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Ismételjünk!

Másold le a szavakat!

   

Másold le írott betűkkel a szavakat!

 őz sí jó sír tíz víz

 hajó batyu óvoda zöldül

Tollbamondás

        
     
    

Gyűjts a képről szavakat! Írd le őket!

1. 

2. 

3. 

4. 

iras_2016.indd   3 3/10/16   12:38 PM



4

Ismételjünk!

Má sold le a sza va kat!

Írd le a szavakat írott betűkkel! Ügyelj a helyesírásra!

MISI, SÍP, ZSIGMOND, BUDAPEST

   

Vá lo gasd szét a sza va kat a ma gán hang zók időtartama szerint!

kif li, sír, gyűrű, ta nul, moz dul, sző

Rö vid a ma gán hang zó a sza vakban:

Hosszú a magán hang zó a sza vakban:

a) Bontsd sza vak ra függőleges vo na lak kal a mon da tot! Írd le he lye sen!

Ezazosztálynagyonszeretteamesét. 

b) Ellenőrizd a helyesírásodat a Mini mese című olvasmány alapján! (Ok. 7. oldal)

Társad segítségével mondjatok tollba egymásnak egytagú szavakat Lászlóffy Aladár 
Szeptember című verséből! (Ok. 6. oldal)

Vé gezd el a fü ze ted ben a ja ví tást!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Felmérés

Má sold le az ol va só köny ved 5. ol da lá ról Tamkó Sirató Károly ver sé nek rész le tét!

Toll ba mon dás

Gyűjts a képről sza va kat! Írd le őket!

Fog lalj mon dat ba a gyűjtött sza vak kö zül kettőt! Írd le a mondatokat!

Ja vítsd ki a hi bái dat a füzetben!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Az al só és a felső íve lé s gya kor lá sa

Má sold le a sza va kat!

 Al koss az i, í, u, ú, ü, ű, t betűkből sza va kat! Egy-egy szó ban több ször is fel hasz nál-
hatsz egy be tűt!

Vá lo gasd szét a sza va kat! Úgy írd le őket!

itt, út, in tett, tű nik, mű, ütött, tű, mu ta tott, fu tott, in nen

Van benne hosszú magánhangzó:

Van benne hosszú más sal hang zó:

Pó told a mondatkezdő be tűket és a mon dat vé gi írás je leket!
Először a kérdő, majd a kijelentő mondatot másold le!

___i ment ki in ni ___      ___eti az asz tal nál ül ___

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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A felső hur ko lá s gya kor lá sa

Társad segítségével mondjátok tollba egymásnak az alábbi sza va kat!

Húzd alá a hosszú más sal hang zós sza va kat, majd má sold le őket!

mel lé, él, el len, lét, tél, len ne, éne kel, ének kel

Al koss egy-egy mon da tot az éne kel és az ének kel sza vak kal!

a) Egé szítsd ki a mon da to kat a tel nek, tet ted, ken sza vak kal!

Anya ke nye ret ___________    

Ho vá ______________ a kést          A he tek gyor san __________________ 

b) Pó told a mon dat vé gi írás je le ket!

a) Pó told a mon dat vé gi írás je le ket, majd nevezd meg a mon dat faj tá kat!  

Géza siet ha za az is ko lá ból        _______________________

Mit terveztél dél után ra               _______________________

b) Má sold le a kérdőszóval kezdődő mon da tot!

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

1. 

2. 

4. 

6. 

3. 

5. 
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-s kap cso lás al só íve lés után

Má sold le a sza va kat!

Má sold le szó ta gol va a tud ták, al mák kal, ut cán, akar, akad tak sza va kat! 

Mondd tollba társadnak a következő szavakat! Azután cseréljetek!            

adta, utca, kapta, mondta

Ala kítsd át kér dő mon dat tá a kö vet ke ző mon da tot! 

An na al mát vá sá rol.

Gyűjtsd ki Varró Dániel Induló az indulásról cí mű ver sé ből az egy ta gú sza va kat!
(Ok. 9. ol dal) Az ismétlődő szavakat csak egy szer kell leír nod! Folytasd a füzetedben!

Javítsd a hibáidat a füzetben! 

3. 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 
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A kis ho rog vo nal kö té sé nek gya kor lá sa

Társad segítségével mondjátok tollba egymásnak az alábbi szavakat!

Je löld ál ló vo nal lal a sza vak ban a szó tag ha tá rok he lyét! Írd le szó ta gol va a szavakat!

örül, ön tözz, ger le, olt, ab lak ba

Írd le be tű rend ben a következő sza va kat!

toll, vo nat, ma dzag, te rítő, fó ka, trak tor, forgács, nya ra ló, őz

Al koss a 3. feladat egyik sza vá val mon da tot!

Ala kítsd át a kijelentő mon da tot felkiáltó mondattá, és írd le!

Ma moziba megyünk.

 Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 
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A kis ho rog vo nal és a -s kötés összekapcsolása

Másold le a kérdések szerint csoportosítva a következő szavakat! Ha olyan szót találsz, 
ami több kérdésre is válaszol, azt több helyre is be kell írni!

Írd le szó ta gol va a következő sza va kat!

vo nat, vá rom, ri gó, ró ka, var jú, vö dör, ra kott, bal ra, vár ban

a)  Olvasd el a Hétszínvirág olvasókönyv 6. oldalán Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell 
című versét!

b) Gyakorold az első versszak olvasását!

c) Írd le emlékezetből az első versszakot!

 
Írd le a versből azokat a szavakat, amelyek négy szótagra bontható!

Javítsd ki a hibáidat a füzetben! 

Mi?

Milyen?

Mit csinál?

3. 

1. 

2. 

4. 

5. 
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A kis horogvonalhoz az  és kapcsolása

Másold le a szavakat!

Alkoss a vet és a vett szavakkal egy-egy kérdő mondatot! Magyarázd meg a kü lönb sé get!

Húzd alá a ki? mi? kérdésre válaszoló szavakat, majd másold le őket!

révész, bevesz, remek, benne, erre, tereget, verseny, mese, reggel

Másold le a nyelvtörőt! Gyakorold a gyors és pontos elmondását!

Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre.

Alkoss a rajzok segítségével összetett szavakat!

Ellenőrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai című könyv 
szótárának segítségével! 
Ellenőrizd az összetett szavak helyesírását 

+ + +
5. 

2. 

1. 

3. 

4. 

6. 
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A kis ho rog vo nal és a kap cso lá sa

Má sold le a sza va kat! Al koss ve lük szó ban egy-egy mon da tot!

Al koss az írt és az irt sza vak kal egy-egy mon da tot! Írd le a mondatokat!

a) Gyűjtsd össze a rokon értelmű szópárokat!    

palota, botorkál, unalmas, kastély, egyhangú, baktat

b) Írd le a szópárokat a minta alapján!

a) Pótold a szóvégi magánhangzót (ó, ő)!    

túr___, rig___, lott___, holl___, tet___, Ott___, hív___, mogyor___, kar___, sajt___, es___

b) Másold le a kiegészített szavakat a füzetedbe!

Írd le a füzetedbe a Hétszínvirág olvasókönyved 20. oldalán található A golyóstoll című 
ol  vas mány ból az i, í, u, ú betűvel kezdődő szavakat!

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 6. 
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Az al só hu rok és a kap cso lása

a) Ol vasd el a sza va kat! Húzd alá az egy ta gúa kat! 
Al koss ve lük szó ban egy-egy mon da tot!

b) Má sold le a sza va kat!

a) Gyűjtsd össze az el len té tes je len tésű szó pá ro kat!

jön, csú nya, áll ja tok, gőgös, szép, sze rény, ül je tek, megy

b) Foly tasd a szó pá rok leírá sát!

Ver se nyez ze tek! Ki ta lál több ro kon értelmű szót a következőkhöz?

Gya ko rold a nyelvtörő he lyes ol va sá sát! Má sold le a mondatot!

Ré pa, re tek, mo gyo ró, ko rán reg gel rit kán rik kant a ri gó.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 
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Az al só hu rok összekapcsolása 
a felső hu rokkal és a  betűvel

Má sold le a sza va kat!

a) Pó told a főne vek vé gén a hiány zó u, ú, ü, ű ma gán hang zót!

alk___, bet___, gyűr___, kap___, kopolty___, men___, fal___, od___, 

bossz___, keszty___, hatty___, sat___, heged___, zsal___, vály___

b) Má sold le a kiegészített sza va kat!

Má sold le he lye sí rá suk sze rint cso por to sít va a következő sza va kat!

Ybl Mik lós, aj tó, Ká roly, kály ha, Ibo lya, ibolya 

a)  A kö vet ke ző két mon dat a ke rék pá ros köz le ke dés sel kap cso la tos.
Pó told a mon dat vé gi írás je le ket!

Eny he lejtőn is óva to san hajtsd a ke rék pá ro dat ___

Csak jól fel sze relt ke rék pár ral köz le kedj ___

b)  Ta lálj ki a ke rék pá ros köz le ke dés sel kap cso latos jó ta ná csot!
Írd le a füzetedbe!

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

4. 

1. 

2. 

3. 

5. 
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Az al só hu rok és az kap cso lá sa

a) Ol vasd el né mán a szó kap cso la to kat! Al koss ve lük szó ban egy-egy mon da tot!

b) Má sold le hi bát la nul a szó kap cso la to kat!

a) Pó told a következő sza vak ban a j vagy ly be tű t!

pa___tás, ha___ó, mé___, ma___om, fo___ik, go___ó,

sü___ed, komo___, mi___en, pó___a, gömbö___ű, ___égpá___a

b) Má sold le a kiegé szí tett sza va kat!

a)  Olvasd el többször a Hétszínvirág olvasókönyv 25. oldalán, a két folyóírással írt 
közmondást! 

b) Írd le emlékezetből mindkettőt!

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 
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Az be tű kap cso lá sa

Má sold le hi bát la nul a következő sza va kat!

Al koss a má sol és a más sal sza vak kal egy-egy mon da tot!

Má sold le be tű rend ben a kö vet ke ző tu laj don ne ve ket!

Du na, Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, Élet és Tu do mány,
Eu ró pa, Petőfi Sán dor, Rex, Kincskereső kisködmön, Diá na 

a) Ol vasd el a következő szö ve get!

Az em ber ősök ret teg tek a tűz től. Ben nük is élt az az ösz tö-
nös fé le lem, ami az ál la tok ban az év mil liók so rán kiala kult. 
Me ne kül tek az ál la tok kal együtt, ha megérez ték a füst sza-
gát, vagy meg pil lan tot ták a lán go kat.

b) Tö mö rítsd két mon dat ba a szö ve get! Írd le a le rö vi dí tett vál to za tot!

Ha többet is szeretnél tudni a témáról, olvasd el a Hétszínvirág olvasókönyv 118. 
oldalán Dala László Amiről a tűz mesél című olvasmányát!

 Javítsd a hibáidat a füzetedben!

2. 

4. 

1. 

3. 

5. 

6. 
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A írá sa és kap cso lá sának gyakorlása

Má sold le he lye sen a sza va kat!

a) Ol vasd el a következő mon da to kat! Nevezd meg a mondatfajtákat!

Vi gyázz! Ne játssz a tűz zel!

b) Írd le a mondatokat és a mondatfajta nevét!

c) Ta kard le a megfigyelt és leírt mon da to kat! Írd le emlékezetből őket! 

Írd le né hány osz tály tár sad ne vét! Ha lehet, legyen bennük z betű!  

Társad segítségével írd le tollbamondással az alábbi közmondást! Beszéljétek meg a 
jelentését!

Szép szó pénzbe nem kerül.

Javítsd a hibáidat a füzetedben!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

iras_2016.indd   17 3/10/16   12:38 PM



18

Az  és a be tűk írá sá nak gya kor lá sa

a) Olvassátok el a következő szavakat, majd alkossatok velük szóban egy-egy mondatot!

b) Má sold le az előző sza va kat!

a) Me lyik lehet a ka kukk to jás? Húzd alá!

egér, je ge nye fa, se re gély, ge reb lye, ür ge

b) Má sold le a szavakat a kakukktojás kivételével! Ha tu dod, írd le a kö zös ne vü ket!

Al koss a következő sza vak kal egy-egy mon da tot! Ha egy szó nak több je len té sét is isme-
red, ak kor mindegyik kel írj mon da tot!

sejt, lejt, gyár

a)  Egészítsd ki a hiányzó magánhangzókkal a következő közmondást!

K___  k___r___n  k___l,  ___r___ny___t  l___l.

b)  Vajon mit jelent ez a közmondás? Mondd el! Írd le emlékezetből a füzetedbe!

Javítsd a hibáidat a füzetedben! 

1. 

3. 

4. 

5. 

2. 
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