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1/A feladatlap

1. Hol a hangsúly?
Jelöld a megfelelő jellel a hangsúlyokat a mondatokban!

Ismeritek A kis herceget? Ki olvasta?

2. Mi kerül a vázlatba?
a) Olvasd el az alábbi szöveget, majd húzd alá a legfontosabb kulcsszavakat!
b) Írj a kulcsszavak felhasználásával egy néhány pontos vázlatot!

Írásban vagy szóban?

Élő szó ban (pl. tár sal gás ban) ál ta lá ban ke ve sebb igé nyes ség gel fo gal ma
zunk, la zább, sza bály ta la nabb a szö veg szer kesz té sünk, pon gyo láb bak a 
mon da ta ink. Mi vel a be fo ga dó szá má ra csak egy szer hang zik el a szö veg, 
hely zet hez kö tött, idő ben mu lan dó él ményt je lent, ezért más kép pen kell 
fel épí te ni a szö ve get szó ban, mint írás ban. Gyak rab ban van szük ség is
mét lé sek re és vissza uta lá sok ra. Az írás sal szem ben vi szont az az elő nye, 
hogy azon nal lát juk, hall juk a hall ga tók vissza jel zé se it, és eze ket fi gye
lem be ve het jük szö veg al ko tás kor. Ki fe je ző esz kö zök ben is gaz da gabb az 
élő szó, mint az írott szö veg, hi szen a sza va kat, a mon da to kat a be széd 
nem nyel vi ele mei kí sé rik: a hang je lek, a te kin tet, az arc já ték, a gesz tu sok, 
a test tar tá sunk, egész meg je le né sünk. Szó ban gyak rab ban hasz ná lunk ál
lan dó nyel vi ki fe je zé se ket, tár sal gá si for du la to kat, töl te lék szó kat. Szó ban 
is sok fé le szö ve get kü lön böz te tünk meg a kü lön fé le kom mu ni ká ci ós kö
rül mé nyek től füg gő en: tár sal gást, meg hí vást, kö szön tést, ké rést, fe le le tet, 
elő adást, szó no ki be szé det, in ter jút stb.

Az írott szö ve gek sem csu pán nyel vi je lek kel, sza vak kal és mon da tok
kal hat nak ránk, ha nem egész for má juk kal, szö veg ké pük kel, a szí nek kel, 
a be tű for mák kal, a ta go lás sal és az egyéb nem nyel vi je lek kel. Az élő szó 
lát ha tó és hall ha tó nem nyel vi je le it nem he lyet te sí tik, de va la mennyi re 
meg je le ní tik az írás je lek. Mi vel írás ban van időnk elő ké szí te ni, át gon dol
ni és át ol vas ni a szö ve ge ket, írás be li köz lé se ink több nyi re tu da to sab bak, 
igé nye seb bek és meg for mál tab bak. Nincs szük ség annyi is mét lés re, ter
jen gős ség re, hi szen az ol va só több ször el ol vas hat ja a szö ve get. Írás ban 
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vi szont nincs le he tő sé günk fi gye lem be ven ni az ol va só azon na li vissza
jel zé se it. Az írott for ma ma ra dan dób ban őr zi a nyel vi ha gyo má nyo kat. 
Írás ban fo gal maz ha tunk: fel jegy zést, le ve let, dol go za tot, ön élet raj zot, 
kér vényt, hir de tést, ér te ke zést, no vel lát stb.

 

 

3. Mit je lent a szö veg ben?
Fo gal mazd meg, hogy mit je lent a vissza jel zés szó a szö veg ben!
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4. Nyel vi lép csők
Raj zold le a nyel vi lép csők áb rá ját!

5. Ál lít mány és alany
Húzd alá a mon da tok ál lít má nyát két szer és az ala nyát egy szer! Ál la pítsd meg 
min den mon dat ban az ál lít mány faj tá ját!

Jó ból is meg árt a sok.

Kar csi nak szép pi ros ar ca van.

Leg in kább az ilyen ap ró sá go kon szo kás le buk ni.

A nyá ri szü net na gyon rö vid volt.

Meg le het azt mon da ni szép nyu god tan is.

6. Mi az alany faj tá ja?
Je löld a meg fe le lő szám mal, hogy mi lyen faj tá jú alany ta lál ha tó a kö vet ke ző 
mon da tok ban!

1 = ha tá ro zott alany
2 = ha tá ro zat lan alany
3 = ál ta lá nos alany
4 = alany ta lan mon dat

El re pül tek a fecs kék me le gebb vi dék re.

A tör vé nye ket sen ki sem szeg he ti meg bün tet le nül.
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Ma nem ha ran goz nak.

Ko rán bees te le dik.

Va la mi mo zog a bo kor alatt.

Idő ben be fe je zem a dol go za tot.

7. Tár gyas szó szer ke ze tek
Ke resd meg a tár gyas szó szer ke ze te ket a mon da tok ban, és töltsd ki a táb lá za tot 
a mon da tok alap ján!

Na gyon sze re tek a ta von csó na káz ni.
Vissza küld te a nap lóm a raj zok kal együtt.
Meg sem hívsz en gem a szü le tés nap od ra?
Nem tu dom a reg ge lit uta zás köz ben me gen ni.

8. Mon dat al ko tás
Al koss egy olyan mon da tot, amely ben a fő né vi ige név az alany!

A bő vít mény Az alap tag A tárgy szó fa ja
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1/B fel adat lap

1. Hol a szü net?
Je löld, hol tar ta nál szü ne tet fel ol va sás köz ben!

Min dent tu dok, hosszú lá bú Kele, ami a ré ten tör té nik.

Fe hér volt, tisz ta hó te tő től tal pig.

2. Mi ke rül a vázlatba?
a) Olvasd el az alábbi szöveget, majd húzd alá a legfontosabb kulcsszavakat!
b) Írj a kulcsszavak felhasználásával egy néhány pontos vázlatot!

El be szé lő és le író szö ve gek

Az el be szé lő szö veg tí pu sok kö zé olyan szö ve ge ket so ro lunk, ame lyek cél
ja el ső sor ban a tá jé koz ta tás, va la mely ese mény sor el be szé lé se. Az el be szé
lő szö ve gek több nyi re idő be li ség re épü lő, lánc sze rű szer ke ze tű szö ve gek. 
Fo lya ma to san elő re ha lad va bon ta ko zik ki ben nük a cse lek mény. A tör té
net ve zér fo na lát ma ga az ese mény ad ja. Az el be szé lé sek be gyak ran pár
be szé det épí tünk be. A jó el be szé lés for du la tok ban gaz dag, él mény sze rű, 
szem lé le tes. A szö veg ben az igék ide je és sze mé lye at tól függ, hogy ma ga 
az el be szé lő mi lyen né ző pont ból te kint az ese mé nyek re: kül ső szem lé lő
ként, vagy részt vesz az ese mé nyek ben. El be szé lő szö ve get fo gal ma zunk 
ott hon, ami kor el me sél jük, mi tör tént ve lünk az nap; ha iro da lom órán 
va la me lyik iro dal mi hős ka land ja it be szél jük el. Iro dal mi ol vas má nya
ink ban is gya ko ri ak az el be szé lő szö veg ré szek. Az el be szé lő szö ve gek be 
gyak ran le író szö veg rész le tek is be épül nek a hely szín be mu ta tá sá ra, a 
sze rep lők kör nye ze té nek és jel le mé nek a le fes té sé re.

Le író szö veg tí pu so kat is nap mint nap al ko tunk. Le írást ké szít he tünk 
egy sze mély ről, a sze mély jel le mé ről, egy tárgy ról vagy egy vi dék ről, de 
le ír ha tunk egy mun ka fo lya ma tot is. Fo gal maz ha tunk szó ban vagy írás
ban hét köz na pi, pub li cisz ti kai, hi va ta los, tu do má nyos vagy iro dal mi le
írást. A le író szö ve gek leg gyak rab ban tér be li ség re épü lő lánc sze rű vagy 
mo za ik sze rű szer ke ze tű ek. Ezen be lül is szám ta lan tí pust kü lön böz te
tünk meg: ha lad ha tunk a kö ze li től a tá vo li fe lé vagy a tá vo li tól a kö ze li 
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fe lé, eset leg egy pont ból ki in dul va ké szít jük a le írást. Egy mun ka fo lya mat 
le írá sá ban az idő be li ség is meg ha tá ro zó. A le író szö veg ben rit kán je le nik 
meg ma ga a le író sze mé lye, tár gyi la go sabb, mint az el be szé lő vagy az ér
ve lő szö veg tí pus.

 

 

3. Mit je lent a szö veg ben?
Fo gal mazd meg, hogy mit je lent a tér be li ség re épü lő ki fe je zés a szö veg ben!
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4. Nyel vi lép csők
So rold fel a nyel vi lép cső ket meg fe le lő sor rend ben!

5. Ál lít mány és alany
Húzd alá a mon da tok ál lít má nyát két szer és az ala nyát egy szer! Ál la pítsd meg 
min den mon dat ban az ál lít mány faj tá ját!

A test vé rem nek sok a ba rát ja.

Le het ne ked fagy lal tot en ni?

A bá tyám har ma dik lett a ma te ma ti ka ver se nyen.

Méz édes re ér tek a pi ros sző lő sze mek.

Ked ves vol tam az ut cán egy is me ret len né ni hez.

6. Mi az alany faj tá ja?
Je löld a meg fe le lő szám mal, hogy mi lyen faj tá jú alany ta lál ha tó a kö vet ke ző 
mon da tok ban!

1 = ha tá ro zott alany
2 = ha tá ro zat lan alany
3 = ál ta lá nos alany
4 = alany ta lan mon dat

Va la ki jár az ud va ron.

Már haj na lo dik.

So ká ig ol vas tam az elő ző es te.

Min den ki bol do gan sze ret ne él ni.

A köly kök vi dá man han cú roz nak a fű ben.

Új ra fel emel ték a ben zin árát.
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7. Tár gyas szó szer ke ze tek
Ke resd meg a tár gyas szó szer ke ze te ket a mon da tok ban, és töltsd ki a táb lá za tot 
a mon da tok alap ján!

Megmu tat hatom a leg újabb kak tu sza i mat?
Már lát ta lak va la hol té ged.
Nem sze ret nék nyá ron a si va tag ba utaz ni.
Ne fe lejtsd el vissza hoz ni a köny vem!

8. Mon dat al ko tás
Al koss egy olyan mon da tot, amely ben fő né vi ige név a tárgy!

A bő vít mény Az alap tag A tárgy szó fa ja
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2/A fel adat lap

1. Ma gya rázd meg!
Ma gya rázd meg osz tály tár sad nak, hogy mi az ered mény ha tá ro zó!

2. A jó kö szön tés
Ne vezd meg, hogy mi lyen fel té te lek szük sé ge sek a jó kö szön tő höz!

3. Szü le tés nap ra
Írd le egy szü le tés na pi kö szön tő szö ve gét!
Kö szöntsd fel a ba rá to dat 14. szü le tés nap ja al kal má ból!
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4. Ha tá ro zók ke res tet nek
Ke resd meg a ha tá ro zós szó szer ke ze te ket a mon da tok ban, és töltsd ki a táb lá za tot!

Bi zo nyos dol go kat le he tet len tör vénnyel sza bá lyoz ni.
A könnyű is ne héz a rest nek.
Kiki leg job ban tud ja a ma ga ba ját.
Ku tyá ból nem lesz sza lon na.
Ha son ló a ha son ló val ha mar össze ba rát ko zik.

5. Hi á nyos táb lá zat
Töltsd ki a táb lá zat hi ány zó ro va ta it! Pél dá nak min dig tel jes szó szer ke ze tet írj, 
te hát add meg a bő vít ményt és az alap ta got is!

A bő vít mény Az alap tag A ha tá ro zós  
szó szer ke zet tí pu sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ha tá ro zós  
szó szer ke zet tí pu sa

A ha tá ro zó ki fe je ző esz kö zei

ha tá ro zó ra gos név szó ha tá ro zó szó

hely ha tá ro zós

ál la pot ha tá ro zós

mód ha tá ro zós
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6. Nyelvhasználat
Ja vítsd ki a mon da tok ban a ha tá ro zók hasz ná la tá nak hi bá it!

Ka ti aján dé ko zás mi att ment a köny ves bolt ba köny vet ven ni.
A ku tyák min dig hű sé ge sek ma rad nak a gaz dá juk kal.
Az ön kor mány zat fe lé kell el kül de ni a le ve let.

7. Mi hi ány zik?
Egé szítsd ki a mon da tot az ed dig ta nul tak alap ján!

A ha tá ro zós szó szer ke ze tek mind       ren de lő szó szer ke ze tek.

A ha tá ro zók ki fe je ző esz kö zei: ha tá ro zó ra gos név szó, ha tá ro zó szó,
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2/B fel adat lap

1. Ma gya rázd meg!
Ma gya rázd meg osz tály tár sad nak, hogy mi az ok ha tá ro zó!

2. A jó kö szö net nyil vá ní tás
Ne vezd meg, hogy me lyek az ud va ri as kö szö net nyil vá ní tás sza bá lyai!

3. Kö szö nöm szé pen
Írd le, ho gyan kö szö nöd meg ba rá ta id szü le tés na pi kö szön tő jét!
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4. Ha tá ro zók ke res tet nek
Ke resd meg a ha tá ro zós szó szer ke ze te ket a mon da tok ban, és töltsd ki a táb lá za tot!

Ho mok ból nem fonsz os tort.
So kat vagy jól be szél ni két kü lön do log.
Egy kenyérért nem fűtik be a kemencét.
Kanállal meri ki a tengert.
Egy for mán jö vünk a vi lág ra.

5. Hi á nyos táb lá zat
Töltsd ki a táb lá zat hi ány zó ro va ta it! Pél dá nak min dig tel jes szó szer ke ze tet írj, 
te hát add meg a bő vít ményt és az alap ta got is!

A bő vít mény Az alap tag A ha tá ro zós  
szó szer ke zet tí pu sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ha tá ro zós  
szó szer ke zet tí pu sa

A ha tá ro zó ki fe je ző esz kö zei

név utós név szó név más

társ ha tá ro zós

idő ha tá ro zós

ré szes ha tá ro zós
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6. Nyelvhasználat
Ja vítsd ki a mon da tok ban a ha tá ro zók hasz ná la tá nak hi bá it!

A rossz idő vé gett nem me he tünk ki rán dul ni.
A mi nisz té ri um fe lé ad hat juk be pa na szun kat.
Jó zsi mél tó a ki tün te té sért.

7. Mi hi ány zik?
Egé szítsd ki a mon da tot az ed dig ta nul tak alap ján!

A ha tá ro zós szó szer ke ze tek mind       ren de lő szó szer ke ze tek.

A ha tá ro zók ki fe je ző esz kö zei: névutós név szó, névmás,
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3/A fel adat lap

1. Han gu la tos jel zők
a)  Fo gal mazz né hány mon da tot va la me lyik ka lan dod ról egy ké pes lap ra! Hasz nálj 

a szö veg ben mi nél több han gu la tos jel zős szó szer ke ze tet!

b) Húzd alá fo gal ma zá sod ban a jel ző ket!

2. Mon dat al ko tás
Al koss mon da to kat a meg adott szem pont ok alap ján!

A mon dat ban le gyen olyan mennyi ség jel ző, mely nek a szó fa ja fő név:

A mon dat ban le gyen olyan ér tel me ző jel ző, mely nek a szó fa ja mel lék név:
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3. Jel zők ke res tet nek
Ke resd meg a jel zős szó szer ke ze te ket a mon da tok ban, és töltsd ki a táb lá za tot!

Ze nét, bár mennyit tud na hall gat ni.
Az is mert té nyek út vesz tő jé ben terv nél kül könnyen el vesz het az em ber.
A leg több em ber rossz bí ró a ma ga dol gá ban.

4. Hol a he lyük?
a) Írd be a mel lé ren de lő szó szer ke ze te ket a c) pontban lévő táb lá zatba!

nem csak szé pen, ha nem gyor san is
ap ró, ám ügyes
mér ges, mi vel te he tet len
ő vagy én
bol dog, ugyan is sze rel mes
öreg és hű sé ges

b) Al koss két szó szer ke zet tel egy-egy mon da tot!

A bő vít mény Az alap tag A jel zős  
szó szer ke zet tí pu sa
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