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Olvassátok el Zelk Zoltán Ákombákom című versének részletét! Beszéljétek meg, miért 
humoros ez vers!

1.

a)  Keress nyomtatott betűket az ákombákomok között! Színezd ki a megtalált betűket!

b) Ügyeskedj! Rajzolj te is vicces betűket! Lehet lábuk, kezük, arcuk, hajuk.

Egyszer régen az írkámon1,
Született egy ákombákom.
Hát egyszer csak látom, látom:
Két lábra áll az írkámon,
úgy indul el ákombákom.

Azt hittem már sose látom,
Oly messze ment ákombákom,
De mikor az erdőt járom,
ül az ágon ákombákom,
S rajta van a nagykabátom.

1 irka: füzet

Ceruzaforgató
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!2.

Készíts képet az olvasottak alapján!
A kép közepén egy terebélyes fa áll. A levelek már kezdenek barnulni, sárgulni. A fa 
mindkét oldala füves, száraz falevelek színesítik. A fa bal oldalán két gyerek labdázik. 
A fa jobb oldalán egy pad van, alatta egy csiga pihen. A fa fölött madarak szállnak.

3.
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!4.

Ha helyes sorrendben olvasod össze az azonos színű betűket, egy-egy állatnevet kapsz. 
Írd le a szavakat írott betűkkel!

5.

Olvasd össze a betűket a nyilaknak megfelelően! Mondd ki a szót! 
a) Rajzold le a szó jelentését!

6.

b)  Csoportosítsd valamilyen szempont szerint a betűket! A párod nevezze meg a cso-
portokat!

Másold át a szavakat az üres négyzetháló azonos helyére!7.
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!1.

Mondd el az ábécét! Írd át piros színnel a magánhangzókat jelölő betűket, zölddel a 
mássalhangzókat jelölő betűket!

2.

Írd le pontosan alakítva a kisbetűs ábécét!3.

Folytasd a megkezdett sorokat! Keress az ábécében hasonló típusú betűket!4.

Ismét együtt! Ismételjünk!
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Másold le a szavakat! Ügyelj a pontos betűkapcsolásra!5.

Írd le csoportosítva a szavakat!6.

Tagold a betűsort szavakra, majd másold le őket csoportosítva! 7.
szappanbolygófüggönypikkelytojásjoghurtünneppapagáj

Alkoss a szótagokból hosszú kétjegyű mássalhangzós szavakat! Írd le őket szótagolás nélkül!8.

 Rövid a magánhangzó a szavakban:

 Csak rövid mássalhangzó van a szóban: 

 Hosszú a magánhangzó a szavakban:

 Hosszú mássalhangzó is van a szóban:

gyűrű, búcsú, öccse, tizenegy, húsz, zöldül, szállás, kifli

hosz- -tyú süly- haty- -szú diny- -lyed -nye
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!9.

Írd át különböző színekkel az egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű betűket!10.

Írd le a nagybetűs ábécét! Ügyelj a pontos alakításra!11.

Másold le a személyneveket! Ügyelj a helyes betűalakításra és kapcsolásra!12.

Írd le, hogyan szólítanak téged otthon, és hogyan az iskolában!13.
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Pótold a nagy kezdőbetűt a városnevekben, és írd le őket írott betűkkel!14.

Írd le írott betűkkel a személyneveket csoportosítva!15.

Írd le a lakóhelyed helységnevét és az utcátok nevét is!16.

Tagold szavakra a mondatot és írd le helyesen!17.

___udapest, ___écs, ___ekszárd, ___okaj, ___ebrecen,

___sztergom, ___őr, ___eszprém, ___iófok, ___egléd

ORSOLYA, GERGELY, JÁNOS, KÁROLY, IBOLYA,

JÚLIA, MIHÁLY, LAJOS, HAJNALKA, SZONJA

CsabaésZsoltvonattaljöttVácról.

lánynevek fiúnevek
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!1.

Ismerkedj meg a harmadikos vonalrendszerrel! 
a) Figyeld meg a kétféle sort! Mondd el, milyen különbséget veszel észre!

2.

Írd le a betűket! Ügyelj a betűnagyságra!3.

b)  Írd le a nevedet előbb a bal, majd a jobb oldali vonalakra! Mi a véleményed az írá-
sodról? Mire kell figyelned?

Harmadikosok vagyunk!
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Másold le a szavakat! Alkoss velük mondatot szóban!4.

Másold le írott betűkkel a szavakat!5.

Írd le az iskolád nevét és a pontos címét!6.

Fejezd be a megkezdett mondatokat!7.

 rózsa, színész, műsor, menü

 kotta, dallam, bútor, október

Szeretem az iskolámat, mert 

Szeretem az iskolámat, de
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!1.

Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra!2.

Mi jut eszedbe az alábbi szavak helyesírásáról? Folytasd a felsorolást!3.

Keress szavakat a betűrács vízszintes és függőleges soraiban! 
a) Írd le a megtalált szavakat írott betűkkel!

4.

Gyakorold a betűkapcsolást!

b) Válassz ki egy szót! Írj vele egy kérdő mondatot! Olvasd is fel!

c m u n k a
p u m a ü p
u t h p n u
l a p u n m
i t ú h e p
k ú p a p a
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Mi mindent látsz a rajzon? Nevezd meg! Írd le!5.

b) Foglaljátok mondatba a falu és a falú szavakat! Párban dolgozzatok!

Olvasd el Varga Katalin Ó, te marabu című versének  részletét! 6.

a) Húzd alá az -u, az -ú és az -ű végű szavakat! Írd le csoportosítva!

Sihi! Siklik a gyalu
dolgozik a marabu.
Házat épít magának
no meg Samu fiának.

Összeszalad a falu
dolgozik a marabu!
Nézd a házát, kék falú!
A kapu meg domború!

Homlokzatán bábu van,
lábán aranysaru van.
S ott egy daru. Mily könnyű!
Mintha szállna! Gyönyörű!

Hát az ablak s a zsalu?
Mondd, hol maradt, marabu?
Hű, bizony az lemaradt,
ablaknyílás sem maradt.

:

:

:
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!7.

Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra!8.

Másold le a szavakat! Mit vettél észre?9.

Pótold a szavak hiányzó betűit!
a) Írd le a szavakat írott betűkkel! 

10.

b) Alkossatok mondatokat a szavakkal! Írd le az egyik mondatot!

k  jj 
 
bb, l  jj  bb, 

b  l j  bb, f  lj  bb

Válassz egyet a szavak közül! Mondj vele egy mondatot!

i e
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Tagold szavakra a betűsort! Írd le a kapott szavakat vesszővel elválasztva!11.

Tagold szavakra a mondatokat! Írd le őket helyesen!12.

Olvasd el többször a mondatpiramis mondatait! Írd le emlékezetből az utolsó monda-
tot a füzetedbe! 

13.

Pótold a szópárok hiányzó betűit a megadott betűkkel! 

p 
 
lya  –  p 

 
lya g  lya  –  g 

 
lya

14.

a) Írd le a kiegészített szavakat!

b) Alkoss mondatot az egyik szópárral!

ó á

bagolybivalysólyomsirálymosolysekélyveszélygólya

Avölgybenfolyóhömpölyög.

A gólya békát fogott.
A gólya a folyóban békát fogott.

A gólya a sekély folyóban békát fogott.
A gólya a sekély folyóban barna békát fogott.

Gergelymegfigyelteagólyákat.
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!15.

Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra!16.

Másold le a szavakat írott betűkkel!17.

Mi a különbség a szópárok között? Állításotokat igazoljátok mondatalkotással! Párban 
dolgozzatok!

18.

fojt – folyt sújt – súlyt

sejtelem sejtelmesen

rejtelem rejtelmesen

fojtó folyt folytatásos

sújtó súlyt súlyzózás
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Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra!19.

Másold le a szavakat írott betűkkel! Ügyelj a helyes betűkapcsolásra!20.

Pótold a szavak végén a hiányzó mássalhangzókat! Másold le a kiegészített szavakat!21.

nye_____, ezü_____, tö_____, spo_____, re_____, pa_____,

mo_____, palá_____, ripo_____, mu_____, ro_____, te_____

a) Hasonlítsátok össze a következő két szó leírását és jelentését! 

b) Alkossatok mondatot mindkét szóval! Írjátok is le ezeket!

kertel

st

kerttel

rt

kertel kerttel 

kürtöl kürttel 

fest

füst
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!1.

Írd szépen a kisbetűket!

Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra! Az ékezeteket csak a betűkap-
csolás után tedd ki!

2.

Másold le írott betűkkel a szavakat!3.

Pótold a hiányzó a, á, o vagy ó magánhangzókat a szavakban, majd írd le őket!4.

Bontsd szavakra a mondatot! Írd le írott betűkkel!5.

álom álmos karmos

ólom ólmos kormos

__ll__t,    __ll__m__s,    p__p__g__j,    sz__b__ly,    g__mb__c,    f__k__

Háromsirályszálltamagányosvitorlásra.
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Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra!6.

Másold le a szavakat írott betűkkel! Figyelj a betűalakításra!7.

Olvasd el K. László Szilvia Színes ceruzák című versének részletét! 
a) Készíts rajzot a szöveghez!

8.

b) Írd le az aláhúzott szavakat csoportosítva!

c) Másold le a versrészlet egyik sorát írott betűkkel!

Kék, zöld, piros, sárga,
Sok-sok színes ceruza!
Egész világ be van zárva
Nézd, ebbe a dobozba!
Amikor én kieresztem,
Kiszabadul a világ.
Színes nyájam terelgetem,
Dolgoznak a ceruzák.
Ha úgy tetszik, ragyog a nap,
Ha akarom, hó esik.

lohol loholás loholással

lakik lakás lakóház

Ki? Mi?

Milyen?

Mit csinál?
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!9.

Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra! 10.

Olvasd el a szavakat! Másold le írott betűkkel! 11.

Keresd meg a felsorolásban az ismétlődő szavakat! Írd le őket! Ellenőrizd a megoldást 
a társaddal!

12.

Fejtsd meg a titkosírást! Írd le a megfejtésül kapott szavakat!13.

falu talán találat tanul tanú falunkban találat tanul június

mulat mulandó hamu falu tanuló falánk palánk alku uzsonna

tanul falu találtunk lapátunk tanú falunk találtuk találtunk

tanul tanulhatunk

tanúnk tanúink unalom

        

a e l m n u ú z t
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!14.

Másold le a betűkapcsolásokat! Figyelj a betűnagyságra!15.

Olvasd el a szavakat! Másold le! 16.

Olvassátok el a szavakat!
a) Magyarázzátok meg a jelentésüket!

17.

b) Melyik meghatározás melyik fenti szóhoz illik? Írd le mellé! 

Válassz ki három szót! Írj velük egy-egy mondatot a füzetedbe!

annyi halomnyi ugyanannyi

tenyérnyi körömnyi maroknyi

zivataros időjárás kísérője: 

piszkos ruha tárolására szolgál:

mozdonyt vezető személy:

fürdőszobai berendezés része:

mennydörgés  madárcsicsergés  mosdókagyló
masiniszta  narancsgerezd  fényképezőgép
veteményeskert  szennyestartó  növénytermesztés
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!1.

Írj jól, írj helyesen!

Olvasd el a hiányos szöveget! 
a) Pótold benne az alábbi szavakat úgy, hogy a mondatok értelmesek legyenek! 

2.

medvét fára lombok felmászott barát

tettette orrát lélegzetét heverőt otthagy

Együtt vándorolt két jó ___________________ . Megláttak egy ____________________.  

Az egyik barát sietve __________________________ egy ___________________________, 

s  elbújt a ___________________________ között. Erre a másik is menekülni próbált,  

de nem jutott messzire. Amikor nyomába ért a medve, elnyúlt a földön, és halottnak 

________________________ magát. 

A medve odadugta az _____________________, és jól körülszaglászta. Az ember még  

a _______________________________ is visszafojtotta. 

Ott is hagyta végül a medve a földön ________________________. Akkor a társa 

lemászott a fáról, és tudakolta, mit súgott a fülébe a medve. 

– Csak azt dörmögte – szólt a felelet –, hogy ne utazzak máskor olyan baráttal,  

aki ___________________________ a bajban.
(Ezópus, fordította: Szabó István)

b)  Keresd meg az alábbi kifejezések rokon értelmű megfelelőjét a szövegben! 
bent tartotta:

barangolt:

orrával megvizsgálta:

kérdezte:
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Mit jelentenek a közmondások? Fogalmazd meg írásban a példa alapján!
A jó barát drágább az aranynál. = A jó barátnál nincs értékesebb.

Nem minden bokorban fekszik a jó barát. = 

Nem mind barátod, aki reád mosolyog. = 

3.

Olvasd el figyelmesen a következő szavakat!
a)  Válassz ki öt olyan szót, amelyek fontos tulajdonságai egy barátnak! Írd le emlékezet-

ből ezeket a szavakat! Ellenőrizd a munkádat!

4.

Beszéljétek meg a következő idézet értelmét! 
a) Olvasd el többször! Jegyezd meg!

5.

b) Melyik tulajdonságra gondoltunk? Válaszd ki és írd a vonalra!

Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán 
lényeges, az a szemnek láthatatlan.

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)
b) Másold le a szöveget!

őszinte, barátságos, segítőkész, türelmes, megértő, megbocsátó, odaadó, jóságos, jó-
indulatú, tisztességes, lelkiismeretes, kötelességtudó, szavatartó, jóravaló, megbízha-
tó, rendes, becsületes, szavahihető, igazmondó, egyenes, felelősségteljes

Mindig lehet rá számítani: 

Sosem hazudik:

Nem haragtartó:

Nem szokott csalni:
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!1.

Olvasd el az alábbi személyneveket! Mi a szabály?
a) Másold le a neveket! Figyeld meg soronként, amit írtál! Mit vettél észre?

2.

Írd szépen a nagybetűket!

b) Írd le a teljes nevedet! 

c) Folytasd a saját, megkülönböztető nevek írását a felismert szabály alapján! 
Sára, Anna, Agárd, Dunakeszi

Anikó Árpád

Péter Dániel

Ferenc Teréz

Mihály Nóra

Gizella Gyula
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Írd le a városneveket betűrendben! 3.

A betűsor állatnevekből áll. Bontsd szavakra, és írd le helyesen!5.

Egészítsd ki a hiányos szöveget a megadott szavak közül a megfelelővel! Ellenőrzés után 
másold le a kiegészített szöveget a füzetedbe!

4.

a)  Melyik városban voltál már? Mesélj róla! 
b) Írd le a legszebb élményedet egy mondatban!

Sopron, Érd, Szeged, Debrecen, Miskolc, Kaposvár, Kecskemét, Székesfehérvár, Eger

BOGÁNCSMANCSKINCSEMVUKMICIMACKÓKELE

Magyarország fővárosa __________________________________________. Két nagy folyója 

a ________________________ és a __________________________. Legmagasabb hegycsúcsa 

a _________________________________, amely 1014 méter magas. 

A Dunántúlon található legnagyobb tavunk, a ____________________________.

Budapest Duna Balaton Tisza Kékes
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!6.

Mit tudsz az alábbi híres emberekről? Nézz utána!7.

a) Másold le a neveket egymás alá betűrendben!
b) Kösd a nevükhöz, miről híresek!

Weöres Sándor, Kölcsey Ferenc, Janikovszky Éva,
Csukás István, Munkácsy Mihály, Kodály Zoltán, Rubik Ernő

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

költő

festő

író

zeneszerző

feltaláló

Kösd össze a közmondás első részét a hozzáillő folytatással! Másold le helyesen a mon-
datokat!

8.

Ki korán kel, nem fáj fejem.

Aki másnak vermet ás, aranyat lel.

Ne szólj szám, maga esik bele.
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Fejezd be a megkezdett mondatokat!9.

Ismeritek az „ország – város” játékot? Olvassátok el a játékszabályt!10.
Egyikőtök elkezdi mondani magában az ábécét. Amikor azt mondjátok neki, hogy „Most!”, 
megmondja, melyik betűnél tart. Ezzel a kezdőbetűvel kell mindenkinek szavakat írnia a 
táblázatba. Aki először készen van, az jelentkezik. Ettől fogva senki se írhat fel újabb szót. 
Olvassátok fel, ki milyen szavakat gyűjtött! Minden helyesen leírt szó egy-egy pontot ér. 
Most újra valaki elkezdi mondani az ábécét, és kezdődik a játék elölről. 

Szeretem a nyarat, mert  .

Szeretem a nyarat, ezért  .

Szeretem a nyarat, de  .

Szeretem a nyarat, habár  .

Írd le a kedvenc meséd vagy versed címét!11.

Mutasd be a kedvenc könyvedet! Miről szól? Írj pár gondolatot a füzetedbe!12.

ország  

város

fiú

lány

növény

állat

tárgy

A szerző neve:  

A könyv címe:  

Kiadó:  
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Írd át lendületesen a vonalat ceruzával! Csak a végén emeld fel a kezed!1.

Másold le a szavakat!2.

Készíts mondatpiramist! Bővítsd egy új szóval az előző mondatot! Írd le a bővülő mon-
datokat!

3.

Írj tempósan és helyesen!

fodor fodros fodrozódik fodrozódás

tréfa tréfás tréfálkozik tréfálkozás

Például.: Hull a levél.
  Hull a levél a fáról.
  Ősszel hull a levél a fáról.
  Ősszel hull a színes levél a fáról.

Szalad a kutya.

Láttam egy őzet.
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Olvasd el soronként a szavakat! Figyeld meg a helyesírásukat!4.

a)  Másolj le hat szót a fenti szavak közül!

b)  Egészítsd ki a mondatokat! Válassz a fenti szavak közül! Hasonlítsátok össze a meg-
oldásaitokat!

________________ menjünk, mert ________________ hosszabb az út! 

Én _______________________ jól érzem magam.

Figyeljetek csak, ___________________________________ halk zeneszó hallatszik!

Másodikban _______________________ ültem, ________________ most.

_____________________ jöttél, ______________ is ilyen hideg van?

________________ sem találtam a szemüvegem.

 erre arra emerre amarra semerre
 itt  ott  amott ugyanitt  ugyanott 
 ahol  valahol  bárhol  mindenhol  sehol 
 ahonnan  valahonnan  bárhonnan  mindenhonnan  sehonnan

Mi a kedvenced, melyiket szereted? Írd a szavak mellé (pl. virág: rózsa)! Ügyelj a helyes-
írásra! 

5.

szín: főzelék:

édesség:  gyümölcs:

ital:  állat:

sport:  virág:

könyv:  sportoló:  

nap: madár:  

tantárgy: hobbi: 
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Alkoss szavakat a betűsorokból! Az első és az utolsó betű a helyén van.
Írd le csoportosítva a szavakat!

1.

Egészítsd ki a szavakat!
a) Pótold a hosszú mássalhangzót jelölő egyjegyű betűket!

2.

b) Pótold a hosszú mássalhangzót jelölő kétjegyű betűket!

Írd helyesen a szavakat és a mondatokat!

c) Fejezd be a megkezdett mondatokat!

d) Ellenőrizd az a) és b) feladat megoldásait a helyesírási szótárból!
e) Másold le a b) feladat utolsó sorának kiegészített szavait betűrendben!

Mindegyik szóban van  .

Van köztük  .

na al, ke ő, ha gat, va ógép, pi angó, vi amos,

me e , fri , fü öny, sza an, szá , szá oda, ke emes,

csa an, á omás, i atos, tö ször, re el, orvo ág, ke

po ász, kö es, szi en, ha ú, menya ony, ka a,

bo ant, ö e, re en, vi a, ho ú, di e, kö ű

fo ad, fa ú, ga , tava al, ro , me e, me dörög

zslyáa jghrout zsvaij keeslyű vlyáú sjat

csrjee nplyoái pseerly jsztáik bjot soajg

ftéorly háomly éejjl peehlys iejd rjot
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 Olvasd fel a szavakat helyes ejtéssel! 3.

Olvasd el a szavakat!4.

a) Alkoss szókapcsolatokat a felső és az alsó sor szavaiból! Írd le!

b) Alkoss a szókapcsolatokkal mondatokat! Írj le közülük hármat!

b)  Keresd meg a fenti szavak közül azokat, amelyekben hosszú mássalhangzó van!  
Alkoss velük mondatot!

fehér, éhező, hideg, csúszós, ködös,
időjárás, hótakaró, madarak, tél, utak

ostrom, krumpli, dombság, otthon, vízcsap, színpad,  
cukrászda, kisebb, órakor, mosdó, rejtvény, Gertrúd, fogkrém

a) Másold le pontosan a szavakat!
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