, nem tudta elkapni.

 De a kiskecske nem ment le, nehogy felfalja a farkas.

 Az egyik szikla tetején meglátott egy kiskecskét.

 Mézesmázos hangon dicsérni kezdte a szikla melletti tisztás dús füvét.

a) Olvasd fel helyes sorrendben a mondatokat!

b) Mondd el a mesét az időrendbe állított mondatok alapján!

Adj címet a képsornak! 
a) A képek segítségével írd meg a mesének azt a részét, amelyik elmondja a történetet!

________ ______________ ____________________

Brumi éhesen indult el az erdőbe. Barangolás közben egy odút pillantott meg.

A pórul járt medvét jól összecsipkedték a darazsak. Szegény mackó alig tudott elme-
nekülni a feldühödött rovarok elől.

b) Mondd el a mesét úgy, hogy a medve helyébe képzeled magad!

5. 

6. 
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Olvasd el az alábbi szöveget! 
a) Keretezd be a mese befejezését!

A farkas, a róka meg a nyúl

Volt egyszer egy farkas, egy róka és egy nyúl. Ver se nyez-
tek, ki tud nagyobbat ugrani.

Hosszú, széles árok volt az erdő szélén. Nekifutottak, de 
csak a nyúl tudta átugrani, a farkas és a róka be le pottyant. 
Kimászni nem tudtak. A róka megígérte a far  kasnak, ha se-
gít neki kimászni, őt is kihúzza. Fel ka pasz kodott hát a far-
kas hátára, és egy ugrással kint termett. Úgy elszaladt, hátra 
sem nézett.

A farkas még most is várja a rókát, ha azóta meg nem 
unta.

b) Beszéljétek meg, miről szól a mese befejezése!

c) Fogalmazzatok új befejezést a meséhez!

Képzeld el, mi lehetett a következő történet vége! 
a) Írj a szöveghez illő befejezést!

b) Adj találó címet a mesének!

Élt egyszer a baromfi udvarban egy rátarti kiskakas.
Ez a kiskakas mindenkinek azt híresztelte, hogy reg-

gelente ő ébreszti fel kukorékolásával a napot. Ha ő nem 
kukorékolna, egész nap sötét lenne. Egyik reggel, ami-
kor felébredt, éles fény világított a szemébe. Körülnézett 
és látta, hogy a nap már javában az égbolton jár, s a ba-
romfi udvar lakói is a vályú körül tolakodnak.

7. 

8. 
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Egy népmese képsorát látod. 
a)  Írj mesekezdést és befejezést hozzá! A mese eseményét mondd el szóban a képek segít-

ségével!
Bodri meg a szamár

 Mesekezdés: 

 Befejezés: 

b)  Képzeld magad valamelyik szereplő helyébe! Meséld el így is a történetet a tár said nak!

Olvassátok el a következő meserészleteket! 
a) Állapítsátok meg, a mese melyik részét olvastátok!

b) Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

9. 

10. 

Válasszatok ki öt állatnevet, és jegyezzétek meg a sorrendjüket! Próbáljátok úgy mondani 
ezeket a szavakat, mintha 

  egy kisgyerek,     egy fáradt, idős ember,     egy zsörtölődő ember mondaná!
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
erdő, annak a közepén egy terebélyes 
tölgyfa. Egy napfényes őszi reggelen a 
tölgyfa alatti avarból kibújt egy sárga 
kalapú gomba.

b)  Képzeld magad valamelyik szereplő helyébe! Meséld el így is a történetet a tár said nak!

Olvassátok el a következő meserészleteket! 
a) Állapítsátok meg, a mese melyik részét olvastátok!

10. 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

A nyuszi megköszönte a kiskutya segít-
ségét. Azóta jó barátok lettek, gyakran 
együtt fogócskáznak a réten.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
erdő, annak a közepén egy terebélyes 
tölgyfa. Egy napfényes őszi reggelen a 
tölgyfa alatti avarból kibújt egy sárga 
kalapú gomba.

A nyuszi megköszönte a kiskutya segít-

b) Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

Válasszatok ki öt állatnevet, és jegyezzétek meg a sorrendjüket! Próbáljátok úgy mondani 
ezeket a szavakat, mintha 

b) Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!b) Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

ségét. Azóta jó barátok lettek, gyakran 
együtt fogócskáznak a réten.

A nádasban élt egy békacsalád. A kisbé-
kák naphosszat a parton hancúroztak. 
Kíváncsian odaugráltak minden állat-
hoz. Egy napon úgy gondolták, ideje 
megismerni a világot.

  Képzeld magad valamelyik szereplő helyébe! Meséld el így is a történetet a tár said nak!  Képzeld magad valamelyik szereplő helyébe! Meséld el így is a történetet a tár said nak!

Olvassátok el a következő meserészleteket! 
 Állapítsátok meg, a mese melyik részét olvastátok!

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy A nádasban élt egy békacsalád. A kisbé-

A fi ú azóta is minden nap kimegy a 
tóra halászni, hátha még egyszer kifog-
ja a beszélő halat.

 Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

Válasszatok ki öt állatnevet, és jegyezzétek meg a sorrendjüket! Próbáljátok úgy mondani 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
erdő, annak a közepén egy terebélyes 
tölgyfa. Egy napfényes őszi reggelen a 
tölgyfa alatti avarból kibújt egy sárga 

A nyuszi megköszönte a kiskutya segít-

 Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel! Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

ségét. Azóta jó barátok lettek, gyakran 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
erdő, annak a közepén egy terebélyes 
tölgyfa. Egy napfényes őszi reggelen a 
tölgyfa alatti avarból kibújt egy sárga 

A nádasban élt egy békacsalád. A kisbé-
kák naphosszat a parton hancúroztak. 
Kíváncsian odaugráltak minden állat-
hoz. Egy napon úgy gondolták, ideje 
megismerni a világot.

 Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

Válasszatok ki öt állatnevet, és jegyezzétek meg a sorrendjüket! Próbáljátok úgy mondani 

 Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

Válasszatok ki öt állatnevet, és jegyezzétek meg a sorrendjüket! Próbáljátok úgy mondani 

 Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

Válasszatok ki öt állatnevet, és jegyezzétek meg a sorrendjüket! Próbáljátok úgy mondani 

 Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel! Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

A nyuszi megköszönte a kiskutya segít-

 Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel! Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

ségét. Azóta jó barátok lettek, gyakran 

 Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel! Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel! Alkossátok meg a mesét az olvasott mesekezdéshez és befejezéshez illő eseményekkel!

ségét. Azóta jó barátok lettek, gyakran 
A fi ú azóta is minden nap kimegy a 
tóra halászni, hátha még egyszer kifog-
ja a beszélő halat.
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1. nevet 1. K

2. tanul 2. U

3. gondolkodik 3. T

4. fekszik 4. Y

5. dühös 5. A

1. folyton 1. M

2. ravasz 2. A

3. veszekedik 3. C

4. buta 4. S

5. dob 5. K

6. megfog 6. A

Értelmezzétek a következő szólás jelentését! Segítségetekre lehet O. Nagy Gábor Magyar 
szólások és közmondások című könyve.

a)  Írj a rejtvényábrákba rokon értelmű szavakat a munkafüzet 92. oldalán található Tanulói 
szókincstár segítségével!

b)  Alkoss mesét a képsorról! Használhatod a rejtvényábrába beírt szavakat. Tedd élmény-
szerűbbé a történetet különböző mondatfajtákkal!

c) Képzeld magad valamelyik szereplő helyébe! Így is meséld el a történetet!

d)  Olvassátok el az alábbi közmondásokat! Magyarázzátok meg a jelentésüket! Segítsége-
tekre lehet O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.

 Húzzátok alá azt a közmondást, amelyik illik a b) feladat meséjéhez!
 Többet ésszel, mint erővel!   Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
 Jóból is megárt a sok. Ajándék lónak ne nézd a fogát!

11. 

Kutya-macska barátság.

Értelmezzétek a következő szólás jelentését! Segítségetekre lehet O. Nagy Gábor 
szólások és közmondások című könyve.

  Írj a rejtvényábrákba rokon értelmű szavakat a munkafüzet 92. oldalán található
szókincstár segítségével!szókincstár segítségével!szókincstár

1. K

  Írj a rejtvényábrákba rokon értelmű szavakat a munkafüzet 92. oldalán található
 segítségével!

Kutya-macska barátság.
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Olvasd el a Kinizsi Pál Budavárban című monda négy bekezdését! Számozással állítsd sor-
rendbe az eseményeket!

  Elmesélték ezt a királynak, aki jót mulatott Kinizsi Pál mondásán. Mindjárt látta, 
hogy nemcsak az ereje nagy Palkónak, de az esze sem éppen a legcsekélyebb.

  –  Azt mondták nekem – szólott Kinizsi –, hogy a palotában a falnak is füle van. 
Gondoltam hát, jó lesz megnyerni a jóindulatukat.

  Kinizsi Pál Mátyás király kívánságára fellátogatott Budára. Megállott a palo-
ta előcsarnokában, és jobbra meg balra, előre meg hátrafelé meghajolt, mind 
a négy fényes fal felé.

  Az udvari tiszt, aki Kinizsit vezette, megkérdezte, mire való ez a nagy tisztesség, 
amit a falaknak tesz.

a) Olvasd fel helyes sorrendben a szöveget!

b) Mondd el a történetet a saját szavaiddal! 

c)  Keressétek meg a szövegben található szólást! Al kos   satok 
különböző témájú szövegeket, ame lyek be be le illik ez 
a szólás!

d)  Tatay Sándor Kinizsi Pál című regényéből az igazi hős, 
a nagy erejű Kinizsi Pál történetét ismerheted meg. A re-
gény bemutatja, hogyan emelkedik Má tyás ki rály legki-
válóbb vitézei közé az eszes molnárle gény a török elleni 
harcokban. Keresd a könyvtárban!

 Olvasd fel helyesen az alábbi szókapcsolatokat! Ügyelj rá, hogy a nyomaték az első szóta-
gon legyen!

a) Írd az előző szókapcsolatokat a jelentésüknek megfelelő szó mellé!

 gyanakszik:       keres: 

 fegyelmez:       rászed: 

 elrendez:       mérgelődik: 

 nem sikerül:      becsap: 

b)  Gyűjtsetek olyan meserészleteket, amelyekben a fenti szókapcsolatok szerepelnek!
Olvassátok fel kifejezően ezeket a mondatokat!

12. 

13. 

füstbe megy, lépre csal, ráncba szed, nyélbe üt, gyanút fog,
lóvá tesz, dühbe gurul, tűvé tesz

válóbb vitézei közé az eszes molnárle gény a török elleni 
harcokban. Keresd a könyvtárban!

 Olvasd fel helyesen az alábbi szókapcsolatokat! Ügyelj rá, hogy a nyomaték az első szóta-
gon legyen!

a) Írd az előző szókapcsolatokat a jelentésüknek megfelelő szó mellé!

 gyanakszik: 

 fegyelmez: 

13. 

Írd az előző szókapcsolatokat a jelentésüknek megfelelő szó mellé!

 gyanakszik:       keres: 

 fegyelmez:       rászed: 

füstbe megy, lépre csal, ráncba szed, nyélbe üt, gyanút fog,
lóvá tesz, dühbe gurul, tűvé tesz
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Magyarázzátok meg a következő kifejezések jelentését! 

a)  Találjatok ki olyan helyzeteket, amelyekben elhan gozhatnak ezek a szólások! Játsszátok 
el a jelene teket!

b) Helyettesítsétek a szöveg kiemelt szavait szólásokkal! 

A gonosz boszorkány azon gondolkozott, hogyan 
csaphatná be a királyfi t. Kiderítette, miért szo mor kodik. 
Odasettenkedett hozzá, s megígérte, majd ő elrendezi
a dolgot a királylánnyal. Szerencsére az udvari bolond 
mindig mindenbe beleavatkozott, így fi gyelmeztetni 
tudta a királyfi t. Közben a ki rály né is gyanakodni kez-
dett. Így nem sikerült a bo szor kány terve.

c) Alkossatok mesét az előző mondatok felhasználásával!

d)  Gyűjtsetek minél több szólást, közmondást! Használatukkal változatosabban, hangula-
tosabban fejezhetitek ki a gondolataitokat.

Nézd meg a képsort! Melyik mese jut eszedbe róla? Meséld el a társaidnak!
a) Adj címet a mesének!

b) Írj mesét a képsorról! Használd a megadott szavakat, kifejezéseket!

14. 

15. 

beleüti az orrát (valamibe), nem tesz lakatot a szájára, a bolondját járatja (valakivel), 
túljár az eszén (valakinek), lógatja az orrát, töri a fejét (valamin)

Magyarázzátok meg a következő kifejezések jelentését! 14. 

a)  Találjatok ki olyan helyzeteket, amelyekben elhan gozhatnak ezek a szólások! Játsszátok 
el a jelene teket!

b) Helyettesítsétek a szöveg kiemelt szavait szólásokkal! 

beleüti az orrát (valamibe), nem tesz lakatot a szájára, a bolondját járatja (valakivel), 
túljár az eszén (valakinek), lógatja az orrát, töri a fejét (valamin)

elnyomta az álom békésen szunyókált játékos kiscicák

nem fért a bőrébe kormos kályhacső csintalan kölykök

fekete, mint a szurok

elnyomta az álom

földbe gyökerezett a lába

békésen szunyókáltelnyomta az álom békésen szunyókáltbékésen szunyókált

nem hitt a szemének

játékos kiscicákbékésen szunyókált játékos kiscicákjátékos kiscicák

az anyja se ismer rá

nem fért a bőrébe

fekete, mint a szurok

b) Írj mesét a képsorról! Használd a megadott szavakat, kifejezéseket!

az anyja se ismer rá nyakon öntötte őket

kormos kályhacső

földbe gyökerezett a lába

nem fért a bőrébe kormos kályhacsőkormos kályhacső

fekete, mint a szurok földbe gyökerezett a lábaföldbe gyökerezett a lába

 Írj mesét a képsorról! Használd a megadott szavakat, kifejezéseket!

az anyja se ismer rá
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 Írj mesét a képsorról! Használd a megadott szavakat, kifejezéseket!
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 Írj mesét a képsorról! Használd a megadott szavakat, kifejezéseket!

69

 Írj mesét a képsorról! Használd a megadott szavakat, kifejezéseket!

nyakon öntötte őketnyakon öntötte őketnyakon öntötte őket nagy kő esett le a szívéről

csintalan kölykök

nem hitt a szemének

kormos kályhacső csintalan kölykökcsintalan kölykök

földbe gyökerezett a lábaföldbe gyökerezett a lába nem hitt a szeméneknem hitt a szemének

 Írj mesét a képsorról! Használd a megadott szavakat, kifejezéseket!

nyakon öntötte őket

 Írj mesét a képsorról! Használd a megadott szavakat, kifejezéseket!

nagy kő esett le a szívérőlnagy kő esett le a szívérőlnagy kő esett le a szívéről
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Írj állatmesét!
a) Karikázd be, melyik két állat lesz a meséd szereplője!

b)  Egészítsd ki a meséd címét a két kiválasztott állat nevével! Ez lesz a mese témája is 
egyben.

 Hogyan lettek barátok a __________________ és a __________________?

c) Hol játszódik majd a meséd?

d)  Gyűjtsd össze a mese szereplőinek tulajdonságát! Alkoss szószerkezeteket! Használha-
tod a megadott szavakat is.

 Egyik szereplő: 

 Másik szereplő: 

e) Válassz mesekezdést!

f) Válassz mesebefejezést!

g) Találd ki a történetet!

Tedd próbára a tudásod! Írj mesét! Válassz az alábbi címek közül!

  A legbátrabb kisegér    A szerencse fi a 
  Aki keres, az talál     A fecsegő papagáj

16. 

17. 

Mesekönyvet olvassunk vagy mesefi lmet nézzünk?
Alakítsatok két csoportot! Az egyik csoport gyűjtsön össze minél több érvet az olvasás 
mellett! Ezzel szemben a másik csoport a fi lmnézés előnyeit próbálja meg összeszedni! 
Próbáljátok meggyőzni egymást az álláspontotokról!

Tedd próbára a tudásod! Írj mesét! Válassz az alábbi címek közül!

  A legbátrabb kisegér    A legbátrabb kisegér      A szerencse fi a   A szerencse fi a   
  Aki keres, az talál     Aki keres, az talál       A fecsegő papagáj  A fecsegő papagáj  

17. 
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Mesekönyvet olvassunk vagy mesefi lmet nézzünk?
Alakítsatok két csoportot! Az egyik csoport gyűjtsön össze minél több érvet az olvasás 
mellett! Ezzel szemben a másik csoport a fi lmnézés előnyeit próbálja meg összeszedni! 
Próbáljátok meggyőzni egymást az álláspontotokról!

g)

csalafi nta, hiszékeny, kétbalkezes, oktondi, éhenkórász, hűséges, 
bivalyerős, jószívű, fürge, segítőkész

d)  Gyűjtsd össze a mese szereplőinek tulajdonságát! Alkoss szószerkezeteket! Használha-
tod a megadott szavakat is.

 Egyik szereplő: 

 Másik szereplő: 

e) Válassz mesekezdést!

 Egyik szereplő: 

 Másik szereplő: 

Válassz mesekezdést!

csalafi nta, hiszékeny, kétbalkezes, oktondi, éhenkórász, hűséges, 
bivalyerős, jószívű, fürge, segítőkész
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Mesélj az élményeidről!

A következő szöveget egy 3. osztályos tanuló, Borsos Linda írta. Olvasd el! 
a) Mondd el röviden a kislánnyal történteket!

Az én legboldogabb napom

Ó, én már nagyon régóta szeretnék egy kutyát. Nekem mindegy, hogy milyen az 
a kutya. Csúnya, szép, okos, kicsi, nagy, fehér, fekete, foltos, tarka, nekem teljesen mind-
egy. Csak úgy nézzen ki, mint egy kutya. 

A szüleim mindig kérdezték, hogy mit szeretnék karácsonyra. Én mindig azt fe-
lel tem: kutyát. De az anyukám azt mondta, hogy a kutya mindig csak bekakil, rápisil 
a szőnyegre, lerágja a tapétát, és mi mindig takarítani fogunk utána. Meg ko rán kell le-
vinni sétálni, fél ötkor. Én akkor is kutyát vártam. És anyu meg apu azt mondta:

– Jól van, veszünk egy kiskutyát tavasszal – és én akkor nagyon boldog voltam. 
Beköszöntött a tavasz, de még mindig nem felejtettem el a kutyát. Egyszer anyu és 

apu azt mondta:
– Meglepetés vár rád otthon.
Amikor hazaértem, ugatást hallottam az ajtóból. A kutya volt az! Amikor kinyi tottam 

az ajtót, ahonnan az ugatást hallottam, egy szép bársonyfekete kutya ugrott a kezembe. 
Én akkor olyan, de olyan boldog voltam, hogy a könnyem is kicsordult. Kölyök volt. 

Ahogy megláttam, azonnal kitaláltam a nevét: Pamacs.
Sok mindenre megtanítottam. Okos, értelmes kutya lett belőle.

b) Meséld el te is egy emlékezetes napod történetét a társaidnak!

Mesélj a képeken látható eseményekről!

a) Melyik képről jut eszedbe egy veled történt esemény? Meséld el a társaidnak!

b) Alkoss rövid szöveget az egyik képről! Írd is le!

Emlékezz vissza a veled történtekre, és mondj két-két példát az alábbiakra!

  Kellemes élmény (sokáig szeretnék rá emlékezni).
  Kellemetlen élmény (szeretném hamar elfelejteni).

1. 

2. 

3. 
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Krisztina iskolafogászati vizsgálaton vett részt az osztálytársaival. 
a) Kinek mondhatta el az ezzel kapcsolatos eseményeket? Írd a szövegek utáni vonalra!

A)   Szia! Képzeld, ma az első órán, matemati-
kán, nagy riadalom volt az osztályban! 
Egy szer csak kopogtattak, és megjelent az 
igaz ga tó a védőnővel. Közölték, hogy is ko la-
fogászati vizsgálatra kell mennünk. Hidd el 
nekem, csak egy kicsit ijedtem meg! Szeren-
csére épek a fogaim! Csak egy gye rek sírt… 
Megmondjam, ki volt az?

B)   Helló! Képzeld, ma nagy buli volt a suliban! Norbi nem tudott egy kukkot sem, 
már majdnem megszidta a tanár, amikor zörgettek az ajtón. Megjelent a diri 
a vé dőnővel. Azt mondták, irány az iskolafogászat! Képzelheted, mindenki maj rézott, 
cidrizett az egész társaság. Én megúsztam, épek a fogaim! Látod, mégis érdemes fogat 
mosni esténként. Találd ki, ki bőgött! Máskor olyan nagy szája van, most meg rögtön 
itatni kezdte az egereket.

C)   Szia! Képzeld, elmaradt az iskolában az első óránk, mert iskolafogászatra men tünk. 
A doktor bácsi nagyon megdicsért, mert épek a fogaim. Te is moss esténként fogat, 
akkor majd téged is megdicsérnek! Az ovisok is mennek ilyen vizsgálatra? Ugye, te 
biztosan nem fogsz pityeregni? Közülünk csak egy lány sírt. Igazán nem volt szép tőle.

b) Mi a hasonlóság és mi a különbség a három szöveg között? Beszéljétek meg!

c)  Bizonyára nektek is van emlékezetes iskolai élményetek. Meséljétek el ugyanazt a tör-
ténetet más-más hallgatónak (szülőnek, testvérnek, barátnak, tanítónak, szom szédnak, 
ismerősnek)!

Hogyan számolsz be a következő eseményekről az osztályfőnöködnek, a barátodnak, a szü-
leidnek? 
a) Válassz a témák közül tetszés szerint, és alkosd meg a szövegeket!

  Elveszett a kerékpárod.    Megnyerted a mesemondó versenyt.
  Előkerült az elveszett kiskutyád.   Érdekes fi lmet láttál a moziban.

b) Melyik témához melyik szólás illene? Beszéljétek meg!

  Nagy kő esett le a szívéről.    Hűlt helyét leli. 
  Nem hisz a szemének.   Megállja a helyét.

4. 

5. 
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Milyen eseményt ábrázol a kép? Beszélgessetek róla!
a)  Te hogyan tanultál meg kerékpározni? Meséld el a társaidnak! 

b)  Írjátok a vonalakra a képen látható esemény leg fon to sabb 
mozzanatait cselekvést jelentő szavak kal!

c)  Számozd meg a leírt szavakat az események sorrendjében!

Nézzétek meg a képeket!
a) Alkossatok egy humoros történetet a képsorról! 

b)  Meséld el az eseményt úgy, mintha veled történt volna meg! Az autó helyett választhatsz 
más játékot is.

Gyakorold önállóan is a szövegalkotást! Válassz az alábbi címek közül!

  A hócsata   Egyedül a konyhában
  Készül az ajándék   A kiránduláson történt
  Emlékezetes kaland   Papírgyűjtés

6. 

7. 

8. 

Alkossatok párokat! Találjatok ki olyan jeleneteket, amelyek eljátszásakor fel vál t va irá-
nyítjátok a játékot! 
Például játsszátok el, hogy az egyik gyerek ad a másiknak egy dobozt! Aki meg kapja, 
eldönti, hogy kibontja-e a csomagot. Lehet, hogy kibontja, s úgy tesz, min t ha valami ked-
vére valót találna benne, de lehet, hogy másként dönt… 

Gyakorold önállóan is a szövegalkotást! Válassz az alábbi címek közül!

  A hócsata  A hócsata    Egyedül a konyhában
  Készül az ajándék   A kiránduláson történt  A kiránduláson történt  
  Emlékezetes kaland   Papírgyűjtés

8. 

73

Alkossatok párokat! Találjatok ki olyan jeleneteket, amelyek eljátszásakor fel vál t va irá-
nyítjátok a játékot! 
Például játsszátok el, hogy az egyik gyerek ad a másiknak egy dobozt! Aki meg kapja, 
eldönti, hogy kibontja-e a csomagot. Lehet, hogy kibontja, s úgy tesz, min t ha valami ked-
vére valót találna benne, de lehet, hogy másként dönt… 
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Képzeld el!

Olvasd el Nagy Ágnes tanuló meséjét!

A fantasztikus álom

Az egyik éjszaka arról álmodtam, hogy Édességországba 
csöppentem. 

Ebben az országban minden olyan különös volt. Kí ván-
csiságból körül is néztem. Felültem egy csokiból készült 
buszra, és elindultunk a város felé. Amikor meg láttam az 
emeletes házakat, összefutott a nyál a számban, mert marci-
pánból épültek. 

Legjobban azonban az iskola érdekelt. Ott is csodálatos lát-
vány fogadott. A cukorpadban cukorgyerekek hall gatták a cu-
korból készült tanító nénit. Aki jól felelt, cso koládéból készült 
ötöst kapott, amit azonnal meg is ehetett. Be val lom, az én fo-
gam is fájt egy-két ilyen édes jegyre. A követ  kező óra testneve-
lés volt. Én is beállhattam a sorba. Sor versenyeztünk. Hatalmas 
franciadrazsé volt a labda. A sok játszadozás közben kelleme-
sen el fá radtunk, óra után az ebédlőbe vezetett az utunk. El hal moztak minden mézes mázos 
falattal. Éppen a legszebb habcsókba akar tam be lekóstolni, amikor felébredtem.

Szép álom volt. Szívesen élnék ilyen világban! Kárpót lásul az álmomban otthagyott 
édességet anyával a hét végén el is készítettük. Mesébe illő lett. 

a) Volt már neked is fantasztikus álmod? Ha igen, meséld el!

b) Képzeld el, hogy te is Édességországban jársz! Mesélj róla a társaidnak!

Mondd el, hogyan utaznak a képeken látható gyerekek!

a) Képzeld magad a képen látható gyerekek helyébe! Mesélj az utazásodról!

b) Alkoss rövid szöveget az elképzelésed alapján az egyik képről!

1. 

2. 
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Figyeld meg a képeket! Mi történhetett Brumival? 
a) Rajzold meg a hiányzó képet!

b) Írd le néhány mondatban, hogy mi történt Brumival a rajzod szerint!

 

 

 

 

 

c) Fejezd be úgy is a történetet, ahogy az a valóságban nem történhetne meg!

Képzeld el, hogy ötven év múlva robotok végzik helyetted a házimunkát! Hogyan társa-
logsz velük? Miben segítenek neked? Milyen eszközöket használnak?
a) Folytasd a robotemberrel való beszélgetést!

– Robi!
– Robi… vagyok!
– Hol van az anyukám?
– Elment… a… boltba.
– Miért nem te mentél vásárolni?
– Nem… vagyok… rá… beprogramozva!
– Ó, hol a robotszerviz telefonszáma!?

b) Hogyan képzeled el a robotembereket ötven év múlva? Rajzold le a keretbe!

3. 

4. 
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Az írók, költők néha életre keltenek, megszólaltatnak különböző tárgyakat, dolgokat.
a)  Olvasd el Kosztolányi Dezső Fák beszéde című versének részleteit! Fogalmazd meg, 

miért érdekesek!

Nyárfa

– Mily szép nevem van. Hallod? Nyárfa, nyárfa.
Karcsún, fehéren állok a határba.
Úgy reszketek és sírok, mint egy árva.
S minden széllel zenélek, mint a hárfa…

Almafa

– Bő, zöld szoknyában, széles terebéllyel
mesékről álmodom, ha jő az éjjel.
A lombjaim közt almák aranya.
Mindig csak adnék, én, örök anya.

b) Olvasd el az alábbi mesét! Kik beszélgetnek benne?

A lyukas zokni

Volt egyszer egy lyukas zokni. Új korában nem akárki lehetett, mert előkelő anyag ból 
készült. De hát most már megöregedett, s volt rajta egy lyuk.

– Azért én szebb vagyok nálad – mondta a lyuk a zokninak.
– Méghogy szebb? – csodálkozott a zokni. – Mitől lennél szebb?
– Mert átlátni rajtam – mondta a lyuk.
– Ugyan – oktatta a zokni –, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó.
– És piszkos is vagy – folytatta a lyuk –, én bezzeg sohasem pisz ko lódom be.
Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami a zokniból.
– Teljesen tönkreteszel – siránkozott a zokni.
– Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt.
S a lyuk ekkor nagy pöff eszkedve akkorára nőtt, hogy a zokniból nem 

maradt semmi. De ahogy eltűnt a zokni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha 
zokni nincs, lyuk sincs.

Így aztán a nem létező lyuk siránkozhat a nem létező zokni után.
(Lázár Ervin)

c)  Szólaltass meg, kelts életre te is különböző tárgyakat! Úgy írj róluk, mintha csak ugyan 
ők mesélnének, dicsekednének vagy panaszkodnának! Képzeld magad pél dául a cipőd, 
a táskád, a kesztyűd vagy a ceruzád helyébe! Miről mesélnének ezek a tárgyak?

 Választhatsz az alábbi címek közül is:   
  A cipőm panaszai
  Beszél az iskolatáskám!
  Keres a kesztyűm

5. 
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 Olvasd el az alábbi mondatokat, és nézd meg a képsort! 
a) Ezek alapján adj címet a tör té netnek!

____________________________________________________

Ősszel egy kiskutyát kaptak a Kovács testvérek. Nagy volt az öröm, amikor letették az 
udvar közepére.

b)  Fogalmazd meg a társaiddal közösen az események sorozatát a képsor alapján! Írd le!

c)  Írj önállóan befejezést a történethez! Segít a kép.

6. 

Milyen eseményekre emlékeztetnek a következő tárgyak? Találjatok ki valamilyen törté-
netet róluk! 

  összegyűrt vonatjegy       leszakadt gomb       kinyitott könyv

77

Milyen eseményekre emlékeztetnek a következő tárgyak? Találjatok ki valamilyen törté-
netet róluk! 

  összegyűrt vonatjegy       összegyűrt vonatjegy       leszakadt gomb       leszakadt gomb       kinyitott könyv  kinyitott könyv
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Történetek képekben

Élményeinkről rajzos formában is beszámolhatunk, s ha ezeket a rajzokat kiegészítjük rövid 
szövegekkel, már kész is a képes történet, a képregény. Ugye te is szívesen olvasod ezeket?

1. 

Add ide 
a lepkét!

Csőri mindig 
azzal akar játszani, 

amivel én…

Nem is 
játszom veled!
Megyek úszni!

Jaj, hiszen én nem 
is tudok úszni!

Segítség!!!

Akkor bizony 
pórul jársz!

Várj meg!
Én is megyek 

veled!

Még szerencse, 
hogy idejében érkez-

tem!

Soha többet 
nem utánzom

Hápit!

Na ugye, 
megmondtam,

 te buta!

Nini, 
egy csibe!
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Rajzold meg a képeket a következő történethez, amelyet Lázár Ervin A Kék meg a Sár ga 
című meséje alapján írtunk! (Ha van kedved, meg is festheted rajzlapon, és a megfelelő 
méretre nyírva beragaszthatod a munkafüzetbe.)

2. 

Egyszer két festékpötty – egy kék meg 
egy sárga – egymás mellé esett.

– Legyen szíves, ne könyököljön az ol da-
lamba! – kiáltotta a Kék.

– Tudja meg, hogy én színezem az eget, a 
vizeket meg a tengert is!

– Nem menne kicsit távolabb? – mondta 
ingerülten a Kék.

– Menjen maga! – válaszolta a Sárga.
Miközben veszekedtek, egyre közelebb 

kerültek egymáshoz. 

– Látott már maga napraforgót? Vagy őszi 
erdőt? – kérdezte a Sárga.

De már nem fejezhette be. Összefolyt  
a két festékpötty. Nem volt már se kék, se 
sárga. Zöld lett belőlük.
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Kolozsvári Grandpierre Emil Harminc kalap, harminc majom című meséjének esemé nyeit 
látod. Alkoss képregényt azokból! Írj szöveget a képek alá!

  

3. 

Volt egyszer egy gaz da em-
ber, akinek a tűzvész min de nét 
el pusztította, csak egy szal ma-
kazla ma radt a ha tár ban.
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A következő képsor egy történetet mesél el. Készíts a képek alapján képregényt! Írj a gon-
dolatfelhőkbe egy-két mondatos szöveget! Beszéltesd a szereplőket!

A horgászszerencse

Készíts képregényt! A következő címek közül választhatsz.
  Én és a kutyám          Kirándulás          Uszodában          Nyári kaland

4. 

5. 

A horgászszerencse
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Ismételj, gyakorolj!

Milyen esemény jut eszetekbe a képsorról? Beszélgessetek róla!

a) Alkossatok összekötéssel szószerkezeteket a két szócsoport szavaiból!

b) Fogalmazzatok a fenti képekhez illő mondatokat a szószerkezetekkel!

Folytassátok a megkezdett mondatokat!

Gyorsan felszálltunk a kisvonatra, és .

Egy tisztáson megpihentünk, mert .

Egy tisztáson megpihentünk, pedig .

Sokáig gyalogoltunk, de .

Sokáig gyalogoltunk, és .

Írj két-két kapcsolódó mondatot a megadott mondat után, illetve elé!

a) Árnyas erdőben kanyarog velünk a kisvonat. 

b)

 Végre felértünk a hegy tetején álló várromhoz!

1. 

2. 

3. 

terebélyes fák

csintalan gyerekek

lágy falak

ódon várrom

lenyűgöző

a) Alkossatok összekötéssel szószerkezeteket a két szócsoport szavaiból!

terebélyes

lágy

táj

 Alkossatok összekötéssel szószerkezeteket a két szócsoport szavaiból!

fák

falak

 Alkossatok összekötéssel szószerkezeteket a két szócsoport szavaiból!

düledező

Gyorsan felszálltunk a kisvonatra, és 

Folytassátok a megkezdett mondatokat!

b) Fogalmazzatok a fenti képekhez illő mondatokat a szószerkezetekkel!

csintalan

ódon

lenyűgöző

Gyorsan felszálltunk a kisvonatra, és 

Folytassátok a megkezdett mondatokat!

 Fogalmazzatok a fenti képekhez illő mondatokat a szószerkezetekkel!

düledező szellő

 Fogalmazzatok a fenti képekhez illő mondatokat a szószerkezetekkel!

gyerekekgyerekekgyerekek

várrom

táj

 Fogalmazzatok a fenti képekhez illő mondatokat a szószerkezetekkel! Fogalmazzatok a fenti képekhez illő mondatokat a szószerkezetekkel! Fogalmazzatok a fenti képekhez illő mondatokat a szószerkezetekkel!

szellő
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Egészítsd ki valakit vagy valamit megnevező sza-
vakkal az alábbi szöveget!

A düledező                                         között 

sétálgattunk. Egy keskeny                                   

felmásztunk a                                         is. 

De gyönyörű innen a                                      ! 

Láthatjuk az egész                                                   . 

A folyó messziről olyan, mint egy keskeny kék 

                                        . Az                                    

pedig mintha apró mozgó pontocskák len né nek. 

a)  Olvasd fel a kiegészített szöveget a társaidnak! 

b) Hasonlítsátok össze a munkátokat!

Képzeld el, hogy időutazáson veszel részt! Visszarepülsz az időben több száz évet, és egy 
középkori várban élsz. Meséld el egy napodat, mintha te lennél a vár 

  ura,
  úrnője,
  egyik katonája,
  egyik apródja!

Alkoss szöveget az 1. feladat képsoráról! Válassz az alábbi címek közül!

  Egy emlékezetes nap   A titokzatos várrom
  Kirándul az osztály    Enyém a vár!

Folytasd a megkezdett történetet! Engedd szabadjára a fantáziádat!

Egyedül sétálgattam az ódon várfalak között. A kövek közötti hasadékban ész re vettem 
egy rozsdás tárgyat. Első pillantásra úgy nézett ki, mint egy ócska tükör…

4. 

5. 

6. 

7. 
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 Nézd meg a képsort! Milyen eseményt ábrázol? Ha van az eseménnyel kapcsolatos élmé-
nyed, mesélj arról!

a) Gyűjtsetek szavakat a képekről!

b) Alkossatok szöveget a fenti képsor alapján!

Alkoss mondatpiramist! 
a) Húzd alá a mondatokban azokat a szavakat, szószerkezeteket, amellyel az előzőt bővítettük!

b) Bővítsd soronként új szavakkal a megadott mondatot az előző példa szerint!

Fát ültettünk.

Elköltöztünk.

8. 

9. 

Virág nyílik.
Virág nyílik a kertben.

Sok színes virág nyílik a kertben.
Májusban sok színes virág nyílik a kertben.

b) Alkossatok szöveget a fenti képsor alapján!

Alkoss mondatpiramist! 
 Húzd alá a mondatokban azokat a szavakat, szószerkezeteket, amellyel az előzőt bővítettük!

b) Bővítsd soronként új szavakkal a megadott mondatot az előző példa szerint! Bővítsd soronként új szavakkal a megadott mondatot az előző példa szerint!

Fát ültettünk.

Virág nyílik.
Virág nyílik a kertben.

Sok színes virág nyílik a kertben.
Májusban sok színes virág nyílik a kertben.
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Mikor ültessünk fákat? Olvasd el az erről szóló szöveget, majd fejezd be a mondatokat!

Fát általában októbertől áprilisig ültethetünk, ha a föld nem nagyon sáros vagy nem 
fagyos. Késő tavasszal azonban már nem célszerű fát ültetni. Rendkívüli esetekben nyáron 
is elültethetjük a fát, csakhogy ezt a fa megsínyli.

Ültessünk fát, mert 

Ültessünk fát, de 

Ültessünk fát, ha 

Alakítsatok csoportokat! Képzeljétek el, hogy egy család vagytok! Játsszátok el a kö vetkező 
jelenetet!

Egy családi vacsora közben az apa váratlanul bejelenti, hogy az új munkája miatt 
másik városba kell költöznötök. Ez a hír mindenkit felzaklat.

a)  Peti lerajzolta az új családi házukat. Hogyan lehetne barátságosabbá, kelle me sebbé
varázsolni a kertjüket? Hallgassátok meg egymás ötleteit!

b) Egészítsd ki a rajzot a megbeszélt ötletek alapján!

Olvasd el a következő szöveget!

Peti az új házuk padlásán egy óriási magot ta-
lált. Sokáig nézegette, vizsgálgatta, majd úgy dön-
tött, elülteti a kertbe. A mag néhány nap alatt ki-
csírázott és növekedni kezdett. Nőtt, nőtt, egy re 
csak nőtt…

a) Fejezd be a történetet úgy, ahogy a valóságban is megtörténhetne!

b) Fejezd be a történetet úgy, ahogy a valóságban nem történhetne meg!

10. 

11. 

12. 
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Idézd fel a csillagszemű juhász meséjét! Egészítsd ki a mesét egy újabb próbatétellel! 
A csillagszemű juhász az általad kitalált helyszínre kerüljön, és ott kelljen kiállnia egy pró-
bát egy képzeletbeli élőlénnyel!

Neked melyik a kedvenc meséd? Írd ide a címét!

a) Miért kedveled ezt a mesét? Mondd el, miért szereted a meséket!

b) Keress olyan meséket, amelyekben a szereplő(k)
  próbát áll(nak) ki,
  veszélybe kerül(nek)!

Olvasd el a következő meserészletet!
a)  Állapítsd meg, hogy a mondatok a mese melyik 

részéből valók!

Az oroszlán a nyúllal és a többi állattal szer ző-
dést kötött. Megállapodtak abban, hogy va dász ni 
mennek, és amit foglyul ejtenek, az kö zös lesz.

Amikor a társai meghallották az oroszlán be-
szé dét, üres kézzel, zokszó nélkül el men tek onnét.

b) Írd le a mese hiányzó részét!

13. 

14. 

15. 
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Alakítsd át a következő szöveget! Kerüld a fölösleges szóismétlést, használj rokon értelmű 
szavakat! 
a) A javításhoz gyűjts hasonló jelentésű szavakat!

 ennivaló: 

A kisrókáknak nem könnyű megszerezni az enni-
valót. Ezért a rókaszülők játék köz  ben ta nítják meg ne-
kik, hogyan kell enni va lót zsák mányolni. Később is sok 
bátorság ra, ra vasz ságra van szüksége a felnőtt ál latnak, 
hogy ennivalóhoz jusson.

b)  Írd le a kijavított szöveget!

Találjatok ki olyan történeteket, amelyekbe az alábbi mondatok beilleszthetők!

  Tetszett ez nagyon az oroszlánnak!
  Lélegzetünket visszafojtva, lábujjhegyen mentünk tovább.
  Gondosan becsomagoltam, és átkötöttem egy masnival. 

Találjatok ki egy történetet! A befejezése valamelyik itt következő mondat legyen!

  Soha többé nem leszek irigy.
  Bárcsak még egyszer láthatnám!
  Ettől kellett úgy megijedni?
  Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
  Megtanultam, jobb adni, mint kapni.

Olvassátok el a következő szólásokat, közmondásokat! Értelmezzétek a jelentésüket! Segít-
ségetekre lehet O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.

 Kölcsönkenyér visszajár!
 Nyáron gyűjts, hogy télen fűts!
 Sok kicsi sokra megy.
 Aki nem dolgozik, ne is egyék.
 Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz.
 Nem mind arany, ami fénylik.

a)  Mondjatok olyan ismert mesét vagy történetet, amelyikre illik valamelyik szólás vagy 
közmondás!

b)  Találjatok ki olyan történetet, mesét, amelyiknek az egyik szólás vagy közmondás a be-
fejezése!

c)  Mondj a társadnak egy általad ismert szólást, közmondást! Találjatok ki hozzá egy rövid 
történetet közösen! Utána cseréljetek!

16. 

17. 

18. 

19. 
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Alkoss szöveget írásban elképzelés alapján! Engedd szabadjára a fantáziádat! Segítségül 
megadunk néhány címet, választhatsz ezek közül is.

  A csodarobot   A beszélő ceruza
  A varázscipő   Az ufóbébi
  Seholsincsország   Idegen bolygón
  Az időgép   Ha varázsló volnék

Miért furcsa a rajz? Adjatok címet neki! Írjátok a legérdekesebbet a kép alá!
a)  Játsszatok ti is képtelen játékot a játékszabály alapján!

b)  Írjátok le a különleges élőlényetek néhány képzeletbeli tulajdonságát!

c) Adjatok ötletes nevet a lénynek!

d) Találjatok ki képzeletbeli helyszíneket, ahol a mesebeli lény élhet!

e) Találj ki rövid történetet a képzeletbeli lényről!

20. 

21. 

Hajts egy lapot a vízszintes oldala mentén 
négybe! Rajzolj egy bármilyen fejet a lap tetejé-
re! Hajtsd be úgy, hogy a fej ne látszódjon, csak a 
nyak! Add át a társadnak, ő rajzoljon testet neki! 
Hajtsd be úgy, hogy csak a dereka látszódjon! 
Add tovább a lapot! A harmadik társad rajzolja 
meg a lábakat, majd végül a negyedik a lábfejet! 
Hajtogassátok ki a lapot!

  Seholsincsország   Idegen bolygón
  Az időgép  Az időgép    Ha varázsló volnék

Miért furcsa a rajz? Adjatok címet neki! Írjátok a legérdekesebbet a kép alá!
a)  Játsszatok ti is képtelen játékot a játékszabály alapján!

  Írjátok le a különleges élőlényetek néhány képzeletbeli tulajdonságát!

21. 

  Írjátok le a különleges élőlényetek néhány képzeletbeli tulajdonságát!

Hajts egy lapot a vízszintes oldala mentén 
négybe! Rajzolj egy bármilyen fejet a lap tetejé-
re! Hajtsd be úgy, hogy a fej ne látszódjon, csak a 
nyak! Add át a társadnak, ő rajzoljon testet neki! 
Hajtsd be úgy, hogy csak a dereka látszódjon! 
Add tovább a lapot! A harmadik társad rajzolja 
meg a lábakat, majd végül a negyedik a lábfejet! 
Hajtogassátok ki a lapot!
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Adjatok címet a képnek!

a) Gyűjtsetek minél több szót a képről!

b)  Válasszatok ki egy-egy vakációval kapcsolatos szót (például: vakáció, szünidő)! Írjátok 
a betűit egymás alá! Az általatok gyűjtött szavak közül azt írjátok a megfelelő sorba, 
amelyiknek van közös betűje a kiválasztott szóval!

 Például:

V Í Z

B A R Á T O K

J Á T É K

S Á T O R

P E C A

V I D Á M S Á G

H A J Ó

c)  Fogalmazd meg, hogy miért várod a nyári szünetet, hogyan képzeled el a vakációt! Tedd 
élményszerűbbé a szövegedet különböző mondatfajtákkal!

Játsszatok, versenyezzetek! Alkossatok minél rövidebb idő alatt szöveget a megadott szavak 
felhasználásával! Vitassátok meg, kinek a szövege volt a legötletesebb!

22. 

23. 

S

Z

Ü

N

I

D

Ő

erkélyláda, postás, jókedvű, pulóver, gondol

  Fogalmazd meg, hogy miért várod a nyári szünetet, hogyan képzeled el a vakációt! Tedd 
élményszerűbbé a szövegedet különböző mondatfajtákkal!

Játsszatok, versenyezzetek! Alkossatok minél rövidebb idő alatt szöveget a megadott szavak 
felhasználásával! Vitassátok meg, kinek a szövege volt a legötletesebb!

89

erkélyláda, postás, jókedvű, pulóver, gondol
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Nézzétek meg a képsorokat!
a) Alkossatok történeteket szóban a képsorokról!

A)

B)

C)

b) Alkoss az egyik képsorról szöveget! Alkalmazd a tanév során tanultakat!

24. 

Az első gyerek fejezze be a mondatot: Ha kirándulni megyek, viszek magammal… 
(pl. zseblámpát). A második gyerek ismételje meg a teljes mondatot, majd nevezzen meg 
ő is egy tárgyat: Ha kirándulni megyek, viszek magammal… (zseblámpát, kulacsot). 
Így folytassátok a sort addig, amíg valaki el nem téveszti! Ha csoportban játsszátok, ver-
senyezhettek is.

b) Alkoss az egyik képsorról szöveget! Alkalmazd a tanév során tanultakat!

90

Az első gyerek fejezze be a mondatot: Ha kirándulni megyek, viszek magammal… 
(pl. zseblámpát). A második gyerek ismételje meg a teljes mondatot, majd nevezzen meg 
ő is egy tárgyat: Ha kirándulni megyek, viszek magammal… (zseblámpát, kulacsot). 
Így folytassátok a sort addig, amíg valaki el nem téveszti! Ha csoportban játsszátok, ver-
senyezhettek is.
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Útravaló
Reméljük, érdekesek voltak a munkafüzet feladatai. Segítettek abban, hogy pontosan, 

érthetően tudd kifejezni a gondolataidat. Útravalóul olvasd el Fehér Klára elbeszélését!

Rövid önéletrajz

Tulajdonképpen most azt kellene írnom, hogy már kora gyermekkoromban az igazság 
forró szeretete késztetett arra, hogy tollat ragadjak. De hát ez nem egészen így történt. 
Ötéves koromban életem első írói alkotását, mondhatnám talán úgy, hogy az írói fantázia 
első megnyilvánulását nem a gyengék védelme, lángoló szabadságvágy sugallta, hanem 
keserves kényszerűség.

Ugyanis nagyon szerettem a cseresznyebefőttet. A teli befőttesüvegek a szekrény tetején 
sorakoztak, pirosan és csábítóan, de a befőttből csak ünnepek és betegségek alkalmával 
kaptunk. Mivel pedig ritkán esik karácsony is, torokgyulladás is, sokszor bámultam sóvár-
gó tekintettel a befőttesüvegeket, és vártam az alkalmat.

Az alkalom bekövetkezett. Egy délután egyedül maradtam otthon. Nagy üggyel-baj-
jal felkapaszkodtam az asztalra, az asztalra tett székre, és megkaparintottam az üveget. 
A cseresznyét villámgyorsan felfaltam, az üveget elrejtettem az asztal alá. Egy óra múlva 
anyám hazajött, és kezdődött a vallatás.

– Ki nyúlt a befőttesüvegekhez?
– Nem tudom.
– Miért hiányzik egy üveg?
– Nem tudom.
– Miért nincs a helyén az asztal?
– Nem tudom.
– Hogyan másztál fel a szekrényhez?
– Nem másztam fel.
A kérdések egyre jobban szorítottak, a tagadás egyre nehezebbé vált, pláne, amikor elő-

került az asztal alól az üveg is. És ekkor, keserves kínomban, a következőket mondtam:
– Hát, tudod, édesanyám, hazafelé jöttem az óvodából, amikor mögöttem az úton sze-

kérzörgést hallottam. A Kincses bácsiék kocsija volt, a Kese volt befogva, de senki sem ült 
a bakon, és a Kese egyszerre csak megbokrosodott. Felkapta a fejét, ugrált, ágaskodott, 
felém ugrott, rángatta a szekeret, nyerített, én meg rettenetesen megijedtem, és futottam, 
futottam hazafelé. A ló mindenütt a nyomomban. Éppen annyi időm volt, hogy beszaladjak 
a házba, és bereteszeljem az ajtót. És képzeld, a Kese akkor bedugta a pofáját az ablakon, 
és azt mondta: „Te kislány, vagy adsz nekem egy üveg cseresznyebefőttet, vagy menten 
megeszlek.” Hát és úgy gondoltam, hogy jobban szereted te a kislányodat, mint az üveg 
cseresznyebefőttet, és odaadtam neki. Ugye jól tettem?

– Nagyon jól tetted – bólintott édesanyám. – De tudod, kislányom, mi tetszik nekem 
legjobban ebben a történetben? Hogy milyen jól nevelt ló ez a Kese. Mert a cseresznyéből 
a magokat mind visszaköpte ide az üvegbe.

Ez volt a legelső irodalmi alkotásom.
Ezt követte az első kritika.
Kemény volt, de igazságos.
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ad: nyújt, átad, juttat, adományoz, aján dé-
koz, adakozik 

akar: akaródzik, kíván, szándékozik, szán  - 
dé kában van, készül, törekszik

álldogál: áll, ácsorog, lézeng, toporog (egy 
helyben)

árul: elad, értékesít, kereskedik, árulgat, 
áru sít, áruba bocsát

ballag: bandukol, baktat, kullog, men de gél, 
csoszog, vánszorog

bánat: bú, búsulás, szomorúság, gyász, ke-
serv, elkeseredés, rosszkedv

bátor: merész, hősies, vakmerő, elszánt, vi -
téz, rettenthetetlen

beszél: szól, mond, magyaráz, mesél, csa-
csog, kijelent, társalog

bolt: üzlet, áruház, kereskedés, piac, vásár  -
csarnok, butik, áruda

buta: ostoba, oktondi, balga, bárgyú, egy-
ügyű, fajankó, tökkelütött

büszke: rátarti, önérzetes, öntelt, önhitt, gő-
gös, dölyfös, hetyke, hencegő

csal: hamisít, csalogat, ámít, csábít, hi te get, 
rászed, szélhámoskodik, becsap

csinál: készít, tesz, végez, előállít, alkot, dol-
gozik, szerkeszt

díszes: ékes, szép, pompás, cifra, hímes, ci-
co más, szépséges, tetszetős 

dob: dobál, vet, hajít, lök, hajigál, röpít
dühös: haragos, indulatos, mérges, vad, fel-
bőszült, bosszús, ingerült

éhes: éhezik, korog a gyomra, koplal, böj töl, 
ehetnékje van

elképzel: elgondol, feltételez, megál mo dik, 
fantáziál, eltervez

ember: halandó, teremtés, embertárs, sze - 
 mély, egyén, személyiség, valaki

énekel: dalol, dúdol, dúdolgat, kornyikál, 
nótázik, zengedez, kántál, trilláz

ennivaló: táplálék, étel, eledel, eleség, ha - 
 rapnivaló, elemózsia, betevő falat

erős: erőteljes, izmos, markos, munkabíró, 
edzett, vállas, vasgyúró

esik: csepeg, csepereg, szitál, permetez,  
hull, zuhog, szakad, ömlik 

eső: csapadék, zápor, zivatar, jégeső
fázik: didereg, fagyoskodik, megdermed, 
vacog a foga, rázza a hideg

fekszik: hever, nyugszik, elterül, hasal, he-
nyél, pihen

folyton: mindig, állandóan, egyre, örökké, 
szakadatlanul, vég nélkül

fut: szalad, kocog, iramodik, nyargal, ro han, 
vágtat, lohol, üget

gondolkodik: elmélkedik, tűnődik, töp reng, 
mérlegel, eszmél, fontolóra vesz, okosko dik

gondos: lelkiismeretes, pontos, alapos, ren - 
des, figyelmes

gyerek: magzat, csecsemő, kisded, cse me te, 
pici, poronty, kölyök, apróság

gyors: fürge, sebes, mozgékony, serény, friss,  
gyors lábú

győz: győzedelmeskedik, nyer, diadal mas-
kodik, leküzd, sikert arat, megver

halk: csöndes, nesztelen, néma, szótlan, zaj-
talan

hallgat: fülel, hallgatózik, hegyezi a fülét
ház: lakás, lak, otthon, épület, palota, kas-
tély, kunyhó, hajlék, viskó, villa

helyez: tesz, fektet, rak, állít, illeszt, telepít
helység: hely, város, falu, község, település
hű: hűséges, ragaszkodó, állhatatos, be csü-
letes, megbízható, tisztességes

ifjú: fiatal, zsenge korú, kamasz, kis korú, le-
gény, suhanc

igaz: helyes, helytálló, őszinte, való, valódi, 
hamisítatlan, valóságos

ír: írogat, irkál, körmöl, ró, másol, firkál, be-
tűt vet

jár: lép, lépeget, járogat, lépdel, gyalogol, 
tal pal, sétál

jó: kiváló, értékes, becses, drága, rendes,  
hibátlan, tökéletes, megfelelő

Tanulói szókincstár
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jön: közeledik, közeleg, eljön, érkezik, in dul
kap: elér, szerez, hozzájut, részesül, el nyer,  
elfogad

kedves: nyájas, elragadó, elbűvölő, ara nyos,  
drága, szerető, imádnivaló

kell: muszáj, szükséges, rákényszerül, jó 
volna, nem ártana, rá van utalva

keres: kutat, keresgél, fürkész, böngész, ko-
torász, puhatol, tűvé tesz mindent

kíváncsi: érdeklődő, kotnyeles, kandi, szem - 
füles, búvárkodó, beleüti az orrát

lakoma: tor, vendégség, eszem-iszom, dí-
nomdánom, lagzi, mulatság

lát: néz, pillant, tekint, szemlél, bámul, bá  - 
mészkodik, kandikál, kukucskál

lehet: lehetséges, meglehet, előfordulhat, 
megeshet, megtörténhet, kivitelezhető

leleményes: találékony, ötletes, agyafúrt,  
rafinált, cseles

lesz: keletkezik, létesül, képződik, szü le tik, 
alakul, ered, terem, kezdődik

magas: nagy, kiemelkedő, óriási, hóri hor-
gas, nyurga, nyúlánk, égimeszelő

majd: később, holnap, nemsokára, ezen túl, 
jövőre, hamarosan, előbb-utóbb

makacs: önfejű, csökönyös, akaratos, nya  - 
kas, engedetlen, makrancos, konok, da cos

megfog: megragad, megmarkol, kézbe vesz,  
megszorít, elkap, nyakon csíp

megy: mendegél, távozik, útra kel, el uta zik, 
indul, vándorol, halad, jár

nagyon: erősen, nagymértékben, módfe-
lett, szörnyen, túlságosan, határtalanul

nevet: kacag, vihog, mosolyog, viháncol, 
kuncog, hahotázik, mosolyog, derül

okos: értelmes, eszes, tehetséges, bölcs, szel- 
lemes, lángész, nagyeszű, agyafúrt

óv: véd, védelmez, oltalmaz, őriz, vigyáz rá
öreg: koros, idős, vén, éltes, agg, éle me dett, 
régi, eljárt fölötte az idő

öröm: boldogság, gyönyör, vidámság, de- 
rű, jókedv, gondtalanság, jó hangulat

piszkos: koszos, szennyes, mocskos, szuty - 
kos, maszatos, sáros, szurtos, mos datlan

ragyog: csillog, fénylik, világít, tündöklik, 
sugárzik, villog, szikrázik

ravasz: furfangos, csalafinta, fondorlatos, 
fortélyos, fifikás, körmönfont

rét: kaszáló, legelő, mező, tisztás
rossz: hibás, használhatatlan, káros, vesze-
delmes, silány, gaz, komisz, romlott

ruha: öltözet, öltöny, mez, viselet, rokolya, 
gúnya

siet: igyekszik, iparkodik, szedi a lábát, isz-  
kol, csipkedi magát

sír: pityereg, rí, zokog, könnyezik, sír-rí, sír-
dogál, sivít, ordít, bőg

sok: számos, tengernyi, töméntelen, meg-
annyi, rengeteg, számtalan, seregnyi

száll: repül, röpköd, szállong, csapong, leb- 
 ben, szárnyal, lebeg

szép: kecses, bájos, gyönyörű, elbűvölő, igé-
ző, tetszetős, csinos, szemrevaló

szomorú: bús, búslakodó, bánatos, gyászos,  
csüggedt, komor, mélabús, siralmas

szorgalmas: serény, szorgos, dolgos, igyek - 
vő, iparkodó, buzgólkodó

takar: föd, beföd, borít, beterít, leplez, be-
lep, beburkol

talál: lel, ráakad, rábukkan, felfedez
tanul: okul, készül, tanulgat, tanul má nyoz,  
magol, bifláz

tanuló: diák, tanítvány, növendék, hallgató, 
iskolás, tanonc

tréfál: viccel, mókázik, bohóckodik, incsel-
kedik, szellemeskedik

ül: üldögél, trónol, csücsül, kuksol, gub baszt
üt: csap, ráhúz, ver, sújt, rásuhint, rávág,  
pofoz, üti- veri, 

vág: vagdal, nyír, darabol, szel, szeletel, nyes, 
hasogat, nyiszál, metsz

veszekedik: zsörtölődik, viaskodik, pöröl, 
vitáz, civakodik, torzsalkodik

zaj: lárma, moraj, robaj, dörej, zörej, zsivaj, 
ricsaj, kiabálás, zenebona
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Az önellenőrzés szempontjai

1. Milyen a megalkotott szöveged tartalma?
• Megfelel-e a valóságnak (a megadott témának)?
• Tartalmaz-e a téma szempontjából minden lényegeset?
• Nem hiányzik-e belőle valami fontos?
• Van-e benne a témához nem tartozó gondolat?
• Tartalmaz-e eredeti, egyéni gondolato(ka)t?
• Van-e tartalmi kapcsolat a mondatok között?

Az önellenőrzés szempontjai

1. Milyen a megalkotott szöveged tartalma?
• Megfelel-e a valóságnak (a megadott témának)?
• Tartalmaz-e a téma szempontjából minden lényegeset?

2. Milyen a megalkotott szöveged nyelvi kifejezésmódja?
• Érthetőek-e a mondataid? Nem túl egyszerűek-e?
• Helyes-e a mondataid szórendje?
• A legmegfelelőbb szavakat, kifejezéseket használtad-e?
• Használtál-e rokon értelmű szavakat?
• Nem tartalmaz-e a szöveged fölösleges szóismétlést?
• Használtál-e többféle mondatfajtát, szólást, közmondást?

 Tartalmaz-e a téma szempontjából minden lényegeset?
• Nem hiányzik-e belőle valami fontos?
• Van-e benne a témához nem tartozó gondolat?
• Tartalmaz-e eredeti, egyéni gondolato(ka)t?
• Van-e tartalmi kapcsolat a mondatok között?

2. Milyen a megalkotott szöveged nyelvi kifejezésmódja?
• Érthetőek-e a mondataid? Nem túl egyszerűek-e?
• Helyes-e a mondataid szórendje?

3. Milyen a megalkotott szöveged külalakja?
• Olvasható-e az írásod?
• Áttekinthető-e a munkád?
• Betartottad-e a helyesírási szabályokat?

• A legmegfelelőbb szavakat, kifejezéseket használtad-e?
• Használtál-e rokon értelmű szavakat?
• Nem tartalmaz-e a szöveged fölösleges szóismétlést?
• Használtál-e többféle mondatfajtát, szólást, közmondást?

3. Milyen a megalkotott szöveged külalakja?
• Olvasható-e az írásod?
• Áttekinthető-e a munkád?
• Betartottad-e a helyesírási szabályokat?
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