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A tankönyved fejezetekre, azon belül leckékre tagolódik. 
Minden fejezet elején egy féloldalas kép található. Ezeket 
külön is nézegetheted, beszélgethetsz róluk a társaddal, 
de feladatokat is kapsz hozzájuk a fejezeten belül. A kép 
alatt a fejezet tartalmával kapcsolatos olvasnivalót ta-
lálsz. Innen is tájékozódhatsz, miről fog szólni a fejezet.

A leckék elején egy körben a lecke 
tartalmával kapcsolatos képet ta-
lálsz. A kör alatt a tananyag, mellet-
te a lecke címe helyezkedik el. Ebből 
a címből megtudod, hogy miről fog 
szólni a lecke.

A lecke címe alatt mindig olyan kér-
dést, feladatot találsz, amellyel moz-
gósíthatod előzetes tudásodat a té-
máról. Fel tudsz készülni az aznapi 
tanulnivalókra.

A számozott feladatok változatos 
tevékenységekre buzdítanak. Ezeket 
szóban vagy a füzetedben kell elvé-
gezned. Több részből is állhatnak. 
A feladatok szövegét érdemes gon-
dosan elolvasnod, mielőtt nekilátsz 
a megoldásnak.

Az összefoglaló szöveg legtöbbször 
olyan helyesírási ismeretet tartal-
maz, amelyet előtte már a saját sza-
vaiddal meg is fogalmaztál. 

A gondolattérkép rendszerezésre, 
összefoglalásra és ismétlésre szolgál. 
Nézd meg mindig figyelmesen! Fűzz 
hozzá magyarázatot, keress még pél-
dákat! Használd a könyv végén lévő 
tavalyi térképeket is!

Tudnivalók 
a tankönyvedről

Európai Szociális
Alap

Ha a szó mássalhangzóra végződik, a -val, -vel toldalék -v-je helyén is a 
szó utolsó hangját ejtjük. Ezt írásban betűkettőzéssel jelöljük (dobbal, 
székkel, ésszel, súllyal, lánccal, gyönggyel, gyerekekkel).
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Ezekről fogunk tanulni

A FŐNÉV ÉS A MELLÉKNÉVISMÉTLÉS

A SZÁMNÉV

AZ IGE

A NÉVMÁS

AZ IGE ÉS TOLDALÉKAI
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Kis nyelvtan

Én én vagyok magamnak
s néked én te vagyok,
s te én vagy magadnak,
két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalom.

(Radnóti Miklós: 
Papírszeletek, részlet)
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Hang vagy betű? A kezdő játékos ejtsen ki egy hangot (pl. 
b), vagy mondja ki egy betű nevét (pl. bé)! A következő álla-

pítsa meg, az betű vagy hang-e! És így tovább…
A hangok és a betűk

Betűről betűre

 a)  Figyeld meg a betűket! Milyen szabályt fedezel fel? Nevezd meg a külön-
böző színű betűkkel jelölt beszédhangokat egy-egy közös szóval!

ldzsdz
bh

x

 b) Találd ki, melyik két hangot jelölő betű hiányzik az ábráról! Melyik 
 színnel írnád a hiányzó betűket? Indokold meg válaszodat!

 c) Melyik az a két betű, amelyik ugyanazt a hangot jelöli az ábécében?

 a) Sorold fel betűrendben először csak a magánhangzókat, utána csak a 
 mássalhangzókat!

 b) Találjatok ki egymásnak a társaddal rejtvényeket az ábécé betűiről! 
 Például: Mi az ábécé 10. betűje? Melyek a j szomszédai? 

 a)  Találd ki, mely szavaknak nincsen párjuk a szomszéd keretben! Fogal-
mazd meg, milyen szabály alapján csoportosítottuk őket!

 

            kor                              hat
  öt                      lep
          halas                  szel

        hát                                  kór
                               tőr
    őt      hálás                 kár

 b) Alkoss mondatokat a szópárokkal! 

 a) Tedd értelmessé a hiányos szavakat! Olvassátok fel egymásnak a tár-
 saddal a kiegészített szöveget!

E  hét m lva ke dődik a sző ősz ret. Szo baton reg-

gel 8 óra or találkozunk az iskola e őtt! Utá a e ütt indu-

lunk a szől be. Senki se felej se o hon az esőkö enyét!

 b) Írd le a kiegészített szavakat emlékezetből a füzetedbe!

1.

2.

3.

4.
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 a) Olvasd el a verset! Játsszátok el!

 b) Rakd össze az összekevert szótagokból a vers néhány szavát! Olvasd fel 
azokat a sorokat, amelyekben szerepelnek! Értelmezd az ernyős csilla-
gok kifejezést!

Hajlítom kezem, ujjaim, csil ke
Gömböt formálok csendesen. uj  já
Pitypangra pillantok kedvesen. im  ja
Játékát utánzom szelíden: kát zem
ujjaim nyitom:  té gok
el nem szállnak…  la
Pitypangra fújok: szél vagyok:  
Repülnek ernyős csillagok.          (Devecseri László: Pitypang, részlet)

 c) Mondjatok igaz állításokat a társaddal a versben aláhúzott szavakról 
 az eddig tanult nyelvtani ismereteitek alapján!

 a)  Keresd meg, melyiknek nincs párja az alábbi szavak között! Írd le a szó-
párokat a füzetedbe!

nevetgél     gondolkodik     szomorú     kutat     nyertes

kívánság     harag     óhaj     üdítő     kacarászik     töpreng

düh     győztes     bánatos     frissítő     keresgél

 b) Találj ki három szópárhoz mondatokat vagy helyzeteket!

 a) Alkoss összetett szavakat a felső és alsó sor szavainak párosításával! 

vers

őr

rend

sor

sárga

kalács

dobos

krém

mézes

répa

sajt

út

vas

torta

 b) Írd le a szavakat szótagolva a füzetedbe!

1.

2.

3.

Szóról szóra

A szavak

Játsszunk! Találj ki egy tetszőleges, de csak egyszavas 
mondatokból álló párbeszédet a társaddal! Adjátok elő! 
Melyik páré lett a legjobb? Versenyezzetek!
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Lapozzatok vissza a fejezetnyitó képhez! Alkossatok 
mondatokat a kép alapján úgy, hogy minél több, különböző 

szófajú szó legyen bennük!A szófajok

Szavak a mondatban

 a)  Olvasd el Fésűs Éva Őszi bújócska című versének részletét! Beszéljétek 
meg csoportban, miről szól!

1.  A nap az égen hunyni ment, 
 árnyékba bújt a tarka kert. 
 Magára húzott hűs avart, 
 bogarat, lepkét eltakart. 

2.  Ugrott a huncut gesztenye, 
 a kosaramba ült bele. 
 Aztán a dión volt a sor, 
 sötét pincébe bújt a bor. 

 b)  Gyűjts szavakat a versből a megadott szófajoknak megfelelően! Írd le az 
igék közül a füzetbe az igekötős igéket! Indokold meg írásmódjukat!

 főnév       ige      melléknév      névelő

 a) Mondd el, miért azonos színűek a szavak az első sor két oldalán!

fut   szereplő mák érdekes ige   főnév   főnév   melléknév

lakás kék színes mező főnév   melléknév   ige   főnév

ébred szellő bátor pontos ige   főnév   melléknév   igekötő

világos óra étel nyafog       melléknév   főnév   ige   ige

 b) A két oldal szavai és szófajai nem mindig illenek össze. Melyek ezek? 

 Rendezd mondatokká a szavakat a mellettük megadott szófajok sorrend-
jében! Írd le helyesen a mondatokat a füzetedbe!

 kilyukadt léggömb 
piros a névelő  melléknév  főnév  igekötős ige

 fel barátom legjobb 
a hívott névelő  melléknév  főnév  ige  igekötő

 voltam kíváncsi 
legszebb a dalra névelő  melléknév  főnév  ige  melléknév

 igéket füzetedbe 
a írj  ige  főnév  névelő  főnév

1.

2.

3.
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 a) Olvasd fel a szavak közül először csak az igéket, utána csak a főneve-
 ket, végül csak a mellékneveket! 

kacsint             vihog             kecske              szabadság              folyó              mos

       villámlik         mosolygós         pontoz       kívánság       kérdéses       fontos 

köröz               szel               téli               esik               pofoz               korong 

          kertes           kertész           pilóta           málna           kifestő           távolság

 b) Válassz ki minden szófajhoz két-két olyan szót, amelynek számodra 
 nehéz a helyesírása! Másold le őket a füzetedbe!

 a) Mondd el, melyik szófajhoz tartozó szavak hiányoznak a játék leírásá-
 ból! Egészítsd ki szóban a hiányos szöveget!

Páros fogó

Kiválasztunk  fogót. A többi-

ek kettesével kezet fognak, s úgy 

futkároznak. A fogó feladata, hogy 

megérintsen  párt  játé-

kosok közül. Akit megérintett, az 

lesz  új fogó, párja pedig  

régi fogóval alkot párt.  követ-

kező körben a régi fogó védett lesz.

 b) Beszéljétek meg, mi alapján választottátok ki a megfelelő szavakat!

 a)  Egészítsd ki szóban a hiányos mondatokat a főnévről és a melléknévről 
tanultak alapján!

Az , élettelen dolgokat, tárgyakat és gondolati dolgokat megnevező 

szófajt  nevezzük. A főnevek  nagy csoportba sorolhatók: közne-

vek és . 

A főnévhez tartozó, a beszéd során fontos jellemzőt, leggyakrabban  

kifejező szófajt melléknévnek nevezzük. A fokozás során  fokot külön-

böztetünk meg: , középfok, .

 b) Alkossatok mondatokat az igékről, az igekötőkről és a névelőkről!

4.

5.

6.
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Mondatról mondatra

Gyűjtsetek az osztály falán és ajtaján egyszavas és egy-
mondatos szövegeket! Keressetek az iskolában is ilyeneket! 

Mondjátok el hosszabban a tartalmukat!

A m
ondatok és a szöveg
 a) Alkossatok mondatokat a kép alapján! 
  Mondjátok el a többieknek! 

 b) Beszéljétek meg, melyik csoport
  mondatai tetszettek a legjobban! 
  Indokoljátok is meg a választáso-
  tokat!

 Fogalmazzátok meg négyes forgóban, milyen illemszabályokat kell betar-
tani a könyvtárban!

 a)  Bővítsd az előző mondatot a kérdéseknek megfelelően mindig egy-egy 
szóval! 

A gyerekek olvasnak.

Mit?   Hol?   Mikor?   Hogyan?   Milyen?

 b) Az utolsó mondatot írd le a füzetedbe!

 Fejezd be szóban az elkezdett mondatokat többféleképpen!

       mert…
Ma reggel későn ébredtem fel,  ezért…
       de…
            és…
            Otthon felejtettem a tornacipőm, pedig…
            mert…

 Magyarázd el, miért értelmetlenek az alábbi mondatok! Olvasd fel őket 
kijavítva! 

Kinek találkozunk holnap?
Meghívom az összes barátomék. 
Szeretem a hós tájat. 
A főnévnek tavaly tanultuk.
Örömnek látom, hogy megérkeztél.
A vadasparkban rengeteg szarvasokat láttam.         

1.

2.

3.

4.

5.
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 a) Párosítsd a mondatdarabokat! Mondd el, mi alapján döntöttél!

  Kosárlabdázni indultam     a mangót.

  Ebéd után megkóstoltam    a banánnal.

  Rengeteget olvastam már    a kutya.

  A tejet összeturmixoltam    a sportcsarnokba.

  Az ember hűséges társa    az állatokról.

 b) Diktáld le társadnak a mondatokat a füzetbe! Utána cseréljetek! Ellenőriz-
 zétek egymás munkáját!

 a)  Mely szavak hiányoznak a szövegből? Olvasd fel a szöveget a megadott 
szavakkal kiegészítve!

olvasójegyre    osztályfőnökünk    könyvtárban

könyvekért     aláírásukkal

  Hétfő délután a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban járt az osztályunk.  
kísért el minket. 
  A könyvtáros néni megmutatta nekünk a könyvtár helyiségeit: az olva-
sótermet, a zeneszobát, a gyermekkuckót és a kölcsönzőtermeket. Ahhoz, 
hogy a könyvtár szolgáltatásait igénybe tudjuk venni,  lesz szükségünk. 
Az olvasójegyet a beiratkozási lap kitöltése után kapjuk meg. Ezen a lapon 
szüleink  igazolják, hogy felelősséggel tartozunk a kikölcsönzött . 
A könyvtáros néni ismertette velünk a könyvkölcsönzés és a könyvtárban 
tartózkodás szabályait is. 
  Nagyszerűen éreztem magam a ! 

 b) Miért alkotnak összefüggő szöveget a fent olvasott mondatok? Indokold 
meg sorban egymás után olvasva őket!

 c) Gyűjtsetek ötleteket foglalkozásokra a gyermekkuckóban!

 Folytasd az elkezdett mondatot a társaddal! Utána al-
kossatok még pár összefüggő mondatot a fejezetnyi-
tó kép részlete alapján! Mondjátok el a történetet!

Megérkeztünk a bogrács buliba…

6.

7.

8.



12

Idézzétek fel a tavalyi helyesírási ismereteiteket! Külön 
foglalkozzatok a mondatfajták helyesírásával! Beszéljetek 

a mondatkezdő betűről és a mondatot záró írásjelekről is!

Helyesírási ismeretek

Írjuk helyesen!

 a) Rendezd szavakká a betűket, betűjegyeket! Segít a szófajuk.

 

A     l     t
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  főnév ige főnév melléknév ige

 b) Beszéld meg a társaddal, milyen helyesírási szabályokat kell betartano-
tok a szavak leírása közben! Írd le emlékezetből a szavakat a füzetedbe!

 a)  Párosítsd a szavakat! Írd le folyóírással a fü-
zetedbe a szópárokat! Ügyelj a nagybetűk és 
kisbetűk helyes megválasztására!

 ADRIENN    RUMINI    CIRMOS    

 FOLYÓ    LAJOS    VÁROS

 FIÚ     MACSKA     TISZA     

 LÁNY     EGÉR     SZEGED

 b)  Magyarázd el, milyen szempont alapján ren-
dezted párba a szavakat!

 a) Beszéljétek meg, hogyan tagolnátok a szöveget! Írjátok le a füzetbe!

Az eszperente jellegzetes magyar nyelvi játék nevét Karinthy Frigyes alkotta 
kizárólag az e magánhangzó használatával kell értelmes mondatokat alkot-
ni például ezen a  nyelven a tehenek kedves eledele szénát jelent ismersz 
hasonlókat próbáld ki a játékot írj hasonló meghatározásokat a füzetedbe 
csupa e betűvel

 b)  Állapítsátok meg a tagolt szövegben a mondatfajtákat! Ellenőrizzétek a 
helyesírásukat!

 Írjatok feladatsort egy másik csoportnak a tavaly tanultakról! Oldjátok 
meg együtt azt, amelyet ti kaptatok egy másik csoporttól!

1.

2.

3.

4.

A szegedi dóm
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Elemes kirakós vers

A felhő az eső háza,
Kihajol az ablakába,
Aztán szilánkokra hullva
Lenn terem a földön újra.

A macska a veréb háza,
Beköltözik vacsorára,
Macska hasát veréb lakja,
Csipog, mint egy gumimacska.

A huzat a paplan háza,
Elfér benne ülve, állva,
Reggel ablakban a paplan,
Jót alszik a nagy huzatban.

A felhő a szél kutyája,
Botért küldi, visszavárja,
Lefürdeti nagy esőben,
Felragyog a felhő szőre.

A gyümölcs a fa kutyája,
Megköti rövid pórázra,
Nő a gyümölcs, leszakadva
Bokrok közé beszaladna.

                  (Lackfi János)
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A szavak alakja 
és jelentése
Idén nem csak teljesen új dolgokat fogtok tanulni. Szá-

mos új ismerettel fogjátok gyarapítani tudásotokat a tavaly 
már tanultakról is.

A szavak és jelentésük
 Frédi elejtette a kőbe vésett bevásárlólistát. Segíts neki összerakni a betű-

ket, hogy tudja, mit kell vennie!

 a)  Milyen szavakat tudsz alkotni az alábbi betűkből? A meghatározások 
segítenek.

 

k   s   a   l   á

Üvöltő állat.

Nyakmelegítők

Társasházban több is van.

l   a   t   l   á

Aki keres, az…

Ételt szolgál fel.

Élőlény.

sz   k   a   l  á

Kicsi, vékony faszilánk.

Füvet levág.

A búza „feje”. 

 b) Miért fontos a betűk sorrendje?

Egy szó hangalakból (a szót alkotó hang- vagy betűsorból: a+l+m+a) és 
jelentésből (a hangalak értelméből) áll. 

 a) Mit ábrázolnak a képpárok? Válaszolj egy-egy olyan szóval, amely pá-
 ronként mindkét kép jelentését kifejezi!

1.                 2.
 b) Hasonlítsd össze a szavak kétféle jelentését! Mely állítás igaz rájuk?

  1. Hangalakjuk megegyezik, a jelentésük között van kapcsolat.
  2. Hangalakjuk megegyezik, a jelentésük között nincs kapcsolat.

1.

2.

3.
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 a) Olvasd el a szavakat! Mondd el, melyik szóhoz mely képeket helyeznéd!
 Indokold meg a választásodat!

körte     toll     fül     zebra

 b) Milyen összefüggést fedezel fel az azonos szóhoz tartozó képek között? 

 c) Alkoss mondatokat a szavak mindkét jelentésével!

 Találd ki a két szót a megadott jelentéseik alapján!

Gyerekek 
szórakoztató 
időtöltése.

Színészek 
színpadi 

munkája.  

        
j

Hangszeren 
történő 
zenélés.

Labdával, 
golyóval, 

koronggal 
szabályok 

szerint űzött 
sport.

 

    

Vesszőből, 
gyékényből 

font többféle 
tartó.

Sütemény-
fajta, amely-
ben töltelék 

van.
 

         
k

Elutasító
válasz

házassági
ajánlatra.

Léghajón 
függő sze-

mélyszállító 
eszköz.

 

 Milyen szófajúak a szavak az egyik és a másik jelentésükben? 

4.

5.

6.

színes napos

  Mit tudok?

vár, ég, fűz kecske, labdázik körte, színes, felhúz

ALAK

azonos egy több

JELENTÉS

SZÓ
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Idézzétek fel tavalyról a főnévről tanultakat a fejezetnyitó 
kép és vers alapján! Foglaljátok össze a helyesírásukra vo-

natkozó ismereteiteket is!
A főnév ismétlése

 a) Lapozz a fejezetnyitó képhez! Figyeld meg alaposan a kép részleteit!

 b) Sorolj szavakat a képről emlékezetből a megadott csoportokba!

élőlény     élettelen dolog, tárgy     gondolati dolog

 a) Mondd el, mi alapján csoportosítottuk az alábbi főneveket! 

 

                

                   

         mese            

        

             
   

         

 b)  Keresd meg a két keretben lévő főnevek párját! Találj ki főneveket a pár 
nélkül maradt szavakhoz!

 a) Elevenítsd fel a főnévről tanultakat a gondolattérkép segítségével!

  Mit tudok?

FŐNÉV

KÖZNÉV TULAJDONNÉV

ÉLŐLÉNY

TÁRGY, ÉLETTELEN DOLOG

GONDOLATI 
DOLOG

SZÓFAJ

 b) Mondjatok láncban az ember főnévvel toldalékos alakokat! A soron 
 következő mondjon mondatot vele, majd folytassa a sort!

1.

2.

3.

Mit tudunk már a főnévről?
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 a) Mi okozott problémát az alábbi helyzetekben? 
– Halló! Bencével szeretnék beszélni.
– Milyen Bencével?
– A barátommal.
– Ki beszél?
– Dani.
– Milyen Dani?
– Bence barátja.
– De mi a neve?
– Dani.

 b)  Játsszátok el az első jelenetet úgy, hogy ne okozzon félreértést! Bence 
teljes neve legyen Kovács Bence, Danié Nagy Dániel! Figyeljetek az il-
lemszabályokra is!

1.

Emberek 
megkülönböztető neve

A személynevek

A tulajdonnevek közül ma az emberek saját nevével ismer-
kedünk meg. Szerinted miért áll egynél több szóból a teljes 
nevünk?

  Mit tudok?
SZEMÉLYNÉV

Szabó Tünde, 
Kovács Bence

Tünde, BenceSzabó, Kovács

Kovács – Kovi, Szabó – Szabi; Tünde – Tündike, Bence – Bencus

VEZETÉKNÉV 
(családnév)

UTÓNÉV 
(keresztnév)

BECENÉV

TULAJDONNÉV

Ön is 

Szabó?

Szabó 
vagyok!

Én is!

Szabó 

vagyok!

Figyelem, 
figyelem! 

Szabó urat várják 
az információnál.
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A természet alakította…

A földrajzi nevek helyesírása azért nehéz, mert változa-
tosak, és sokféle szabály szerint épülhetnek fel. A kevésbé 

ismerős neveknek mindig nézz utána a szótárban!
A földrajzi nevek 1.

 a)  Olvasd el, és sorold betűrendbe írásban az alábbi tulajdonneveket!
Mátra, Debrecen, Szeged, Balaton, Mecsek, Tisza, Aggtelek, Duna, Pécs, 
Esztergom

 b) Melyik csoportba tartoznak a fenti tulajdonnevek?

város, falu                 hegy, hegység                folyó, tó

 c) Beszéljétek meg, mely helyek fordulnak elő a természetben!

 Találd ki, majd írd le a földrajzi neveket a füzetedbe!

 kes-  vár  fe-  szé-  hér-     bat-  szom-  hely     ros-  li-  get  vá-

 e-  szeg  la-  za-  ger-     gó-  tar-  sal-  ján     sza-  ti-  red  fü-

 a) Olvasd el az alábbi szöveget! 
Hazánk természeti értékekben nagyon gazdag. 
Területét a síkságok mellett dombok és hegyek 
teszik változatossá. Ilyenek a Zalai-dombság, a 
Zempléni-hegység, vagy a Budai-hegység gyö-
nyörű hegyei, például a János-hegy vagy a Sza-
badság-hegy. Kis országunk tavakban is bővel-
kedik. A csodás Balaton mellett sok látogatót 
vonz a Velencei-tó és a Tisza-tó is. 

 b)  Figyeljétek meg a szövegben szereplő tulajdonnevek helyesírását! Mi 
mindent vettetek észre?

1.

2.

3.


