
Megoldások – 2. kiadás, v1.0

Ismétlő feladatok
Ez a fejezet a korábbi években megtanult nyelvtani, helyesírási ismereteket foglalja össze, eleveníti fel.

1. feladat:

a á b c cs d dz dzs e é f 

g gy h i í j k l ly m n 

ny o ó ö ő p q r s sz t 

ty u ú ü ű v w x y z zs 

2. feladat:

Magánhangzók: a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű

3. feladat:
Betűrendben: borz, elefánt, farkas, kakadu, kenguru, kígyó, kutya, oroszlán, orrszarvú, pingvin, strucc,
tatu, víziló, zebra, zsiráf

4. feladat:

vaj veszélyes június papagáj

játszik király bagoly gólya

melyik jó tejföl baj

sajt korcsolya fej milyen

hajó helyesírás száj haj

mosolyog majom fáj újság

5. feladat:

április készít víz víziló

dicsér kilincs bicikli kíván

híd mindig tanít tizenhárom

kicsi segít tíz semmi

6. feladat:

kígyó kakaó ajtó folyó

bokor borsó vonat óvoda

mókus hóember túró óra

forró tanuló autó utolsó

gomba holló zászló oroszlán
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7. feladat:

öröm cipő vödör festő

bőrönd csengő rendőr köröm

könyv ördög fenyő felhő

8. feladat:

varjú újság húsz út/üt

csúnya apu kesztyű szúnyog

búza egyszerű gyönyörű lassú

füzetlap anyu szigorú utca

9. feladat:

szappan éjjel pöttyös reggel mellett

rossz/ropp* orr/ott/ossz nulla ennyi könnyű

ünnep függöny holló villa/vissza nappal

* ropp: hangutánzó szó: Nyuszi fülét hegyezi,
nagy bajuszát pödöri,
répát eszik: ropp-ropp-ropp, 
nagyot ugrik: hopp-hopp-hopp.

10. feladat:

Hónapok: 
január,  február,  március,  április,  május,  június,  július,
augusztus, szeptember, október, november, december.

Évszakok: 
tél, tavasz, nyár, ősz

A hét napjai: 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

11. feladat:

Apukám lánytestvére az én nagynéném .

Anyukám anyukájának az anyukája az én dédmamám.

A nagypapám fia az én apukám vagy a nagybátyám .

A fiatalabb lánytestvérem az én húgom, az idősebb az én nővérem.

Az idősebb fiútestvérem az én bátyám , a fiatalabb pedig az én öcsém. 

Nagymamám férje az én nagypapám, az ő egyetlen lánya pedig az én anyukám.
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12. feladat:
RÓKA: a (névelő), ó (régi), kar, rak, kór, akó (régi űrmérték, körülbelül 50 liter), ró (éles eszközzel 
mélyedést vés), óra, róka
LEOPÁRD: á (dehogy), el, le, ár, ál (nem igazi), rá, de, pá (régies elköszönés), pár, por, per, lep, lop, 
láp, opál, párol, leopárd
PETŐFI SÁNDOR: ár, áron, árt, ás, át, átfon, átnő, dán, de, dián, diás, dőre, erdő, erdőirtás, erő, erős,
erőt, eső, esőt, est, esti, fán, fás, fed, fedő, fen, fenő, fertő, fest, festi, festő, festői, fintor, fitos, fő, fon, 
főn, fonás, főni, font, ide, idetár, idő, idős, indás, indát, int, intő, ion, irtás, is, isten, nád, nádi, nádor, 
nádori, ne, nő, női, nos, nős, ő, ont, őrs, ős, őse, ősi, őt, pá, pánt, pántos, pár, páros, párt, pártos, 
pedáns, per, peron, Pest, pesti, Peti, piás, pint, pitán, pite, piton, pofi, pont, por, pőre, port, portás, 
profi, profit, rá, ráeső, ráfő, ráfon, ránt, redő, redőn, redős, redőt, rend, rest, resti, rőf, rondát, ront, 
rontás, ropi, rost, rőt, Sándor, sár, Sári, sátor, siet, siető, sodrát, sor, sőt, sport, stop, tán, táp, tápos, tár, 
társ, tenor, tepsi, tesi, tipor, tipord, tiprás, tő, top, topán, tor, torán

13. feladat:

Kijelentő mondat Közlés, kijelentés, megállapítás. ·

Kérdő mondat Kérdés, tudakozódás, érdeklődés. ?

Felkiáltó mondat Érzelmek kifejezése: öröm, félelem, meglepődés, bánat... !

Felszólító mondat Utasítás, felszólítás, parancs, tiltás, udvarias kérés. !

Óhajtó mondat Vágyakozás, kívánság, óhaj. !

14. feladat: Ennél a feladatnál beszéljük meg a mondafajtákat is!

–  Anya, milyen idő lesz ma? (kérdő mondat)
–  Úgy hallottam, hogy délután esni fog a hó. (kijelentő mondat)
–  De jó! Kimegyünk majd szánkózni és hógolyózni? (felkiáltó és kérdő mondat)
–  Kimehetünk, de akkor keresd meg gyorsan a szánkót! (felszólító mondat)
–  Bárcsak építhetnénk hóembert is! (óhajtó mondat)
–  Ha sok hó esik, akkor építhetünk. Van egy régi kalapunk, azt rátehetjük a fejére. (kijelentő 
mondatok)
–  Van itthon sárgarépa az orrának? (kérdő mondat)
–  Nem tudom. Nézd meg a hűtőben! (kijelentő és felszólító mondat)
–  Nézd, anya, már hullik is a hó! (felkiáltó mondat)

15. feladat:
A kék bálna a legnagyobb ismert állat a bolygónkon.
Testhossza elérheti a 30 métert is.
A kék bálna legfőbb tápláléka a lebegő világítórák.

16. feladat:

Az a mezei nyúl futott át a réten.  ⇨ Nem az a mezei nyúl futott át a réten.
Az a mezei nyúl futott át a réten.  ⇨ Nem futott át a réten az a mezei nyúl.
Az a mezei nyúl futott át a réten.  ⇨ Nem a réten futott át az a mezei nyúl.
A barnamedve veszélyes állat.  A barnamedve ⇨ nem veszélyes állat.
A vaddisznó csak a földre hullott gyümölcsöt eszi meg.  A vaddisznó ⇨ nem csak a földre hullott 
gyümölcsöt eszi meg.
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Főnév 1.

1. feladat:

Az aláhúzott szavak a Ki?, Mi? kérdőszavakra felelnek.

Ki? Mi?

ember autó, mód, üzemanyag, szmog, táj, nap, lehetőség

2. feladat: 

Személynév Törőcsik Mari, Weöres Sándor

Állatnév Morzsi, Bagira

Földrajzi név Vértes, Maros, Föld

Cím Anyám tyúkja, Szózat, Macskajáték

Intézménynév Pénzügyminisztérium

Márkanév Nescafe, Nivea

Díjnév Magyar Irodalmi Díj, Ady-emlékérem

4. feladat:
Cirmos – állatnév, Toyota – márkanév, Kossuth-díj – díjnév, Arany János – személynév, Kékes – 
földrajzi név, Lúdas Matyi – cím és személynév is lehet, OTP Bank – intézménynév.

1817-ben jelent meg Fazekas Mihály Lúdas Matyi című elbeszélő költeménye. 
Érdemes a tanulók figyelmét felhívni arra, hogy a mai helyesírás szerint így írjuk helyesen: ludas, de a 
mű címében megőrizzük a szerző által használt írásmódot.

5. feladat:

Köznév: lustaság, szappan, március, titok, gyertya, kifli, gombostű, álom, tinta, hegyező.
Tulajdonnév: Portugália, Pécs, London, Nemzeti dal, István, Nap, Arany János, János-hegy, 
Micimackó, Szeged.

6. feladat:
róka, majom, denevér, csiga, rozmár, gólya, szarvas ⇨korcsolya

7. feladat:

Személynév: József, Szabó Rita, Emese
Állatnév: Cili
Cím: A Pál utcai fiúk, Egri csillagok, Vuk
Intézménynév: Magyar Tudományos Akadémia, Szépművészeti Múzeum
Márkanév: Adidas
Földrajzi név: Tisza-tó, Csendes-óceán, Svédország, Hortobágy, Pécs, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, Balaton, Jupiter, Kékestető

8. feladat:
A tanulók egyszerre kezdenek, mindenkinek ugyanannyi ideje van szavakat gyűjteni (1-2 perc). 
Miután letelt az idő, mindenki felolvassa a szavait, és ha egyezőt találnak, akkor azt ki kell húzniuk. 
Ezzel motiválhatjuk őket arra, hogy minél különlegesebb szavakat keressenek. Minden sor végén 
összeszámolják, hogy hány olyan beírt szavuk van, melyet csak ők írtak. Fontos, hogy felhívjuk a 
figyelmüket a nagy kezdőbetűkre! A neveknél a teljes és a becézett alak nem számít különbözőnek, 
vagyis a Krisztina és a Kriszti is azonosnak számít, tehát nem jár érte pont, ha a két játékos ezeket).
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lánynév fiúnév állatnév földrajzi név
k Krisztina Károly Kotkoda Kecskemét

a Anita Antal Alfi Andok

b Beáta Botond Bodri Budapest

m Melinda Miklós Morzsi Mátra

10. feladat: 

tyúk szem tanú kis kapu fa hó nap sugár

cél fotó modell verseny ló darázs páva toll tartó

hegy gerinc oszlop mese könyv tár száj víz csap

11. feladat:

vas út test
kar óra rend
rend őr szem
futó cipő fűző
köröm lakk cipő
futó tűz oltó

13. feladat:

köznév: tó, könyvjelző, pötty, boldogság, gyűrű, esernyő, hóvirág
tulajdonnév: Debrecen, János, Lilla, Jupiter, Mézga Géza, Tihany, Vígszínház, Szentendre, Budai Vár

Főnév 2.

1. feladat:
Tulajdonnevek  (piros): Bethlen  András,  Vay  Erzsébetről,  Lilláról,  Lillafürednek,  Lux  Kálmán,
Mátyás, József Attila, Óda, Palotaszállóban, Meseautó, Magyar Értéktár
Köznevek  (kék): gróf,  miniszter,  vadászat,  tájat,  keresztlányáról,  becenevén,  helyet,  tervezéssel,
építészt, völgy, találkozásában, paloták, hangulatát, évek, stílusában, hotelt, tervei, épület, környékére,
elképzeléseket,  függőkert,  parkosítás,  ródli(pálya),  bobpálya,  felvonóval,  sípálya,  sánc,  szálló,
felavatására,  vendégek,  elit,  köreiből,  konferenciákat,  hírességeket,  írókongresszusra,  táj,  vers,
épületben, film, értéke

2. feladat:

kutya Jupiter Vuk/lyuk/luk/Zsuk* április
Duna Nobel-díj főnevek könyvtár
Párizs szeretet szőnyeg hétfő
szálloda Mazda/gazda Morzsi Országház

*Zsuk: falu Románia területén, Kolozsvártól 25 km-re, valamint lengyel teherautó-márka
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3. feladat:
hónapok: január, november, február, március 
napok: csütörtök, szombat, hétfő, kedd 
családtagok: anya, apa, nagyapa, húg, öcs
ünnepek: karácsony, anyák napja, húsvét, farsang 
népcsoportok: magyar, ausztrál, olasz, spanyol 

4. feladat:

helytelen helyes

Január → január
Ausztrál → ausztrál
Magyar → magyar
Karácsonykor → karácsonykor

5. feladat:
Pásztor – pásztor, Fazekas – fazekas, Csikós – csikós, Kovács – kovács, Hegedűs – hegedűs, 
Béres – béres, Szűcs – szűcs, Kertész – kertész, Juhász – juhász, Lakatos – lakatos, Orsós – orsós,
Bádogos – bádogos, Lovász – lovász, Szabó – szabó, Takács – takács, Varga – varga, 
Bodnár – bodnár, Bognár – bognár, Pintér – pintér, Béres – béres,...

6. feladat:

A feladat elvégzése előtt a tanulóknak mutassuk meg a szavak helyes leírását! Ez lehet játékos formá-
ban is, például: 

• a tanulók között szétosztjuk a kártyákra írt szavakat (ha többen vannak, kiegészíthetjük további
tulajdonnevekkel). A diákok feladata felolvasni, majd elmondani az adott szó jelentését, helyes 
leírását, mely alapján a tanító felírja a táblára (például: Szombathely, ez egy magyarországi vá-
ros neve, összetett szó, nagy kezdőbetűvel írjuk és ly az utolsó betűje.)

• Minden szóhoz betűkártyákat készítünk, melyből a tanulóknak kell előállítaniuk a tulajdon-
neveket. A betűkártyákra a betűk úgy kerüljenek rá, ahogy a szóban szerepelnek (kisbetű, 
nagybetű), illetve, ha a tulajdonnév kötőjeles, akkor kötőjeles szókártyát is készítsünk! Például:
Közép-Európa betűkártyái: K, ö, z, é, p, -, E, u, r, ó, p, a. 

1. A 2. C 3. B 4. B 5. C 6. A 7. B 8. C 9. B 10. A

Képek: 1. Velencei-tó, 2. Nemzeti Múzeum, 3. Balatonfüred, 4. Olaszország

7. feladat:
A Szamos Marcipán Műhely alapítója még inas korában egy dán cukrászmestertől tanulta a 
marcipánkészítés fortélyait. Megtanulta, hogy kellő kézügyességgel, figyelemmel és sok gyakorlással 
a cukros, mandulás masszából, a marcipánból csinos rózsákat lehet csinálni. Ebből a rózsából hajtott ki
a kilencvenes évek közepére a Szamos Marcipán Manufaktúra.

8. feladat:

• kenyeret, tejet
• ceruzák, ollók
• étterembe, Sopronba
• szobában, kertben
• asztalra, földre
• Gábortól, Évitől
• reggelig, délig

• Józsihoz, Edithez, Ödönhöz
• Dénesnek, Ildikónak
• széken, földön, asztalon
• kutyáról, környezetvédelemről
• Zsuzsival, Emesével
• kanállal, kenyérrel
• telefonnal, géppel, kanállal
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9. feladat:
A K  ivel?   M  ivel?   kérdésekre a szavak  -val/- vel toldalékot kapnak. Ha a szótő mássalhangzóra 
végződik, a -val/-vel toldalék   v   hangja    átalakul a szótő utolsó hangjává, ezért azt hosszan írjuk, és 
hosszan is ejtjük (például: kézzel, fogollyal).

10. feladat:

Például:
-val, -vel toldalékkal: 

tulipánnal, 
könyvvel, 
hóval
golyóval,
hógolyóval, 
tündérrel, 
szeretettel, 
lánnyal, 
házzal, 
újsággal, 
Piroskával, 
erdővel

További főnevek a szókeresőben: bog, szer, dér, ér, kan, ima, ház, ma, tea, só 

11. feladat:
Találós kérdés megoldása: sün(disznó), sün(kutya). A szófaja: főnév-köznév.

12. feladat:

Miről? Miből? Mitől? Mivel?
só sóról sóból sótól sóval
pad padról padból padtól paddal
zene zenéről zenéből zenétől zenével
szekrény szekrényről szekrényből szekrénytől szekrénnyel
béka békáról békából békától békával
vonat vonatról vonatból vonattól vonattal

13. feladat:
kerekek, labdák, dinnyék, képek, fák, teherautók, egerek, hangok, ollók, emberek, orvosok 

14. feladat:

vonattól, Miskolcról, rétesbe, Dórival
kertben, szivárványhoz, Szilvinek, képen

15. feladat:

Mitől? irányától

Miből? sorából

Mibe? levegőbe, kézbe

Miben? derékszögben, irányban, nyomában, magasságban

Mit?, Miket? szerkezetet, madarakat, szerszámját, talajt, madarat, röppályát
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17. feladat:
-t ragos főnevek: fűzfát, húst, patakot, hegyet, levegőt, Londont, Petit, kapukat, üveggolyót, 
csillagokat, eseményeket, tetőt, Debrecent, alagutakat, lármát, ökröt, szeretetet, tollat

18. feladat:

többesszámú -t ragos főnevek: kapukat, csillagokat, eseményeket, alagutakat

19. feladat:
1. A A szebben a HOGYAN?, a többi a HOL? kérdésre válaszol.
2. B A lobban szó szófaja ige (MIT CSINÁL?), a többi szó toldalékos főnév (MIBEN?).
3. C A gebe szó toldalék nélküli főnév (MI?), a többi szó toldalékos főnév (MIBE?).
4. A A guba szó toldalék nélküli főnév (MI?), a többi szó toldalékos főnév (MIBE?).

20. feladat:

zöldborsólevest zöldborsóból, krumplifőzeléket krumpliból, székelykáposztát káposztából, 
paradicsomszószt paradicsomból, gombapörköltet gombából, kenyeret lisztből

21. feladat
Aláhúzott szavak: káposztát, fakalánját, lányát, egyebet, aludttejet.
A „Hej, Vargáné káposztát főz” kezdetű magyar népdalt Bartók Béla (magyar zeneszerző, 
zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője) gyűjtötte a Békés vármegyei 
Vésztőn 1909-ben. 

22. feladat:

sárgarépát, petrezselyemgyökeret, hagymát, petrezselymet, sót, olajat, pirospaprikát, száraztésztát

23. feladat:
A  Mézga család az 1970-es,  80-as  évek máig egyik legnépszerűbb magyar  rajzfilmsorozata. Nagy
sikerrel sugározták  Németországban,  Bulgáriában,  Olaszországban,  Csehországban,  Szlovákiában és
Franciaországban is.
A mese főhőse a 12 éves  Aladár, aki zseniális  képességekkel rendelkezik. Tudományos és technikai
érdeklődésének köszönhetően képes olyan  eszközt készíteni, mellyel  űrutazásokra megy  családjával.
Ezeken a kirándulásokon különleges, sokszor veszélyes kalandokba keverednek. 
Egy másik  találmánya segítségével pedig  kapcsolatba tud  lépni egy 30. századi  leszármazottjával, a
köb-ükunokájával.  Családtagjai különböző különleges  kütyüket kérnek a jövőbeli  rokontól, azonban
csak a legritkább esetben tudnak jól bánni velük. Minden epizódban Mézga Aladárra hárul az a feladat,
hogy megoldja a bonyodalmakat, és kihúzza családját az újabb és újabb csávából. 

Romhányi József (1921-1983) magyar író, költő, műfordító. Neki köszönhető a Mézga család humoros
szövege. Különleges rímfaragásai miatt a „Romhányi, a rímhányó” becenevet kapta. Egyik legismer-
tebb kötete a Szamárfül, melyben játékos állatverseivel ismerkedhetünk meg. Érdemes ezek közül 
párat a gyerekek figyelmébe ajánlani.

24. feladat:

rajzfilmsorozata, Németországban, Olaszországban, Csehországban, Franciaországban, űrutazásokra, 
köb-ükunokájával, családtagjai, rajzfilm

Melléknév

1. feladat:
Megfejtés: narancssárga
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tehén,  n  agy  , sátor, utca, falevél,  a  ranyos  , billentyűzet, matematika,  r  ossz  , űrhajó, tű, lap,  a  lacsony  ,
n  evetséges  , híd, cs  illogós  , hüvelykujj, s  ötétkék  , dob, á  zott  , r  égi  , g  öröngyös  , zár, a  karatos  , Szeged, híd
Például: narancssárga ceruza, narancssárga zokni, narancssárga falevél, narancssárga hátizsák,...
Ehhez a feladathoz kapcsolhatjuk a  Most mutasd meg! (Activity) játékot,  ahol a tanulók az általuk
gondolt szót lerajzolják, körülírják vagy elmutogatják, így gyűjtve össze, hogy mi lehet narancssárga
színű.

2. feladat: (Példamegoldás)

melléknév főnév melléknév főnév

fiatal férfi régi kalapács

mosolygós arc galléros/piros ing

vidám férfi/hangulat gombos zseb

kék/ kantáros nadrág fűzős cipő

kényelmes bakancs sárga sisak/szerszámtáska

fehér papír(tekercs) tiszta ruha

3. feladat:

mérges feldúlt haragos dühös

rossz silány vacak ramaty

nagy hatalmas óriási méretes

A szinonimákkal részletesebben egy későbbi fejezetben külön is foglalkozunk.

4. feladat:

 § ⚽ ⬇ ☃  : ► ◆ tréfás  ⌘ ☎ ♫  ► ◥: vidám ◥  ◐ ☀     ★ § ◆ ► ⬅ ⦿ : ◆ mulatságos

⚽  ☜  ♻ ♩ ♻ : ◆ röhejes ◥  ☟ ✂  : ► ◆ mókás   ◐ ◥ ⦿ ⚽ ⦿ : ◆ humoros

5. feladat:
Az első dolog, amit meglátunk az arc. Vannak kellemes, szép arcú és kellemetlen arcú emberek. Lehet
szőke,  barna,  vörös vagy  fekete haja  valakinek (ez a szín lehet  festett vagy  természetes).  Az  idős
emberek haja  ősz.  A szem lehet  kék,  zöld,  barna,  szürke vagy  fekete. A  szép és  elegáns nőre azt
mondjuk: csinos. De lehet valaki szép alakú, szép arcú vagy szép lábú. A férfiak nem szépek, hanem
jóképűek.  A  tinédzserek  fiatalok.  Aki  már  hetven  vagy  nyolcvan  éves,  az  idős.  Ez  udvariasabb
kifejezés,  mint  az  öreg.  Az ember lehet  kicsi,  alacsony vagy  nagy,  magas.  Egy 200 kilogrammos
ember kövér. A kisebb súlyú ember lehet: telt, molett (nők), túlsúlyos, köpcös, tömzsi. A szép alakú,
formás nő karcsú. Aki sportol erős, izmos.

6. feladat:

arc: ovális, kerek, hosszúkás, szeplős, pirospozsgás, sápadt
haj: hosszú, egyenes, hullámos, göndör, dús, kopasz
orr: pisze, hegyes, horgas, tömpe, szeplős, hosszúkás, egyenes, formás, kerek
testalkat/termet: égimeszelő, molett, cingár, vékonydongájú, formás, sudár

7. feladat:
Fontos, hogy a feladatmegoldás előtt megbeszéljük és példákkal szemléltessük, hogy mit jelent az 
adott tulajdonság, milyen az az ember, akire ez jellemző. Egy-egy melléknevet el is mutogathatunk, 
szituációs játékkal el is játszhatunk.
A feladatnak nincs egyértelmű megoldása, a tanuló dönti el, hogy számára a felsorolt tulajdonságok 
rokonszenvesek, vagy sem.
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8. feladat:
Külső tulajdonságok: kövér, csinos, ápolt, öreg, alacsony, izmos
Belső tulajdonságok: okos, lusta, szerény, bizonytalan, tehetséges, álmodozó

9. feladat:

A puli  közismert magyar  kutyafajta.  Jellemzője a  hosszú , fürtökben  lógó szőr. Színe lehet  fehér ,

fekete  és  a  szürke különböző árnyalatai.  A  régi  időkben  a  pásztorok  mellett  dolgoztak

terelőkutyaként. Találékony, szorgalmas  és rendkívül intelligens kutya. Kiváló házőrző, bátor , szinte

semmitől sem fél. Jól kijön a gyerekekkel is, kedveskedő, családszerető .

10. feladat:

savanyú keserű sűrű szomorú

jószívű szörnyű utolsó gömbölyű

hosszú lassú ifjú gyönyörű

külső jó bú olcsó

középső felső vasorrú népszerű

apró alsó bordó nagyszerű

11. feladat:

okos, sikeres, sekély, lyukas, sötét, tehetséges, sárga, 
akaratos, sima, alacsony, nyúlánk, kék, különb, buta

12. feladat:

Alapfok Középfok Felsőfok
okos okosabb legokosabb

fehér fehérebb legfehérebb
izgalmas izgalmasabb legizgalmasabb

mérges mérgesebb legmérgesebb
nevetséges nevetségesebb legnevetségesebb

erős erősebb legerősebb

13. feladat:

Alapfok Középfok Felsőfok

hosszú hosszabb leghosszabb
szép szebb legszebb

könnyű könnyebb legkönnyebb
bő bővebb legbővebb

kicsi kisebb legkisebb

14. feladat:

Ez a feladat a melléknevek angol és magyar helyesírása közötti különbséget mutatja be.

Például:
magyarul: Ausztrália (ország) – ausztráliai (gazdaság), ausztrál (ember)
angolul: Australia (country) – Australian (citizen)
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tulajdonnév tulajdonnévből képzett melléknév

Magyarország → magyarországi magyar
Ausztrália → ausztráliai ausztrál

Japán → — japán
Görögország → görögországi görög

Hollandia → hollandiai holland
Budapest → budapesti —

Tihany → tihanyi —

15. feladat: 

Kelet-Ázsia legnagyobb szigetországa  Japán, melyhez közel hétezer sziget tartozik. Fővárosa  Tokió,
ami a japán kormány és a császár székhelye is. A világ számos pontján ismertek és népszerűek a japán
ételek,  mint  például  a  sushi.  A  papírhajtogatás  művészete,  az  origami  is  japán eredetű.  Számos
világhíres márka származik a szigetországból: Toyota, Nintendo, Sony, Nikon, Mazda.
A 2020-ra tervezett  tokiói XXXII. nyári olimpiai játékokat a világjárvány miatt 2021-ben rendezték
meg.

Dél-Európában található Spanyolország, melynek fővárosa Madrid. Portugáliával és Franciaországgal
határos. Királya 2014-től VI. Fülöp. Az országban öt különböző nyelvet beszélnek. Mindenki által
beszélt  hivatalos  államnyelve  a  spanyol.  A  fővárosban  lakók,  azaz  a  madridi emberek,  büszkék
lakóhelyükre.  Rengeteg turista  látogat  el  oda minden évben. Gyönyörű épületek,  tiszta  utcák,  zöld
parkok, múzeumok és pezsgő éjszakai élet várja a Madridba látogatókat. A híres spanyol bikaviadal,
az ország egyik legnagyobb látványossága. 
Sok, világszerte ismert ember származik  Spanyolországból, közülük a két leghíresebb spanyol festő:
Pablo Picasso és Salvador Dali.

16. feladat:
A két szöveg közti hasonlóság a tartalmuk, a különbség pedig a melléknevek, a színesítő jelzők hiánya
a második szövegben.

Az  őszi erdőben  gyönyörű színes levelek
díszítik a hatalmas fákat. 
A száraz avarban sok rejtőzködő bogár, rovar
és apró emlős talál biztonságos menedéket. 
A  magas fákon  színes tollú  énekesmadarak
köszöntik énekükkel  a  sűrű lombokon áttörő
reggeli napsugarakat.

Az erdőben levelek díszítik a fákat. 

Az  avarban  sok  bogár,  rovar  és  emlős  talál
menedéket. 

A fákon énekesmadarak köszöntik énekükkel  a
napsugarakat.

17. feladat: 

Dávid egy barna hajú, kék szemű fiú, aki most
végzett  egy  budapesti egyetemen.  Nagyon
okos és  szorgalmas,  fogorvorvos  szeretne
lenni. 
Elfoglalt, de szabad hétvégéin szívesen túrázik
régi, kedves barátaival a közeli hegyekben.
Figyelmes és  segítőkész fiú,  önkéntesként
dolgozik egy helyi iskolában.

Dávid most végzett az egyetemen. 

Fogorvos szeretne lenni. 

Hétvégéin  (hétvégeken)  szívesen  túrázik
barátaival a hegyekben.

Önkéntesként dolgozik egy iskolában.
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18. feladat:
A fogalmazás megkezdése előtt gyűjtsünk a tanulókkal közösen külső-, és belső tulajdonságot leíró 
mellékneveket! Ezeket írjuk fel a táblára, vagy készítsünk szókártyákat belőlük! Fogalmazás közben 
ezek közül válogatva színesebbé tehetik az írásukat.

19. feladat:

céltudatos-határozatlan,  behemót-töpörtyű,  hamis-valódi,  értékes-ócska,  veszélyes-biztonságos,
nedves-száraz, üreges-tömör, hatalmas-apró.

20. feladat:
sovány – k  övér  , puha – kem  é  ny  , szorgalmas – lus  t  a  , lassú – gyor  s  , új – r  é  gi  , erős – gyen  g  e  , 
okos – b  uta  , sós – éd  e  s  , szomorú – v  idám  , halk – hang  o  s  , izgalmas – u  n  almas  , tompa – h  egyes  , 
nedves – szár  a  z  , koszos – t  iszta  , vékony – v  a  stag  , öreg – fia  t  al  , büdös – i  l  latos  , szőrös – csup  a  sz  , 
kedves – u  n  dok  
Megfejtés: kétségbevonhatatlan
Egy példa a kiegészített mondatra: 
Kétségbevonhatatlan tény, hogy számomra a legfinomabb étel a túrógombóc.

21. feladat:

Példamondat:  A  fa  kidőlt. → Az  utcai kerítésünk  mellett  lévő  hatalmas,  öreg fa,  amit  még  a
nagypapám ültetett húsz évvel ezelőtt, kidőlt a tegnap esti tomboló viharban.

22. feladat:
Ennél a feladatnál beszéljük meg a szóláshasonlatok jelentését is! Kérjük meg a tanulókat, hogy mond-
janak olyan szituációt, amikor ezeket használhatjuk!
Például: 

• A testvérem szobája mindig nagyon rendetlen. Ahogy hazaér az iskolából, lefekszik az ágyára
és nem csinál semmit. Lusta, mint a lajhár.

• Tegnap az iskolában nem éreztem jól magamat. Szédültem és nagyon fájt a fejem. A tanárom
azt mondta, olyan fehér vagyok, mint a hó. 

Fehér, mint a hó.
Lusta, mint a lajhár.
Fürge, mint a gyík.
Ritka, mint a fehér holló.

Ártatlan, mint a ma született bárány.
Szegény, mint a templom egere.
Apró, mint a mákszem.

23. feladat: 

➢ Sárga   bögre görbe bögre.
➢ Jobb   egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.
➢ Mit sütsz, kis szűcs, tán sós húst sütsz kis szűcs?
➢ Fekete   bika pata kopog a fekete patikaköveken.
➢ Az ibafai papnak fapipája van tehát az ibafai papi pipa papi fapipa.
➢ A vonaton egy őrült, mellette egy őr ült, örült az őrült, hogy mellette egy őr ült.
➢ Egy tucat kupac  kopasz kukac, meg még egy tucat kupac  kopasz kukac, az két tucat kupac

kopasz kukac. 
➢ Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy picike pocakos pockot, mire a pocakon

pöckölt  picike pocakos pocok  pocakon  pöckölte  a  pocakpöckölő pici pocakos pocok  pici
pockát. 

➢ Nem minden fajta szarka farka tarkabarka, csak a tarkabarka farkú szarkafajta farka tarkabarka,
mert ha minden fajta szarka farka tarkabarka volna, akkor minden szarkafajta tarkabarka-farkú
szarkafajta volna. 
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24. feladat:
Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus

R I T K A V S

Ó H E L Y T E L E N

C S K

H O S S Z Ú R É G I

S É L N

G L G Y Á V A

Ö Y G

P Á R A T L A N K Y A

I B E O L

C E L I S M E R Ő S

I M E L E G O O Ó

N A L S

Z Y S

S Z Ű K

Játékötletek a melléknevek gyakorlására

1. A tanító véletlenszerű sorrendben dobja a labdákat a gyerekeknek, akiknek a labda elkapása
után meg kell nevezniük egy:
- melléknevet,
- külső/ belső tulajdonságot leíró melléknevet, vagy
- a tanár által hangoztatott melléknév ellentétét.

2. Minden tanuló,  név nélkül,  ír magáról  egy pár mondatos,  külső és belső tulajdonságokat  is
tartalmazó jellemzést. Összekeverve kiosztjuk, felolvassák egyesével, és ki kell találniuk, hogy
kiről szól. 

3. A tanulókat két csoportba osztjuk. Minden csoport kap legalább 20 darab üres szókártyalapot.
Az  egyik  csoportnak  főneveket  (tulajdonneveket  és  közneveket)  kell  a  lapokra  írnia  piros
színnel, a másiknak pedig mellékneveket egy másik színnel.
Az elkészült kártyákat az osztály közösen párosítja. Lehet egyéni vagy páros verseny is: adott
idő alatt ki, vagy melyik páros írt több melléknév-főnév szerkezetet. A cél az, hogy minden
kártya megtalálja a párját. 

4. Egy kiválasztott tanuló kap néhány (minél több, annál nehezebb a játék) szókártyát, melyre a
tanító előre felírt olyan mellékneveket, melyeket gyakran használunk. Ezt a diáknak úgy kell
tartania, hogy ő is és társai is jól lássák. Ezek lesznek az ő tabu szavai, vagyis ezeket nem
mondhatja  ki.  Az osztályból  mindenki  kéréseket  tesz fel  neki,  a  többiek  feladata  az,  hogy
kimondassák vele valamelyik tabu szót, a játékos feladata pedig az, hogy ezek helyett  más
melléknévvel válaszoljon. Akinek először sikerül kimondatnia vele valamelyik tiltott szót, az
lesz a következő válaszoló játékos.

5. A Fekete Péter kártyajáték ellentétpárokkal
Előkészület: ellentétpár-szókártyák készítése, plusz egy extra kártya, amire a Fekete Péter nevet
írjuk.  
A  játék  menete: A  játékban  tetszés  szerinti  számú  játékos  vehet  részt,  de  legalább  kettő.
Kezdéskor  a  kártyákat  jól  összekeverjük  és  a  játékosok  között  egyenlően  szétosztjuk.  Ha
valamelyik  játékos  kártyái  között  ellentétpárokat  talál,  akkor  azokat  lerakhatja  maga  elé.
Ezután  megkezdődik  a  húzás:  akinek a  legtöbb kártya  maradt  a  kezében,  attól  a  balra  ülő
szomszédja egy kártyát húz, tőle pedig a következő, és így tovább. Továbbra is, ha a játékos a
kezében lévő ellentétpárokat lerakhatja. Ez így megy mindaddig, míg az egyik játékos kezében
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a Fekete Péter kártya egyedül nem marad, ezzel ő lesz Fekete Péter. Előzetesen megbeszélt
„vicces büntetést” kapja (fekvőtámasz, viccet kell mesélnie, egy nyelvtörőt elmondania, …).

Számnév

1. feladat:
A képen tizenhárom ember van. 
A piros ruhás nő a hetedik a sorban.
Az utolsó/  ti  z  enharmadik   férfi sárga pólót és kék nadrágot visel.

2. feladat:

Határozott  számnevek:  hat,  négymillió-tizenkétezer-hatszázharminchárom,  ezer,  heted,  egy,  fél,
háromnegyed, öthatod, hetvenhét, hatnyolcad, száz, húsz, kétszázötven

3. feladat:
Határozatlan számnevek betűrendben: két-három, kevés, néhány, rengeteg, sok, tengernyi.

4. feladat:

Több jó megoldás is van, például:
✔ ötvenharmadik – ez sorszámnév, a többi tőszámnév
✔ kilencven – ez páros, a többi páratlan
✔ százegy – ez háromjegyű, a többi kétjegyű

5. feladat:
3 heted: VII., VIII, XI. negyed: V., VI. négyötöd: III.
2 harmad: I., II., XII. 5 hatod: IV. harmad: IX.

6. feladat:

Számnevek

Határozott számnevek Határozatlan
számnevekTőszámnév Sorszámnév Törtszámnév

egy harmadik negyed pár

kilenc kilencedik fél rengeteg

ezer első kétharmad sok

tizenegy második tized kevés

nulla tizedik ötöd néhány

ötven ötödik háromnegyed tengernyi

7. feladat:
Több jó megoldás is van. Például:
Az erdőben sok/kétszázhuszonöt fa van. Peti a legmagasabb az osztályban, ő az első/utolsó a sorban. A
kosárban rengeteg/hét alma van, a vödörben sokkal több/kevesebb. A héten már a harmadik könyvet
olvasom.
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8. feladat:
6 789: hatezer-hétszáznyolcvankilenc
168 457: százhatvannyolcezer-négyszázötvenhét
36 982: harminchatezer-kilencszáznyolcvankettő
26 129 534: huszonhatmillió-százhuszonkilencezer-ötszázharmincnégy
4 216 542: négymillió-kétszáztizenhatezer-ötszáznegyvenkettő
312 472 349: háromszáztizenkétmillió-négyszázhetvenkettőezer-háromszáznegyvenkilenc 

9. feladat:

Huszonötödikén van a születésnapom. Eddig már háromszor sütöttem tortát.
Szegeden a kilencediken laktunk. A gyümölcssaláta felét már megettem.

10. feladat:
Hívjuk fel a tanulók figyelmét az alábbiakra:

• A magánhangzó időtartamának változása:
tíz t⇨ izenöt, tized, tizedik, tizenharmadikon
húsz  h⇨ uszonhárom, huszad, huszonnegyedik, huszonötödiken

• Másképp ejtjük, másképp írjuk:
ötször, tízszer, százszor

öt tíz húsz száz

Hányból? ötből tízből húszból százból

Hányadik? ötödik tizedik (!) huszadik (!) századik

Hányada? ötöde tizede (!) huszada (!) százada

Hányszor? ötször (!) tízszer (!) hússzor (!) százszor (!)

11. feladat:

➢ Sok beszédnek sok az alja.
➢ Száz szónak is egy a vége.
➢ Nem jut egyről a kettőre.

➢ Egy fecske nem csinál nyarat.
➢ Nem enged a huszonegyből
➢ Három a magyar igazság.

12. feladat:
Húzd alá az alábbi szövegekben a számneveket!

➢ A barátom régebben a II. kerületben lakott. Ősszel költöztek a XIII. kerületbe. A mi házunkban
az  ötödik emeleten  kaptak  lakást.  Hárman vannak  testvérek.  Évivel  együtt  járunk  a  4.
osztályba.

➢ Egy lélegzetvétel alkalmával  fél liter levegőt szívunk magunkba. Percenként  15-öt  lélegzünk
úgy, hogy minden percben  7 és fél liter levegőt használunk el, ami  9 gramm.  Egy nap alatt
csaknem húszezerszer veszünk lélegzetet, tehát 12 kg levegőt fogyasztunk el.

➢ A vízre minden élő szervezetnek szüksége van. Az ember  60 éves koráig  70-80 tonna vizet
iszik meg.  Ennyi  vízzel  8 vasúti  kocsit  lehetne  megtölteni.  Éhezni  húsz napig  is  képes  az
ember, de a szomjúságot hat-nyolc napnál hosszabb ideig nem nagyon bírjuk.

➢ 23   óra,  56 perc és  44 másodperc,  vagy körülbelül  egy nap alatt  fordul meg a Föld a saját
tengelye körül. A földgolyó napsütötte részei még ugyanazon a napon belül árnyékba borulnak,
ezt a jelenséget hívják éjszakának. A Föld 365 nap és 6 óra, vagyis egy év alatt kerüli meg a
Napot. Eközben 930 millió kilométert tesz meg.
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13. feladat:
Beszélgessünk arról, mikor és mi célból írhatunk képeslapot! Hozzunk példákat arra is, hogy miből 
lehet rengeteg (ember a tengerparton), 30 (°C), utolsó (vonat), negyedik (emelet a szállodában), egy-
két (ötlet), 528 (szobaszám).
Játékötlet: 
A tanító mond egy számnevet (határozott vagy határozatlan), majd odadob egy labdát az egyik 
tanulónak, akinek mondatba kell foglalnia az adott szót. Ha sikerül, ő mondhat egy számnevet és 
kiválaszthatja, hogy kinek dobja a labdát.
A játék variációi:

• mondatfajták gyakorlására: Meghatározhatjuk előre, hogy milyen mondatba kell foglalni a 
számnevet. 
Például: óhajtó mondat, kevés: Bárcsak kevés házit kapnánk 
magyarból!

• tagadás gyakorlására: Például: 
27: Nem huszonhét tanuló jár az osztályunkba, csak 
tizenkilenc. 
Sok: Nincs sok pénzem. Nem sok pénzem van. 
Kevés pénzem van.

14. feladat:

Milyen sorrendben írjuk le a napot a hónapot és az évet? – Év, hónap, nap.
Mi után teszünk pontot? – Az év, a rövidített hónap neve és a nap után.
Milyen kezdőbetűvel írjuk a hónapok neveit? – A dátumok írásakor kis kezdőbetűvel írjuk. (Nagy 
kezdőbetűvel akkor írjuk csak, ha az a mondat első szava.)

15. feladat:
angol helyesírás szerint (például):
➢ 20/04/21  
➢ (the) 20th of April, 2021  
➢ 20 April 2021  
➢ April 20, 2021  

magyar helyesírás szerint (például)
➢ 2021. április 20.  
➢ 2021. ápr. 20.  
➢ 2021. 04. 20.  
➢ 2021. IV. 20.  

17. feladat:

• Páros – a páratlanokat húzzuk ki: 989, 61, 34 507, 49
• Nincs két egyforma számjegye: – azokat húzzuk ki, melyeknek van két egyforma számjegye: 

88, 6 451 000
• Számjegyeinek összege 16: – kihúzzuk azokat, melyeknél a számjegyek összege nem 16:

76, 392, 18
• Négyjegyű: kihúzzuk a megmarad számok közül a nem négyjegyűeket: 286
• Minden számjegye páros: kihúzzuk azt, amelyiknek nem minden számjegye páros: 4156

A szám, amire gondoltam: 8062.

18. feladat:
Játék a számokkal – Sudoku
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19. feladat:

Egy számot, a két alatta lévő szám összegéből kapjuk meg.
383 500

172 211 125 375
54 118 93 6 119 256

13 41 77 16 0 6 113 143

20. feladat: 

49: XLIX 726: DCCXXVI 1499: MCDXCIX 2659: MMDCLIX

21. feladat:
MDXXVI 1526 – C
LXXIX 79 – D

MCMLXIX 1969 – B
MCDXCII 1492 – A

22. feladat:

895 az I. évezredben volt.
Fontos hangsúlyozni, hogy az évszázadokat és az évezredeket római számmal írjuk!

895

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

23. feladat:

Jelenleg a XXI. században, a III. évezredben vagyunk.
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24. feladat:

Galileo Galilei: 
1564, XVI. század – itáliai fizikus, csillagász, matematikus, természettudós

Alfred Bernhard Nobel: 
1833, XIX. század – svéd vegyész, feltaláló, a róla elnevezett díj megalapítója

Ferdinand Magellan: 
1480, XV. század – portugál felfedező, tengerész

Albert Einstein: 
1879, XIX. század – német Nobel-díjas elméleti fizikus

25. feladat: 

VIII+V=XIII V+V=X

Névmás

1. feladat:

Szám/
személy

Ki? Kit? Kivel? Kinek?

E/1 én engem velem nekem

E/2 te téged veled neked

E/3 ő őt vele neki

T/1 mi minket velünk nekünk

T/2 ti titeket veletek nektek

T/3 ők őket velük nekik
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2. feladat:
Belőlem nem húzol ki semmit, én tudok titkot tartani.
Szeretnél kártyázni velem/nálam délután?
Ne izgulj, bennem megbízhatsz!
Engem nem érdekel ez a film.
Nekem mindegy, döntsd el te!

3. feladat:

Vele menjek horgászni, vagy inkább velük/veled/veletek?
Bennem/benne/bennünk megbízhatsz, de bennük nem biztos.
Hol találkozzunk este, nálam/nála/nálunk/náluk, vagy nálatok?

4. feladat:
   T  e    meg tudtad oldani a keresztrejtvényt?

 Én  nem hiszek a szememnek!

   Ő      kötött nekem egy pulóvert.

   M  i    tegnap színházban voltunk.

   Ő      építette ezt a hóembert.

   É  n    befontam a hajamat.

   M  i    elmegyünk együtt síelni?

   Ő  k    tudnak úszni?

   É  n    nagyon kíváncsi vagyok.

   M  i    nem biztos, hogy veletek tartunk a színházba.

   T  i    már középiskolába jártok?

   T  e    melyik országban születtél?

   Ő  k    szeretnek társasjátékozni.

   T  i    jártatok már Olaszországban?

   M  i    általános iskolások vagyunk.

   Ő      már megint rossz fát tett a tűzre.

   Ő  k    nem félnek a pókoktól?

   T  e    hiszel neki?

   Ő      okos fiú.

 Ti  lekapcsolnátok majd a villanyt?

5. feladat: 

Megoldás: Nincs kétség, megtaláltad az összeset!

ÉN N VELED IN HOZZÁNK CS BENNED K NÁLAM É VELEMTI T VELÜK S NEKÜ

NK ÉG MAGUNKAT M MINKET E ŐK G BENNETEKET TA ÖNÖK L MI Á ÖN LT MA

GÁNAK A HOZZÁJUK D VELETEK AZ NÁLAD Ö VELÜNK SSZ HOZZÁTOK E NE

KTEK SE BENNÜNK T!

6. feladat:
Találkozáskor: Szia!, Csókolom!, Szervusz!, Jó napot kívánok!, Helló!, Üdv!...
Távozáskor: Szia!, Viszontlátásra!, Szervusz!, Viszlát!, Pá!, …

7. feladat:

Szituációs játék, ahol eljátszhatunk a tanulókkal különböző élethelyzeteket. A képek segítségével 
megbeszélhetjük velük a magázódás és tegeződés íratlan szabályait, valamint az udvarias viselkedés 
jellemzőit. 
Térjünk ki arra is, hogy milyen a helyes kézfogás: határozott, de nem túl erős kézszorítás, 
szemkontaktus, stb.
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8. feladat:

Kinyitom az ablakot. Mit?
Nagyon izgatott vagyok. Milyen?
Görkorival megyek haza. Mivel?
Krisztivel megyek jégkorizni. Kivel?
Beugrott a boltba kenyérért. Miért?
Első lettem a futóversenyen! Hányadik?
Két liter víz fér a lábasba. Mennyi?/ Hány liter?
Nyolckor keltem ma fel. Mikor?/ Hánykor?

Szépen terítette meg az asztalt. Hogyan?
Nyáron Svájcba fogunk utazni. Hova?/ Hová?
A barátnőmnek hosszú haja van. Milyen?
A sarkon jobbra kell fordulnunk. Merre?
Sütöttünk egy tortát, hatalmasat! Mekkorát?
Estig be kell fejeznem a posztert. Meddig?
A barnát válaszd, az jobban áll! Melyiket?
A kilencedik emeleten lakunk. Hanyadikon?/ 
Hányadikon?

9. feladat:

Melyik almát választod?

Hány osztálytársad van?

Milyen színű a hajad?

Mi van a dobozban?

Ki küldte ezt a levelet?

Hányadik lettél a futóversenyen?

10. feladat:
Nem ebbe a fagyizóba megyek, hanem abba.
Nem erre a buszra szállok fel, hanem arra.
Nem ahhoz a tanárhoz kell menned, hanem ehhez.
Nem ezekre a padokra ülünk, hanem azokra.
Nem az a szekrény alá terítünk szőnyeget, hanem ez alá.
Nem ennyi az ára, hanem annyi.

11. feladat:

az, ebben, ilyen, akkora, erről, ennyi, arról, ennek, ehhez, abból, ugyanannyi, ekkora, azzal, ebbe, 
abba, ettől annak, abban, efféle, ennél, annyi, ez, annál, attól, ugyanennyi, ebből, afféle, ahhoz, ezzel, 
olyan

12. feladat:

Ez, úgy, őket, Mindenki, Akárki, Valaki Senki, Mindenkihez, Mindenki, abban, Valaki, ezért, Akárki, 
Senki, Valaki, ez, Mindenki, Mindenki, arra, ő, amit, Akárki, Senkinek, Mindenki, az, Mindenki, 
Valakire, Senki, arra, Akárki

13. feladat:

Az ábra szavai szófajukat tekintve névszók (főnév,
melléknév, számnév, névmás). 

A névmások buborékai egy Ő betűt (személyes névmás,
E/3) formáznak meg. 

A feladat differenciálásra is alkalmas. Minden buborék a
szófaja szerint eltérően színezhető. Például: főnevek
zölddel, melléknevek kékkel, számnevek
narancssárgával, névmások sárgával:
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Ige

1. feladat:

Például: biciklizik, kerékpározik, bringázik, evez, kajakozik, kenuzik, úszik, vízilabdázik, focizik, rúg, 
céloz...

2. feladat:
Már hullanak a falevelek. __t__
Tegnap nem volt hideg. __l__
Milyen idő lesz holnap? __l__
Menjünk kirándulni! __cs__

Kilyukadt a sportcipőm. __t__
Vegyünk neked egy túrabakancsot! __cs__
Nincs egy vasam sem. __l__
Eleredt az eső. __t__

3. feladat:

Cselekvő igék például: fut, rajzol, ül, beszél, felesel, harap, tép, vezet, játszik, …

4. feladat:
Megfejtés nyelvtörő: Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.

Aláhúzott  igék: szaladgál,  beszéltek,  pottyan,  lop,  zörögnek,  lesz,  fésülködik,  áll,  viccelődnek,
dobbant,  volt,  lapoztam,  van,  béget,  utazunk,  álmodozik,  nincs,  mérgelődnek,  mosolyog,  repked,
játszol, hallgatjuk, élnek, úsznak, gyalogolunk

Megmaradt szavak: játék (fn),  olvasás (fn),  Bodri (fn-tulajdonnév – állatnév),  büszke (mn),  egyenlő
(mn), gyufaszál (fn), legyező (fn), úszás (fn), diónyi (mn), nyafogós (mn), akaratos (mn),  kék (mn),
több (szn – határozatlan- középfokú), író (fn), zápor (fn), tyúkleves (fn), újságírás (fn), kilencedik (szn
– határozott  –  sorszámnév),  nyolcvan (szn  – határozott  –  tőszámnév),  akácfa  (fn),  Kölcsey  (fn –
tulajdonnév – személynév), nadrággomb (fn), álmos (mn), legutolsó (mn – felsőfokú)

5. feladat:

Találós kérdés megfejtése: az árnyékom. 

6. feladat:

olvasol te mi túrázunk

szalad ő ő üvöltözik

énekelek én én varrok

beszéltek ti te ugrálsz

viccelődnek ők ők főznek

játszunk mi ti kérdeztek

7. feladat:
Megfejtés: kacsint
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8. feladat: 

SZÁM ÉS 
SZEMÉLY

RAGOZOTT IGE

ÁLTALÁNOS RAGOZÁS HATÁROZOTT RAGOZÁS

E/1. (én) figyelek (valamit) figyelem (azt)

E/2. (te) figyelsz (valamit) figyeled (azt)

E/3. (ő) figyel (valamit) figyeli (azt)

T/1. (mi) figyelünk (valamit) figyeljük (azt)

T/2. (ti) figyeltek (valamit) figyeljétek (azt)

T/3. (ők) figyelnek (valamit) figyeljék (azt)

9. feladat:

SZÁM ÉS 
SZEMÉLY

RAGOZOTT IGE

ALANYI RAGOZÁS TÁRGYAS RAGOZÁS

E/1. (én) vágok veszem

E/2. (te) kapsz fogod

E/3. (ő) néz bontja

T/1. (mi) kérünk írjuk

T/2. (ti) mondtok gondoljátok

T/3. (ők) rajzolnak nyitják

10. feladat:

BÉGET 3  10  12  9  33 – bárány KOTKODÁL 18  24  33  18  24  6  2  19 – tyúk

MEKEG 21  9  18  9  12 – kecske HÁPOG 14  2  28  24  12 – kacsa

NYERÍT 23  9  30  16  33 – ló BREKEG 3  30  9  18  9  12 – béka

11. feladat:

A tanulók szabadon választott igéket írhatnak a vonalakra. Az igék soronként és oszloponként lehetnek
különbözőek is, de egy ige megfelelő alakjaival is kitölthetik a táblázatot. A ragozás lehet alanyi és 
tárgyas ragozás is. A mondatalkotásnál megnevezheti, hogy milyen ragozást használt.
Mintamegoldás:

Jelen idő Múlt idő Jelen idő Múlt idő

E/1. (én) nevetek (alanyi) nevettem T/1. (mi) tépjük (tárgyas) téptük

E/2. (te) hallgatsz (alanyi) futottál T/2. (ti) festitek (tárgyas) festettétek

E/3. (ő) vár (alanyi) csuklott T/3. (ők) lépnek (alanyi) harangoztatok

12. feladat:
Két kakukktojás is lehet:
• lépünk – ez az ige többes szám első személyű, míg a többi egyes szám harmadik személyben van.
• futott – ez egy múlt idejű ige, a többi viszont jelen időben van.

13. feladat:

Kati még nem mosott fogat, de nemsokára mosni fog. (mos)
A fiúk tegnap locsoltak, ezért ma már nem fognak locsolni. (locsol)
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Judit már kapott süteményt, így ő már nem fog kapni holnap. (kap)
Guszti még nem készített vacsorát, de amint befejezi a munkáját, készíteni fog. (készít)
Benő ma úszott öt kilométert, így ő holnap már biztos nem fog úszni. (úszik)

14. feladat:

JELEN IDŐ MÚLT IDŐ JÖVŐ IDŐ

rajzol rajzolt rajzolni fog

táncol táncolt táncolni fog

hegedül hegedült hegedülni fog

úszik úszott úszni fog

locsol locsolt locsolni fog

néz nézett nézni fog

lovagol lovagolt lovagolni fog

15. feladat:

-t -tt

prüszkölt poroszkált vágtatott ügetett

patkolt pihent nyerített rúgott

lovagolt legelt takarított ágaskodott

nyergelt bóbiskolt harapott ugratott

16. feladat:

Rozi (múlt héten) festett egy képet a falra. múlt idő
Rozi egy képet fest (éppen) a falra. jelen idő
Rozi (holnap) egy képet fog festeni a falra. jövő idő

Benő indul a futóversenyen. jelen idő
Benő indult a futóversenyen. múlt idő
Benő indulni fog a futóversenyen. jövő idő

17. feladat:
Minden reggel korán kelek. (én – kel – jelen idő) 
Mit csináltál? (te – csinál – múlt idő)
Hova fogtok utazni? (ti – utazik – jövő idő)

18. feladat:

➢ A cselekvés bekövetkezése valamilyen feltételtől függ. Feltételes mód.
➢ Felszólítunk valakit a cselekvés végrehajtására. Felszólító mód.
➢ Közlünk, megállapítunk valamit. Kijelentő mód.

19. feladat: 
Kijelentő mód:

Holnap válaszolni fogok a levelére. 

Vagy: (Holnap válaszolok a levelére.)

Amíg nem válaszoltok, addig nem tudunk elindulni. (ti)

Várom, hogy válaszoljanak a kérdőívre. (ők)

Te már válaszoltál neki?

Feltételes mód:

Válaszolnék, de nem tudok. (én)

Bárcsak válaszolnának végre! (ők)

Felszólító mód:

Kérlek, válaszolj gyorsan! (te)

Válaszoljatok a kérdéseire! (ti)
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20. feladat:

IGEIDŐK
IGEMÓDOK

KIJELENTŐ FELTÉTELES FELSZÓLÍTÓ

JELEN szalad harcolnánk ugorjatok

MÚLT felmásztam táncoltak volna ―

JÖVŐ beszélni fogunk ― ―

21. feladat:
tegyek – tegyél/tégy – tegyen – tegyünk – tegyetek – tegyenek
vegyek – vegyél/végy – vegyen – vegyünk – vegyetek – vegyenek
vigyek – vigyél – vigyen – vigyünk – vigyetek – vigyenek
higgyek – higgyél/higgy – higgyen – higgyünk – higgyetek – higgyenek

22. feladat:

Veszünk egy nagyobb sátrat. Ti ne vegyetek!
Hiszek a szerencsében. Ő ne higgyen!
Viszek magammal két hálózsákot. Te ne vigyél!
Teszünk egy pakli kártyát is a hátizsákunkba. Ők ne tegyenek!

23. feladat:
Főzés előtt mossatok kezet!

Vigyázzatok a tűzhely közelében!

Keressetek egy tálat!

Hámozzatok meg két szem krumplit!

Főzzetek belőle levest!

Falatozzatok jóízűen!

Süssetek palacsintát is!

Eddzétek a testeteket!

Ússzatok minden nap!

Keressétek meg a labdákat!

Másszatok fel arra a kötélre!

Fussatok még két kört!

Játsszatok fogócskát és focizzatok!

Nézzétek meg a meccset!

24. feladat:

1. N E V E L K E D E T T
2. É L

3. D O L G O Z O T T
4. N Y E R T

5. Ű R H A J Ó Z I K
6. K A P O T T

7. F O G A D J Á K
8. F O L Y T A T T A

9. Í R T

Megfejtés: Rumini és a négy jogar

25. feladat:
A versben található  igék:  szabtad,  cirógat,  becézget,  irigylem,  kijár,  kértem, legyen,  könyörögtem,
szólj, protezsálj (be), vegyen (be), enged, csapnának, kellek, kesergett, került, felkapta, vizsgálta, jössz
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Igekötők

1. feladat

A lovaskocsis ábrával könnyen szemléltethetjük az igekötők helyesírására vonatkozó szabályokat: csak
akkor írjuk egybe ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt áll. A lovasszekér esetében: akkor
vannak összekapcsolva, ha a ló a szekér előtt van, azt húzza. Ha utána kullog, vagy előtte van ugyan,
de közöttük van valami, akkor nincsenek összekapcsolva.

1: elfut, megszeret, hozzákezd
3: ki se mondaná, el sem tudom képzelni, fel fogja hívni
2: adná oda, hozza vissza, állj fel

Fontos! A megszeret igekötős ige mondatba foglalásakor figyeljünk arra, hogy ennek a jelentése: 
elkezd valamit kedvelni, szeretni! 
Például: Régen ki nem állhattam, de már megszerettem a gulyáslevest.
A szeret szó beékelődhet az igekötő és az ige közé is, (mit például a kell, lehet, sem) ilyenkor nem a 
szeret szó alkot igekötős igét az igekötővel.
Például: Meg szeretném kérdezni, hogy hogy vagy.

2. feladat:
Szétnéz a boltban.
Kinéz az ablakon.
Körülnéz, mielőtt átmegy az úttesten.
Felnéz a szüleire, nagyon tiszteli őket.
Átnéz egy jegyzetet dolgozatírás előtt.
Keresztülnéz valakin, vagyis nem törődik vele.
Összenéz a barátjával, és egymásra kacsintanak.
Odanéz, mert úgy hallotta, hogy a nevét kiabálják.
Lenéz a lába elé, nehogy felbukjon egy kiálló gyökérben.
Benéz a szekrénybe, keresi a kedvenc kapucnis pulcsiját.

3. feladat: Példamegoldás:
el
át
ki

össze
fel
rá
be

vissza
le

újra
félre

végig

olvas
olvas
olvas
olvas
olvas
olvas
olvas
olvas
olvas
olvas
olvas
olvas

Elolvasom a levelet. 
Átolvasta az újságot.
Kiolvas egy könyvet.
Összeolvas két betűt.
Felolvas egy verset.
Ráolvas egy átkot.
Beolvas neki (megmondja a magáét).
Visszaolvas egy mondatot.
Leolvassa a szájáról, amit mond.
Újraolvas egy könyvet.
Félreolvas egy szót.
Végigolvastam egy hosszú regényt.

el
át
ki

össze
fel
rá
be

vissza
le

meg
oda
újra

ír
ír
ír
ír
ír
ír
ír
ír
ír
ír
ír
ír

Elír egy szót.
Átír egy betűt.
Kiír egy verset.
Összeírja a névsort.
Felír egy mondatot.
Ráír egy telefonszámot a lapra.
Beír egy dátumot a naptárába.
Visszaír a barátjának.
Leír egy címet.
Megírja a leckéjét.
Odaírja a nevét.
Újraírom a füzetemet, hogy szép legyen.

Példamondatok: 
1. Elolvastad már azt a könyvet? 2. Írd le a címedet! 3. Fel fogok olvasni egy verset.
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4. feladat:
Ezzel a feladattal átismételhetjük az igemódokat és az igeidőket is.

Kijelentő mód – jelen idő Felszólító mód Kijelentő mód – jövő idő

Felveszem a ruhámat.
Kimegyek kosarazni.
Megigazítom az ágyamat.
Megmosom a fogamat.
Elmegyek gördeszkázni.
Hazahozom a kalapomat.

Vedd fel a ruhádat!
Menj ki kosarazni!
Igazítsd meg az ágyadat!
Mosd meg a fogadat!
Menj el gördeszkázni!
Hozd haza a kalapodat!

Fel fogom venni a ruhámat.
Ki fogok menni kosarazni.
Meg fogom igazítani az ágyamat.
Meg fogom mosni a fogamat.
El fogok menni gördeszkázni.
Haza fogom hozni a kalapomat.

Fontos!  A „ruhámat”, „ágyamat”, „fogamat” és „kalapomat” szavak birtokos személyjele módosul a
„felszólítalak téged valamire” sorban (egyes szám második személy lesz).  
Ruhámat  ruhádat, ⇨ ágyamat  ágya⇨ dat, fogamat  foga⇨ dat, kalapomat  kalapo⇨ dat

5. feladat:

Kifestem a szobámat. ⇨ Nem festem ki a szobámat.

Megrendelték az ebédet. ⇨ Nem rendelték meg az ebédet.

Elhoztam a táskádat. ⇨ Nem hoztam el a táskádat.

Fel szeretnénk fújni a lufit. ⇨ Nem szeretnénk felfújni a lufit.

Meg fogja sétáltatni a kutyát.⇨ Nem fogja megsétáltatni a kutyát.

Menj fel a lépcsőn! ⇨ Ne m  enj fel   a lépcsőn!

Beszéljük meg, mi a különbség az alábbi mondatok jelentése között! Miért nem mindegy, hogy mit 
tagadunk? 
Nem festem ki a szobámat.  ⇨ Nem a szobámat festem ki.
Nem rendelték meg az ebédet.  ⇨ Nem az ebédet rendelték meg.
Nem hoztam el a táskádat.  ⇨ Nem a táskádat hoztam el.
Nem szeretnénk felfújni a lufit.  ⇨ Nem a lufit szeretnénk felfújni.
Nem fogja megsétáltatni a kutyát.  ⇨ Nem a kutyát fogja megsétáltatni.
Például:
Nem festem ki a szobámat.  Inkább mást csinálok helyette, például kimegyek focizni.⇨
Nem a szobámat festem ki.  A szobám helyett inkább a konyhát.⇨

6. feladat:

Ugye nem ijedtél meg  a kutyától?

Holnap fel  fogjuk állítani a medencét.

El  szeretnék menni veled a moziba.

Holnap hívj fel , és majd megbeszéljük!

Össze  tudod adni ezeket a számokat?

Hazamenjünk, vagy tovább  szeretnél sétálni?

7. feladat:

ki: összes szó beírható
(Kisírta magának a három gombóc fagyit, addig hisztizett, míg az apukája meg nem vette neki.)

fel: összes szó beírható, kivéve a hallgat és a pihen
át: összes szó, kivéve a nevet, és a pihen 

(Áthallgat egy másik egyetemre, azaz ott is vannak órái.)
be: összes szó, kivéve a nevet, a sír, a hallgat és a pihen
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(Behallgattam a gyerekek szobájába, és besírtam azon, amit hallottam: könnyezve nevettem.)
le: összes, kivéve a nevet és a sír
meg: összes, kivéve a nevet, és a sír
(A megnevettet értelmes igekötős ige, de olyan nincs, hogy megnevet.
Megszaladt nekik, azaz most nagyon jól élnek, jó fizetést kapnak, amiből jut bőven mindenre.
Mit szólsz, ha ma éjszakára ebben a fogadóban szállunk meg?
Megborult egy kicsit, szegény nagyon maga alatt van, sok szerencsétlenség érte az utóbbi időben.)

8. feladat: Példamegoldás

kitép feldob átfut hátranéz
visszaüt hazasiet szétválaszt tönkremegy
lereszel ráül szembeszáll befest
helyrehoz megáll elesik újjáépít

9. feladat:

bekukucskál tönkremegy, beleszól, rábeszél, 

hazaszalad, összead, megborzong, kiszínez, 

közbeszól, hazaszáll, szétfeszít, felfordít, 

Beszéljünk a hosszú kétjegyű magánhangzók 
szétválasztásának a szabályáról! 
Például: az „összead” szó szótagolva: ösz-sze-ad
Az  elválasztás,  szótagolás  fejezetben  beszélünk
róla részletesen.

10. feladat:

Megérett a szilva. Peti felmászott a fára és leszedett egyet. 
Ahogy beleharapott, megcsúszott a lába, és majdnem leesett. 
Szerencsére még időben megkapaszkodott egy ágban. 

A j hang kétféle jelölése a magyar nyelvben

1. feladat:
1409-ben adományozott  Luxemburgi  Zsigmond földterületet  Mátyás  király  nagyapjának.  Az azóta
eltelt évek száma: az aktuális év – 1409.

1300 1409 1500 2000 2100
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2. feladat:

kaputorony védőbástya

angol király (1491-1547) VIII. Henrik tíz év évtized

Középkori művészet egyik 
irányzata. Az ilyen 
stílusban épített 
templomok, várak 
karcsúak, magasak, 
díszesek.

gótikus stílus kiállítás tárlat

Románia nyugati területe Erdély falfestmény freskó

valakinek a tulajdona,
például egy földterület

birtok száz év évszázad

3. feladat: 
1. V A J K

2. É V S Z Á Z A D

3. E R D É L Y

4. R O M Á N I A

5. F R E S K Ó

6. V I L L Á M C S A P Á S

7. H U N Y A D I

8. L O V A G T E R E M

9. M Ú Z E U M

10. K A P U T O R O N Y

4. feladat:

ly-s szavak, j-s szavak

5. feladat:

ly-nal írt szavak: lyukban, lyukat, lyukas, lyukasztó, lyukacsos, lyuk

Megjegyzés: a JÁCINT szó lehet férfinév (Jácint) és virágnév (jácint) is, a JAPÁN szó pedig jelölhet 
népcsoportot vagy származást (japán), valamint országnevet (Japán) is.

6. feladat:

sóhaj, tégely, robaj, talaj, karvaly, sebaj, tengely, tutaj, kacaj, tavaly, tolvaj, haj, raj, ricsaj, röhej, 
gerely, baj

7. feladat:
A szó, amire gondoltam: Jácint/jácint.
Megjegyzés: ezt a játékot érdemes úgy játszani a tanulókkal, hogy a szóval kapcsolatos 
meghatározásokat egyesével olvassuk fel. Minden állítás után ki kell húzniuk azokat a szavakat, 
melyekre nem igaz a meghatározás. 
Táblára vagy szókártyákra felírt szavakkal is játszhatjuk ezt a játékot. Az a tanuló, aki kiválaszt egy 
szót, a neki feltett kérdésekre csak igennel vagy nemmel felelhet, ezzel lehetőség nyílik az eldöntendő 
kérdések alkotásának gyakorlására is.
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Vajdahunyad-vár, amelyet Vajdahunyad 
vára alapján építettek meg.



8. feladat:
gólya, héja, pocsolya, derelye, korcsolya, tuja, bója, ibolya, hülye, gereblye

9. feladat:

bélyeg, sajt, május, éjjel, persely, furulya

10. feladat:
Japán egy ázsiai szigetország.
A világon beszélt nyelvek közül az egyik legnehezebb a japán.

11. feladat:

Megfejtés: Irinyi János (1817–1895) magyar vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója.

12. feladat: 

lyukasztó gerely jegesmedve

január derelye kastély

Erdély tavaly sóhaj

bélyeg jegenyefa héja

tengely János éjjel

Japán tuja sebaj

korcsolya sajt Judit

lyukas juhász hülye

ibolya ricsaj persely

király furulya jaguár

apja jelentős

13. feladat:

14. feladat:

sólyom sirály fürj

gólya ölyv fogoly
papagáj varjú karvaly

harkály héja bagoly
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15. feladat:

gólya juhász felújítás
melyik nagyapja bélyeg

király Erdély József
lyukasztó kacaj bújócska

éjjel harkály persely

16. feladat:

17. feladat:
varjú, sólyom, harkály (nagy fakopáncs)

18. feladat:

vajaskenyér, lábujj, fogselyem, selyemhernyó, birkanyáj, fonalgombolyag, juhászbojtár

19. feladat:
Összetett szavak: tojás-héj, haj-kefe, egér-lyuk, ejtő-ernyő, ajak-rúzs, majom-kenyér-fa, jegy-gyűrű, 
pálya-udvar, kakas-taréj, pehely-toll, hó-golyó, hó-pehely, vaj-krém, óra-szíj, jég-hegy, kályha-cső, 
ujj-begy, lefolyó-cső, járó-lap, kő-olaj, hó-golyó, haj-lakk, helyesírás jégkocka golyóstoll hüvelykujj

20. feladat:

fogoly papagáj ölyv sirály

varjú gólya karvaly fürj
sólyom héja harkály bagoly

21. feladat:

jak lajhár pulyka juh
bivaly jegesmedve jaguár molylepke

juhászkutya jávorszarvas majom bögöly
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24. feladat:
varjú, szajkó, papagáj, jérce, fürj, héja, harkály, karvaly, fogoly, gólya, ölyv, bagoly, sólyom

25. feladat:

• Károly, király, akadály, gally, súlyzó, süllyed, komoly, hópehely, kölyök, selyem, bolygó, 
bélyeg, karvaly, bagoly, veszélyes, folyó, helyesírás, mély, osztály, szeszélyes

• Jancsi, juhász, tolvaj, újság, tojás, szomjas, sajnos, gyapjú, díj, éjszaka, hajnal, varjú, papagáj, 
muszáj, olaj, nyáj, jólelkű, tejföl, sajnál, jövő

26. feladat:

A moly és a majom barátsága

Egy júniusi hajnalon
egy méregbe gurut majom 
lyukas zokniját kezében tartva
kérdőn nézett a még csámcsogó molyra.

A moly csak pislogott, nem értette a dolgot,
de barátjával nem akart örök haragot.
Véget akart vetni a korholásnak,
így tüstént nekilátott a zoknistoppolásnak.

27. feladat:

• veszély • papagáj • bagoly • helyiség

• fájdalom • gólya • zoknija • nyújtózkodik

• majom • ibolya • újság • petrezselyem

• rejtvény • varjú • ujj • muszáj

• sólyom • barátja • szomjas • gally

• súlyzó • jószívű • fogoly • héja

• süllyed • új • bolygó • moly

• talaj • sóhaj • nefelejcs • éjszaka

• akadály • fahéj • szaladjon • fejsze

28. feladat:

Megfejtés: harkály

Fúr-farag, de mégsem ács
kopog, mint a kalapács.
Fák orvosa, doktora,
erdőben az otthona. 

29. feladat:
A szavak szófaja: melléknevek.
Mindkét színnel bekarikázott szó: rejtélyes.

30. feladat:

Összetett szavak: tojáshéj, hajkefe, egérlyuk, ejtőernyő, ajakrúzs, jegygyűrű, pályaudvar, kakastaréj, 
pehelytoll, hógolyó, hópehely, vajkrém, óraszíj, jéghegy, kályhacső, ujjbegy, lefolyócső, járólap, 
kőolaj, hajlakk
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34. feladat:

35. feladat:
hajó

Szótagolás, elválasztás

1. feladat:

Ebben a játékban megfigyelhetjük, hogy a hangosan kiejtett szavaknál mennyire okoz problémát a 
tanulónak a helyes elválasztás. Ha szóban szabályosan tördeli a szavakat, de írásban sokat téveszt, 
akkor kérjük meg, hogy hangosan szótagolja az adott szót és csak utána írja le. 
Korábbi évfolyamokban a tapssal kísért szótagolás segít a szótagtudat fejlesztésében.

2. feladat: 

a á b c cs d dz dzs e é f 

g gy h i í j k l ly m n 

ny o ó ö ő p q r s sz t 

ty u ú ü ű v w x y z zs 
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akadály

szomjas

mosolyog

lyuk

kastély

ibolya

harkály

gally

fogolyErdély

bagoly

pulyka

rejtvény

bojt

nefelejcs

majom

lajhár

selejt

hajnal

vaj

olaj

tejföl

jaguár

jegy

sebaj

fejsze

ijedős

sajnos

nyáj

tolvaj

járda

fahéj

papagáj

muszáj



3. feladat:

szótagokra bontott
szó

szótagok
száma

magánhangzók
száma

Minden szó annyi szótagú, ahány

magánhangzó van benne.

meg-ha-ra-gu-dott 5 5

i-dő 2 2

fe-le-sé-gül 4 4

kell 1 1

szo-mo-rú 3 3

4. feladat:

ró-ka, ku-tya, ví-zi-ló, ka-ti-ca-bo-gár, pa-pa-gáj, macs-ka, de-ne-vér, bál-na, po-lip, szi-ta-kö-tő

5. feladat:
1) Például: egy, nagy, az, hogy, is, tud, és, két, van, több, mit, kelt, már, még, sok, más, óta, 

lett, ...

2) vi-asz, fi-ú, mi-ért, di-ó, pi-ac, sí-el

3) pe-d ig, na-gyobb, ki- r ály, sze-me, ho-va, á- t ok, szé-ken

4) so k-k al, tö r-t ént, re g-gel, ké r-dőn, á t-k ot, ka s-t ély, fe s-t ett, bo rs-s al

5) loccs an  → locs-csan, fröccsen → fröcs-csen, me ggyel → megy-gyel,  ággyal  → ágy-gyal,

könnyes → köny-nyes, menny i→ meny-nyi, ö ssze → ösz-sze, ga llyak → galy-lyak

6) vas - út , szék - láb , könyv- lap , nyak - ken-dő , ó-ra - mu-ta-tó , ci-pő - fű-ző

6. feladat:
kér-dő-ív, mély-ség-ér-zé-ke-lők, ká-vé-há-zi, ügy-fél-szol-gá-la-tos-nak, mun-ka-kö-rök-ben

7. feladat:

A robotika az a tudomány és technológia, amely olyan gépeket tervez és épít, amelyek képesek 
utánozni az emberi feladatokat

1. E M B E R S Z A B Á S Ú
2. H O M L O K Á N

3. S Z Á J Á B A N
4. T Á V O L S Á G M É R Ő

5. B A R Á T S Á G O S
6. G E S Z T I K U L Á L Á S R A

7. É R Z É K E L Ő K
8. M A G Y A R U L
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8. feladat:
Zsuzsi Gyurka Szilvi

al-ma  ce-ru-za  pa-pa-gáj 

kö-rte  rad-ír  gó-lya 

sző-lő  von-al-zó  var-jú 

cse-resz-nye  fü-zet  ri-gó 

ba-nán  toll-tar-tó  ver-éb 

szil-va  is-ko-la-tá-ska  si-rály 

nar-ancs  sziv-acs  ba-goly 

meggy  aszt-al  ga-lamb 

man-gó  szék  vad-li-ba 

sár-ga-bar-ack  he-gye-ző  kak-a-du 

Összesen:  6  /10 Összesen:  5  /10 Összesen:  8  /10

Hibás szavak javítása: Zsuzsi: kör-te, ba-nán, na-rancs, sár-ga-ba-rack
Gyurka: ra-dír, vo-nal-zó, is-ko-la-tás-ka, szi-vacs, asz-tal
Szilvi: ve-réb, ka-ka-du 

9. feladat:

A kiegészítendő mondatok a szövegben megtalálhatóak.
A gyerekek önállóan is pótolhatják a hiányzó szótagokat, esetleg a szöveghez visszalapozva, vagy a 
tanító felolvassa, a tanulók pedig hallás után egészítik ki a hiányos szavakat.

10. feladat:
Szavak: pici, palota, hintó, hinta, cukor, kór, kórház, korcsolya, csokor, malom, cipő, gólya, pipa, 
csomag, mag, magnó, magma, postás, posta, táska, kapu, puha, hatás, halom, ható, lomha, kenyér, 
tenyér, ...

11. feladat:

Bekarikázott szavak: kakas, kakadu, kapu, katona, kavics, kanári, kalács, kamion, karácsony, kapitány,
kanál, kalap, kajak, kacaj, kacsa, karalábé, kalóz, kalapács, kakukk (19 szó)

12. feladat:
Az előző feladat nem bekarikázott szavai szótagolva: kas-tély, kar-ton, kar-lánc, kan-dal-ló, kam-ra, 
kan-na, kak-tusz, kagy-ló, kan-csal, kard (10 szó)

13. feladat: 

,  mo-za-ik,  ró-zsa,  ,  ta-risz-nya,  hosz-szú-ság,  ,

, le-poty-tyan-tak, galy-lyak-kal, 

34

M
EG

O
LD

ÁS
O
K

kép-er-nyő Bu-da-pest gö-rög-diny-nye

vá-ros-há-za hü-velyk-ujj



14. feladat:
Példamegoldás:
ka-pu

la-pát

ha-zu-dik

he-ve-ré-szik

tö-ré-keny

be-szél

fa-ka-nál

á-mul

be-főtt

se-lyem

ki-rály-lány

re-meg

sza-lad

sü-ti

há-rom

si-ma

te-tő-cse-rép

to-rony

ra-gasz-tó

sá-tor

fi-a-tal

bá-rány

li-li-om

mér-ge-ző

lép-cső-ház

szo-ba

ti-tok

ke-nyér

szok-nya

di-ák

fü-zet-lap

fű-rész

bő-ven

sár-ga

le-vél

15. feladat: Példamegoldás
béka – kapu – puha – haza – zabál – bálna – nahát – hátra – rakéta – tanya – nyalóka – kakas – kastély

Ne higgy a fülednek! Másképp ejtjük, másképp írjuk
Ebben a fejezetben a Mássalhangzótörvények közül az írásban nem jelölt teljes hasonulásra hoztunk 
példákat.

Mássalhangzótörvények

1. Teljes hasonulás
1. írásban jelölt – például: asztallal (asztal+val)
2. írásban jelöletlen – például: halljuk = „hajjuk”

2. Összeolvadás – például: költség = „kölcség”
3. Részleges hasonulás

1. zöngéssé válás – például: bicikli = k+l= „g+l” = „bicigli”
2. zöngétlenné válás – például: fűzfa = z+f= „sz+f” = „fűszfa”
3. képzés helye szerinti részleges hasonulás – színpad = „szímpad”

4. Rövidülés – például: otthon = „othon”
5. Mássalhangzó kiesés – például: csukd be = „csukbe”

Magyar nyelv zöngés mássalhangzói: b, d, dz, dzs, g, gy, j, l, ly, m, n, ny, r, v, z, zs
Magyar nyelv zöngétlen mássalhangzói: c, cs, f, h, k, p, s, sz, t, ty 

1. feladat: 
A kiemelt szavakat másképp írjuk le, mint ahogy kiejtjük őket.

2. feladat:
Bekarikázott szavak: megkenjük, tehetség, küldjük, aludjatok, beszéljünk, üzenjetek, barátság
Megfejtés: Mézga Géza

4. feladat:

• Ez Anna kabátja, már megint itt felejtette.
• Pihenjünk egy kicsit, holnap egy nagyon hosszú és fárasztó túra vár ránk!
• Gyűjtsetek az esti tábortűzhöz gallyakat és nagyobb faágakat is!
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• Ne hagyjátok kialudni a tüzet!
• Látjátok gyerekek, milyen szép a csillagos égbolt?
• Vincét nagyon bántja, hogy tegnap este elveszítette a karóráját.
• Mondjátok meg Bendegúznak, hogy nyolckor találkozunk a mozi előtt!

5. feladat:
figyel-jetek, beszél-jen, áll-j, hull-jon, fon-jon, ken-jétek, men-j (megy), pihen-jünk, kard-ja, 
küld-jétek, mond-játok, ad-juk, barát-ja, lát-játok, kabát-ja, bánt-ja, fogy-jon, hagy-játok, fagy-janak, 
tart-son, gyűjt-setek, javít-sátok, segít-s

5. feladat:

hord-ja, mond-ja, hall-ja, kert-je, sál-ja-i, ap-rít-ja, ke-reszt-je, sajt-ja, ha-sít-ják, nyúl-ja-tok, fe-szít-se,
gom-bo-lyít-ja

7. feladat:
figyelj könnyes fáradjatok reccsen
hulljon üzenj higgyen sötétség
tejjel mennyi álmodj javítsátok (ki)
halljátok fonja meggy szakítsatok
repüljön megbánjuk faggyú kiloccsan
széjjel mennyország mondjátok kétség
álljon (fel) kenjétek (meg) fedje (be) segítség

8. feladat:

Az összes bekarikázott szót ugyanúgy írjuk le, ahogy kiejtjük, míg a többinek a leírása eltér a 
kiejtésétől.
1. hattyú, 2. annyi, 3. faggyú, 4. gally

9. feladat:
A vers címe: A teve fohásza
Mutassuk be ezt a verset a gyerekeknek, verstanulásra is ajánljuk!
YouTube videók:

• Romhányi József: A teve fohásza – Csőre Gábor (Vers mindenkinek),
• Romhányi József – A teve fohásza (Haumann Péter),
• A Teve Fohásza – Az Alma együttes előadásában

Áthúzott szavak: madzag, hajnalban, repülője, horog, ollója, sokaság, csiripel, lámpabúra, burgonya, 
alpaka.

10. feladat:

Mit csinál? Mit csináljon? Mi? Mije?

szalad szaladjon kard kar dja

üzen üzenj en híd hídja

száll szá llj on banán banánja

szólít szólí ts on sál sá lj a

hajol hajo lj on turbán turbá nja

pihen pihenj en bot bo tja

javít javí ts on hajcsat hajcsa tja
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11. feladat:
Testnevelés/tornaóra.
Bekarikázott szavak: fordulj, hajlítsd, feszítsd, guggolj, szökdelj, emelj, sétálj, pihenj, játssz, szaladj, 
állj.

12. feladat:

2. Végezzetek törzshajlítást előre térdnyújtással, majd érintsétek meg a talajt!
3. Álljatok terpeszbe és tegyétek csípőre a kezeteket! Végezzetek törzshajítást balra, jobb 

karotokat pedig lendítsétek magastartásba! 

13. feladat:

1. Miért futsz olyan gyorsan?
2. Egyszer szeretném kipróbálni az ejtőernyőzést.
3. Hogy haladsz a vívással?
4. Tetszik neked az új görkorcsolyád?
5. Tudsz focizni?

6. Milyen gyógyszert szedsz?
7. Látszik, hogy sokszor ültél már kenuban.
8. Te sohasem fáradsz el egy ilyen edzés után?
9. Szeretsz kosárlabdázni?
10. Maradsz még egy kicsit tollasozni?

14. feladat:

egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer, tízszer.

15. feladat:
Bekarikázott szavak: nyújtózkodj, látja, tanulj, mondjon, szaladj, füstje, hagyj

16. feladat:

Elért pontszámok: 
Zsuzsi: 6
Gyurka: 7
Szilvi: 4

Hibás szavak helyes leírása:
Zsuzsi: mondjuk, álljatok, kádja, kétség
Gyurka: pihenjetek, tudjátok, zöldség
Szilvi: kerítsetek, fenje, bátyja, cseréljen, fogyjon, teljen

17. feladat:
A fejezetben gyakoroltatott írásban nem jelölt tejes hasonulásra példák: elhaladsz, emelj, barátságos, 
oltja, tartja, bánts.
Zöngésség szerinti részleges hasonulásra példa: hallgasd.

18. feladat:

Megfejtés: Itatja az egereket.

19. feladat:
Példamondatok:

Szállj  fel a vonatra!

Állj  meg a zebránál!

Figyelj  az átkelésnél!

Menjetek  át a zebrán!

Szaladj  a vonathoz!

Viselj  biciklizéskor bukósisakot!

Szállj  be az autóba!

Sétálj  haza!
Az utcán sokan bicikliznek.
Délután nagy a forgalom.

20. feladat:

mondjon, tudjátok, ébredj, szaladjatok, füleljünk, hallja, barátság, anyja, álljon, bátyja, egyszer, 
figyeljetek
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Szinonimák

1. feladat:

óra – vekker lassan – kényelmesen

krumpli – burgonya vicces – tréfás

macska – cica gyorsan – szélsebesen

bicikli – kerékpár, bringa, canga

nagy – jókora, böhöm, hatalmas

kutya – házőrző, eb, véreb

fut – rohan, szedi a lábát, szalad

eszik – étkezik, táplálkozik, habzsol

jókedvű – vidám, mosolygós

2. feladat:

talicska esztelen forog

járda vakmerő

drága lapos

3. feladat:
BOROTVAESZŰ, TALÁLÉKONY, GYORS FELFOGÁSÚ, BRILIÁNS, INTELLIGENS, 
CSAVAROS ESZŰ, ÉLES ELMÉJŰ, LÁNGÉSZ, ZSENIÁLIS
Megfejtés: OKOSTOJÁS

ÉRTELMES, VÁG AZ ESZE, TANULT, GÉNIUSZ, ZSENI, ELMÉS, MINDENTUDÓ
MŰVELT
Megfejtés: LÁNGELME

5. feladat:

szeret imád, utál  gyűlöl, néz  bámul, kér könyörög⇨ ⇨ ⇨ ⇨

6. feladat:

halad jár megy dülöngél lépked botorkál
gyalogol kódorog sétál andalog rohan üget

csörtet törtet fut lohol átvág vágtat
tipeg biceg poroszkál vágtázik somfordál bóklászik

lábát szedi kitér elszökell beront betér botladozik
halad őgyeleg slattyog lófrál száguld szalad

vánszorog kószál kullog bandukol baktat koslat
kaptat császkál totyog suhan robog rohan

kocog cselleng csatangol beslisszol elinal battyog
bitangol lopakodik sompolyog elkotródik settenkedik sündörög

elódalog kóborol lézeng ődöng csavarog lődörög
elvándorol tekereg kóvályog ténfereg özönlik tódul
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vonul hömpölyög ömlik surran oson lépeget

7. feladat:
A részeg dülöngél. A sétáló szerelmes pár andalog.
A sánta biceg. Aki kitér (más elől), lábát szedi
Aki betér (egy helyre: házba, kocsmába, vendéglőbe) nem ront be.
A csavargó kóborol, lézeng, ődöng, csavarog, lődörög, elvándorol.
A tömeg özönlik, tódul, vonul, hömpölyög, ömlik.

8. feladat:

A vaddisznó rohan, csörtet. A kuvasz somfordál, bóklászik.
A ló poroszkál, vágtázik. A riadt őz elszökell.
A kutya lopakodik, sompolyog, elkotródik.
A másik kutya settenkedik, sündörög, elódalog.

9. feladat:
andalog, megy, kocog, fut, rohan

10. feladat:

Bekarikázott szavak: őgyeleg, ténfereg, bolyong, lófrál, császkál, csatangol, cselleng, kóvályog, 
bitangol

11. feladat:

➢ Rengeteg turista őgyeleg , ( cselleng , kóvályog ) Budapesten a belvárosban.

➢ Egy kóbor kutya bóklászik  a forgalmas utcákon. 

➢ A barátnők ma egész nap a bevásárlóközpontban lófráltak .

➢ Te már megfigyelted, hogy milyen alakzatban vonulnak  a vadlibák?

➢ Budaörsnél még robogott  a sebesvonat majd a Déli pályaudvarhoz közeledve hosszasan 

vánszorgott , végül megállt az állomáson. 

➢ Minden éjszaka egy róka lopakodik  be a kertünkbe zsákmány után kutatva.

➢ Hatalmas meteor suhant el  Magyarország felett néhány hónapja.

12. feladat:

➢  vágtat , lopakodik, sompolyog, oson

➢  rohan, üget, lézeng , csörtet 

➢  andalog, lépked, sétál, szalad

➢  lézeng, lohol , ődöng, lődörög 

13. feladat:

A szókeresőben elbújt szavak: 

meggondolatlan, szétszórt, figyelmetlen, bohókás, hóbortos, 
hebrencs, kelekótya, bolondos, kerge
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Szólások és közmondások

1. feladat:

Okos enged, szamár szenved. 4.
Ajándék lónak ne nézd a fogát. 2.
Nem minden arany, ami fénylik. 10.
Egyik kutya, másik eb. 5.
A türelem, rózsát terem. 6. 
Bottal üthetik a nyomát. 9.
Nem látja a fától az erdőt. 8.
Az alma nem esik messze a fájától. 3.
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. 7.
A hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát. 1.

2. feladat:
Az alma nem esik messze a fájától.
A türelem, rózsát terem.
Előbb utolérik a hazug embert, mint a sánta kutyát.
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
Ajándék lónak ne nézd a fogát!
Egyik kutya, másik eb.
Bottal üthetik a nyomát.
Nem látja a fától az erdőt.
Nem minden arany, ami fénylik.
Okos enged, szamár szenved. 

3. feladat:

Egy fecske nem csinál nyarat. 3.
Ki korán kel, aranyat lel. 6.
Borsot tör az orra alá. 1.
Többet ésszel, mint erővel.5.
Lassan járj, tovább érsz. 4.
Addig nyújtózkodj, amíg a takaród  ér. 2.

4. feladat:
Borsot tör az orra alá.
Egy fecske nem csinál nyarat.
Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér.
Többet ésszel, mint erővel.
Lassan járj tovább érsz.
Ki korán kel, aranyat lel.

5. feladat:

Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
Egyik kutya, másik eb.
Többet ésszel, mint erővel
Nem minden arany, ami fénylik.
Ki korán kel, aranyat lel
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6. feladat:
Nem látja a fától az erdőt.
Bottal üthetik a nyomát. 
Előbb utolérik a hazug embert, mint a sánta kutyát.
Lassan járj tovább érsz.
Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér.

7. feladat:

1. lassan
2. fecske
3. eb
4. erdőt
5. korsó
6. borsot
7. arany
8. rózsa
9. alma
10. lónak

8. feladat:
Ajándék lónak ne nézd a fogát!

9. feladat:

Csütörtököt mondott.
Süket, mint az ágyú.
Jég hátán is megél.
Itatja az egereket.
Derült égből villámcsapás.
Várja a sült galambot.
Bolondgombát evett.
Ahogy esik, úgy puffan.
Él, mint hal a vízben.
Eltűnt, mint szürke szamár a ködben.

10. feladat:
Itatja az egereket. ➢ Sír, potyognak a könnyei.
Süket, mint az ágyú. ➢ Nem hall semmit.
Bolondgombát evett. ➢ Hóbortos, szeleburdi, kelekótya.
Csütörtököt mondott. ➢ Nem sikerül, nem működik, „Bemondta az unalmast”.
Jég hátán is megél. ➢ Élelmes, minden körülmény között feltalálja magát.
Él, mint hal a vízben. ➢ Jól él, élvezi az életet.
Várja a sült galambot. ➢ Nem tesz semmit, lusta. (Arra vár, hogy a vacsora 

egyenesen a szájába repüljön.)
Ahogy esik, úgy puffan. ➢ Nem törődik a tettei következményeivel.
Derült égből villámcsapás. ➢ Teljesen váratlan, előreláthatatlan dolog történt.
Eltűnt, mint szürke szamár a ködben. ➢ Nyoma veszett. „Bottal üthetik a nyomát”.
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11. feladat:

Szegény, mint a templom egere.
Ordít, mint a fába szorult féreg.
Ismeri, mint a tenyerét.
Alszik, mint a bunda.
Nyúlik, mint a rétestészta.
Ártatlan, mint a ma született bárány.

12. feladat:

Várja a sült galambot
Eltűnt, mint szürke szamár a ködben.
Él, mint hal a vízben.
Itatja az egereket.
Derült égből villámcsapás.
Süket, mint az ágyú.
A jég hátán is megél.
Bolondgombát evett.
Ahogy esik, úgy puffan.
Csütörtököt mondott.

13. feladat:
Ajtóstól ront be a házba. –  Meggondolatlanul, figyelmetlenül cselekszik.
Annyi, mint fűszál a réten. –  Nagyon sok van belőle.
Az asszony viseli a nadrágot. –  A feleség hozza a család vagy a pár döntéseit.
Egyik tizenkilenc,  a  másik egy híján  húsz.  –   Két  ember,  vagy dolog különbözőnek tűnik,  mégis
nagyon hasonlítanak egymásra.
Báránybőrbe öltözött farkas. –  Ártatlannak tűnő, de gonosz valaki. 
Egy húron pendülnek. –  Barátok, jól megértik egymást, hasonlóak a céljaik és az érdeklődésük.
Elcsavarták a fejét. –  Beleszeretett valakibe. 
Nincs sütnivalója. –  Buta.
Ép testben ép lélek. –  Egészséges testben egészséges lélek lakik.
Érzéketlen, mint egy darab kő. –  Érzelemmentes, érzéketlen, tapintatlan, nem megértő.

14. feladat:

szem, kutya, haj

15. feladat:
Türelmesen vársz, mivel tudod, hogy a türelem rózsát terem. Melletted kinő a sivatag homokjában egy 
rózsabokor. Nincsen rózsa tövis nélkül, így letörsz a rózsáról egy tüskét, mellyel fel tudod vágni a 
bőrbatyud oldalát, ezzel megszerzed a belerejtett almát. Ahelyett, hogy megennéd, hajítsd el! Ne 
aggódj, az alma nem esik messze a fájától! Egy almafa nő ki a talajból, melyre gyorsan felmászol. Épp 
időben, mivel addigra már az oroszlán is odaér. Az állatok királya csalódottan tekint fel a fára. Ezzel a 
cselekedeteddel lóvá tetted őt, az oroszlánból ló lett. Lemászol a fáról, felülsz a hátára, majd a 
rózsabokrot és az almafát hátrahagyva elvágtatsz a sivatagból.
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16. feladat:

Lóvá tesz. Valaki becsapja a másikat, a bolondját járatja vele.

Nincsen rózsa tövis nélkül. Nincs az életben hiánytalan, tökéletes öröm, zavartalan 
boldogság. Más közmondással: Minden jóban van valami 
rossz és minden rosszban van valami jó.

Az alma nem esik messze a fájától. Egy gyermek hasonlít a szüleire valamiben, vagy sok 
mindenben.

A türelem rózsát terem. Ha körültekintően, óvatosan és türelmesen haladsz, végzed a 
dolgodat, akkor biztosan eléred a célodat.

Verselemzés I.

2. feladat:

Az alvás, pihenés, nyugalom ideje az éjszaka.

4. feladat:
A versben aláhúzott szavak: szív, aggodalom, légy, kert, faág, harkály, méh, rózsabogár, nyár, láng

5. feladat:

fatörzsben a  harkály,  szívben az  aggodalom,  kasban a  méh,  falon  a  légy,  búzaszemekben  a nyár,
Holdban a láng

6. feladat:
 A pedagógus segíthet a „bentről kifelé” fogalom megtalálásában a következőképpen: 
„szív”: az ember belső világa
„csönd van a házban”: az ember közvetlen környezete, a ház
„alszik a kert”: távolodás a háztól a kertbe
„búzaszemekben a nyár”: a település határa
„hideg érem az égen”: az égbolton a Hold

7. feladat:

A költő 1942-ben, a zsidóüldözések korában írta ezt a versét. A nyugalmon, elcsendesedésen kívül az
aggodalomról, a fenyegetettségről, bizonytalanságról, tépelődésről is szól a vers.
Erre utaló szavak: „hideg érem”, „pergő”, „aggodalom”, „ősz”, „lopakszik”

8. feladat:
Radnóti Miklós Éjszaka című verse  1  versszakból és  8  sorból áll.

9. feladat:

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,
alszik a pókháló közelében a légy a falon;
csönd van a házban, az éber egér se kapargál,
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, 
kasban a méh, rózsában a rózsabogár,
alszik a pergő búzaszemekben a nyár,
alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;
fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

_A_ 
_A_ 
_B_ 
_B_ 
_B_
_B_ 
_C_ 
_C_ 
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10. feladat:
Példamegoldás: 
esik- fekszik, semmi, Feri, meri, nyeli, melyik, keni
kérek – képek, lépek, szépek, lélek, félek, téped, rétek, részeg
háló- szálló, hátsó, fából, csákó, szántó, sárból, 
kabát- nahát, sapkát, faház, sakál, talán, szabály, lapát

11. feladat:

A versben megtalálható igék: alszik (hatszor), kapargál, van, fölkel, lopakszik.

12. feladat:
Saját válaszok, de néhány opció: alvás,  takaró, párna,  ágy, Hold, félelem, sötétség, álom, fantázia,
repülés, képzelet, pihenés, csend, nyugalom, ...

13. feladat:

Megszemélyesítés: alszik a láng, fölkel az ősz.
Alliteráció: hold hideg.

14. feladat:
Hasonlat: „oly vékonyka most, mint apró seb”, „a konty tán olyan, mint szusszanó arany pont”
Megszemélyesítés: „tulipán álldigálva ágyán”, „éjszakára ágyazott a kert”
Metafora: „hó nyakán”, „hetyke tulipán”

17. feladat:

A  vers  történelmi  hátterének  teljes  megértéséhez  ez  a  korosztály  még  túl  fiatal.  Ennek  ellenére
akadhatnak  a  diákok  között  olyanok,  akik  valahonnan  már  értesültek  a  második  világháború
szörnyűségeiről. 
Radnóti  Miklós  az  Éjszaka című  versét  akkor  írta,  amikor  már  visszatért  első  kényszer-
munkaszolgálatából, de zsidóként fel volt készülve rá, hogy bármikor újra elvihetik. Saját tapasztalatai
voltak arról, hogy egy ilyen helyen egyáltalán nem biztos a túlélése. 
A hivatkozott YouTube videók:

1. Kaláka – Radnóti Miklós: Alszik a szív (koncert részlet, gyerekdalok), MESE TV
https://www.youtube.com/watch?v=7pwOhTclkkk

2. Kaláka meglepetéskoncert 3. rész – Lovasi András – Radnóti Miklós: Éjszaka
https://www.youtube.com/watch?v=idZHOcvpf-8

3. Estéli zsoltár – Radnóti Miklós: Éjszaka (Huszárik Kata)
https://www.youtube.com/watch?v=Zkb73Ps9Pew

1. 2. 3.
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Verselemzés II.

1. feladat:

1. Piripócs (kitalált település), 
2. Alaszka, 
3. Ecuador, 
4. Paraguay, 
5. Párizs, 
6. Mozambik

A helységnevek szófaja főnév – tulajdonnév, melyeket nagy kezdőbetűvel írunk.

2. feladat:
neje  ⇨ felesége
manír ⇨ jellegzetes szokás
panír ⇨ liszt, tojás, zsemlemorzsa
csámcsogta ⇨ hangosan ette
feltét ⇨ főzeléken hús
pá ⇨ viszlát régies kifejezése
faggat ⇨ kíváncsian kérdezősködik
lik ⇨ lyuk

3. feladat:

A versszakok szereplői felváltva: úr és hölgy.

5. feladat:
Kérdő mondatok: 

• „hogy ízlik?”
• „miért tette?”
• „Nincs neki teteje?”
• „Nagyon fáj?”

7. feladat:

A „gasztronómia” szó jelentése: Szakácsművészet; az ételkészítés művészete, amely ügyel az ízek
sajátos  harmóniájára,  és  egy  ország,  tájegység  jellegzetes  ételeit,  ételkészítési  módjait  foglalja
magában. 
Ebben a versben minden versszakban szerepel valamilyen étel, például máj, lekvár, krumpli, pirítós,
ribizli.

8. feladat:
➢ ige: kérdezték, falazta, épített, csámcsogta, mondta, volt, ette, tette, untam, laktál jól, 

megszólította, rászóltak, harapták, faggatták (múlt idejű igék);
forgass, markolj, harapdálj, fogyjon (felszólító módú igék)

➢ melléknév: sós, finom

10. feladat:

Vízszintes: 2. fogkrém 4. Párizs 6. ribizli 7. neje 8. Piripócs
Függőleges: 1. Varró 2. gasztronómia 4. pá 5. limerick
Varró Dániel egyik gyermekének a neve: Varró János
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Párizs



11. feladat:
A vers  bemutatása  előtt  mutassuk  meg  a  tanulóknak  a  „Tavaszi  szél  vizet  áraszt” című  népdalt,
amelyre alapozva írta Varró Dániel ezt a versét. 
A dal  rengeteg zenekart  és zenészt  ihletett  már meg a világ legkülönbözőbb országaiból.  Magyar-
országon közismert a Queen együttes budapesti koncertjének felvétele, ahol Freddie Mercury a magyar
közönségének kedveskedve elénekli, mint kedvenc magyar népdalát. 
Ezen kívül azonban számos más érdekesség is létezik. Íme egy gyűjtemény: 

1. Boróka együttes – Tavaszi szél
https://www.youtube.com/watch?v=EoDr9HtHh3k 

2. Queen – Tavaszi szél vizet áraszt (Hungarian song) – Live in Budapest 27 July 1986
https://www.youtube.com/watch?v=RPZdgyuixPA 

3. Trio Mandili – Tavaszi szél. Hungarian folk song.
https://www.youtube.com/watch?v=ghIgio33a1Y 

4. André Rieu – Tavaszi szél vizet áraszt – Budapest, Hungary – 2016. 05. 19
https://youtu.be/eNdf9LMFtIM?t=224 

5. Tavaszi szel vizet araszt – Vietnamese pop group sings a Hungarian folksong
https://www.youtube.com/watch?v=1dumIncOc4c 

6. Ksenia Kay – Tavaszi szél vizet áraszt (Hungarian folk song about Spring)
https://www.youtube.com/watch?v=TIS8qejOcpI 

7. Kazah kórus – Tavaszi szél vizet áraszt
https://www.youtube.com/watch?v=8EuOcadUB_8 

8. Japán gyermekkórus – Tavaszi szél vizet áraszt
https://www.youtube.com/watch?v=Np_iw2Torv8 

9. Cover by Alice – Tavaszi szél vizet áraszt
https://www.youtube.com/watch?v=0BWZIkpW--I 

10. Vincze Zalán – Tavaszi szél vizet áraszt (metál változat)
https://www.youtube.com/watch?v=5CrCi94vgCE 

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.
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Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk
A hivatkozott YouTube videó:

Bencze Imre, Sinkovits Imre - Édes ékes apanyelvünk
https://www.youtube.com/watch?v=SLGtzsu6b-Y
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