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ÉV ELEJI ISMÉTLÉS

A hangok és a betük. A magánhangzók és a mássalhangzók

1. Számoljátok meg, hány magánhangzó és hány mássalhangzó van az 
alábbi versben!

SZEPTEMBER

Tele a hombár, 
te le  a raktár, 
te le  a kaptár, 
te le  a csür.
Rászáll a nyár a 
legelsó sárga 
levélre, s e lrepül.

(Kányádi Sándor)

hombár — gabona tárolására használt nagy láda; csür — termény raktá- 
rozására használt gazdasági épület.

2. Irjátok ki az alábbi kózmondásokból azokat a szavakat, amelyekben tobb 
betü van, mint hang! Húzzátok alá azokat a betüket, amelyeket egy hang- 
ként ejtünk!

Jobb ízu, amihez munkával jutsz.
K inek-kinek munkája mutatja m ivoltát.

Mondjátok meg, hogyan értelmezitek e kózmondásokat!

3*. Irjátok le az anya, a béke, a virág, a fiú szavakat egymás mellé magyarul, 
oroszul és ukránul! Számoljátok meg, hány magánhangzóból és hány 
mássalhangzóból állnak ezek a szavak! Irjátok le, miért tetszik a hang- 
zásuk!

A magyar nyelv egyik jellemzó sajátossága a róvid és a 
hosszú magánhangzók megkülónbóztetése a kiejtésben és a he- 
lyesírásban.

Beszédben, olvasáskor, versmondáskor mindig ügyeljetek 
a hangok pontos idotartamának betartására! Igy lesz 
kiejtésetek szép, írásotok helyes.
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4. Olvassátok el kifejezöen a következö versrészletet! Hangoztassátok 
a magánhangzókat olyan idótartammal, ahogyan a helyesírás és a kiejtés
megköveteli!

ÉPÍT0K

Szív dobban 
Szív dobban,

Kalapács koppan, tüz lobban. 
Feszül az új híd, dörög  az új gyár, 
V iru l az ország, újra él már!

M ég szebben,
M ég jobban

Kalapács koppan, szív dobban.

(W eöres Sándor)

5. Hangoztassátok szabatosan azokat a magánhangzókat, amelyek idotar- 
tamukkal különböztetik meg egyik szó jelentését a másiktól! Magyarázzátok 
meg a kiemelt szavak jelentését!

1. Édesapám táskájában sok irat van.—  A tanító do lgozato t 
irat. 2. Elolvastuk a napi sajtót.—  Reggelihez sajtot is eftem. 
3. Borsot tö r.—  A to r könnyu szürofegyver.

A mondatpárokat írjátok le!

6*. Irjatok 3 hasonló mondatpárt olyan szavakkal, amelyekben a rövid — 
hosszú magánhangzónak jelentés-megkülónbózteto szerepe van!

7. Olvassátok el kemény hangszínnel az alábbi szöveget! Vigyázzatok 
a hosszú mássalhangzók helyes ejtésére!

Egy szög miatt a patkó elveszett, 
a patkó miatt a ló elveszett, 
a lovas miatt a csata elveszett, 
a csata miatt az ország elveszett —  
máskor verd be jó l a patkószeget!

(A n g o l gyerm ekvers,
K áro ly i Am y á tdo lgozása)

Mondjátok meg, mire tanít ez a gyermekvers! Allításotokat támasszátok 
alá az életból, a környezetetekböl vett példával!
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8. Olvassätok helyesen a kiemelt szavakat es magyaräzzätok meg jelen- 
tesüket! A mondatpärokat irjatok le!

1. A madär alacsonyan szäll.—  Egy szäl cerna kellene. 2. Keil 
a jö  könyv m indenkinek.—  Edesanyäm korän kel. 3. A cipesz sarkal- 
ja a cipöm et.—  A kötelessegtudat hasznos tettekre s irka ll. 4. Egesz- 
seges, ep gyüm ölcsöt szedtem.—  Epp most keszülök beväsärolni

9. Jatsszatok hosszü mässalhangzös szavakkal! Bövitsetek folyamatosan 
egy-egy hosszü massalhangzös szöval a mondatokat!

1. Jöjj vissza regge l!
2. Jöjj vissza reggel hozzäm!
3. Jöjj vissza reggel hozzäm m eggyel!
4. Jöjj vissza reggel hozzäm friss m eggyel!

Taläljatok ki ti is hasonlö folyamatos gyakorlatot hosszü massalhangzös 
szavakkal! Versenyezhettek is. Az gyöz, aki ertelmesen a legtoväbb böviti 
a sort.

10*. Irjatok 3 mondatpärt olyan szavakkal, amelyekben a rövid, illetve 
hosszü mässalhangzönak jelentes-megkülönböztetö szerepe van!

11. Tegyetek jobb kezetek mutatöujjat a gegetekre, es figyeljetek meg, 
hogy az alabbi massalhangzöparok ejtesekor mikor erzekelitek a hangsza- 
lagok rezgeset, es mikor nem!

d — t, sz — z, v — /, s — zs, dz — c, k — g
A zönges massalhangzök ejtesekor rezegnek a hangszalagok, 
a zöngetlenek ejtesekor nem.

A zönges es zöngetlen massalhangzöparok a következök:

Zöngesek: b d gy g V z ZS dz dzs m n ny r 1 ly j —

Zöngetlenek: P t ty k f sz s c cs — — — — — — — h

Miert is fontos szamunkra a zönges es a zöngetlen massal
hangzök ismerete? A helyesiräs miatt. Ugyanis, ha egy zönges 
es egy zöngetlen massalhangzö kerül egymas melle, a kiejtesben 
massalhangzö-valtozas megy vegbe, amit azonban a helyes
iräs nem vesz figyelembe.

P e l d ä u l :  azt ejtjük: üdban, de igy keil irnunk: ütban.
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12. Olvassátok el az alábbi szavakat! Mondjátok meg, milyen mássalh'angzót 
ejtünk a kiemelt betük helyén és miért?

hagyta, kapdos, múltban, fogkefe, rosszban, rozskenyér, versben

13. A zongés és zongétlen mássalhangzópárok egyes szavakban jelentést
külônbôztetnek meg. P é l d á u l :  dél —  tél, vagy az orosz: 6uji — nuji,
ÔOM  —  TOM

Keressétek meg ilyen alapon a kôvetkezô szavak párjait!

fon — sír — túl — ...; pók —
szár — ...; tagad — fog — akár — ...; 
osz — kérek —

A szópárokat írjátok le!

14*. Irjatok 3 olyan szópárt, amelyben a zongés és zongétlen mássalhangzók 
jelentést külônbôztetnek meg!
P é 1 d a: vonal — fonal

A szó szerkezete

Emlékezzetek vissza, mit tanultatok 3. osztályban a szó 
szerkezeti elemeiról: a szótóról, a képzóról, a jelról és a 
ragról?

15. Irjátok ki a szôvegbôl azokat a szavakat, amelyekben tobb szóelem 
(szótó, képzo, jel, rag) is megtalálható! Jelôljétek a szó szerkezeti elemeit 
egyezményes jelekkel!

A kukoricát torokbúzának, tengerinek és málénak nevezik. 
Tengeri, mert a tengeren, a széles óceánon keresztül hozták 
Am erikából. Tórokbúza, mert a régi magyarok a to roktó l sze- 
rezték a magját, lesték el a termesztését. A tôrôkôk a maguk nyelvén 
kukurúznak nevezték, innen ered a magyar kukorica név. A málé 
a román nye lvbó l került át a magyarba.

(Varga  Dom okos)

Hogyan nevezik a kukoricát a ti vidéketeken? Mondjátok meg, hogy hangzik 
ez a szó oroszul, ukránul?

16. Az alább felsorolt szóelemeket a kirakós játékhoz hasonlóan úgy kell 
egymáshoz illesztenetek, hogy egy kozmondást kapjatok. Magyarázzátok 
meg, hogyan értelmezitek a kapott kozmondást!
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barat-, ne, hagy, el, Oj, -d, -t, a regi-, -ert!

Allitsatok ossze ti is ilyen kirakos szoelem-jatekot!

17. A barat szotohoz illesszetek olyan toldalekot, amely megvaltoztatja 
a jelenteset; ezutan olyat, amely modositja a jelentest; majd foglaljatok 
mondatba, s mondjatok meg, melyik az a szoelem, amelynek a segitsegevel 
a szavakat mondatta fozziik!

18*. A tan szotobol kepezzetek legalabb negy uj szot, s e negy szobol 
szerkesszetek mondatokat! Irjatok is le!
P e l da: tan, tanul, ...

19. Figyeljetek meg, milyen sokfele jelentesii nyelviinkben a -z, -zik 
kepzo!
1. bacsiz, neniz — valaminek szolit
2. soz, ruhaz, fo ltoz  —  valamivel e lla t
3. labdazik, korcsolyazik, feniszezik —  valamivel jatszik, sportol
4. fagyla ltozik, szalonnazik ' —  valamit fogyaszt

Szerintetek mely sorokat lehetne kiegesziteni ezekkel a szavakkal: cseresz- 
nyezik, tegez, kerekparozik, zsiroz?

20. Irjatok ki az alabbi versreszletbol az ek szotovu szavakat! Magyaraz- 
zatok meg jelentesiiket!

E K E S  A N Y A N Y E L V

Irlctelenul 
nem beszelek, 
ekszereim 
ekes ekek.

A szo ekszer, 
bekes, kekes, 
anyanyelvem 
edes, ekes.

Ekes ekek 
ekessegek, 
akar az eg, 
bekes kekek.

Edes ekes, 
bekesseges 
anyam szava 
gyongyos, fenyes.

(Kiss Denes)

Mondjatok meg, mi teszi kedvesen hangulatossa a verset! Hany kepzett szo 
van a versreszletben?
Melyik kepzo fordul elo leggyakrabban? Alkossatok e kepzovel minel tobb 
uj szot!
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21*. Milyen jelentesbeli kiilonbseget ereztek a kovetkezo szoparok kozott? 
A szoparokat foglaljatok mondatba es irjatok le!

gondatlan —  gondtalan, lelketlen —  lelektelen

A magyar nyelv egyik jellemzo sajatossaga, hogy a tolda- 
lekos szavakban mind a szoto, mind a toldalekok vilagosan 
felismerhetok.

22. Masolas kozben jeloljetek az alabbi Szavak szoelemeit (szoto, kepzo, 
jel, rag) egyezmenyes jelekkel!

baratsag, hazakban, kertbol, kerteszeket, olvasmanyok

23. Forditsatok le orosz nyelvre az alabbi kepzett szavakat! Irjatok is le! 
Huzzatok ala az orosz szoban azt a szoelemet, amely a -sag, -seg kepzonek 
felel meg!

szabadsag, rabsag, betegseg, egeszseg, szegenyseg, gazdag- 
sag, gyorsasag, lassusag. »

24*. Bontsatok elemeire az alabbi szoveg kiemelt szavait! A szavakat 
irjatok le, s a szoelemeket jeloljetek egyezmenyes jelekkel!

"M egha lt Matyas kiraly, oda az igazsag" —  halljuk neha a koz- 
mondast. Tudjatok-e, hogy Matyas a magyar tortenelem legna- 
gyobb  kiralya volt? A tizeno tod ik  szazadban elt. Uralkodasa alatt 
M agyarorszag katonai es gazdasagi ereje sokat fe jlodo tt. Matyas- 
nak hires konyvtara volt.

25. Figyeljetek meg az itt felsorolt szavakat, mondjatok meg, milyen 
szoelemekbol allnak!

baratsag, baratban, barattol, baratnak, baratkozik, baratok, 
barati

Nevezzetek meg azokat a szavakat, amelyeknek az irasa elter a kiejtestol!

26. Irjatok ki a kovetkezo versreszletbol 3 olyan szot, amelyben tobb 
szoelem van! Jeloljetek oket egyezmenyes jelekkel!

MADARAK TELEN AZ ABLAKBAN

in  vagyok a vereb.
Gyerekek, mar a veget jarom.
S az elm ult evben, ugye, m indig szoltam:
Az agyasban mar m egint a ho llo  van.
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K ônyôrü lje tek a madaron!
Veréb, te kis elhagyott.
G yere! Szôrunk egy kis magot. 
é s  kôszônjük a munkat.

(B erto ld  Brecht)

Olvassâtok el a verset kifejezôen! Hangszinetekkel érzékeltessétek azt, 
amikor a veréb bemutatkozik, együttérzést akar kivâltani, emlékeztet! 
Érzékeltessétek a gyerekek sajnâlkozâsât, gondoskodâsât, kôszônetét!
A verében kivül milyen madarak maradnak még télre a mi vidékünkôn? 
Ti hogyan gondoskodtok télen a madarakrôl?

27*. Vâlasszatok ki a szovegbôl 2 olyan szôt, amelynek a kiejtése nem tér 
el az irâstôl, s két olyan szôt, amelyben a kièjtés eltér a helyesirâstôl! Bont- 
sâtok e szavakat szôtôre és toldalékokra!

ZSIRÂF

Hosszü nyakat ha kinyüjtja, 
bam ulhat a talon tülra.
De most mégis errébb lépdel 
to rony tôvében ebédel, 
te li zôld aggal a szaja, 
s hazavagyik Afrikaba.

(Csukas Istvén)

Nevezzetek meg két afrikai orszâgot! Milyen âllatok élnek még Afrikâban?

A SZOVEG

A szôvegrôl szerzett ismeretek felelevenitése és kibôvitése

Mâr tudjâtok, hogy a tartalmilag ôsszefüggô mondatok 
egészét s z ô v e g n e k  nevezzük. A szovegben minden 
mondât kôtôdik az elôzôhôz, s kôvetkezetesen haladva 
elôbbre viszi a gondolatot.

A mondatok ûgy kapcsolôdnak a szovegben egymâshoz, 
mint a lâncban a lâncszemek.
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28. Olvassátok el a szóveget! Figyeljétek meg, mely szavak révén kótódnek 
a mondatok az elózókhóz!

Én már negyedik osztályba járok. Az osztályunkban  lányok és 
fiúk tanulnak együtt. A lányok  szorgalmasabbak a tanulásban, 
a fiúk  ügyesebbek a sportban. íg y  osztályunk mind a tanulásban, 
mind a sportban  az iskola leg jobb ja i kózé tartozik.

29. Rakjátok az alábbi mondatokat olyan sorrendbe, hogy ósszefüggó 
szóveg kerekedjék belólük! Irjátok le a szóveget, az elózó mondatra vissza- 
utaló szavakat húzzátok alá szaggatott vonallal!

Szájról szájra te rje d t ez a kóltészet, az egész nép formálta szép- 
pé. Hajdan az em berek nem tudtak írn i-o lvasni. Ezért h ívjuk népkól- 
tészetnek. Egymástól ismerték meg a tórténeteket, a meséket, 
a verseket, a dalokat.

30*. Irjatok le egy 7—8 soros szóvegrészletet kedvenc népmesétekbol! 
Húzzátok alá szaggatott vonallal azokat a szavakat, amelyek visszautalnak 
az elózó mondatra!

A szóveg témája

Már tudjátok, hogy amiról a szóveg szól, vagyis, amiról 
beszélünk, írunk, olvasunk, az a szóveg t é m á j a  vagy 
t á r g y a.
A t é m a  a szóveg alapját alkotó gondolat.

31. Olvassátok el figyelmesen a szóveget! Határozzátok meg róviden 
a témáját!

Valam ikor az ósember kis farkaskólykóket ta lá lt az erdóben. 
Hazavitte, fó lneve lte  és maga m ellett tartotta óket: így  szelíd ítette  
meg, így  left a farkasból kutya. Nagyon sokféle kutya van, te ¡s 
biztosan ismered sok fajtáját. M ind más külseju, más természetü, 
másban ügyes. Vannak vadászó, házórzó, nyájat tere ló, nyomozó, 
havas hegyekben é le te t mentó kutyák; az állatok kózül a kutya 
az em ber leghüségesebb, legokosabb segítótársa.

, (M agyari Beck (o lvasd: bek) Anna válogatása)

Mi újat tudtatok meg az olvasmányból?
Mondjátok meg, melyek azok a szavak, amelyek segítségével úgy kapcso- 
lódnak egymáshoz a mondatok, mint láncban a láncszemek!
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Mondjatok el valamilyen érdekes tórténetet a magatok vagy az ismero- 
sótók kutyájáról!

32. Olvassátok el kifejezoen, s írjátok le az alábbi szóveget! Irásban hatá- 
rozzátok meg a témáját!

MIÉRT VAN LOMPOS FARRA A MOKUSNAK?

Nem is gondolnátok, mi m indenre hasznáija! Am ikor az ágak 
kózótt szaladgál, k inyújtja  maga m ógótt és egyensúlyoz vele. Ha 
m egijed valam itól, és nagyot ugrik egy alacsonyabb ág felé, a bo- 
zontos farok m int egy e jtóernyó lassítja az esés sebességét. H ideg 
té li éjszakákon a mókus paplannak hasznáija a farkát, a hátára 
hajtja, és jó l betakarózik vele.

33. Alkossatok kozósen néhány mondatos szóveget az alábbi témák vala- 
melyikéról!

1. Almaszüret 2. Papírgyüjtés 3. Faültetés

34*. Mi az alábbi kép témája? Irjatok rola saját elképzelésetek szerint 
róvid elbeszélést!
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A szöveg cime

Minden szövegnek van cime.

A c i m a szöveg témájának rövid, találó, hatásos megje- 
lôlése.
A jó cím kifejezi a mondanivaló lényegét, felkelti az 
érdeklodést.

35. Adjatok rövid, találó címet Móricz Zsigmond “Légy jó mindhalálig” 
címü regénye alábbi részletének!

... uzsonnázni hívták oket.
Csak kettojük számára teríte ttek, csokoládét adtak, s azt alig 

bírta megenni, mert ém elyítoen édesnek találta, még nem evett 
csokoládét. De azért megette, mert resteilte volna otthagyni, félt, 
hogy elárulja neveletlenségét, s mit gondolnak rola. Ö a kávét is 
csak fél kockacukorral itta, s ebben sok cukor volt. A kalács azonban 
nagyon finom volt, ebbó l meg tudo tt volna enni tizenkét darabot 
is. E löbb nagyon víg  vo lt s fesztelen, de amikor az Orczy mamája 
evés alatt bejött, s leült m ellettük, a v ilágé rt sem evett volna újabb 
darabot.

—  Köszönöm szépen, nem kérek.
—  Dehogynem, a konviktusban nem sütnek kalácsot, még 

egy darabot, fiacskám.
—  Köszönöm szépen, nem kérek.
—  Akkor a zsebedbe egy darabot, kettot, majd megeszed 

a kollégium ban.
—  Köszönöm szépen, nem kérek.
Vele  nem lehetett tréfá ln i, ha egyszer ó kimondta, hogy nem 

kér, akkor aztán nem kér. O tthon m egtôrtént, hogy vasárnap a 
tészta után fe láIlo tt, és sorra já rt kezet csókolni, megköszönte az 
ebédet, s akkor hozták be a csirkesültet. Az öccsei u jjongva vetet- 
ték rá magukat, s visszaültek az asztalhoz, de ó? Ö, ha kettévágják, 
sem evett volna egy falatot: ha már megköszönte az ebédet.

konviktus — diákotthon, internátus; kollégium — diákotthon
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36. Adjatok cimet az itt következö szövegnek, s irjatok le!

A fogak betegsegeit az okozza, hogy a puha, fö leg edes ete l- 
maradek oft marad a fogak között, o ft bom lani kezd, es megtämadja 
a fogakat. A sok ragas es a rendszeres fogmosäs m egtisztitja a 
fogakat, es megmasszirozza a fog inyt. Leghelyesebb minden etke- 
zes utan fogat mosni. Ha ez nem lehetseges, legaläbb reggel es 
este a legeslegutolsö falat etel utan meg keil alaposan mosni a 
fogakat.

(Dornbach M aria)

37*. Emlekszel, milyen szorongäs fogott el, amikor meg ovodäs korodban 
haborüröl szolo filmet lattäl vagy a tv-hiradoban kepsorokat mutattak 
be a viläg különbözö reszein dülö harcokröl? Közelebb hüzodtäl edes- 
anyädhoz, edesapadhoz, s azt kerdezted: “ Ugye, ez messze van? Nalunk 
nem lesz häborü?”
Mit jelent szämodra most a beke? Ird le ezt összefüggö szövegben! Irasod- 
nak adj rövid, talalö cimet!

A vázlat

Amikor arról írtatok házi feladatot, mit jelent számotokra 
a béke, bizonyára sokat tortétek a fejeteket, hogy a téma milyen 
részleteirol írjatok, milyen részleteirol ne írjatok. Lassan 
kialakult bennetek a téma kifejtésének gondolatmenete. Az, 
hogy mit, milyen sorrendben akartok elmondani: mivel kefcdi- 
tek, mivel folytatjátok, mi tartozik a béke fogalmába, mivel 
fejezitek be mondanivalótokat. Kialakult tehát egy terv, egy 
vázlat, amit pontokban, vezérszavakban rogzíthettetek is. 
P é 1 d á u 1 így :

Bevezetés.
1. A béke szó jelentése.

Tárgyalás.
1. Nagyszüleimtol hallottam a háborúról.
2. Nyugodtan tanulunk, dolgozunk, pihenünk, szórakozunk, 

játszunk...

Befejezés.
1. Legyen mindig béke!
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A v á z l a t  a téma kifejtésének terve.
A vázlatra azért van szükség, hogy segítsen a téma kóvet- 
kezetes kifejtésében, nehogy kihagyjunk valami lényegeset 
a mondanivalónkból. A téma kidolgozása során a vázlaton 
változtathatunk, kiegészíthetjük, pontosabbá tehetjük.

Az írók is, mielótt hozzálátnak egy elbeszélés, regény meg- 
írásához, elkészítik a vázlatot.

38. Osztályotokból két tanuló javaslatot tett tantermetek szépítésére. Az 
elso tanuló így állította óssze beszédének, szóvegének vázlatát:

Bevezetés
1. A szép kórnyezet fegyelm ezi a gyerekeket.

Tárgyalás
1. Osztályunkban nincsenek virágok.
2. Szemetelünk.
3. Legyenek a tanterem ben virágok, v igyázzunk a rendre! 

Befejezés
1. Kellemes kórnyezetben jobban megy a tanulás.

A második tanuló ilyen vázlat szerint akarja elmondani szóvegét:

1. Rendetlen a tantermünk.
2. V irágokat kell hoznunk.
3. Tartsunk tisztaságot!

Melyik a jó vázlat? Miért? Melyik vázlat rendszertelen, logikátlan? 
Értékeljétek a két vázlatot formai és tartalmi szempontból egyaránt! 
Soroljátok fel a két vázlat erényeit, hibáit, hiányosságait!

39*. Irjatok vázlatot a 28. gyakorlatban kózólt regényrészlethez!

A szoveg tagolása részekre

Láthattátok, hogy mondanivalónk kifejtését a vázlatban 
3 fo részre osztottuk, tagoltuk: bevezetésre, tárgyalásra, be- 
fejezésre.

Emlékezzetek csak vissza, mi a bevezetés, a tárgyalás és 
a befejezés szerepe!
14



A b e v e z e t é s r e  azért van szükség, hogy elkezdjük 
valamiképpen a mondanivalónkat. Elmondjuk, miért irunk, 
beszélünk a témáról.

Minél rövidebben sikerül bevezetni a mondanivalónkat, 
annál jobb.

A t á r g y a l á s  a szöveg legfontosabb része. Itt részle- 
tezzük a mondanivalónkat. Itt fejtjük ki következetesen 
a témára vonatkozó adatokat.

A tárgyalás a szöveg legterjedelmesebb része.

A b e f e j e z é s  rendszerint válasz a bevezetésre. Amit 
a bevezetésben célként kitüzünk, azt a befejezésben elért 
eredményként összefoglaljuk.

A befejezés lezárja a mondanivalót. A befejezés is legyen 
rövid.
40. Figyeljétek meg, hogyan tagolódik részekre az alábbi francia eredetü 
tanmese!

AZ IGAZGYÖNGY

Az északi szigetek partján ezen a napon csend, békesség ült 
a tájra. Két kagyló ped ig  e lkezdett beszélgetni. 

íg y  szólt az egyik  a másikhoz:
—  Kínzó fájdalm at érzek bensómben. Szünet nélkül gyö tö r 

valami súlyos, kemény és idegen anyag ift be lü l. M i lesz velem?
A másik kagyló e légedetten dicsekedett:
—  Nekem semmim sem fáj.
Éppen arra sétált egy rák, m eghallotta a kagylók beszélgetését, 

odaszólt annak, aki dicsekedett.
—  Igen, te majd kicsattansz az egészségtol. De az ürességtol is. 

A fájdalom , am elyet a szomszédod érez, kincset éró, nemes fá jda- 
lom. Nem hiábavaló. Csodálatos szépségu igazgyöngyöt terem, 
s ez ót kárpóto ln i fogja.

Allapítsátok meg, melyik a szöveg bevezetö részeî 
Mi mindent mond el a tárgyalás?
Hogyan zárja le a mondanivalót a befejezés?
Mire tanít a mese?

15



41. Nemcsak az irott szôveg, hanem mindennapos beszédünk is részekre 
tagolôdik. Figyeljétek!

—  Kovacs lakas? J6 napot kivanok. Tôth Katalin vagyok, a 4. 
osztalybôl. Szeretnék M arikaval beszélni.

—  Szervusz, Kati, azonnal hivom.
—  Kôszônôm szépen.
—  Szervusz, Kati, m iért nem voita l iskolaban?
—  M egbetegedtem . Légy szives, m ondd el, m it tanultatok ma!
—  Telefonon ez nagyon hosszü lenne, inkàbb elm egyek hozza- 

tok, s m indent megmagyarazok.
—  Grômmel varlak. Kôszônôm. Szia.
—  Szia.

Irjâtok le a bevezetést és a befejezést!

42*. Minden nagymama szivesen meséli a „Piroska és a farkas“ cimü mesét. 
A magyar gyerekek abban a hitben vannak, hogy ez magyar népmese, az 
orosz gyerekek pedig orosz népmesének hiszik, pedig valôjâban a 17. szâzad- 
ban egy francia irô, Charles Perrault (ejtsd: Sârl Pérô) dolgozta fel régi 
mesébôl.
Most az lesz a feladatotok, hogy ti dolgozzâtok ât sajât fantâziâtok szerint, 
korszerüsitsétek. a mesét. Az alâbbi képsor is segitségetekre lehet.



A szôveg tagolâsa bekezdésekre

Tudjuk mâr, hogy a târgyalâs a szôveg legterjedelmesebb 
része. A târgyalâsban részletezzük, fejtjük ki kôvetkezetesen 
gondolatainkat. A gondolât egyes részleteit bekezdésekre ta- 
goljuk.

A b e k e z d é s  olyan mondatok csoportja, amelyek egy 
gondolatra vonatkoznak. A bekezdés tehât tartalmi egység, 
amelyet irâsban formailag uj sorral és beljebb kezdéssel 
jelôlünk.

Vizsgâljuk csak meg Az igazgyôngy cimü francia mesét! 
A târgyalâs elsô bekezdése:

Kinzô fâjdalmat érzek bensômben. Szünet nélkül gyôtôr 
valami sûlyos, kemény és idegen anyag itt belül. Mi lesz velem?

A bekezdés kôzponti mondata ez: Kinzô fâjdalmat érzek 
bensômben. Ez a mondât biztositja a bekezdés tartalmi egysé- 
gét, a mâsik kettô az itt kimondott gondolatot részletezi.

43. Elemezzétek a mesét befejezô bekezdést! Mondjâtok meg, melyik a be
kezdés kôzponti mondata! Hogyan részletezi a tôbbi mondât a gondolatot!

A szôveg bekezdésekre valô tagolâsa rendkivül hasznos és 
fontos. A szemnek is pihentetô és megnyugtatô. A bekezdés 
megtôri az irott szôveg egyhangusâgât.

44. Vâlasszatok ki Olvasôkônyvetekbôl egy mâr tanult szôveget, s vizsgâl- 
jâtok meg benne a târgyalâs bekezdésekre valô tagolâsât! Egy bekezdést 
elemezzetek!

45*. Sajât fantâziâtok szerint dolgoztâtok ât a „Piroska és a farkas“ cimü 
mesét. yizsgâljâtok meg benne a târgyalâst: hâny bekezdésre tagolôdik, 
keressétek meg a bekezdésekben a kôzponti mondatot! Irjâtok le!

A szôvegek tipusai

Gondolatainkat, érzéseinket a nyelv segitségével tôbbféle 
môdon is kifejezhetjük. Nézzük csak! Ugyanarrôl a târgyrôl, 
a fenyôrôl, hâromféleképpen szôlunk.
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1. O, szép fenyó, ó, jó fenyó, 
hüséges a te lombodl
Te zóld vagy nemcsak nyáron át, 
de telen is, ha hó leszállt.
0, szép fenyó, ó, jó fenyó, 
hüséges a te lomhod!

Német népkóltés

2. Lucfenyó. A levelek az ágakon egyenként állnak, a toboz 
lecsüngó (8— 15 cm hosszú); a levelek keresztmetszete nagy- 
jából négyszógletü, hegyük kissé szúrós, fényeszóldek. 
Hegyes, kúp alakú fa.

Simón T ibor —  Csapodi Vera
%

3. Hirdetmény!
Ertesítjük a lakosságot, hogy folyó év december 25-tól 
december 31-ig fenyófa vásárt rendezünk.

Kereskedelmi Fóosztály

Amint látjátok, az elsó szóvegben érzelmi szempontból 
szóltunk a fenyóról: szép, hüséges, télen-nyáron egyforma 
zóld. Az ilyen szóveget s z é p i r o d a l m i  szóvegnek 
nevezzük. A második szóvegben már értelmi szempontból 
beszéltünk a lucfenyóról, a megismerés céljából, tudo- 
mányos müszavakkal: a toboz lecsüngó (8— 15 cm
hosszú), a levelek keresztmetszete négyszógletü. Az ilyen 
szóveget t u d o m á n y o s  szóvegnek nevezzük.
A harmadik szóvegben pedig hivatalosan kózóljük a fenyófa 
árusításának idejét. Az ilyen száraz szóveget h i v a t a l o s  
szóvegnek nevezzük.

46. Két nyelvi leírást olvashattok az ószról. Melyik a szépirodalmi, s melyik
a tudományos? Allításotokat bizonyítsátok!

1. , ,é s  valóban, ósszel a fó ld  
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméból is iátszik, hogy csak 
Almos ó, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen leve tkezett;"

18



2. ôsszel bekôvetkezik a nôvények lombhullasa, az allatok 
csôkkentett é letm ükôdéssef alkalmazkodnak a télhez.

Melyik ismert magyar kôltôtôl valô az idézet? Mi a vers cime?
Hogyan érted azt, hogy az âllatok csôkkentett életmükôdéssel alkalmaz
kodnak a télhez? Hogyan nyilvânul meg a csôkkentett életmükôdés a medve, 
a môkus esetében?

47*. Irjâl te is ugyanarrôl a tetszés szerint kivâlasztott târgyrôl (példâul 
kutyârôl, valamilyen virâgrôl stb.) kétféle nyelvi kifejezésmôdban! Keres- 
hetsz rôla verset valamelyik verseskôtetben, leirâst a Természetrajz 
tankônyvedben.

A szépirodalmi szôveg
48. Hasonlitsâtok ôssze, hogyan vall szülôfôldjérôl a két magyar kôltô: 
Petôfi Sândor és Radnôti Miklôs!

SZÜLGFÜLDEMEN

Itt születtem én ezen a tajon,
Az alfô ld i szép nagy rônasagon,
Ez a varos születésem helye,
M intha dajkam dalaval von tele...

(Petôfi Sandor)

NEM TUDHATOM...

Belôle nôttem én, m int fatôrzsbôl gyônge aga 
s remélem, testem is majd e fô ld b e  süpped el.
Itthôn vagyok. S ha néha labamhoz té rdepe l 
egy~egy bokor, nevét is, v iragat is fudom, 
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az üton...

(Radnôti M ik lôs)

Mondjâtok meg, mi jelenti a szülôfôldet Petôfi Sândornak, és mi Radnôti 
Miklôsnak?
Milyen kôzôs vonâsokat lâttok a két kôltônél a szülôfôldhôz valô kôtô- 
désben?
Bizonyitsâtok, hogy a szépirodalmi szôveg az érzelmeinkre hat, a szi- 
vünkhôz szôl!
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49*. Ird le te is szép, összefüggö szövegben kôtodésedet a szülöföldedhez! 
A tárgyalásban idézeteket is felhasználhatsz.

A tudományos szöveg

Tankönyveitek kifejezésmódja tudományos. A nyelvtan- 
könyvben nyelvtudományi kifejezéseket találtok: zôngés más- 
salhangzó, szóto, képzo, jel, rag, szószerkezet stb. Matematika- 
órán ezeket a szakkifejezéseket használjátok: kôrpélda, müve- 
leti jel, szorzási példa, osztási példa stb.

A tudományos szövegre jellemzö a tudományos szakkife- 
jezések használata. A tudományos szöveg az értelmünkre 
hat.

50. Olvassátok el az angóranyúl tudományos leírását! Mondjátok meg, 
milyen szakkifejezések vannak a szövegben!

Hosszú, selymes szörû változat, mely 150— 400 g fonható fehér 
gyapjúszórt ad egy-egy nyári nyírás alkalm ából; a rekordnyulak 
évi termelése meghaladja az 1 kg szôrt is.

51. Válasszatok ki a Matematika tankönyvböl egy tetszés szerinti szöveget, 
s magyarázzátok meg a tudományos kifejezések jelentését!

52. Most pedig a Természetrajz tankönyvböl keressetek példát a tudomá
nyos szövegre!

53. A két tankönyvböl kiválasztott példa alapján bizonyítsátok, hogy 
a tudományos szöveg az értelmünkre hat, az eszünkhöz szól!

54*. A Természetrajz könyved segítségével írj összefüggö szöveget tudo
mányos kifejezésmódban kedvenc állatodról!

A szövegek fa jai

Második és harmadik osztályban a nyelvi kifejezés fajai 
közül megismertétek az elbeszélést, a leírást, a 4iozzászólást, 
a cikket.

58. Mondjátok meg, az alábbi szövegek közül melyik az elbeszélés, a leírás, 
a hozzászólás és a cikk! Választásotokat indokoljátok meg!
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1. A kollégium  nagy, komor, négyszógü épület. Voltaképpen 
csak az elsó része komor, a Nagytem plom  fe ló li ósi épület; a hátulsó 
három szakasz, amely úgy van építve, hogy az egész egy négy
szógü udvart zar be, inkább sivár...

2. A lkonyatkor odajó tt hozzá Nagy úr, csak ketten voltak a 
coetusban.

—  Nézze csak, kis Nyilas, valamit akarok magának mondani... 
Nézze csak, én három éve m indennap felolvasok egy vak óregúrnák, 
újságot olvasok neki délután óttó l hatig, s fize t érte tíz krajcárt 
egy órára.

Nyilas várakozva nézett rá.
—  Nekem az idén már nagyon sok a tanulnivalóm , nem volna 

kedve elvállalni?
A kisdiák lángvórós left, s nem tu d o tt szólani, csak intett, hogy 

¡gen.
—  Csak egy do log  a tontos: m indig pont ótkor kell kezdeni, 

s pont hatkor abbahagyni: az óregúr nagyon pontos ember. Egy 
hónapban három fo rin t!...

—  Kószónóm szépen, Nagy úr...—  s te le  lett a szeme kónnyel.
—  Akkor én ma már megmondom neki, hogy holnaptól kezdve 

maga fog hozzá járni. M ár elsején kap egy forin to t.
—  Igen.
Azt hitte, hogy kiszakad a szíve, úgy szétfeszíti a szük kis kabá- 

tot. Olyan nagy ember lett egyszerre be ló le , olyan nagyon nagy, 
kenyérkeresó ember...

3. —  Én nem tudnék tanítani senkit a v ilágon —  mondta a 
lány.

—  Pedig az jó —  mondta M isi lelkesen.
—  Micsoda? Tanítani?
—  Igen..., én azt hiszem, annál nines nagyobb óróm, mint vala- 

kit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétem ény sem.
Elzavarodott ettól, hogy ilyen nagyot mondott, mert még nem 

vo lt hozzászokva, hogy valamiról nyilatkozzék; talán ez vo lt 
az elsó eset é letében, hogy idegen e ló tt k ije len te tt valamit, amit 
igaznak tartott.

(M ó ricz  Zsigm ond: Légy jó  m indha lá lig )
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4. A kormány tegnapi ülésén fó leg be lpo litika i kérdéseket 
vitattak meg. A tanácskozás fô lô ttébb  fontosnak tartotta azt is, ami 
a v ilá go t fogla lkoztatja: a fe lhalm ozott atom fegyverek megsemmi- 
sítése.

coetus (ejtsd: cétus vagy cötus) — régi diákotthonban 6— 10 diák közös 
tanuló- és hálószobája; krajcár — a 19. században használt legkisebb rézpénz

59*. Ajánljatok rövid, találó címet mind a négy szöveghez!

Az elbeszélés

Bizonyára felfigyeltetek már arra, hogy mindenki szereti 
elmondani a vele tôrtént eseményeket, emlékezetes élményeket, 
elolvasott könyvek tartalmát, látott filmeket stb.

Az élmények, események elbeszélése jól fejleszti nyelvi 
kifejezokészségeteket. Az elbeszélés természetesen úgy 
szép és hatásos, ha következetesen mondjuk el, azaz: 
idorendi sorrendben.

A bevezetésben szólunk az elozmények legfontosabb moz- 
zanatairól. A tárgyalásban elbeszéljük magát az eseményt, 
az élményt. A befejezésben lezárjuk mondanivalónkat.

60. Olvassátok el kifejezöen Gárdonyi Géza „Megjárta Jancsi“ címü elbe- 
szélését! Mondjátok meg: mi az elozmény (bevezetés), mi az esemény 
(tárgyalás), s mi a kovetkezmény (befejezés)!

Jancsi kapált az apjával. Nem könnyü do log  a kapálás: Jancsi 
elfáradt.

M eleg volt. A Maros kutya ott feküdt a hüsön, a körtefa alatt. 
Jancsi m egtörölte  a homlokát, és így  szólt:
—  Hej, édesapám, de jo b b  volna, ha kutya volnék!
—  Hát csak légy —  fe le lt az apja — , p róbá ld  meg.
Jancsi letette a kapát. A M arost e lkergette  a körtefa alól, s maga 

feküdt oda. Onnan nézte, hogy az apja hogyan kapál.
Az ido már dé lfe lé  járt. Jancsinak a szeme majd kiesett az 

éhségtól.
V égre nagy nehezen m egérkezik az ebéd. Az apja leteszi 

a kapát, és odaül a fa alá.
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—  Lássuk —  mondja — , mi a leves!
—  Bableves —  mondja órómmel Jancsi.
—  Csitt —  szól rá az apja — , a kutya nem beszélhet.
S enni kezd.
—  Hát én nem kapok? —  kérdi Jancsi.
—  Hol hallottad azt, hogy a kutyának leves jár? M ondtam  már, 

hallgass, mert te beálltá l kutyának: kutyának nines szava.
Hallgatott Jancsi, de szomorúan.
Kóvetkezett a fózelék. Abban vo lt hús is. Az apa megette 

a fózeléket, a húst ¡s. A esontot odadobta Jancsinak.
Akkor már Jancsi sírva fakadt.
—  Nini —  mondja az a p a — , hát mi bajod?
—  Édesapám —  fe le li Jancsi — , nem kívánok tovább kutya 

lenni, mert ha még tovább ¡s kutya vagyok, a tésztából se jut.
így  került ki aztán Jancsi a kutyaságból.

Felfigyeltetek arra, milyen szépen tagolják az elbeszélést a bekezdések? 
Miért találó az elbeszélés címe?
Figyeljétek meg azt is, hogyan élénkíti az író az elbeszélést párbeszédekkel!

61. Irjatok vázlatot az elbeszélés alapján!
Most pedig ki-ki a saját vázlata szerint mondja el az elbeszélést úgy, hogy 
az eredeti tartalmi és nyelvi szépségei megmaradjanak!

62. Idézz emlékezetedbe egy érdekes eseményt, élményt! Mondd el elbeszé
lés formájában!

63*. Irjatok elbeszélést az alábbi képsorról elore ósszeállított vázlat alapján! 
Elbeszéléseteknek adjatok találó címet!
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A leirâs

Ha iskolatârsainknak ûj ismerôsünkrôl beszélünk, elôszôr 
elmondjuk, hogy néz ki, milyen a természete, haja, szeme, 
orra, szâja, milyen tulajdonsâgai vannak. Ha valamilyen ûj 
târgyat kapunk ajândékba, arrôl is elmondjuk, hogy néz ki, 
azaz: l e i r j u k .

A l e i r â s  személyek, élôlények, élettelen târgyak, ter- 
mészeti jelenségek, munkafolyamatok vonâsainak, ismer- 
tetôjegyeinek felsorolâsa, kôzlése.

64. Figyeljétek meg a kisérleti egerekrôl szôlô leirâst!

A kisérleti egerek a kôzônséges hâziegér vâltozatai; alig 
3 dkg-osok. Rendkivül szaporâk, évente akâr 8—10-szer is 
vemhesek, egyszerre 6— 14 fiat is nevelnek, s mâr 6—8 hetes 
korukban képesek szaporodni. Bâr tôbbnyire igen kedves, eleven 
jôszâgok, hâzi kedvencnek nem ajânljuk ôket: betegségeket 
terjeszthetnek, âtnedvesedett almuk egérszagot âraszt.

Patay Laszlo

Ennek,a leirâsnak az a célja, hogy ismeretet kôzôljôn. 
Jellemzô râ a szakmai pontossâg, az egyértelmüség. Az 
ilyen leirâst s z a k m a i  vagy t u d o m â n y o s  leirâsnak 
nevezzük.

Megfigyelhetitek, hogy a leirâsban a térbeli sorrend 
érvényesül. A bevezetô részben a târgy âltalânos képét 
irjuk le. A târgyalâsban a târgy részeit, felépitését, tu- 
lajdonsâgait részletezzük. A befejezésben pedig szôlunk 
a târgy alkalmazâsârôl vagy értékeljük a târgyat.

65. Mondjâtok meg, mi a bevezetés, a târgyalâs és a befejezés a kisérleti 
egerekrôl szôlô tudomânyos leirâsban!

66. Hasonlitsâtok ôssze a sirâlyok szakmai (tudomânyos) és élményszerü 
(szépirodalmi) leirâsât!

A sirâlyok hosszü, hegyes szarnyukkal kitunôen repülnek és 
vitorlaznak. Farkuk vége egyenesen levâgott. Tôbbségük fehér * 
vagy szürke szinü, néhany fajnak a feje fekete vagy barna.

(Ûj M agyar Lexikon)
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LÉGI PECAS

Láttál-e már
repüló  pecást, 

v ízból küszét kikapja 
egy szemvillanást. 

Horgászok kozt ó nekem 
a pecás —  király, 

fehér szélként surranó 
tiszai sirály...

(D onkó László)

küsz — a vízfelszín kózelében mozgó, száraz, szálkás húsú apró édesvízi hal

Elemezzétek a két leírás részekre való tagolását!

67. Gyerekek és felnóttek egyaránt szeretik a találós kérdéseket. A találós 
kérdés alapja a tárgy leírása. Figyeljétek csak meg!

1. Lába nincs,
mégis sebesen fut, 
Szárnya nincs, 
mégis sebesen repül.

(A  szél)

2. Lábam egy van, bordám  tobb  van. 
Helyem itt van, helyem ott van. 
Ñapos idón otthon hálok, 
borús idón utcán járok.

(Esernyó)

Mondjatok ti is találós kérdéseket tárgyleírással!

68. Irodalmi olvasókonyvetekból írjatok példát szépirodalmi személy- 
leírásra!

69. Természetrajz tankónyvetekból írjatok ki példát tudományos leírásra!

70*. Készítsetek élményszerü (saját élményetek) és szakszerú leírást 
kedvenc virágotokról, tárgyatokról vagy háziállatotokról!

A hozzászólás

Elófordul, hogy gyüléseken, megbeszéléseken olyasmit 
hallunk, amiról mi is el akarjuk mondani véleményünket. Az 
is megesik, hogy nem mindennel értünk egyet. Ilyenkor hoz- 
zászólunk.
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A h o z z a s z o l a s  gyuleseken, megbeszeleseken alkal- 
mazott nyelvi kozles, amelyben helyesliink, helyesbitiink 
vagy cafolunk valamit; elmondjuk valamirol a veleme- 
nyiinket.

71. Figyeljetek csak meg a hozzaszolasokat Molnar Ferenc „A  Pal utcai 
fiuk“ cimu ifjusagi regenyeben!

—  Tudom, hogy ehhez nines jogom , mert ez a tabornokto l 
fiig g , de... en ugy tudom , hogy Nemecsek meg m indig  kozlegeny.

—  Igazad van, G e re b —  szolt Boka.—  is  m indjart teszunk 
is rola. Ezennel kinevezem...

De Nemecsek kozbevagott:
—  in  nem akarom, hogy kinevezz... en nem azert tettem... 

en nem azert jottem  ide...
Boka szigorunak akart latszani.
Rakialtott:
—  Nem az a fo, hogy m iert jo tte l ide, hanem az a fo, hogy m ikor 

mar itt vo lta l, mit csinaltal. Ezennel kinevezem Nemecsek Ernot 
kapitannya.

—  i l je n !
Ezt m indenki egyszerre kialtotta.

Ird le Gereb, Nemecsek es Boka hozzaszolasait. Melyikben van allitas, 
erveles, kovetkeztetes?

72. Rogtonozzetek egy megbeszelest ilyen cimmel: „Oszi osztalykirandu- 
las“ . Azt kell eldontenetek, milyen elelmet, felszerelest visztek magatokkal, 
vannak-e az osztalyban olyanok, akik nem vesznek vagy nem vehetnek 
reszt a kirandulason. Valaki vezesse be a megbeszelest, a tobbiek szoljanak 
hozza.

73*. Ird le sajat hozzaszolasodat!

A cikk

Nezzetek meg osztalyotok faliujsagjat! Mirol irtok benne? 
Ismertetesek, tudositasok kaptak benne helyet cikkek forma- 
jaban. De mi a cikk?

A c i k k  olyan rovidebb irott szoveg, amelynek celja a 
tajekoztatas.
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74. Figyeljétek csak!

Az elsó világháborúban fe lderítés cé ljábó l alkalmaztak posta- 
galambokat.

A galambok m ellére fotókam erát erósítettek. A postagalambok 
berepültek az ellenséges vonalak mógé, és ott az ónm ükódó 
fényképezógépek valóban „m adártávla thó l" készítettek fe lvéte- 
leket.

íg y  a fe lderítés jó hasznát vette a postagalamboknak.

(Ü jság nyomán)

Adjatok találó címet a cikknek!
Olvassa el más-más tanuló a bevezetést, a tárgyalást és a befejezést 
kifejezoen!

75. Irjatok tájékoztató jellegü cikket egy osztálykirándulásról! Irásotokat 
tagoljátok világosan!

76*. Irjatok ismerteto jellegü cikket osztályotokról! A bevezetésben mutas- 
sátok be az osztályt! A tárgyalásban írhattok az osztály ósszetételéról, 
tanulmányi elomenetelérol, társadalmi munkátokról, kedvenc tantárgyaitok- 
ról, kózós szórakozásaitokról stb. A befejezésben írhattok céljaitokról.

A cikkhez készítsetek vázlatot!

A társalgás illemtana

A t á r s a l g á s  kotetlen, fesztelen, udvarias beszélgetés 
valakivel.

A társalgásnak ugyanúgy megvannak az illemszabályai, 
mint a viselkedésnek!

Olvassátok el a kóvetkezo szóveget!

„Üljón le“ — mondom angol látogatómnak, s az megkószó- 
ni elózékenységemet. Ha bármilyen magyar látogatómnak 
ugyanezt mondom, megsértódik. Nem ül le. Rám bámul, hogy miért 
gorombáskodom vele. Ez annyi, mintha kirúgnám. Igy csak a 
torvényszéki elnók beszél a vádlottal, vagy a tanár a diákkal, 
aki egy kukkot sem tudott. Mit kell tehát mondanom? Tessék 
helyet foglalni, méltóztassék leülni, parancsoljon, kérem stb.

(Kosztolányi Dezsó: Eros várunk a nyelv)
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A jôl nevelt ember tudja, hogy:
1. ellentmondâsât, tiltakozâsât is tisztelettudôan fejezi ki;
2. szükség esetén illôen bocsânatot kér;
3. minden esetben nyelvi igényességre tôrekszik;
4. târsalgâs kôzben figyelmes, tisztelettudô, udvarias, 

kedves.
77. Magyarâzzâtok meg az alâbbi kôzmondâsok értelmét!

Szép szô nyeri meg a szeretetet.
A jô  szô az e llenséget is k ibékiti.
Néha egy szô egész haborü.

A kôzmondâsok igazsâgât bizonyitsâtok az életbôl vett példâkkal!

78. Osztâlytârsad szép kônyvet kapott ajândékba, szeretnéd kôlcsônkérni. 
Szerinted melyik a legudvariasabb kérés?

1. A dd  ide nekem!
2. Én is el akarom olvasni.
3. Nekem is kell ez.
4. Ha kiolvastad, légy szives, add kôlcsôn a kônyved harom 

napra!

79. Utazol az autôbuszon, véletlenül râlépsz valakinek a lâbâra. Mit 
mondasz ilyenkor?

1. Elnézést kérek, nem akartam.
2. Ne masszon elébem !

80. Hogyan mondod meg, hogy nem értesz egyet, nines igaza

1. édesanyadnak
2. édesapadnak
3. tanitôdnak
4. baratodnak?

81. Éhesen mégy haza az iskolâbôl, szeretnél minél elôbb enni. Mit gon- 
dolsz, melyik kérés okoz édesanyadnak ôrômet, s melyik szomorüsâgot?

1. Kajas vagyok.
2. Enni!
3. M i van enni?
4. Enni akarok.
5. Kérem az ebédet, nagyon megéheztem.
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82. Hogyan kezdenéd el a társalgást vonaton egy olyan emberrel, aki

1. veled egykorú, el van foglalva, újságot olvas;
2. másokkal beszélget, és akivel te is beszélgetni szeretnél

közben;
3. nálad jóval idósebb, és szeretnél valamit m egtudni tóle?

Ird le a társalgást a tetszés szerint kiválasztott egyénnel!

83. Vendégek érkeznek hozzátok. Szüleid még nem jöttek haza a munkából. 
Hogyan kínálod hellyel a vendégeket?

1. Üljenek le!
2. Szüleim sokára jönnek még haza, de azért éppen leülhet- 

nek!
3. Szüleim azonnal megjönnek, tessék helyet fog la ln i!

84. Osztálytársad édesanyja ebéddel kínál. Te nem vagy éhes. Hogyan 
utasítod vissza?

85. Hogyan kínálod hellyel udvariasan a barátodat?

86*. A népmesékben mindig a legkisebb fiú indul útnak utoljára szerencsét 
próbálni. Azért is gyöz, mert ismeri az udvarias társalgás tudnivalóit. Ird 
ki kedvenc mesédbol az udvarias társalgás mondatait!

A szövegröl tanultak összefoglalása

87. Készítsetek leírást iskolátok udvaráról!

88. Keressetek címeket és írjatok vázlatot a következö témák egyikéhez:

Város és falu.
Iskola és munka.
Aktiv hazaszeretet.
A szabadido felhasználása.
M i leszek, ha nagy leszek?
A fizikai és a szellemi munka.

89. Fejtsd ki véleményedet hozzászólás formájában a számodra legérde- 
kesebb munkáról!
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90*. Irjatok vâzlatot, s a vâzlat alapjân rôvid elbeszélést az alâbbi képsorrôl!
Az elbeszéléshez vâlasszatok talâlô cimet!

A MONDAT

A mondât és a szôszerkezet

Elevenitsük fel, mit tanultatok az alsôbb osztâlyokban 
a mondatok tartalmârôl!
91. Holnap kirândulunk.

Mondjâtok ezt a mondatot olyan hanglejtéssel, amely
a) nyugodt hangu kôzlést tartalmaz —
b) tudakozôdâst, érdeklôdést tartalmaz —
c) ôrômôt tartalmaz —
d) felszôlitâst tartalmaz —
e) ôhajt tartalmaz —

A mondatokat irjatok is le!
Milyen tartalmu mondatokat kaptatok? Milyen irâsjelet tettetek a mondât 
végére?

92. Hasonlitsâtok ôssze a mondatpârokat! A felszôlitô mondatokat olvas- 
sâtok el: illedelmesen kérô, keményen felszôlitô és durvân parancsolô 
hanglejtéssel!

1. De jô  lenne egy pohar viz! A d j egy pohar vizet!
2. Barcsak lenne e gy kerékparom! V egyél nekem egy kerék- 

part!

93. Olvassâtok a kôvetkezô verset tôbbféle hanglejtéssel: nyugodt megâl- 
lapitasként, érdeklôdve és boldog ôrômmel!

30



C SATTO G  A  F A G Y

Iff a té!, 
iff a tél. 
Csattog a fagy, 
csikorog.

Kokeménnyé 
derm edtek a 
sárban hagyott 
lábnyom ok! 

(Szalai Borbála)

Milyen írásjelet tennétek és hová a különbözö hanglejtéssel olvasott monda- 
tok után?

94*. Irjatok vázlat segítségével elbeszélést a képsor alapján! Az elbe- 
szélésben legyenek kijelento, kérdo, felkiáltó, óhajtó és felszólító mondatok! 
Az çlbeszélésnek adjatok találó, rövid címet!

Tudjátok a 3. osztályból, hogy két fö mondatrész van: alany 
és állítmány.

31



95. Keressetek meg az alanyt es az âllitmânyt az alâbbi mondatokban 
kerdesek segitsegevel! Az alanyt huzzâtok ala egyszer, az âllitmânyt 
ketszer!

A gyerekek mozognak. Istvân labdazik. Kati ugral. Gabi fut- 
ballozik. M indannyian ügyesek.
P e l d a :  A fiuk jâtszanak.

Mit âllitunk? Azt, hogy jâtszanak. (Allltmâny)
Kik jâtszanak? A fiûk. (Alany)

96. Gondoljatok az ismert mesehösökre! Irjâtok le, kiröl, miröl mit âllita- 
nâtok? Peldâul igy:

Höfeherke szep. Piroska jö. A roka ravasz. Az aranyhalacska 
megszölal.

Folytassâtok tovâbb irâsban! Az alanyt huzzâtok alâ egyszer, az âllitmânyt 
ketszer!
Mondd el egyik kedvenc mesedet!

98*. Irjatok olyan talâlös kerdest, amelyben csak alanyok es âllitmânyok 
vannak!

A mondatnak azokat a reszeit, amelyek az alanyt es az 
âllimânyt bövitik, b ö v i t m e n y e k n e k  nevezzük.

97. Olvassâtok el es fejtsetek meg az alâbbi talâlös 
kerdest! Az öt sorban öt âllitmânyt es öt alanyt 
talâltok. Mondjâtok meg, melyik az âllitmâny, s 
melyik az alany.

Hata bârsony, 
hasa vâszon, 
szeme pilla, 
farka villa, 
fe je bot.

(M i az?)

A mondat bövitö reszei
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A gyerekek kimentek.

Ebben a mondatban két fö mondatrész van: alany és állít- 
mány.

Ha még azt is meg akarjuk mondani, hová mentek ki, mikor 
mentek ki, kivel mentek ki, akkor bóviteni kell az1 állítmányt.

A gyerekek kimentek

az udvarra.— Hová mentek ki? — Az udvarra.

A gyerekek kimentek

délután az udvarra.— Mikor mentek ki? — Délután.
A gyerekek kimentek

délután a tanítónovel az udvarra.— Kivel mentek ki? 
— A tanítónovel.

Mikor? Kivel? Hová?
délután a tanítónovel az udvarra 

Tehát ebben a mondatban a kimentek állítmánynak három 
bovítménye van: délután, a tanítónovel, az udvarra. Grafi- 
kusan ezt a mondatot így ábrázoljuk:

99. Bovítsétek az alábbi mondât állítmányát, hogy azt is megtudjuk: 
hová megy, hogyan megy, kivel megy?

Kati megy.

Irjátok le a kibovített mondatot!
Milyen bovítményei lettek a megy állítmánynak? Abrázoljátok a ki

bovített mondatot grafikusan!
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100. Keressétek meg az alâbbi versrészlet mondataiban az alanyt, az 
âllitmânyt és az âllitmâny bôvitményeit! A bôvitményekhez tegyetek 
kérdéseket!

PORHAVAT ZÜD1T A FERGETEG

Szél szôkik fel hôbuckak 
kôzül,

fe jérô l a sapka 
lerôpül.

Csôrével egy hollô  oda- 
vag,

S reggel sapkat fart a nyirfa- 
ag.

(Sz. Jeszenyin)

Mondjâtok el a versrészletet ugy, hogy elhagyjâtok a bôvitményeket! 
Lâtjâtok, a bôvitmények elhagyâsâval megfosztottuk a versrészletet 
szépségétôl, nem lâtjuk a téli tâjat. Ezért bôvitjük a mondât fô részeit.

101. Nevezzétek meg az alâbbi versrészletekben az âllitmâny bôvitményeit! 
Milyen kérdésre felelnek? Milyen szôelemekkel füztük a szavakat mondatba?

Fôrgeteg züd it vastagon havat a tajra. (Borisz Paszternak) 
Falunknal a Karpatok lagyan elterülnek. (Szalai Borbala)

Àbrâzoljâtok a mondatokat grafikusan!
Mutassâtok meg a térképen, milyen orszâgok területén huzôdik a Kâr- 

pâtok hatalmas hegykoszorûja! Melyik orszâgban jârtâl mâr ezek kôzül?

102*. Bôvitsd az alâbbi mondatok âllitmânyât!

A fiük sielnek.
A lanyok korcsolyaznak.
Csaba tanul.

Az âllitmâny minden egyes bôvitményéhez tegyél kérdést!
Abrâzold a kibôvitett mondatokat grafikusan!

Nemcsak az âllitmânynak, hanem a mâsik fô mondatrésznek, 
az alanynak is lehetnek bôvitményei.

A gyerekek kimentek.
A  mondât alanyât igy bôvitjük:
A vidâm gyerekek kimentek.

VWNWVNWVN V -------------------------------------- .
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Tehát ebben a mondatban a gyerekek alanynak egy bovítmé- 
nye van: yidárn  ̂ Ezt a mondatot grafikusan így ábrázoljuk:

A A
I

Milyen?
103. Hány bovítménye van az alanynak és hány az állítmánynak az alábbi 
mondatban?

Felhók fô lé  nyújtóznak a hatalmas bércek. (Szalai Borbâla)
Egy kényes pálma fényben tetszeleg. (Balla D. Kàroly)

Abrázoljátok a mondatokat grafikusan!

104. Tegyétek szemléletesebbé az alábbi mondatok tartalmát ugy, hogy 
bovítsétek az alanyt és az állítmányt! A kibovitett mondatokat írjátok le!

Esik a hô.
A gyerekek szánkóznak.
Hóvihar dúl.

105*. Abrázoljátok egy bovített mondatot grafikusan!

A mondatok bovítése szószerkezettel
106. Figyeljétek meg, hogyan bovíthetjük az alábbi szószerkezetet. Olvas- 
sátok mindegyik sort helyes hangsúlyozással! A hangsúllyal érzékeltessé- 
tek, hogyan válik fontosabbá éppen az, amivel bovítjük a szerkezetet!

1. Zakatol a gép.
2. A m uhelyben zakatol a gép.
3. A m uhelyben szüntelenül zakatol a gép.
4. A muhelyben szüntelenül zakatol az új gép.

Melyik mondât tartalmazza a legtöbb információt? Irjátok le és ábrá- 
zoljátok grafikusan az 1. és a 4. mondatot!

107. Versenyezzetek, ki tudja tovább bovíteni a mondatot!

1. Az osztály készül.

108*. Bovítsétek az alábbi mondatot!

1. A gyerekek segítenek.
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A legtôbb szôszerkezetet tartalmazô mondatot irjâtok le és âbrâzoljâtok 
grafikusan!

109. Javitsâtok ki az alâbbi szôvegben elôfordulô hibâkat!

Az utôbbi évtizedekben m egüju lt falvaink és varosaink. Üj utcak, 
terek, negyedek épült. A régi hazak épitészeti müemlékként 
tartjuk szamon. O rülnénk, ha az üj haz valtozatosabb lennének 
épitészeti szem pontbôl.

Rajzoljâtok le falutok, vârosotok egy régi és egy uj lakôhâzât!

110. Megtôrténik, hogy olyan szavakat târsitunk egy szôszerkezetbe, 
amelyek nyelvtanilag ugyan hibâtlanok, de jelentésüknél fogva nem kap- 
csolhatôk egymâshoz. Nézzük csak, miért tartjâtok hibâsnak ezeket a szô- 
szerkezeteket!

gyenge gyümôlcs gyatra viselkedés
selejtes fagy udvariatlan motor

Ti hogyan târsitanâtok egymâssal szôszerkezetbe ugyanezeket a szavakat?

111*. Javitsâtok ki az alâbbi szôveg szôszerkezetbeli hibâit!

Gabi és Szergej unokatestvér. Csak levé lbô l ismeri egymast. 
Szergej ugyanis V lagyivosztokban született. Érdesapja katonaként 
került oda, s ott is maradt. Ü jévre Szergej és szülei m eglatogatja 
a Karpataljën élô nagyszülôkhôz. Nem csoda, hogy Gabi varja 
a vakacioba. Sokat fognak egymast jatszani, beszélgetni.

A halmozott mondatrészek fogalma

Mondanivalônk kiegészitése, nyomôsitâsa, fokozâsa céljâbôl 
mondatainkban tôbb alany, âllitmâny és bôvitmény is elô- 
f ordulhat. P é 1 d a u 1 :

A korcsolyapâlyân gyerekek, felnôttek, fiûk meg lânyok 
együtt korcsolyâztak.

K ik  k o r c s o l y â z t a k ? — gyerekek, felnôttek, fiük, 
lânyok.

Télen a gyerekek sielnek,- szânkôznak, korcsolyâznak és 
hôgolyôznak.
M i t  â l l i t u n k ?  — sielnek, szânkôznak, korcsolyâznak, 

hôgolyôznak
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A táskámba füzeteket, könyveket, tollat, ceruzát s vonalzót 
raktam be. ~ :

—V

Mi t  r a k t a m  be? — füzeteket, könyveket, tollat, ceru
zát, vonalzót

Ha egy mondatban több alany, állítmány vagy bovítmény 
van, h a l m o z á s r ó l  beszélünk. Az ilyen mondatrészeket 
pedig h a l mo z o t t  mo nda  t r észeknek nevezzük.
A mondatrészek halmozását beszédben szünettel érzékel- 
tetjük, írásban pedig vesszöt teszünk kôzéjük. Az és, s, meg 
szavak elé a mondatrészek halmozásakor nem teszünk 
vesszöt.

112. Mondjátok meg, milyen mondatrészeket halmoztunk az alábbi monda- 
tokban! Kérdezzetek a halmozott mondatrészekre!

A jó  gyerek udvarias, tiszte le ttudó és szorgalmas. Rendben 
tartja kónyveit, füzeteit, ruháit. O tthon bevásárol, takarít meg 
a kistestvérére is vigyáz. Az iskolában figyelm es, szófogadó, 
fegyelm ezett.

Irjátok le a szöveget, s húzzátok alá a halmozott mondatrészeket!

113. Mondd meg, melyik mondatban halmoztuk a fo mondatrészeket, 
s melyikben a bovítményeket! Olvasáskor a halmozást érzékeltessétek 
szünetekkel!

Területünk soknemzetiségü. Ukránok, oroszok, magyarok, 
szlovákok és más nemzetiségúek barátságban, egyetértésben, 
megbecsülésben élnek itt. Nem csoda, hogy az emberek több  
nyelven beszélnek. A mi családunkban is beszélünk magyarul, 
oroszul, ukránul. Könyvespolcainkon is magyar, orosz, ukrán 
könyvek sorakoznak egymás m ellett. Petöfi, Puskin, Sevcsénko 
verseit egyform án szeretem.

A mondatrészek halmozásával néha az a célunk, hogy 
ellentétbe foglaljunk, szembeállítsunk. P é 1 d á u 1:

Kicsi a bors, de etós.
Értelmezzétek a kozmondást!

Máskor választási lehetoséget adunk a halmozással. P é 1 - 
d á u 1:
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Dupla vagy semmi!
Értelmezzétek a mondâst!

A halmozâssal kiegészithetjük mondanivalônkat. P é 1 -
d â u 1:

A friss levegön jôlesett a jâték, a szaladgâlâs, a mozgâs.

A halmozott mondatrészek közötti viszony lehet e l l e n 
t ê t e  s, v â l a s z t ô  és k a p c s o l a t o s .
Az ellentétes és a vâlasztô viszonyt a halmozott mondat- 
részeknél beszédben nagyobb szünettel érzékeltetjük.

114. Milyen célbôl halmozza a mondatrészeket az alâbbi lelrâs?

A piros termésu galagonyäböl nalunk két faj él: az egymagvü, 
egybibés galagonya és a kétbibés, altalaban kétmagvü cseregala- 
gonya. Erdokben, erdok szélén, utak mentén, legelökön, m inde- 
nütt m egtalaljuk oket.

(D ebreczy-B irö )

bibe — nôvények maghâzân a virâgport felfogô képzodmény 

Milyen leirâs ez: élményszerü vagy tudomânyos?

115. A költök es az irok müveszi celbol gyakran halmoznak mondat- 
reszeket. Mondjâtok meg, hogyan ertelmezitek ti a halmozâst Illyes Gyula 
Hidon cimü versenek itt következö reszleteben?

Nagy vız fö lö tt haladok,
Nem folyam ot lâtok: 
m illiö  kis patakot, 
csermelyt, sedef, ârkot.

sed — kisebb er

Nezzetek meg a patak, a csermely es a sed szo jelenteset a Magyar ertel- 
mezö keziszötârban!
Te milyen folyökat ismersz?

116. Olvasokönyvedben keress 3 peldât halmozott mondatreszekkel! Min- 
degyik peldânâl ird le a zalmozâs celjât!

117*. Keszitsetek leirâst a következö kepröl! Leirâsotokban alkalmazzatok 
halmozott mondatreszeket!
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Mit csinál? Mit cselekszik? — Ige 

Ki? Mi? — Fonév 

Milyen? — Melléknév

118. A kép alapjàn irjatok a feltett kérdésekre felelo szavakat!

— Hogyan nevezzük a nyelvtanban a cselekvést, tôrténést, 
létezést jelentô szôfajt?

A SZOFAJOK
A szófajokról tanultak ismétlése

Emlékezzetek vissza a harmadik osztàlyban tanultakra! 
Nézzétek meg jól ezt a képet!
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— Melyik az a szófaj, amely élolények, élettelen tárgyak, 
gondolati dolgok neve?

— Hogyan nevezzük a nyelvtanban azt a szófajt, amely 
az élolények, élettelen dolgok milyenségét, tulajdonságát
fejezi ki?

— Hogy nevezzük ezeket a szófajokat orosz nyelven?
119*. Irjátok ki az. alábbi szövegböl külön-külön sorba az igéket, a föne- 
veket és a mellékneveket!

Kijev Ukrajna fovárosa. A Dnyeper jo bb  és bal partján fekszik. 
Lakossága több  mint 1 m illió. M ár a 9— 12. században tontos keres- 
kedelm i központ volt. Ma po litika i, ipari és kulturális központ.

P é 1 d a:
Igék: fékszik ...
Fönevek: Kijev ...
Melléknevek: jobb.

A Z  IGE

Az ige jelentése és mondatbeli szerepe

Az ige szófaja szerint c s e l e k v é s t ,  t o r t é n é s t ,  lé-  
t e z é s t jelento szó.

Figyeljétek a képet!

Mit cselekszik a kislány? — Sir. 
Mi torténik a vázával? — Eltörik. 
A vázában virág van.
Mit állítunk a mondatban? Van.

Mondatbeli szerepe szerint az ig e  m in  d ig  al l í  t- 
mány .
A volt, van, lesz, nines, .él stb. igék azt a jelentést fejezik 
ki, hogy valaki l é t e z i k ,  e l ö f o r d u l .  Ezek tehát 
l é t e z é s t  kifejezö igék.

40



120. Keressetek ki az igeket az alabbi szovegbol! Mondjatok meg, melyik 
fejez ki cselekvest, melyik tortenest es melyik letezest? Irjatok ki az igeket!

Am ikor meg nem vo lt ebresztoora, a falusi ember a kakas 
kukorekolasara ebredt. A kakas szavara m egelenkult a falu. M egkez- 
dodo tt a kora regge lto l keso estig tarto munka.

A gazda m egetette, megitatta a haziallatokat. A gazdasszony 
megfejte a tehenet, majd elszurte a te jet. Ezutan magot szort az 
aprojoszag ele. A lig  vegzett ezzel a munkaval, mar hallatszott, 
hogy a csordas nagyokat csattogtat az ostoraval. Ezzel je lezte, 
hogy hajtja a tehencsordat a legelore. .A falusi ember csak akkor 
torodhetett magaval, amikor mar gondoskodott a jarojoszagrol 
es a barom firol.

121. Versenyezzetek! Ki tud tobb letezest, tortenest, cselekvest kifejezo 
iget gyiijteni 3 perc alatt!.

122. Mondjatok cselekvest, tortenest, letezest kifejezo igeket a kep alapjan! 
A mondott igeket kiilon-kiilon sorba csoportositva irjatok be a fiizetbe!

123*. A fiizetbe irt igek felhasznalasaval irjatok fel oldal terjedelmii 
elbeszelest a kep alapjan! Minden mondatban huzzatok ala az allitmanyt 
ketszer, az alanyt egyszer!
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A rokon értelmü igék

Beszédünkben és írásunkban egyaránt arra törekszünk, 
hogy mondanivalónkat világosan, pontosan, változatosan fe- 
jezzük ki. Akinek gazdag a szókincse, az például a megy 
igét még sok más hasonló jelentésü szóval tudja helyettesíteni: 
libeg, somfordál, vánszorog, totyog, sétál, takarodik...

A hasonló jelentésü igéket r o k o n  é r t e l m ü  igéknek 
nevezzük.
A rokon értelmü igék közül mindig a mondanivalónknak 
leginkább megfelelöt választjuk.

124. Rakjatok rendet az alábbi mondatokban! Mindegyik igét tegyétek 
a saját helyére! Irjátok át helyesen a szöveget!

Falun még most is szokás, hogy vasárnap délután az idósebbek 
kiülnek a kapuba nézelódni. F igyelik, hogyan totyognak a csinos 
kislányok. Az árokparton libegnek a kacsák. A macska ilyenkor 
a kamra telé ugrik, finomságokat szimatolva. A kutya azonban 
utána somfordál, v igyáz a rendre.

125. Gyújtsetek irásban rokon értelmü igéket a megy igéhez és irjátok 
le!
Most végezzétek el ugyanezt a gyüjtést a megy orosz megfelelojéhez, 
természetesen orosz szavakkal!

A szókincsed azon a nyelven gazdagabb, amelyiken több rokon értelmü 
igét sikerült összegyüjtened.

126*. Gyújtsetek irásban rokon értelmü szavakat a néz igéhez! Végezzétek 
el ugyanezt a gyüjtést az ige orosz megfelelojéhez! Végül a magyar és 
az orosz szavakból alkossatok párokat! Három szópárt foglaljatok mon- 
datba!

127. Miért nem tetszik nektek az alábbi szöveg?

Reggel óta esik az eso. Amikor elindultam, még csak kicsit 
esett, ezért nem vettern magamhoz esernyöt. Alig értem el 
a sarokig, már jobban esett. Az iskola kôzelében mar nagyon 
esett. Nem csoda, hogy börig áztam.

Ugye, elég gyakran hallunk ehhez hasonló szegényes szó- 
kincsü elbeszéléseket? Szegényes a szókincs akkor, ha ugyanaz 
a szó gyakran ismétlodik. Példánkban az esik, esett valí arra,
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hogy a beszélonek bizony szükös a szókincse, nem tanulta meg 
a rokon értelmü igék használatát. Az esövel összekapcsolhato 
igék közül válogathatott volna ilyeneket: eşik, szemetel, csöpö- 
rög, csurog, szakad, ömlik, zuhog stb. Elbeszélése így pontos, 
szép és élvezetes lett volna.

Törekedjetek ar ra, hogy beszédetekben, írásotokban a rokon 
értelmü igék közül mindig a mondanivalótoknak leginkább 
megfelelöt használjátok! Válogassatok az anyanyelv gaz- 
dag szókészletébol!

128. Tegyétek változatosabbá a fenti szegényes szókincsü szöveget!

129. A következö mondatokban túlságosan gyakran fordul elö a néz ige. 
Tedd változatosabbá, színesebbé a szöveget úgy, hogy megfelelo rokon 
értelmü szavakat használj a néz ige helyett.

Édesanyám hosszasan nézte a tavalyi cipom et. Akárhogyan is 
nézte, csak kicsi vo lt az már. El is döntötte, nem várunk tovább, 
nézünk újat az üzletben. A cipóboltban sokáig nézelódtünk. Végul 
csak kinéztük a m egfelelöt. O tthon megnézték rajtam, m indenkinek 
tetszett.

Irjátok le a kijavított változatot!

130. Az alábbi szövegben a megy ige rokon értelmü szavai közül a játéko- 
sabb, tréfásabb hangulatúakat használjuk. Mondjátok meg, ki kinek mond- 
hatta el így az eseményt?

Cammogok reggel az ¡skolába. Az útkeresztezodésnél a lámpák 
sárgán villognak. Az idösebbek csak nehezen tudnak átkecmeregni 
az úton. A nagy ügetésben senki sem figye l rájuk. M egszólal 
bennem az udvarias fiú, segítek egy öreg néninek á ttipegni az 
úton. Úgy vonulok tovább az iskola irányába, m int aki e lvégezte 
napi elsö számú jó cselekedetét.

131*. I r d á t a gyakorlat szôvegét úgy, hogy a megy ige rokon értelmü 
szavai közül a komoly hangulatúakat használd, mintha az osztályfo- 
nöködnek mondanád el az eseményt!

132. Az alábbi szöveg is kicsi szókincsrol tanúskodik. Tedd változatosabbá 
a mond ige rokon értelmü szavaival!

Tegnap este sokáig néztem a te lev íz ió t. M ondták is a szüleim, 
hogy reggel elalszom az iskolát. A kistestvérem is mondta, feküdjek
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le. Én azt mondtam neki, a kicsik ne szóljanak a nagyok dolgába. 
Erre azt mondta, ne mondjam m indig ugyanazt a szôveget.

133. Olvasás közben figyeljétek meg azt is, hogyan fejezik ki magukat 
az írók és a költök! Nézzétek csak, milyen pontosan és igényesen hasznàlja 
Molnàr Ferenc „A  Pál utcai fiúk“ címü ifjúsági regényében a megy és a fut 
ige rokon értelmü szavait!

Egy öregasszony baktatott arrafelé.
Nemecsek száguldott, mint a szélvész.
M ikor az utolsó farakás m ellett rohant el...
... A kis szoke elrobogott a kozgyulés m ellett...
... szaladt, hogy Bokát a lakásán keresse föl...
... kiosonhasson az utcára..., bekanyarodott a sarkon.
Befordultak a Pal utcába.
... sietve haladt keresztül a hídon...
Sietett, aztán rohanvást futott a kapu telé. Menekült innen.

Magyarázzátok meg az aláhúzott igék jelentésárnyalatait! Irjátok le ezeket 
az igéket!

134*. Gyüjtsetek rokon értelmü szavakat a beszél igéhez! Az összegyüjtött 
szavaknak keressétek meg orosz megfelelöjüket!

Az ellentétes értelmü igék

Az igék között vannak olyan szavak is, amelyek jelentése 
szembeállítható. P é l d á u l :  jön — felénk, a beszélo felé
közeledik; megy — tölünk, a beszélotol más irányba halad.

Az egymással szembeállítható jelentésü igéket e l l e n 
t é t e s  é r t e l m ü  igéknek nevezzük. Ilyenek : hoz —
visz, tol — húz, nyit — zár, él — hal.

135. Figyeljétek meg, milyen hatásosan fejezi ki Vörösmarty Mihály Szózat 
címü versében a hazához való feltétlen hüséget az ellentétes jelentésü 
igékkel!
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Häny iget talaltatok az idezetben? Allitsätok szembe az ellentetes ertelmü 
igeket!

136. Az ellentetes ertelmü igek szöläsainkban, közmondasainkban is 
gyakran szerepelnek. Magyaräzzätok meg, mit jelentenek!

Aki keres, taläl.
Ki hamar sir, hamar nevet.
Se nem nyer, se nem veszt, aki nem jatszik.
Aki megy, az halad, aki all, az marad.
Azzal kel, azzal fekszik.
Aki nagyot esik, nehezen kel fei.
Am int vettern, ügy adom.

Irjätok le a fenti közmondäsokat, s hüzzätok ala ketszer az ellentetes 
ertelmü igeket!
Melyik fordithatö le orosz nyelvre szö szerint?

137. A talalös kerdesek kifejezö erteket is növeli az ellentetes ertelmü 
szavak hasznalata. Figyeljetek c

Nincsen hangom, 
de van penzem, 

tiszta vizben 
vigan elek.

Mit fejeznek ki a talalös kerde 
letezest?

138*. Irjatok ket olyan talalös kerdest, amelyben ellentetes ertelmü igek
szerepelnek!

Az egyenes es ätvitt ertelemben hasznalt igek

A szavak jelenteset pontosan keil ismernünk ahhoz, hogy 
beszedünk es irasunk erthetö legyen. Szavaink legnagyobb
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részének egynél több jelentése van. Például: áll a gyerek; 
a tanuló nyelvtanból ötösre áll. Elsó példánkban az áll igét 
egyenes értelemben használtuk: lábára nehezedve egy helyben 
marad. Második példánkban már átvitt értelemben használatos 
az áll ige: fog kapni; a tanuló nyelvtanból ötöst fog kapni.

A nyelvet éppen az teszi hajlékonnyá, változatossá, hogy 
a szavak nagy része egyenes és átvitt értelemben is használatos. 
A szavak egyenes és átvitt értelme az alapja a nyelvi humornak, 
a tréfás találós kérdéseknek is.
139. Olvassátck el az alábbi viccet! Mondjátok meg, melyik az az ige, 
amelyiknek az egyenes és átvitt értelme szolgál a humor forrásául!

Két anyagbeszerzo ta lálkozik.
—  Szervusz. Hol voltá l, hogy olyan sokáig nem láttalak?
—  Elcsúsztam valamin, és hat hónapig m ozdulni sem bírtam.
—  És m ondd, m elyik paragrafuson csúsztál el?

140. Ha valaki hamisan énekel, vagy ok nélkül hangosan sír, azt mondják: 

Bog a szamár, eso lesz.

141. Mit jelent a bog ige egyenes és átvitt értelemben? Mondjátok még 
ehhez hasonló igéket! Magyarázzátok meg egyenes és átvitt értelmü 
jelentésüket!

142. Az alábbi szövegben keressetek egy olyan igét, amelyiknek meg 
tudjátok magyarázni egyenes és átvitt értelmét!

KENGURU

Kivételesen erszényt kaptam, a saját böröm böl, tartos, finom 
kengurubörbö l, akkorát, hogy abba osszehordhatnám a világ 
m inden pénzét, s az állatok uzsorása lehetnék. Én azonban ebbe 
az eleven erszénybe inkább fiaimat helyezem. Ezek is kamatoznak. 
Fiaimtól unokák születnek, azoktól ükunokák. Példámmal leckét 
adok tinektek, hogy nincs nagyobb kincs a gyerm eknél.

(Kosztolányi Dezso nyomán)

Ti hogy értitek ezt: nincs nagyobb kincs a gyermeknél? Irjátok le a 
szöveget!
Mondjátok meg, melyik ige fejez ki a szövegben cselekvést, torténést és 
létezést?
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143*. Irjatok olyan találós kérdést vagy viccet, amelyikben a humor forrása 
az ige egyenes és átvitt értelme!

Az igekötös igék

Figyeljétek meg a beszél ige jelentését az alábbi szövegben! 
Barátaimmal megbeszéltük, hogy vasárnap kirándulni 

megyünk. Rábeszéltem az ocsémet, jöjjön ö is velünk. Szüleink 
azonban lebeszélték öt. öcsi nem beszélt közbe. Megígértem 
neki, hogy elbeszélem az eseményeket.

Amint látjátok, attól függöen, hogy milyen szó járult 
a beszél igéhez, megváltozott a jelentése:

meg beszél — megtárgyal
r ábeszél — rábír
1 ebeszél — szándékától eltérít
közbebeszél — szavába vág 
el beszél — elmond

144. Hányféle igekötöt tudnátok tenni a néz igéhez? Magyarázzátok meg 
mindegyiknek a jelentését!

145. Versenyezzetek, ki tud több igekötös igét alkotni az ad szóból! 
Mindegyik szót foglaljátok inondatba írásban!-

İ
146. Irjátok ki az alábbi játékos hangulatú versböl az igekötös és az 
ellentétes értelmü igéket!

NE HIDD EL

Olyan rov id lá tó  lettem a nyáron, 
ha elvesztem szemüvegem, 
addig  meg sem kereshetem, 
míg meg nem találom.

(Frideczky Frigyes)

147*. Az alábbi igékhez tegyetek igekötöket! Az igéket fordítsátok le 
oroszra!

lát, rajzol, olvas, hoz, épít, gyúl

Pé ld a :  lát, meglát —
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A cselekvo szemelye es szama

Az ige alakja sok mindent elarul az igerol. Figyeljiik csak! 
olvasunk, olvasnak
Mindket szoban ket-ket szoelem van: szoto es rag; olvas — 
jelentese szerint cselekvo ige. Az -unk rag elarulja, hogy 
a cselekvest tobb szemely vegzi (mi), a -nak szemelyragbol 
is tudjuk, hogy a cselekvest tobb szemely vegzi (ok). Sot 
meg azt is megtudjuk, mikor vegzik a szemelyek a cselekvest: 
a beszelgetessel egyidoben, akkor, amikor szo van a cselekvesrol.

Az igealak tehat elarulja, hogy egy vagy tobb szemely 
vegzi a cselekvest. Ezert beszeliink az igevel kapcsolatban 
egyes es tobbes szamrol. Egyes szamban is, tobbes szamban 
is az igenek harom-harom szemelye van. Nezziik csak!

Az igetohoz jarulo ragok megmutatjak ki cselekszik.
Az en, te, 6, mi, ti, ok szavakat a magyarban csak akkor 
hasznaljuk, ha ki akarjuk emelni a cselekvo szemelyt.

148. Rendezd az alabbi igeket a cselekvo szama es szemelye szerint!

Egyes szam

Folytassatok az osszekote6t a fiizetetekben!

Tobbes szam

olvastok mi imak 
olvasunk ti irunk 
olvasnak ok irtok

Egyes szam: Tobbes szam:
1. szemely (en) ...
2. szemely (te) ....
3. szemely (6) ....

1. szemely (mi) ...
2. %szemely (ti) ....
3. szemely (ok) ....
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A magyar nyelvben a kôszônési formâk eléggé bonyolultak. Mondjâtok 
meg, hogyan kôszôntôk tanitôtoknak, szüleiteknek, barâtaitoknak, kôzeli és 
tâvoli ismerôseiteknek magyarul és oroszul! A magyar — orosz kôszônési 
formâkat (ahol lehet) âllitsâtok pârba!

149. Olvassâtok el kifejezôen Rimma Kazakova orosz kôltô Büvôlés cimü 
versének alâbbi részletét!

G yerekeket ne kü ldjetek a frontra,
Van a fô ldôn ôrôk emlék, de mennyi!
Valaki vétkét, fennen hivalkodva 
Ne p rôba lja tok meg mâsokra kenni.

Keressétek és irjâtok ki a tôbbes szâm 2. személyü igéket!

150*. Irjâtok le kedvenc süteményetek receptjét tôbbes szâm elsô sze- 
mélyben!

A cselekvés ideje 
Az igeidok

Az idóben tájékozódni nem mindig kónnyü. Kisgyerek 
szájából szoktunk ilyeneket hallani:

Holnap sétáltam. Tegnap is fogok menni veled.
Amikor a kisgyermek megtanulja érzékelni az idot, a tegnap, 

ma, holnap kózotti külónbséget az igealakokkal is pontosan 
ki tudja fejezni:

ma, a beszéléssel egyidóben (jelen ido), 
tegnap, a beszélést megelozben (múlt ido), 
holnap, a beszélést kóvetóen (jóvó ido).

151. Az alábbi szóvegben hibás idohasználattal találkoztok. Javítsátok 
ki az igealakokat úgy, hogy azok megfeleljenek a cselekvés idejének! 
A kijavított szoveget írjátok le!

A té li szünetet nagyszüleimnél tó ltóm . íg y  dóntó tt holnap 
a családi tanács. Én már most tervezgettem , mivel foglalkozom  
a fagas udvaron. Tegnap el is megyek a müszaki boltba, veszek 
egy barkácskészletet, hogy minden munkához m egfeleló szer- 
számom legyen.

152. Olvassátok el az alábbi szoveget! Utána minden mondatból írjátok ki 
az igét, s határozzátok meg: milyen idot fejez ki az igealak, milyen számú 
és személyü az igealak!
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HOGYAN MÉRJÜK AZ IDÔT?

Manapsag ôraval mérjük az idô  mülasat. Az ôra azonban csak 
par szazados mültra tek in t vissza. Paraszti haztartasokban csak 
a mült szazadban te rje d t el a faliôra.

A nap kezdetét a napkelte je lezte. Nappai a nap jarasabôl, 
az arnyék hosszabôl tudtak, hol jar az idô. Az embereknek az 
égitestek jarasa segitett e ligazodni az idôben.

A régi pasztornépek a hold fényvaltozasait figye lték meg: 
holdnaptarakat készitettek, m elyeket a hold latin nevébôl (Luna) 
lunaris naptaraknak nevezünk. Egy holdhônap a két ü jhold kôzôtti 
29 és fél nap és 40 perc volt.

A holdnaptarakat tôbb  keleti nép maig m egôrizte: példagl 
az arabok, a vietnamiak. Hônapjaink is a régi holdnaptarak 
maradvanyai.

P é l d a :  mérjük — jelen idô, tôbbes szâm, 3. személy

153*. Elemezd az alâbbi versrészlet igéit a fent megadott minta szerint! 
Hâny igekôtôs ige van a versben?

BRUMMOGO

A verebek kinn a deres 
tetôkôn dideregnek, 
a medvék most fônn a havas 
hegyek kôzt m elegednek.

Verébnek lenni odakint 
szinte mar lehetetlen, 
s hiaba vagyok idebent, 
elm edvésült a kedvem.

Brummogok, fô l-le  ballagok, 
majd le-fôl s üjra vissza, 
amig engedi léptem et 
a szoba széle-hossza.

Szanom a fazô madarat, 
s nem irigylem  a medvét, 
legszivesebben, ha lehet, 
most egyikük se lennék.

(Kanyédi Séndor)

1. A jelen idô

A j e l e n  i d ô  azt fejezi ki, hogy a cselekvés most tôrténik, 
akkor, amikor beszélünk rôla.

154. Hogy an értelmezitek a most szôt a kôvetkezô mondatokban?
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Most irok.
Most jöttem ide.
Most negyedik osztalyos vagyok.
Most szabadon es bekeben eliink.
Most hidegek az ejszakak.
„E nehdny sorral erd be most, öcsem“

(Petöfi Sändor)

Amint lätjätok, a most szöt tag ertelemben hasznäljuk: ebben a pereben, 
jelenleg, napjainkban, ebben az evszakban, egyelöre.

155. Irjatok ki a jelen idejü igeket Petöfi Sandor „Istvän öcsemhez“ 
cimü versenek itt következö reszleteböl!

Hat hogymint vagytok otthon, Pistikäm? 
Gondoltok-e ügy neha-neha räm?
Mondjätok-e ha estebed utan 
Beszelgetestek meghitt es vidam,
Mondjätok-e az est öräinäl:
Hat a mi Sändorunk most mit csinäl?

Mi a különbseg a mondjätok ige iräsa es kiejtese között?

Ha d, t, n vegü igetö utän j massalhangzöval kezdödö rag 
következik, gy, ty, ny mässalhangzöt ejtünk.

Irjuk: Ejtjük:

mondja monygya
lat)a lättya
fonja fonnya

156*. Javitsd ki a helyesiräsi hibäkat az aläbbi szövegben!

Szännyuk-bännyuk, amit tettünk. Tuggyuk, segiteni ke lle tt 
volna az iskolaudvar csinositäsäban, nem pedig  szaladgälni. 
Belättyuk hibänkat.

Elemezd a szöveg ig e it!

2. A mült idö

A mü l t  i d ö  azt fejezi ki, hogy a cselekves a beszelest 
megelözöen ment vegbe.
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157. Nevezzétek meg az alâbbi szôveg mült idejü igéit!

Szamtalan kônyvet irtak arrôl, hogyan fedezte fol Kolum- 
busz, a jeles tengerész, Am erikat. A tôrténelem  az utôdok 
szamara m egôrizte a nagy fô ldra jz i felfedezés részletes le ira- 
sat. Maganak Kolumbusznak a fe ljegyzései is megmaradtak 
hajôütjarôl, s arrôl, hogyan p illantottak meg a matrôzok a rég vârt 
fô ldet.

Elevenltsétek fel, mit tanultatok 3. osztâlyban a mûlt idô jelérôl! 
Lexikonokban nézzetek utâna, mikor és hogyan fedezte fel Kolumbusz 
Amerikat!

V

158. Magyarâzzâtok meg az itt kôvetkezô szôveg mûlt idejü igéinek 
helyesirâsât!

Régen a nagyapàk szivesen beszélfek szülôfôldjük tô rté - 
netérôl. ig y  a gyerekek hamar megtanultak, honnan ered a falu 
neve, mi tô rtén t a régi idôkben. A varos, a falu nevezetes 
he lye irô l, épü le te irô l, a hatar érdekességeirôl szôlô tôrténe- 
tekef helyi mondaknak nevezzük.

Irjâtok le a szôveget, a mûlt idejü igéket hûzzàtok alâ!

159*. Kérdezzétek meg szüleiteket, nagyszüleiteket, idôsebb ismerôseiteket, 
tudnak-e valamilyen tôrténetet, nevezetesebb esetet szülôfôldetekrôl? Bizo- 
nyâra tôbb helyi monda fog ôsszegyülni. Az igy ôsszegyüjtott mondâkat 
irjâtok le mûlt idôben (ki-ki a sajâtjât) egy albumba, s ôrizzétek az iskola 
kônyvtârâban!
A mondaknak adjatok cimet, irjâtok be: kitôl hallottâtok, ki jegyezte 
le a mondât a kôzôs albumba!

3. A jövo idö
A j ö v ö  i d ö  azt fejezi ki, hogy a cselekves a beszelest 
követöen fog vegbemenni.

160. Figyeljetek meg, milyen igealakokkal fejezzük ki a jövöben bekö- 
vetkezö cselekvest!

M âr most, telen tervezem, mivel fogom  tö lfen i a nyarat. 
A nagy vakâciö egy reszet termeszetesen itfhon töltöm . Segi- 
teni fogok a haz körüli munkâban. Fürödni fogok sokat a 
fo lyon. Napozni fogok, mert napozaskor a börben D-vitamin
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keletkezik, ami a csontok fejlôdéséhez szükséges. Kiegészitem 
a lepkegyüjtem ényem et, remélem, üjakat is fogok az üj hâlom- 
mal.

Mondjâtok meg, melyik mondatban szerepel a fo g  ônâllô igeként!

Amint lâtjâtok, jôvô idôt kifejezhetünk jelen idejü igeala- 
kokkal (tôltôm), jôvô idejü igealakkal (igetô-\-ni fog: 
fürôdni fogok; és ûgy is, hogy az igéhez hozzâtesszük 
a majd szôt (napozok majd).

161. Pôtoljâtok a hiânyzô igealakokat! Az igeidôk kifejezô eszkôzeit huzzâ- 
tok alâ!

Jelen idô Mült idô Jôvô idô
jatszom — —

— vallaltak —
csôpôg — —

— — jarni fogunk
— — kopogni fogtok

vagtok — —

Hatârozzâtok meg szôbelileg a cselekvô szâmât és személyét!

162*. Irjâtok ât az alâbbi szôveget mûlt idôben, mintha visszaemlé- 
kezés lenne!

Nagymama sokat mesél nekem a régi v ilagrô l. Elmondja 
gyermekkora eseményeit, s én ügy hallgatom, mint egy mesét. 
Szeretem a régi szokasokrôl szôlô elbeszéléseket. Sokat tudok 
meg elôdeim  nehéz életérôl, a ma mar e lfe le jte tt ôsszejôvetelekrôl: 
lekvarfôzésrôl, to llfosztasrôl, tengerihantasrôl.

Kérdezd meg nagyszü le id tô l, hogy za jlo tt régen a lekvarfôzés!

Az ige hasznâlata elbeszélô és leirô szôvegekben
163. Szâmoljâtok meg, hâny ige van az alâbbi elbeszélô, s hâny a leirô 
szôvegben!

Egy hét mûlva mar jobban volt, tel is kelt, de maga is nevetett 
egy kicsit rajta, e lfe le jte tt jarni, csak ügy szédelgett, mint az 
ôszi légy.

—  M ikor megyünk a kollégium ba...—  kérdezte egy este a 
batyja varatlanul —  ôrara?— tette hozza szeliden.
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Misi lesütötte a szemet, igen halkan mondta:
—  Soha.
Soka hallgattak. A tuz v ilag ito tt, s kint a kis gözös tutult.
—  Akkor mi lesz belöled? —  kerdezte a batyja-egeszen halkan. 
M isi sokaig hallgatott, nem merte kimondani, ami a sziven volt,

csak lesütötte a fejet.
—  Hat mi akarsz lenni, edes kisfiam? —  kerdezte a bâtyja üjra. 
M isi h irtelen azt mondta:
—  Az emberiseg tanitöja.
Üjra hallgattak soka.
—  Tanitö: tanulas nelkül meg senki sem lett!... —  szölt a batyja. 
M isi e lszegyellte  magat, hiszen akar ö tanulni, nem is tanuini:

tudn i!... Tudni akar ö: m indent, amit ember tud, s megremült, 
hogy most elârulja magat, a titkot, amit senki se tud, meg ö mağa 
sem akar önmaga elött sem tisztazni... amit senkinek se tudna meg- 
mondani, csak az edesanyjanak, hogy: „kö ltö "...

(M öricz  Zsigm ond: Legy jö  m indha lâ lig ) 

* * *)
Az ero'ök legnagyobb vadon elö âllata a szarvas. A szarvas 

kb. 2 m hosszü, mâsfel meter magas. Kerödzö, teste nyülânk, 
farka rövid . Lagy szârü növenyekkel, fiatal fâkkal, cserjek 
hajtâsaival, levele ive l tâp lâ lkozik. Hüsa es bore miatt vada- 
szati szempontböl ertekes allat. A szarvas vedett allat.

(Üj M agyar Lexikon)

164. Mondjâtok meg a szövegben talâlhatö igek alapjân, hogy elbeszelessel, 
vagy leirâssal van-e dolgotok? Elemezzetek az igeket!

Jancsi azon ejjel keveset aludt. Sohasem jârt Budan. Csak 
a mesekböl hallotta, hogy ott lakik a kiraly. Nemelyik meşe arröl 
is szölt, hogy a parasztfiü hogyan baratkozik össze a kiralykisasz- 
szonnyal. Bizonyara üj szür van akkor a parasztfiün. Mas meşe arröl 
szölt, hogy a kirâlykisasszonyt sarkanynak keli odaadni, de egy 
bâtor legeny megszabaditja, s van aztan lakodalom!

Â lm odott Jancsi aranyröl, ezüströl, koronas em berekröl es koro- 
nas asszonyokröl, es egy üj szürröl regge lig .

(G ardony i Geza)
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Válasszatok ki onállóan az Olvasókonyvbol eg y elbeszélo és egy leíró részt. 
Mit tudtok mondani a bennük található igékrol?

Bizonyâra könnyen megállapítottátok, hogy az elbeszélés- 
ben sokkal több ige van, mint a leírásban. Ez nem véletlen, 
hisz amint év elején tanultátok, az elbeszélés eseményt, 
tôrténetet mond el, a leírás ismertetojegyek szerint ábrázol 
valamit.
Ezért az elbeszélésben a szófajok közül a cselekvést, torté- 
nést, létezést kifejezo ige gyakori használatú. A leírásban 
pedig a fônév, a melléknév és a számnév fordul elö 
gyakrabban, ezek a szófajok ugyanis tárgyakat, fogalmakat 
neveznek meg, kifejezik azok tulajdonságait és meny- 
nyiségét.

165. Készíts elbeszélést és leírást a lenti képrol! Az elbeszélésben tartsd 
be az idörendi sorrendet, a leírásban pedig a térbeli sorrendet. Az elbe
szélés címe lehet: Készülodés az iskolai ünnepségre. A leírás címe lehet: 
Az én táncruhám.
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Az igeidôk hasznâlata elbeszélô szôvegben

A jô elbeszélés egyik fontos tudnivalôja az igeidôk sza- 
bâlyos hasznâlata. Az igeidôket nem szabad kapkodva vâlto- 
gatni.

Mivel elbeszélni megtôrtént eseményt szoktunk, âltalâban 
mûlt idôben mondjuk el. •

Figyeljétek csak!
A nap akkor mâr a fôldet érintette,
Mikor Jancsi a nyâjt félig ôsszeszedte;

A kôvetkezô mondatban azonban a kôltô jelen idôbe csap 
ât, de nem indokolatlanul. A jelen idô hasznâlata azt eredmé- 
nyezi, hogy az olvasô is beleképzeli magât a helyzetbe.

Nem tudja, hol lehet annak mâsik fele:
Tolvaj-e vagy farkas, ami elment vele?

(Petôfi Sândor: Jânos vitéz)

A jelen idô beiktatâsaval az irô erôteljesebben idézi a mûl- 
tat, a megtôrtént eseményt szinte jelenlétünkben végbe- 
menônek érezzük.

166. Olvassâtok el a verset! Mondjâtok meg, miért vâlt ât a kôltô helyenként 
mûlt idôrôl jelen idôre!

ÛSZ

Kopasz az almafa, 
sarga.

Leszallt az aima 
kosarba.

Kaszalôn ôkôrnyâl 
lebben,

fakul a fü torzsa 
csendben.

Üres a szilvafa, 
arva,

agait kék égre 
tarja.
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S hoi van a szólóhegy 
kincse?

Elnyelte nagyhasu 
pince.

M ezóró l hoi van a 
boglya?

Szénapadlásnak a 
foglya.

Szilva fo az üstben, 
lesz már

kenyérre, tésztába 
lekvár.

Padláson színarany 
szalma:

itt puhul a piros 
alma.

Puszta a kert,
a mezo, a határ,

a nyár, jaj, a nyár odavan
már...

(Szilágyi Domokos)

Az igeidok használata leíró szovegben

A szakszerü vagy tudományos leírásban jelen idejü igeala- 
kot használunk.

Lapozzatok vissza a tankónyvetekben, s figyeljétek meg az 
igeidó használatát a kísérleti egerekról szóló leírásban!

Az élményszerü vagy szépirodalmi leírásban a jelen idejü és 
a múlt idejü igealak egyaránt használatos. Egy-egy leíráson 
belül azonban nines idováltás.

Néhány lépésnyire az úttól csillog egy kis tó, szélén sótétzóld 
káka és világoszóld sás, mellette bíbicek nyargalásznak búbos 
fejeikkel, s a tó kózepén nagyokat lép hosszú, piros lábaival 
a melankolikus gólya.

(Petofi Sándor: Üti levelek Kerényi Frigyeshez)
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Ma lenn voltam többed magammal a bânyâban... Mentünk, 
mentünk a hosszû, szük folyosôn befelé, mint a tôltés a kol- 
bâszba, egy darabig egyenesen, aztân fol és alâ, végre tâvolrôl 
halk kalapâcsolâsokat hallottunk, s fol—fol kezdtek tünedezni 
a bânyâszok lâmpâi meg eltüntek, amint tovabb haladtunk, 
mint a csillagok a fekete felhök közt.

(Petofi Sândor: Üti levelek Kerényi Frigyeshez)

Ugye szépnek, szemléletesnek és hatâsosnak talâljâtok a le- 
irâsokat? Olvasâskor érdemes figyelemmel kisérni azt is, amit 
az irô mond, de azt is, ahogyan, amilyen nyelvi eszközökkel 
mondja. Igy tudjâtok majd nyelvtani ismereteiteket a szép 
beszéd szolgâlatâba âllitani.
168. Vâlasszatok ki Természetrajz cimü könyvetekböl egy szakszerü, 
tudomânyos leirâst, s figyeljétek meg benne az igeidohasznâlatot!

169. Az Olvasôkônyvbol vâlasszatok élményszerü, szépirodalmi leirâsokat 
s itt is figyeljétek meg az igeido hasznâlatât!

170*. Életetek egy emlékezetes eseményérôl irjatok elbeszélést! Az elbeszé- 
lésben legyen leirô részlet is! Az elbeszélésben ügyeljetek az igeidok 
hasznâlatâra! Indokolatlanul ne vâltogassâtok az igeidot!

Az igérôl tanultak ôsszefoglalâsa

Az elmûlt ôrâkon sok mindent tanultatok az igérôl, meg- 
tudtâtok, hogy az ige az egyik leggyakrabban hasznâlt szôfaj, 
a mondatban mindig âllitmâny.
171. Az alâbbi mondatokban a cselekvést jelento igék nem a sajât helyükôn 
vannak. Végezd el a javitâst aszerint, hogy ki mit cselekszik!

A komüves dôngicsél. Az orvos brekeg. A tanito arul. A keres- 
kedo tanit. A méhecske épit. A béka gyogy it.

172. Az itt következö mondatokban pedig a tôrténést jelento igék keveredtek 
ôssze. Végezd el a javitâst aszerint, hogy mivel mi tôrténik!

A tanyér fo. A kalacs beboru l. Az ég sül. Az ebéd leesik.

173. Folytasd a sort olyan igékkel, amelyek a nap különbözö szakaszaina c 
tôrténéseit fejezik ki: pitymallik, hajnalodik...

Magyarâzzâtok meg az igék jelentését!
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174. Keresd meg a létezést kifejezo szavakat az alábbi szóvegben!

Szép ¡do van. Ilyenkor m indig  jókedvü vagyok. Sokan vannak 
az utcán. De jó, hogy béke van! Vagyunk, élünk, órülünk, d o lg o - 
zunk, tanulunk.

Elemezd az igéket a tanult minta szerint!

175. Tégy a ráz és a vág igéhez külónbozó igekótóket, s magyarázd meg 
az így kapott igekótos igék jelentését!

176. A taplálékot vesz magához (eszik) jelentést tobb rokon értelmü 
igével is kifejezhetjük. Folytasd az elkezdett sort, s mondd meg, melyik 
igét mikor használjuk!

falatozik...

177. Végül olvassátok el szép kifejezóen Mora Ferenc írását! Figyeljétek 
meg az igeidok használatát! Keressetek az elbeszélésben leíró részt!

Akárhogy fütóttük a búbost, a malomszoba ablaka egész télen 
át ki nem engedett. S az a befagyott ablak vo lt az én palatáblám, 
édesanyám gyüszüs ujja rajta a palavesszó. Lesz-e valaha a v ilágon 
gyém ántból faragott íróvesszó, amely d rágább lehetne a munkában 
megbarnult, jeges vizekben m egvórósódótt, éles szelektól resze- 
lósre fú jt vézna ujjnál, mely sütés, mosás, mosogatás után 
fáradhatatlanul kopogott a jégvirágos üvegen? És lesz-e valaha 
a v ilágon szépírómester, aki utánozni tudná azokat az ide-oda 
csúszkáló, hol hanyattvágódó, hol orra bukó ákombákomokat, 
melyek korcsolyázó tündérek veszélyes lábnyom ához hasonlítanak!

Sokat sírtunk és sokat kacagtunk azon a té len. Voltak gonosz, 
makacs betük, amelyek nem akartak szót fogadni tanítómesteremnek 
se, és voltak kedvesek, derék, barátságos betük, amiket az én 
ügyetlen ujjaim is egyszerre eló tudtak h ívni. A ,,g" betünek 
sohasem fogom megbocsátani azokat a kónnyeket, melyek a v ilág 
legdrágább szeméból omlottak miatta. S az- ,,o" betüre m indig 
úgy fogok gondo ln i, m int áldásra nyito tt szájra. Ezt kedveltem  
legjobban, mert ez vo lt a legkónnyebb. Le tudtam írni a számmal 
is: csak rá ke lle tt lehelnem egész kózelról az ablakra. Egyszer 
ugyan odafagyott az orrom hegye, de édesapám m egvigasztalt 
azzal, hogy marad abból elég, ha a tele lefagy is...

Azon az estén ezt a szót kapartam bele a jégv irágok meze- 
jébe:
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KINC 8

Edesapam odaallt mogem a meccsel, hogy jobban lassa, mit 
do lgozom . A betuk arnyeka oriassa nyulva ve todo tt ki a hdra, s 
ugy reszketett a mecs lobogasaban, m int valami varazsiras.

—  Te, az S-et m egforditva irtad —  kacagott edesapam —  nezd, 
igy kell azt irni.

Azzal a kormevel egy rendes S betu t hasitott az ablak jegebe. 
De en ravaszul csovaltam a fejemet, hogy engem nem lehet 
bo londda tenni. Tudom en, hogy az az igazi, amire szulem tanitott.

S ha gyorsan irok, most is sokszor megesik meg velem, hogy 
m egforditva irom az S-et, mint ahogy falusi szabok cegtablajan 
latni. S amikor eszreveszem a hibat, m indig teleszalad a szemem 
konnyel, s megcsokolom a szivemmel a rancos kezet, mely e 
k igyobetu t eloszor mutatta meg nekem.

(M ora  Ferenc)

Ennek az elbeszelesnek maga az iro a hose. Olvassatok Mora Ferenc 
irasait, nagy oromotoket fogjatok benniik lelni!
Szerintetek melyek az elbeszelesben azok a sorok, amelyek a legszebben 
fejezik ki az edesanya (sziile) es az edesapa iranti szeretetet? Te hogy 
szolitod sziileidet?
Mi az elbeszeles temaja?
Hoi van az elbeszelesben a bevezetes, a targyalas es a befejezes? 
Figyeljetek meg a bekezdeseket, keressetek meg minden bekezdesben a 
kozponti mondatot!
Hoi van az elbeszelesben idovaltas? Mi indokolja az idovaltast?
Milyen szamban es milyen szemelyben mondja el az iro az elbeszelest?

178*. Irj te is elbeszelest arrol, hogyan tanultal meg olvasni es irni!

A  FONEV

179. Olvassatok el a kovetkezo szoveget!

A tanulok a hazarol beszelgettek. Tamas szerint a haza 
a haz, amelyben lakunk. Zoltán azt mondotta, hogy a haza 
a csalad, ahol szeretet es orom vesz koriil benniinket. Kati 
azt allitotta, hogy a haza a fold, amely kenyeret ad. A kolto
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szerint pedig a nep, amely a boldogabb jovoert dolgozik. 
A sziilok, a testverek, a baratok es minden, ami kedves ne- 
kiink.

Varga Zoltán nyoman

Szerintetek kinek van igaza? Milyen talalo cimet adnatok a szovegnek? 
Vizsgaljatok meg, mit jelentenek, mit neveznek meg a szoveg vastag 
betiivel irt szavai!

A tanulok, Tamas, Zoltdn, Kati, kolto, sziilok stb. szavak 
szemelyeket neveznek meg.

A haz, fold szavak pedig elettelen targyak nevei.
A haza, szeretet, orom gondolati dolgot nevez meg.

Az olyan szot, amely szemelyt, elolenyt, elettelen tar- 
gyat vagy gondolati dolgot nevez meg, f o n e v n e k  
nevezziik.
A fonev kerdesei: ki? mi?
A ki? kerdessel szemelyre kerdeziink.

Peldaul: fiu, lany, Kati, Tamas, tanulo, sziilo stb.
A mi? kerdessel elolenyre, targyra, gondolati dologra 
kerdeziink.
Peldaul: madar, Bodriy haz, kenyer, baratsag, batorsag.

180. Nezzetek meg figyelmesen ezt a kepet, es irjatok le mindazt, amit 
tudtok rola! Huzzatok ala irasotokban a foneveket!



)
A szülófóld nemcsak egy falu vagy város, hanem a kórü- 

lótte levó táj ¡s. Szülófóldünk csak egy van, m int ahogy édesanyánk 
¡s egy van.

A mi szülófóldünk Kárpátalja. Csodálafosan szép ez a vidék! 
Természetvilága is igen gazdag. Legfóbb ékessége és kincse 
az erdó.

Mivel tudnátok még kiegészíteni a szóveg második bekezdését? Segítenek-e 
ebben ezek a fonevek: buza, kukorica, gyümólcs, turista, üdiiló?

182*. Irjátok le, mit jelent nektek a haza!

183. Olvassátok el a kóvetkezó versrészletet!

Csúszik az út, gép elakad, 
befagyott a fényes patak.
Mókus, madár vacog, fázik,
Hány nap van még olvadásig?

Szorgoskodik lapát, csákány, 
hó tapad az akác ágán.
Eltünt az út, ósvény, mezsgye, 
csak a szél jar fó lé ledve.

(Simón Emil)

Keressétek ki a versbol a foneveket az alábbi példa szerint!
P é l d a :
Élólények: mókus, .......
Tárgyak, élettelen dolgok: út, gép, ...

184. Másoljátok le az itt olvasható versrészletet szépírással! Húzzátok 
alá a foneveket, és mondjátok meg, milyen kérdésre felelnek!

Elóre, fól, fiúk, leányok, 
miénk a fó ld , miénk az ég, 
nekünk teremnek a virágok, 
és minket vár a messzeség!

(Juhász G yula)

185*. Irjatok hat mondatot! A mondatokban legyenek személyt, más 
élolényt, valamint élettelen tárgyat és gondolati dolgot jelento fonevek!

181. Olvassátok el az alábbi szoveget!
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A kôznév
186. Olvassátok el a versrészletet! Figyeljétek meg, milyen kezdóbetúvel 
vannak irva a mondât belsejében a vastag betüs fônevek! Kérdezzetek 
ràjuk!

M in i egy  fényes  palota, 
olyan ez az iskola.
Folyosóján vendég já r, 
sete-suta  napsugár.
M ég eg y lepke is b e té ve d t.
Talán v irá g m é ze i érzett.

x

(O svát Erzsébet)

A foneveket a mondât belsejében kis kezdóbetúvel irtuk, 
mert kôznevek.

K ô z n é v n e k  az olyan fônevet nevezzük, amely tôbb
ugyanolyan vagy hasonlô élôlénynek, élettelen dolognak
a kozôs nevét jelôli.
P é l d á u l :  tanuló, bogár, hâz, gyümôlcs stb.

187. Olvassátok el figyelmesen az alábbi szôveget, és írjátok ki belôle 
a kôzneveket! A kôznevek kezdôbetûjét húzzátok alá!

Üj bútort kapott az iskola. Voltak o tt asztalok, padok, székek, 
táblák. Szép, világossárga, fényes padok kerültek az osztélyok- 
ba. A gyerekek boldogan helyezkedtek el bennük.

—  Ez az én helyem! —  hangoskodott egy kisfiü.—  Hogy senki 
el ne foglalja, m egjelôlôm  magamnak.

A to llta rtó jábó l e lókerü lt a ceruza, to iI .
Odamentek hozzá osztályfársai. Egyikük, egy lány, így szôlt:
—  Légy nyugodt, senki sem ül a helyedre. A padra ped ig  

ne firká lj! Inkább becsüld meg, tartsd tisztàn!
A pad, az iskola berendezése m indnyàjunk kozôs vagyona.
V igyázzunk rà!

(V á gó  Elemér nyom án)

Mit tudtatok meg a szôveg bevezetéséból? Miról szôl a fô rész? Mi a 
szôveg alapgondolata? Milyen mondatok fejezik ki? Milyen címet adnà- 
tok a szôvegnek? Milyen kôznevek vannak a szôvegben? Kérdezzetek 
rájuk! Soroljátok fel, milyen bûtorok vannak osztályotokban! Háromnak 
a nevét foglaljátok mondatba!
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M i leszek, ha nagy leszek?
M érnok! —  M érek, tervezek: 
épül alap, emelet; 
házat, h idat emelek.

De ha tudós, ha merész 
mérnok, gépész, tengerész, 
orvos, bányász, martinász, 
repülo  vagy bármi más,

és bárm ely nap fénye süt, 
kertész leszek m indenütt, 
kertész leszek, magveto, 
tágas kertem a jövö;

(Rónay G yö rg y)

martinász — vasöntö, kohász

Te mi szeretnél lenni? Irjátok le az utolsó versszakot, és húzzátok alá a 
közneveket!

189*. Folytasd a mondatokat odaillö köznevekkel!

1. A kertben almafa, ..., ..., ..., ..., ..., terem.
2. Az erdoben fenyofa, ..., ..., ..., ..., ..., no.
3. A szántófóld nóvényei: búza, ..., ..., ..., __
4. A kert v irágai: liliom , ..., ..., ..., ..., ....

Irjátok le ezeket a mondatokat! Ugyeljetek a szépírásra!

190. Olvassátok el az alábbi közneveket!

kalapács, ecset, centim éter, vonalzó, meszelo, gyalu, létra, 
o lió, tu, fürész, szeg, varrógép

Irjátok le öket külön-külön oszlopba aszerint, hogy melyik a szabó, melyik 
az asztalos és melyik a szobafestö szerszáma!

191. Vizsgáljátok meg az alábbi mássalhangzókat! A pontok helyébe 
tegyetek megfelelö magánhangzót, hogy a teljes szó a zárójelben levo 
kérdésre feleljen! Versenyezzetek! Ki ügyesebb?

188. Olvassátok el a következö verset!
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P • k (ki?) . r . s (ki?) p . I . t . (ki?) P . s t . (ki?)
p .k  (mi?) . r . s (mi?) p . I . t . (mi?) p . s t . (mi?)

M i nt  a: pek (ki?) — pok (mi?), ...

Irjatok le! A hosszu maganhangzokat jeloljetek zolddel!

192*. Talaljatok ki, milyen foneveket rejtenek az alabbi talalos kerde- 
sek!

1. Fuvek surujeben 
barna zenesz csucsul 
s a labaval hegediil... 
c irr-c irr... szall a nota, 
kora reggel ota.

2. Ic ip ic i repulo 
vizek fo lott, 
lom bok kozott 
szitaszarnyon 
ropkodo.

3. M e ly ik  diszno nem vo lt soha malac?

4. M e ly ik  I6 tud szarnyon szallni?

A fonevekkel alkossatok mondatokat. Irjatok is le oket!

A tulajdonnev
193. Olvassatok el a kovetkezo mondatokat! Mondjatok meg, szemelyt, 
elolenyt vagy elettelen dolgot neveznek-e meg a vastag betiis fonevek! 
Irjatok le ezeket a szavakat es huzzatok ala benniik a nagy kezdobetut!

1. M egtanultam  Jozsef Affila Mama cimu verset.
2. Kedvenc lovam neve Csillag.
3. Magyarorszag fovarosa Budapest.
4. V idekunk legnagyobb fo lyoja a Tisza.
5. A magyarok hajdanaban az Ural-hegyseg m ellol jottek 

a Karpatok videkere.
6. Varosunk legszebb tere a Petofi ter.
7. M inden evben elofizetunk a K arpati Igaz S zo cimu ujsagra.
8. M ost olvasom Oajdar Timur es csapata cimu konyvet.

hajdanaban — nagyon regen

A vastag betus szavakat a mondat belsejeben is nagy kez- 
dobetiivel irtuk. Ezek tulajdonnevek.
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T u i a j d o n n e v e k n e k  azokat a fôneveket nevezzuk, 
amelyek egy-egy személynek, âllatnak vagy élettelen do- 
lognak (orszâgnak, vârosnak, intézménynek, ûjsâgnak, 
könyvnek stb.) sajât, megkülönböztetö nevét jelolik.

Mâr tudjâtok, hogy a tulajdonnév lehet:
1. s z e m é l y n é v ;  Pet'ôfi Sândor, Péter, Anna
2. â l l a t n é v :  Morzsa, Cili, Szilaj, Riska
3. v i l â g r é s z e k ,  o r s z â g o k ,  v â r o s o k ,  f a l v a k ,

ut c âk ,  t erek,  f o l y o  k, h e g y e k ,  stb. nevei: Eurôpa.
Uk*ajna, Ung, Vâri, Kazinczy utca, Râkôczi ter, Tisza. Kâr 
pâtok

4. i n t é z m é n y n é v :  Területi Honismereti Muzeum,
Csapi Kôzépiskola
5. i r o d a l m i  müvek ,  f o l y ô i x a t o k ,  û j s a g o k cirrei. 

Kıncskeresö kisködmön, Dörmögö Dömötör.

194. Olvassâtok el a következö szöveget!

MELYIKNEK TARKÀBB A BUNDÀJA:
A PÀRDUCNAK VAGY A LEOPARDNAK?

Vigyazzatok, mert ez egy beugratos kérdés!
A bundajuk pontosan egyforma, hiszen ugyanarröl az allatröl 

van szö. Ezek a szép, pettyes bundaju nagymacskak Afrikaban es 
Azsiéban élnek. Néha fekete bundéval születnek, ilyen vo lt K ip ling  
hıres regényében M augli hü baratja, Bagira is. Lathattok fekete és 
pettyes parducokat az allatkertben is. A léopard rendkivü l ügyesen 
mas?ik fara, e le jte tt zsakmanyét is gyakran fö lviszi az agak kozé, 
hogy a keselyük elol elrejtse.

Irjâtok kı a szövegböl a tulajdonneveket!

195*. Az alâbbi szavak közül irjâtok le külön-külön oszlopba a tulajdon
neveket és a közneveket! A tulajdonnevek kezdobetüjét irjâtok szinessel!

hegy, Kaukazus, fo lyo, Dnyeper, varoş, utca, Âllomas utca, 
kutya, Bodri, egyetem, Ungvari Allam i Egyetem, Légy jö mindha- 
la lig , regény, üjsag, Ezermester, Puskak és galambok, Karpati 
Könyvkiadö, intézmény
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196. Feleljetek teljes mondatokkal az alabbi kérdesekre! Mondjátok el, 
mit tudtok a feleletetekben található tulajdonnevek Helyesírásárol?

1. Hogy hivjâk varosotokat vagy falutokat?
2. Területünk mely városait ismerıfek?
3. Hogy hivjak a területünkön húzódo hegyeke*?
4. M ilyen  országokkal határos területünk?
5. M ilyen üjsagok jelennek meg területünkön?
6. M ilyen intezmények vannak falutokban vagy varosotokban?

Trjátok néhany monda+ot arról, milyen könyvet olvastatok legutóbb? Mı 
a könyv cime? Ki irta? Kik a szereplöı? Hogy hivjak öket?

19V. Olvassatok el a kovetkezö mordatokat! Keressetek ki a tulajdonne- 
vekeM Magyarázzátok meg helyesírásukat!

1. M egtannltam  A. Puskin Tél cirmi verset.
2. Sok turista erkezik a Kârpa+okba M oszkvabol, K ıjevbo l 

és Harkovból.
3. A tan ıılok mcg+ekıntettek az Egn csıllagok cim " filme+.
4. Városunk legszebb utcâja a V ırag  utça
5. A barâ+om az Eszenyi Kózépiskolaban +anul.

198+. trjatok le, mı İven konyvet és újsagot olvas csaladotok!

199. Foglaljâtok mondatokba az alábbi kife]ezéseke+!

erdeı ret, bazı vereb, jó barat, kockâs papı»*, mnzeı vırâg, kek 
szem, jó tanai s

200 Olvassatok el az alabbi személyneveket! FoJytassatok a nevek beıra 
sat a pontok helyére a minta szerint!

F i u n e v e k ;  P is ti—  István, Karesi — Zo l i —  Jancsi—  
Józsi —  G yuri —  Ferkó —  İmi —  Tomi —

Bandi —  ....
L â n y n e v e k :  Kati —  Katalin, I c a —  ..., Év i —  Ircsu —

..., G izi —  Annus —  ..., Bözsı —  ..., Sarı —  .. , Nelli —  ...,
Juci —  ..., Jolı —  ....

201*. Nézzétek meg a kovetkezö oldalon levo képeket!
Adjatok nevet a gyerekeknek! Irjatok elbeszélést a negy kep alapjan’ 
Címét közösen válasszátok meg! Ti is úgy tennétek e mint a képen ábra- 
zolt két gyerek? Veleményetek szerint mı maradt ki a törtenetböl?
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A rokon értelmü és ellentétes jelentésü fonevek
202. Olvassátok el az alábbi mondatokat!

1. Az utolsó házban az óreg Kati néni lakott. Nem is 
volt az ház, csak rogyott szalmás viskó, sem udvara, sem
kerítése.

(Mora Ferenc)

2. Mi fiistólóg ott, a síkon, távolban?
Talán biz az édesanyám kunyhója.

Népkóltés

3. Kis lak áll a nagy Duna mentében; 
oh, mi drága e lakocska nékem!

Petófi Sándor
Szerintetek mi a külónbség a vastag betüs szavak jelentése kózótt?

A ház, viskó, kunyhó, lak, lakocska szavak jelentése hason- 
ló, ezért ezek rokon értelmü fonevek.

203. Figyeljétek meg az alábbi versikében a liba és a lúd foneveket!

Nines szebb, mint az anyalúd, 
nem kell neki gyalogút.
Fünek, gyepnek nekilát, 
felneveli a libát.

Bár rokon értelmüek ezek a fonevek, nem cserélhetjük fel 
oket minden esetben. Nem mondjuk például így: Lúdsült volt 
az ebéd. A lúd a választékosabb kifejezés, a liba szót inkább 
a mindennapi beszédben használjuk.

Irásunkban, beszédünkben ügyeljünk a rokon értelmü 
fonevek helyes használatára!
204. Olvassátok el az alábbi szólásokat, kózmondásokat!

1. Nem az ó ltóze t teszi az embert.
2. Kutyacsont beforr.
3. Ebharapást szórével gyógyítják.
4. Éhes sertés makkal álmodik.
5. A d d ig  jár a kanesó a kútra, míg el nem tórik.

69



Ugye milyen furesán hangzariak ezek a szólások és közmondâsok! Mind 
ez azért van, mert nem az eredeti fönevet olvastátok, hanem annak 
rokon értelmü párját. Irjátok le a szólásokat és közmondasokat az ere 
deti fonévvel! A foneveket megtaláljátok a zárójelben!

(disznó, eb, korsó, ruha, kutya)
205*. Keressétek meg az alábbi köznevek rokon értelmü párját! Irjátok 
le oket., inajd íordítsátok le oioszra!

kike let —  tavasz 
kalendárium —  
tanterem —  
füzet —  
m ennyboh —

do lgozó  —  
zászló —  
levélhordó —  
szemüveg —  
pa¡ ipa —

206. Olvassátok el a mondatpárokat! A pontok helyére irjátok be a zá 
rójelbol vett rokon értelmü foneveket!

1. A szorgalma* tanuló m indig megtanulja a leckéjét. Az 
idejében e lvégzi a feladatát 2. A kukorica a gabonaféle nové- 
nyekhez tartozik. A baromfiak és a sertések fó e lede le  a .... 
3. A tanító  érdekes torténete t m ondott. A ... munkája nagyon 
szép és felelós. A ... a kozlekedési szabalyokról beszélt. (peda 
gógus, iskolás, neveio, te n g e ri)

Irjátok le a monda tokat, és húzzátok alá a rokon értelmü föneveket’

207. Folytassátok az alábbi nyelvi játékot elöbb gondolatban, majd irjátok 
is le!

heg y —  vö lgy 
este —  ... 
fény —  ... 
zaj —  ...

egészség —  .. 
élet —  ... 
kezdef —  ... 
nappai —  ...

Ezek ellen têtes jelentésü fönevek.

Az olyan föneveket, amelyek egymással ellentétes dolgo- 
kat jelölnek, e l l e n t é t e s  j e l e n t é s ü  föneveknek 
nevezzük.
P é l d á u l :  tüz — viz, kunyhó — patota.

208. Olvassátok el a következö mondatokat!

70



1 Ne legyen soha hâborü! 2. Sok jö bar ât kis helyen is 
elfer. 3. Tuz hasznâl fâzönak, de art izzadönak. 4. Nagymama 
este egy szep meset mondott.

lrjâtok ki belöle a vastag betüs föneveket! Irjâtok mellejük ellentetes 
jelentesü pârjukat! Alkossatok ırıoııdatokat a fönevpârokkal!

209*. Irjatok nıondatokat az alabbi fönevek ellentetes pârjâval! 

fiü, uyar, bânat, ital, vılâgossâg

A többjelentesü fönevek
2l0 Mit tudsz a rajzokrol leolvasni?

Zebra e a zebra**

Zebra -e a zebra?
Ha a zebra szöt önmagâban kimondja valaki, nem tudjuk 
biztosan, hogy âllatra vagy gyalogâtkelöhelyre gondol-e. 
Ezek a kepek vilâgosan beszelnek. Mind a ket rajz zebrât 
âbrâzol. A gyalogâtkelöhely a hasonlösâg, a csikozâs alapjân 
kapta a zebra nevet.
A? ilyen szavakat t ö b b j e l e n t e s ü  s z a v a k n a k  ne-
vezzük.
211. Olvassâtok el a szöpârokat!

zamatos korte —  szazas korte; iro tt level —  sârgulö level; 
erett mandula —  beteg mandula; pontos ora —  harmadik ora
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Magyarâzzâtok meg, hogyan kaphatott egy-egy szô tôbb jelentést! Két 
szôkapcsolatot foglaljatok mondatba! A szôkapcsolatokat és a mondatokat
irjâtok le!

212. Hânyféle jelentést juttatnak eszedbe ezek a fonevek? 

orgona nyelv to ll kagylö

Soroljâtok fel ezeket a jelentéseket!

213*. Mâsoljâtok le a következö mondatokat, és huzzâtok alâ bennük a több- 
jelentésü foneveket!

1. A gyürü szép ékszer. A tornaverseny egyik  fo szere a gyürü.
2. A fo lyo  két partjä t hid köti össze. Katinak a tornaörän jöl 

sikerült a hid.
3. A tabla az iskola bütorzatähoz tartozik. Az üton az éles 

kanyart tabla je lzi.

214. Alkossatok mondatokat a fenti tôbbjelentésü fönevekkel ugy, hogy 
minden mondatban mâs-mâs jelentésben âlljanak! A legsikeresebb mon
datokat irjâtok le!

mackô
fiatal medve
jâtékszer
mackôruha

lencse
nôvény 
a szem része 
barna anyajegy

Az egyenes és az âtvitt értelmü fonevek

Az emberi test egyes részeinek nevével sok mindent lehet 
jelölni.

Van egy testrészünk: a fej. De van a csalâdnak is feje: a 
csalâdfo. Az âllamnak a feje: az âllamfô. Lâssuk, mi vette 
kölcsön a testrészünk nevét.

Minek lehet feje?
a läbnak —  lâbfe j a hagymânak —  hagymafej 
a kéznek —  kézfej a kâposztânak —  kâposztafej

215. Szerkesszetek mondatokat az alâbbi szavakkal!

kapu —  kapy (sport) la p â t—  lapât (evezo)
daru —  daru (gép) csiga —  csiga (munkaeszköz)
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Irjátok le a mondatpárokat! Húzzátok alá a tóbbjelentésü föneveket! 

Minek lehet háta?
a hegynek —  ..., a kéznek —  ..., a széknek —  ..., a fö ldnek — ... 

Hányféle szem van?
babszem, kukorica..., szóló..., harisnya..., lánc..., homok...

Próbáljátok kitalálni, minek lehet szája, lába, karja! Irjátok le!

216. Olvassátok el, majd másoljátok le a következö népdalszôveget!

M ég a búza ki se hányta a fejét, 
fehér galamb mind e lv itte  a szemét!
Fehér galamb, ne v id d  el a búza kalászát, 
m iból süt az édesanyám pogácsát.

Keressétek meg benne és húzzátok alá az átvitt értelemben használt 
föneveket!

217. Tôrjétek csak egy kicsit a fejeteket! Fejtsétek meg a találós kérdéseket! 
Értelmezzétek a találós kérdést! Melyik szavuk átvitt értelmü?

1. Hány szemet kap fel a tyúk egyszerre?
2. Hetven szeme van, mégsem lát vele? (M i az?)
3. Ki fia egyidos az anyjával?
4. Foga van, mégsem eszik vele? (M i az?)
5. Hány szem borsó megy egy ötliteres fazékba?

Hasonlítsátok össze megfejtéseteket a zárójelben levökkel!

(furész, fésú, gereb lye ; a lánc; hármat: kéf saját szemét és egy 
gabonaszemet; a ládafia; egy sem, mert nem tud menni)

218*. Irjátok mondatokat az alábbi egyenes és átvitt értelemben használt
fönevekkel!

szem —  szem (gödör), száj —  száj (üreg), fül —  fül (csésze)

A fonév egyes és többes számban
219. Olvassátok el az alábbi mondatokat és hasonlítsátok össze a vastag 
betüs szavakat! Emlékezzetek, mit tanultunk a múlt éven a fönevek 
többes számáról!
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a) A cserkész védi a ter- 
mészetet.

a) Kendermagot talált a 
veréb.

b) A cserkészek gondoskodnak 
az éhezo madarakról. 
b) A fán nagy lármát csaptak a 
verebek.

Figyeljétek meg a mondatokban eloforduló föneveket!

ki? kik? mi? inik?
cserkész cserkészek veiéb verebek

A fonév állhat egyes és többes számban 
Az egyes számú fonév kérdései: ki?, mi?
A többes számú fönevek kérdései kik?, mik?
A többes szám jele a -k amely gyakran kötöbangzóval 
kapcsolódik a szótohoz.
Például: ha jó — ha jó k, de: virág — virág o k stb.

220. Olvassátok el a következö szöveget!

Tél van. Hull a hó. Kertek, me^ok, dom bok hegyek fehér taka- 
rót kapnak. A magasban varjak kárognak A cinkek, p irókok a fák 
odúiba húzódnak. A patak vize is b e fa g yo ff A gye iekek vidáman 
korcsolyáznak rajta.

Irjátok ki a szövegböl külön oszlopba az eg yes számban és külön a többes 
számban álló föneveket!

221. Olvassátok el az alábbi föneveket!

fa, bokor, fu, szél, vihar, fo lyó, út

Irjátok le a föneveket többes számban! Jelôljétek egyezményes jellel a többes 
szám jelét és ahol van, a kotohangzót!

222. Olvassátok el a következö szöveget!

TELEN

Hó b o rít m indent. Sehol egy p illangó, sehol egy hangya, sehol 
semmi bogár. A fecske, a góiya elszállt m elegebb vidékre. Csak 
a veréb csiripel d ide regve  a zúzmarás fakon.

De hát hol az a sok bogár? Hol a mezök ürgéje? Hol a mókus? 
A hörcsög, a medve, a béka meg a sok m indenféle állat, amit 
nyáron látunk?

( G â ı d o ı i y ı  Géza nyom ári)
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Allitsâtok össze közösen a szöveg befejezö reszet ûgy, nogy vâlaszoljatok 
az olvasmânyokban feltett keıdesekre. Irjâtok le a befejezest! A foneveket 
hasznâljâtok többes szâmban1

223* Olvassâtok el az alâbbi verset!

PİLLE SZa LLDOS, e ze r  p il l e

Pilie szalldos, ezeı p ille , 
szârnya mmdnek höfeher, 
kavarognak, ta.ıcol jârnak 
csik a hö, itt a te l!
H ulljütok c^ak, höpihecskek. 
kicsiny fehe. csillagok, 
lombja vesztetî kopar takra 
disze^» köntösı adjatok.

Kerdesek segitsegevel keressetek k. a versreszletböl az egyes szâmû 
foneveket, majd a többes szamuakat1 Irjâtok le öket! A kötöhangzöt es 
a többes szâm jelet jelöljetek meg*

224. Figyeljetek meg a következö fönevek többes szâınaı!

Folytassâtok a fönevek beirâsât! Milyen szabâlyszerüseget vettetek eszre 
a fönevek többes szâmânak irâsakor? Gyüjtsetek ti is ilyen foneveket!

225. Olvassâtok el az alâbbi szökapcsolatokat!

takaros hâzak; szeles utcâk; gondozo tt kertek; emeletes hazak; 
racsos keritesek; korszerü üzemek; gyepes udvarok; suhanö 
jarm üvek; hatalmas kirakatok

Melyeket vâlasztanâtok ki közülük egy nagy vâros leirâsâhoz?

226. Olvassâtok el kifejezöen a verset!

(Szalaı Borbâla)

bokor —  bokrok nyûl —  nyulak
szobor —  ... 
gödör —  ... 
vödör —  ...

viz —  ... 
fuz —  ... 
h id —  ...
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A MESTERSEGEK SZlNEI

Én jôl tudom, a mesterségek szine sok: 
fehérek a péksegédek, inasok, 
koran kelnek, madaraknal korabban, 
fehérednek a nullas liszt poraban.
Feketék a kéményseprôk egész nap.
Kelmefestôk szivarvanyszint hordanak.
Gyarban a sok esztergalyos, lakatos 
kék zubbonya, kék nadràgja olajos, 
tenyerüket korom, rozsda lepi be.
De aki csak sétifikal, a henye, 
kisujjat se piszkitja be, jô llehe t 
mestersége mégis a legszennyesebb.

(G. Rodari)

henye — lusta, henyélô ember; jôllehet — noha, ennek ellenére.

Miért kapta a vers „A  mesterségek szinei“ cimet? Fejtsétek ki véleményete- 
ket! Milyen kôvetkeztetés vonhatô le a versbôl?

227*. Alkossatok mondatokat az itt kôvetkezô szôkapcsolatokkal!

fiatal agronômusok; üj vallalatok; fiszta forrasok; erdei vissz- 
hang; csillagos éjszakak

Irjâtok le a mondatokat! Huzzâtok alâ a mondatban a szôkapcsolat fonto- 
sabbik szavât, és âllapitsâtok meg, milyen mondatrész!

228. Olvassâtok el az alâbbi mondatpârokat!

1. V iraghagym at dugok a cserépbe.
2. A szabôk kabatot, ô ltônyt 

varrnak.
3. Ülj a kocsiba, most én tollak 

téged!

A dugok a fiôkban vannak. 
A maradék anyagbôl 
babaruhat szabok.
Hüzd ki a fiôkot, ott 
vannak a tollak!

Milyen jelentésbeli külônbség van a mondatpârok kiemelt szavai kôzôtt? 
Bontsâtok e szavakat szôelemekre! Hatârozzâtok meg a toldalékok 
fajtâjât!

229. Alkossatok egy-egy szôkapcsolatot az alâbbi szôpârok szavaival!
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ások —  ásók írok —  írók repülók —  repülók
tanulok —  tanulók szürók —  szürók fu to k —  futók

Pé l da :  ruhát szabok — városi szabók
Irjátok le! A fónevek toldalék elótti magánhangzóját húzzátok alá!

230. Olvassátok el az alábbi szavakat! Helyes ejtéssel érzékeltessétek a 
magánhangzók idótartamát!

fiú —  fiúk 
fo lyó  —  fo lyók 
hattyú —  hattyúk 
go lyó  —  go lyók

Ezekben a szavakban a 
ejtünk és írunk.

eso —  esók 
fésü —  fésuk 
tu —  tük 
gyürü —  gyuruk

tobbes szám jele elott

fo lyosó —  folyosók 
vályú —  vályúk 
fü rdó  —  fürdók 
szelló —  szellók

is hosszú magánhangzót

231. Tegyétek tobbes számba az alábbi foneveket! A helyes ejtés segítsé- 
getekre lesz helyesírásukban is!

kesztyü, betü, erdó, mezo, hordó, karó

232*. Fejtsétek meg a kóvetkezo találós kérdéseket!

1. Szárnya nines, 
benne ember ül 
és száguld 
a Fóldünk kórül.

(M i az?)

2. Fehér pokróc egész fó ldón, 
nem iff szóvik, az égból

jón.
(M i az?)

A megfejtést foglaljátok mondatba!

233. Pótoljátok a pontok helyén a hiányzó szótagot, hogy a kiegészített fone- 
vek jelentése megezgyezzék a zárójelbe tett meghatározással!

1. ... só (edény) 1. ... ló (fekete to llú  madár)
2. ... só (hüvelyes nóvény) 2. ... ló (halászeszkóz)
3. ... só (kerti szerszám) 3. ... ló (szabószerszám)

Irjátok le a foneveket tobbes számban is! Három tobbes számú fónevet 
foglaljatok mondatba!
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A fonév a mondatban

234. Figyeljétek me?, hogy a fónev milyen mondatrész lehet!
1. A tanuló iskoiába megy. Ki megy? A tanuló.
2. A kislány tanuló. Mit allítunk a mondatban? Azt, hogy 

tanuló.
3. A tanulónál új táska van. Kinél van új táska? A tanu- 

lónál.
Amint látjátok, a tanuló fonév az elsó mondatban a l any ,  
a másodikbar á l l í t m á n y ,  a harmadikban pedig raggal 
ellátva b ó v i t m é n y

A fonév a mondatban lehet a l a ny ,  á l l i t m a n y  és 
b ó v i t m é n y ,

Emlékezzetek rsak vissza, milven móndateesz lehet a mondatban 
az ige! Milyen kiilónbség van hat. az ige es a fonév mondatbeli 
szerepe kózótt? Magyarázzátok mcg!
235. Olvassátok el az alabbi mondatokaU
Húzzátok alá a mondatok alanyat, áJlitmányat es bóvítmenvet a 
mar ismert lelekkel!

1. A Tisza nagy fo lyó . 2. Laci epítesz. 3. Hatalmas orvos az 
ido. (Pefófi 5.) 4. Á ll egy ifju nyirfa a reten. (Da/)

236. Nézzétek meg a képeket! Olvassatok el az alattuk levo szóveget!

Mit néz a tanuló? Hová megy a tanuló? Honnan jón a tanuló?
A tanuló az új A tanuló az iskolába A tanuló az iskolából
iskolát nézi. megy. jón.
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A kenies es a felelet vastag betiis szavait irjatok le igy: Wit? — Iskolat.

Ha a fonev a mondatban bovitmeny, akkor kit? mit? hova? 
honnari? hogi/an' kivel? mivel? stb. kerdesre felelo ragos 
alakban szerepel.
237*. Alkossatok mondatokat az alabbi fonevekkel ugy, hogy a fonevek 
kii Ion bozo mondatreszek legyenek! Irjatok le! Mondjatok meg, milyen 
mondatreszek a monda+okba foglalt fonevek!

cserkesz, munkas, barat, zaszlo

P el da: l. A tanar magyaraz.
2. Arpad tanar.
3. A diakok a tanarral tarsalognak.

238. Olvassatok el a verset! Figyeljetek meg az ejszaka apro, kicsi kepeit!

EJSZAKA

Alszik a sziv es alszik a szivben az aggodalom , 
aUzik a pokhalo koze]eb_eii a legy a fa lo n ; 
c^onb van a hazban, az eber eger se kapargal, 
alszik a keH, a faag, a fatorzsben a harkaly, 
kasban a meh, rozsaban a rozsabogar, 
a ls /ik  a pe^go buzaszemekben a nyar; 
alszik a holdban a lang, h ideg ¿»'em az e g e n , 
fo lkel az osz es lopni lopakszik az e jbe n .

(Radnoti M ik los)

Allapitsatok meg mdyen kerdesre felelnek az alahuzott szavak! Hogyan 
hengzanak ezeknek a szavaknak hova? kerdesre felelo alakjai?

239 Olvassa+ok el az alabbi mesereszletet!

£lt egyszer az erdoben egy kis nyuszi. Szep, puha bundacskaja 

es kef hosszu fulecskeje volt, mint a nyusziknak altalaban. De azert 
megsem vo lt olyan, m int a tobb i testverkeje. Ugyanis nagyon 
szeretett dicsekedni, de annyira, hogy ebben nem is akadt parja 
az egesz ko rnyeken .

Ha a tobb i nyuszival e g y iitt a szep tisztason jatszadozott, atug- 
ralva a hevero fatonkot, rogton dicsekedni kezdett:

—  M i ez? Ez is valami? En egy borokafenyot is at tudok ugrani!
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Máskor, ha azt játszották, hogy a fenyótobozokat k¡ tudja 
magasabbra fe lhajítani, a dicsekvo nyuszi m egint rákezdte:

—  Ez semmi! Én egészen a fe lhokiq  fel tudom dobn i!
A nyulak csak nevettek rajta. Ó, te kis kérkedó!...

(V . Oszejeva nyom án)

Milyen címet adnátok a meserészletnek?
Mit mondanátok osztálytársatoknak, ha olyan dicsekvo lenne, mint amilyen 
a nyuszika volt?
Hogyan folytatnátok a mesét?
Milyen kérdésre felelnek az aláhúzott ragos fonevek? Iriátok le az alábbi 
példa szerint!
P é l d a :  hol? — erdöben, ...

240*. Olvassátok el a következö versrészletet!

Ma az erdöbe megyek 
s fenyöt hozok, gyerekek!
Jégcsappal te le  a fa, 
fenyótoboz függ rajta, 
gyanta sárgállik a fán, 
hópehely van a gyantán.

(Sz. M iha lkov)

Másoljátok is le! A vastag betüs ragos fonevek mellett tüntessétek fel 
a kérdést!

241. Olvassátok el a szöveget!

PETÖFI SÀNDOR

Petofi Sándor a magyar nép nagy 
költö je.
Nagyon szerette szüleit, népét, hazá- 
ját.
Egész életében a szabadságért har- 
colt, érte áldozta ifjú é le té t.
Töle tanul hazaszeretetet az ifjúság.

Melyik fo mondatrésszel alkotnak szókap- 
csolatot az aláhúzott fonevek? Miért



tettünk vesszót a második mondât fônevei koze? Milyen kérdésre felelnek az 
aláhúzott fónevek? Irjátok le óket a kérdéssel együtt! Jelôljétek meg 
a fónevek ragját!

Jegyezzétek meg! A kit?, mit?, kiket?, miket? kérdésre 
felelô fônevek ragja mindig egy t.

Példâul: szüleit, népét stb.
Ne tévesszétek ôssze a múlt idô jelével!

242. Olvassátok el az alàbbi verssorokat!

1. S anyánkat, ezt a drága jó anyát,
ó, Pistikám, szeresd, fiszteld, ¡mádd!

2. ... s hallgatom a fák lehulló  
levelének lágy neszét.

3. Levetette szép ruháit, 
csendesen levetkezett;

4. Látom még minf kis felhóket, 
vagy már nem ¡s látom óket?
Csak úgy képzelem talán.

(Petófi Sándor ve rse ibó l)

Keressétek ki a versidézetekból a kit? mit? kiket? miket? kérdésre feleló 
ragos fóneveket! Másoljátok le az elsó és a negyedik versrészletet! 
Húzzátok alá bennük a -t ragos fóneveket!

243. Olvassátok el a kóvetkezó kérdéseket!

1. K it szeretett olyan nagyon Petófi Sándor?
2. M it á ldozott Petófi Sándor a hazájáért?
3. K iket ismertek még a magyar kóltók kózül?
4. M it tanult Petófi Sándortól az ifjúság?

Feleljetek teljes mondatokkal a kérdésekre! A feleleteket irjátok le, és 
jelôljétek meg a fónévhez járuló ragot!

244*. Olvassátok el az itt felsorolt kózmondásokat! Irjátok ki a -t ragos 
fóneveket és húzzátok alá a ragot!

1. Egy kóvet fújnak. 2. A d d ig  üsd a vasat, amíg meleg. 3. Rossz 
fát te tt a tuzre. 4. Nem sok kalácsot eszik, aki a do lg o t kerüli.
5. Borsot tó r az orra alá.

Próbáljátok megmagyarázni, mit jelentenek a kózmondások és szólások.
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245. Olvassátok el figyelmesen a következö mondatokat, és kérdezzetek 
a vastag betüs szavakra!

1. Szentpétervárott láttam elószor fehér éjszakát.
2. A te lev íz ió  o ft áll a szoba szogletében.
3. Felhozom a szenet a pincébol.
4. Karszalagot húzott e ló zubbonyából.
5. S a kis szobába toppanék... (Petófi S.)
6. M ost jöttem Erdélyból hat lóval, hintóval... (N épdal)

A vastag betüs fönevek, aszerint, hogy milyen ragot vettek 
fel, három kérdésre felelnek: hol?, honnan?, hová? és rámu- 
tatnak a cselekvés helyére.
Irjátok le a vastag betüs szavakat a megfelelo kérdéssel együtt!

246. Nézzétek meg a képeket! Feleljetek írásban teljes mondatokkal a kérdé- 
sekre! Húzzátok alá a mondatokban azokat a szavakat, amelyek a doit 
betüs kérdésre felelnek!

Hol fekszik Bundás? Honnan kukucskál Hová bújik Cirmos
a kisfiú? a kutya elöl?

247. Olvassátok el az alábbi mesét!

A FARKAS

A farkas az erddben kószált. A juhnyáj épp akkor legelészett 
az erdö mellett. A juhászoknak a juhászkutyák segítettek órizni 
a nyájat.

Am ikor a farkas észrevette a legelészó juhokat, e lö jö tt az 
erdöböl és oda lopakodott a nyáj kôzelébe. Csakhogy az éber
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kutyák észrevették és ugatni kezdtek. Vissza ¡s m enekült a far- 
kas az erdöbe, amikor a kutyák ü ldözöbe vették!

Feleljetek a következö kérdésekre a szöveg vastag betüs szavaival! Felele- 
teiteket írjátok le a kérdéssel együtt!

Hol kószált a farkas? —  ...
Hol legelészett a juhnyáj? —  ...
Honnan jö tt e lö a farkas? —  ...
Hová lopakodott a farkas? —  ...
Hová m enekült vissza a farkas? —  ...

248*. Irjátok le az alábbi mondatokat úgy, hogy a pontok helyére írjátok 
be a megfelelö ragot vagy szót!

1. Az erdó... kanyargós úton jutottunk el a falu... . 2. Az erdó... 
vo lt a tábor. 3. A fák ... madarak énekeltek. 4. A fák ... patak 
csörgedez. 5. Bokor... kikandikáltak a virágok. 6. A nyuszika a 
bokor ... bú jt el.

249. Olvassátok el a következö meserészletet!

A KESZTYÜ

Valaki az erdóben ta lá lt egy hatalmas, szórmével bé le lt bórkesz- 
tyüt. A galagonyabokor alatt le lt rá. Az erdó kis lakói hamarosan 
gyülekezni kezdtek a le let körü I. Tél volt, h ideg volt, beköltöztek 
hát a kesztyübe:

a pocok a nagyujjába, 
a cinke a mutatóujjába, 
a béka a kózépsó ujjába, 
a szarvasbogár a gyürüs ujjába, 
s az óreg róvid lá tó  hangya a kisujjába.

Ha beköltöztek, be is rendezkedtek. Hozzáfogtak az ebédfo- 
zéshez. Fott, ro tyogott az ebéd a kesztyüben:

a nagyujjában a bableves, 
a mutatóujjában a mákos csík, 
a kozépso ujjában tö ltö tt káposzta, 
a gyürüsujjában sonkacsülök 
s a kisujjában te jbegríz .

(Varga Katalin nyom án)
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mâkos csik — mâkos metelt, mâkos teszta

Keressetek ki a meseböl a hol?, hovâ? kerdesre felelö szavakat, es irjâtok öket 
egymâs alâ a megfelelö kerdessel együtt! Milyen ragot kaptak a hol? es 
milyet a hovâ? kerdesre felelö ragos fönevek?

250. Egeszitsetek ki az alâbbi föneveket a szükseges raggal vagy szöval, 
hogy a feltüntetett kerdesre feleljenek!

Hol?

hazban —  haz m ellett 
kert... —  kert ... 
erdö... —  erdö ...

Hoval?

parkba —  park möge 
bokor... —  bokor ... 
vö lgy... —  vö lgy  ...

Honnan?

feszekböl —  feszek m ellol 
asztal...—  asztal ... 
iskola...—  iskola ...

Vâlasszatok ki egy-egy szöpârt, es foglaljâtok mondatba!

251. Jâtsszunk egy kicsit! Jâtekszabâly: csak a szöban forgö târgy helyere 
kerdezhetünk.

---  A 2: erdöben van? —  Igen.
—  A faagak között? —  Nem.
—  A bokron? —  Nem.
—  A füben? —  Igen.
—  A virag felett? —  Nem.
—  A bokorban? —  Igen.
—  A fa alatt? —  Igen.
—  A bokor alatt? —  Igen.

Talâljâtok ki, mire gondoltunk!
Segithet a talâlös kerdes. Nem virâgzik, megis terem. Mi az?
Folytassâtok a jâtekot!

252*. Olvassâtok el a következö mondatokat!

1. A mökus fürgen besurrant odüja... . 2. A medve dörm ögve cam- 
m ogott ki a barlangja... . 3. Bokor ... terem a sok gomba. 4. A vira- 
gok ... mehek döngicselnek.

A pontok helyere irjâtok be a megfelelö ragot vagy szot!
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253. Foglaljátok mondatokba az alábbi szavakat!

udvaron, szobában, fa alatt, ház e lött, ¡skolába, kerítés mellé, 
kertbe, fo lyó  felé, mezörol, dom bról, falu fe lö l, asztal alól.

Milyen kérdésre felelnek a mondatba foglalt szavak?

254. Olvassátok el a következö mondatokat!

1. A fü között szorgos méhek dolgoznak. 2. A folyóban sok hal 
van. 2. A facsemetéket a hegyekböl hoztâk. 4. A m egriadt 
vadkacsák a nádasba menekültek. 5. A tó m ellól ne szedj v irágot!
6. A kövek kôzé ne dobj szemetet!

Másoljátok le azokat a mondatokat, amelyekben ragos fônévvel van 
kifejezve a cselekvés helye!

255. Olvassátok el az alábbi népkôltészeti alkotást!

Láttál-e mar valaha 
Csipkebokor rózsát,
C sipkebokor rózsa közt 
Két szál majorannát?

majoranna — fúszernovény

Irjátok le a verset emlékezetbôl! Húzzátok alá a mit? és hol? kérdésre felelö 
szavakat!

256*. Olvassátok el a szöveget!

... M in d ig  akkora subát varrok álmomban, hogy a világon 
minden szegény embernek elég, aki d idereg .

... Az édesanyám ôlében már egészen m egnott a bátorságom, 
mint kiskutyának az eresz alatt! Kimondtam a szívemen valót, hogy 
én b izony nem leszek diák.

—  Hát mi leszel, lelkem gyermekem?
—  Kincskeresó leszek, édesapám...
—  No, az is szép mesterség. Hát aztán hol akarod keresni a kin- 

cset?
—  A Küsmödi barlangban.

(M ora  Ferenc)

diák — kozép- és foiskolák tanulója; szívemen való — ami a szívemet 
nyomja, amit gondolok
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Râjôttetek-e, mi a mü cime? Mâsoljâtok le a szôveget! Huzzâtok alâ a hol? 
kérdésre felelô szavakat!

257. Olvassâtok el a kovetkezô mondatokat!

1. A gyermek az elsô szôt édesanyjàtôl tanulja.
2. A hôem ber a naptol fél a legjobban.
3. Az édesanya gondoskodik a gyermekérôl.
4. Télen a gyerekek gondoskodnak az éhezô madarakrôl.
5. Az erdôtôl kanyargôs üt vezet a faluig.
6. A môkuska az egyik âgrôl a masikra ugrik.

A kitôl? mitôl? kérdésre felelô fônevek -toi, -toi ragot, 
a kirôl?, mirôl? kérdésre felelôk pedig -roi, -roi ragot 
vesznek fel.
Példâul: kitôl? — munkâsiôZ, emberiôZ stb. 

mitôl? — rôkâtdZ, téltoi stb. 
kirôl? — pilôtârôZ, gyerekrbZ stb. 
mirôl? — ruhârôZ, cipôrôZ stb.

Néha a honnan? kérdéssel kérdezünk a -toi, -toi, -roi, -rôl 
ragos fônevekre. P é l d â u l :  honnan? — nines messze a 
vârostôZ, lenézett a hegyrô'Z stb.
Jegyezzétek meg! A fônevek -toi, -toi, -rôl, -rôl ragjâban 
mindig hosszû magânhangzôt ejtünk és irunk!

258. Olvassâtok el az itt felsorolt mondatokat!

1. Ma* a Fôldrôl, és a csillagokrôl tanultunk. 2. S beszél nekem 
a szép jôvôrôl... (A dy) 3. Aki halat akar fogni, ne fé ljen a viztôl. 
(Kôzmondas) 4. M egtisztitom  portôl, sàrtôi, igy tanultam az apâm- 
tôl. 5. Lepottyant az aima a farôl. 6. Az âllomâstél gyalog mentünk 
az erdészlakig.

A vastag betüs szavakat irjâtok le a füzetbe, és tüntessétek fel mellettük 
a megfelelô kérdést is!
Mondjâtok meg, hogyan ejtjük helyesen a viztôl szôt!

259. Irjâtok le a mondatokat! Pôtoljâtok a fônevek hiânyzô ragjât! 
Ügyeljetek a ragok irâsâra!

1. Madarat to lla ..., em bert baratja... ismerni meg. (Kôzmondas)
2. Nem esik messze az aima a faja... . (Kôzmondas) 3. Daloljatok 
a tavasz... ! 4. Nehéz a levegô az olaj szaga... . 5. A legszebb mesét
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a nagymamám... hallottam. 6. Most érkeztünk falu... 7. Az ötödik 
emelet... jó l látszik az egész város.

260*. Irjátok le az alábbi mondatokat! A szükséges szó ragtalan alakját 
a zárójelben találjátok meg.

1. Feri hibátlanul mondta el (mit?). 2. Édesapám tiz napot tö ltö tt 
(hol?). 3. A tôrténete t (k itö l?) hallottam. 4. A bányászok liften eresz- 
kednek le (hová?). 5. Ma is idejében jöttem haza az (honnan?).
6. Az (mitöl?) felfrissült a levegö.

(iskola, târna, vers, eso, Kijev, Bandi)
261. Nézzétek meg a képet! Mondjátok meg, ki mivel dolgozik! Ügyeljetek 
arra, hogyan ejtitek a mivel? kérdésre felelö ragos foneveket!

A kivel?, mivel? kérdésre felelö fönevek ragja -val, -vel. 
Például: kivel? — Katiua/, Yerivel, tanitoval stb.

mivel? — kap aval, kuty aval, ceruz aval stb. 
Emlékezzetek csak vissza, mit tanultatok a helyesírásukról! 
A mássalhangzóra végzodo fönevek kivel? mivel? kérdésre 
felelö alakjában hosszú mássalhangzót ejtünk és írunk! 
P é l d á u l :  pék — pékkel, zsír — zsírral

Károly — KároWyal, kulcs — kulccsal

262. Olvassátok el a következö mondatokat!

1. A m adáretetot Sanyival készítettük. 2. A tél hóval b o rít be 
mindent. 3. A kiállításra apámmal mentem. 4. A munkás kalapáccsal 
do lgozik.
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Irjâtok le a mondatokat! A mondatokban hûzzâtok alâ azokat a szavakat, 
amelyek kivel?, mivel? kérdésre felelnek!

263. Olvassâtok el az alâbbi mondatokat!

1. Az asztalos deszkät fürészel jo éles fürésszel. 2. Bodri hegyes 
füllet fülel. 3. Jozsi fajô labbal labal a vizben.

Milyen jelentésbeli külônbség van az egyes mondatok kiemelt szavai 
között? Milyen kérdésre felelnek ezek a szavak? Melyik kôzülük a ragos 
fônév? Van-e külônbség a kiejtésükben? Ha van, mi az?

264*. Ragozzâtok az alâbbi fôneveket ugy, hogy kivel?, mivel? kérdésre 
feleljenek!

Péter —  ... 
kônyv —  .. 
füzet —  ... 
ecset —  ...

Karoly —  ... 
gyümôlcs —  ... 
bagoly —  ... 
disz —  ...

Irjâtok le a fôneveket!

265. Olvassâtok el a kôvetkezô rhondatokat és az utânuk âllô kérdést!

1 . A baratom hüga egyetemista.—  Kije egyetemista a baratomnak?
2. ô szbe  csavarodott a természet feje. (Arany) —  Mije csavarodott 
oszbe- a természetnek? 3. Marika batyja asztalos.—  Kije asztalos 
Marikänak?

A mondât melyik szava felel a kérdésre? Irjâtok le elôbb a kérdést, majd 
mellé a mondât megfelelô szavât. A leirt fônevek ragjât vâlasszâtok el a 
szötötöl függôleges vonallal!

266. Olvassâtok el helyesen az alâbbi kije?, mije? kérdésre felelô ragos 
fôneveket! Figyeljétek meg, milyen hangot ejtünk a vastag betüs mâssal- 
hangzôk helyén!

anyja [nny] batyja [tty] partja [ty]
hânyja [nny] botja [tty] kertje [ty]
nénje [nny] fürtje [ty] rûdja [ggy]

Irjâtok le a fenti szavakat! A ragot függôleges vonallal vâlasszâtok el a szö
tötöl!

267. Olvassâtok el az alâbbi mondatokat! Irjâtok ki belôlük a ragos 
fôneveket! A szôtô és a rag kôzé hûzzâtok függôleges vonalat!
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1. Se ablaka, se ajtaja, mégis négyen laknak benne. (Talalôs 
kérdés) 2. Kicsiny szive azt dobogja, itt van az ôsz, indulj ütra. 
(Varjü Gy). 3. Itt mar a nép keze gondozza a tajat. (Juhasz F.) 
4. Szall a vihar, nagy a szarnya, tarka mezôn fut az arnya. (Weôres S.)

268*. Irjatok mondatokat az alâbbi szôkapcsolatokkal!

iskolânk tanulôja, üzem vezetôje, nagymama szomszédja, anyuka 
haja, erdô levegôje, utca zaja

269. Olvassâtok el az itt felsorolt mondatokat!
Mely szavakhoz tehetjük fel a kivé? és melyikhez a mivé? kérdést?

1. Pista erôs fiüvà cseperedett.
2. A te je t türôvà is fe ldo lgoztak.
3. A te jfô l a kôpüléstôl vajjà valik.
4. Sanyit e lô lépte tték tisztté.

Keressétek meg a vajjâ, tisztté ragos fônevek szôtôvét. Figyeljétek meg, mi- 
lyen hangzôra végzôdnek, majd ennek alapjân fogalmazzâtok meg kôzosen 
a szabâlyt!

270. Olvassâtok el az alâbbi mondatokat! Milyen ragot kell kapcsolni a 
zârôjelben levô fônevekhez, hogy a mondatok értelmesek legyenek?

1. (Dér) va lt a harmat. (Arany) 2. A facsemete hatalmas (fa) 
fe jlôdô tt. 3. Ha a fa elég, (parazs) valtozik. 4. Hazank (ipar) igen 
fe jle tt iparra lett. 5. A kis falu hatalmas (kôzség) fe jlôdô tt.
6. A kisfiü (ifjü ) serdül.

Irjâtok le a mondatokat! A kivé?, mivé? kérdésre felelô ragos fônevekben 
jelôljétek meg a hosszü mâssalhangzôt!

271*. Nézzétek meg a képet! Annak alapjân, amit a képen lâttok, irjatok 
rôvid elbeszélést. Ügyeljetek arra, hogy elbeszélésetekben minél tôbb ragos 
fônév legyen. Az elbeszélésnek adjatok cimet kôzosen!

A fônevek helyesirâsa

272. Olvassâtok el a kôvetkezô szôveget!
Hô b orit m indent. A lszik az erdô, a mezô és a tô. Hô alatt alszik 

a fenyô. Csak a hollo lépeget a hôban. A môkus odüjaban még 
talalhatô egy par diô, mogyorô. Az emelkedô tetején egy hazikô.
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Ide jönnek a gyerekek szankozni. Kato, Dezsö, Otto, Jeno 
vidaman szankoznak az emelkedo tetején. O tt a lejto, azon majd 
gyorsan lesiklik a szénko.

Irjâtok ki a vastag betüs föneveket a szôvégi magânhangzô szerint csoporto- 
sitva!

Jegyezzétek meg! A fönevek végén az -o, -o mindig hosszu!
273. Mâsoljâtok le az itt felsorolt mondatokat ûgy, hogy kôzben pôtoljâtok 
a fönevek hiânyzô magânhangzôjât!

1. Ej, mi a k...! Tyükany..., kend a szobaban lakik itt bent? 
(Petofi) 2. K ipp-kopp, koppan a di... . Ez aztan a darid ... ! 
(Csanyi) 3. M inden reggel, ügy két ora fêlé rig... röppen az ablakom 
elé. S felharsan a vidam barati sz... : itf a reggeli rig... ! (Képes G.)
4. L ibben a tarka nagykend... , hüzza-räzza ezüsf szell... (W eöres S.)

274. Olvassâtok el az alâbbi szôkapcsolatokat!

vizes kancsöt, gö rbe  botot, nagy erövel, öreg anyöval, éretf 
szölövel, savanyü gyümölcsöt, draga idöt, hangos radioban

Keressétek ki kôzülük azokat a föneveket, amelyeknek a szôtôve -o-ra, illetve 
-o-re végzodik! Alkossatok egy-egy mondatot e fönevek ragtalan alakjâval!

275*. Irjâtok le, milyen eszközök talâlhatôk nâlatok otthon, amelyeknek 
neve -o-ra, illetve -o-re végzodik!
M in ta : darâlô, habverö, ...

276. Olvassâtok el az alâbbi verset, és irjâtok ki beiöle a vastag betüs 
szavakat!

A VARJÜ ÉS A KESELYÜ

Együtt lakoff a két rnadar. 
Habar szokatlan furcsa par, 
häzukban békés csend honolt, 
esténként szorgos munka fo lyt.

Âm egy napon egy zivatar 
hazukba ujabb port zavar:
Egy kisfiüt, ki nem hamis 
s egy tirke-tarka borja t is.
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Varjü karogta: Kisfiü 
ne sirj, ne reszkess, fé lre bü! 
Lesz itt kis csizma, sarkantyü, 
borjü, neked meg kovalyü.

Keselyü szölt: Te gyönyörü, 
tancodhoz lesz itt hegedü, 
borjadnak csengo csengettyü, 
nyakara rozsaköszörü.



Köszörü! Talán koszorú!
—  károgott közbe a varjú. 
Koszorú? M it nem! Köszörü
—  makacskodott a keselyü.

(Varga  Kafalın)

keselyü — nagy testü ragadozó madár.

Jegyezzétek meg! A fönevek végén az -ú, -ü legtöbbször 
hosszú.
Kivételt képeznek ezek a fönevek: alku, áru, batyu, falu, 
gyalu, hamu, kapu, daru, apu, anyu. Pityu stb.

277. Olvassâtok el a következö mondatokat! Mondjâtok meg, milyen magán- 
hangzó hiànyzik a fönevek végérol!

1. Varj... a varjúnak nem vájja ki a szemét. (Közmondâs) 
2. Az áruházban m indenféle ár... kapható. 3. Az ap... inge 
müszálas. 4. A gyüsz... és a t... a dobozban van. 5. Ahány 
fal... , annyi szokás. (Közmondâs)

278. Csoportosítsátok írásban az itt következö föneveket a szóvégi magán- 
hangzó szerint! Készüljetek fel válogató tollbamondásra!

lassú, fiú, gyalu, gyönyörü, gyürü, borjú, hiú, hü, könnyü, eskü, 
bábu, fu, varjú, egyszerü, hosszú, kapu, gyapjú, derü, hamu, sürü, 
ború, zsalu, varjú, bú

279*. Válaszoljatok egy-egy szóval az alábbi kérdésekre! Irjatok velük 
mondatokat!

1. M i a hang íro tt jele?
2. M i a gyep fonév rokon értelmü párja?
3. M i van a kiscsikó nyakában?
4. M i fedi a bárány testât?

5. M e ly ik  madár károg?
6. M i a mókus búvóhelye?

280. A j hang jelôlése komoly gondot okoz. Figyeljétek meg az alábbi szöve- 
get!

Egyszer Juliska és M ihály a fo lyó  partján nyaraltak. Nagyon 
szép hely vo lt ez. H irtelen nagy zsivajt hallottak. Egy hajó közele- 
dett. A hajó utasai zajongtak. Közeledett a hajó s látják, hogy a hajó
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utasai a borjú, a juh, a jávorszarvas, a jegesm edve, a varjú, a 
lajhár, a papagáj, a héja, a fürj, a jaguár, a juhászkutya. A hajót 
egy uszály kóvette. Az uszályon is állatok voltak. O tt vo lt: a gólya, 
a pulyka, a harkály, a bagoly, az ólyv, a keselyü, a fogo ly, a sirály. 
O tt vo lt még a kis selyempincsi, a coboly és a kis gódó lye  is. 

Hát nem érdekes utasok ezek?

(Varga Katalin nyom án)

olyv — ragadozó madár, godolye — a vadkecske kicsinye

Rájóttetek-e, mi az érdekes ebben a szóvegben? Milyen állatok utaztak 
a hajón? Hát az uszályon?
Milyen betüvel van jelolve az állatok nevében a y hang?
Csoportosítsátok a foneveket aszerint, hogy melyikben írunk y, és melyikben 
ly betüt. Keretezzétek be a y betüt kékkel, az ly-t pedig zólddel!

281. Versenyezzetek! Ki tud tobb olyan fonevet írni, amelyben a y hangot 
ly betüvel jelóljük!

Utónevek: Károly, ..., ... V irágok: ibolya, ..., ...

282. Figyeljétek meg a szabályszerüséget az -ály, -ély képzovel kapcsolat- 
ban! Irjatok két-két szóval mondatot!

akadály, apály, szabály, dagály, stb.
veszély, erély, szegély stb.

283*. Olvassátok el a kovetkezó mondatokat!

1. A tá... csendjét madárdal veri fel. 2. Bago... mondja a veréb- 
nek, hogy nagy fejü. (Kózmondás) 3. M e g jó tt már fészkére a fecske, 
a gó...a, visszatért az erdók énekes lakó...a. (Szalai Borbála) 
4. Tavasszal a lábad nyomán kizóldül a fu, e lófehérlik a hóvirág, 
és elókéklik az ibo...a. (G árdonyi G.) 5. Zúg a vihar az erdóben, 
átrohan a réten, topo...afát elmenóben m eghajlítja mélyen. (T. Sev- 
csenko) 6. Patak vize o tt fakad a ...ávorfa tóvében. (T. Sevcsenko)

A fónevekben a pontok helyére írjátok be a hiányzó y, illetve ly betüt!

284. Olvassátok el a kóvetkezo mondatpárokat! Ügyeljetek a kiemelt szavak 
magánhangzójának idotartamára.

1. A tüz lobogva ég. Oltsd el a tüzet!
2. Ez az út a városba vezet. Az utak ósszekbtik a falvakat

és a városokat.
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Hogyan ejtettetek a magânhangzöt a toldalek nelkiili fönevekben? Hat 
a toldalekos alakjukban?

Jegyezzetek meg! Az olyan egyszotagıi fönevekben, ame- 
lyeknek szötöveben i, u, ü van, egyes toldalekok elött 
megrövidül a szotö magânhangzoja.

285. Olvassâtok el az alâbbi szöveget! Milyen ragot keli kapcsolni a zâröjel- 
ben levö fönevekhez? Mi törtenik az ü, i magânhangzöval, ha a fönevhez rag 
jârul? Olvasâs közben ügyeljetek a magânhangzök helyes ejtesere!

Az erdöszeli tisztason (tuz) raktunk. Szaraz rözset tettünk a 
(tuz). A (tuz) krum plit sütöttünk. Krum plieves utân nagyon meg- 
szomjaztunk. G erge ly az (üt) ta la İt egy (küt). M erite tt a (küt) egy 
veder (vız), de a (viz) nagyon hideg volt. Letettük a (viz), mele- 
gedni. Arra szaladt egy (nyül). Felboritotta a vedret. A (viz) 
kiöm lött es vizes lett a ruhank.

286. Versenyezzetek, ki talâlja ki hamarabb, hova keli a pontok helyere 
i vagy i, u vagy û\

v...zet merit 
h...dat ep it 
hosszü h...d 
meleg v...z

felenk ny...l 
ny...lat lö tt 
k...tat âs 
egyenes ...tak

Ti is keszitsetek ilyen szökapcsolatokat!

287*. Irjâtok le a következö mondatokat! A szavakban a pontok helyebe 
irjâtok be a hiânyzo hosszû vagy rövid magânhangzöt!

1. A hordöban m egfagyott a v...z. 2. Rostaban nem lehet v...zet 
hordani. 3. A fo lyök partja it szepen ive lö  h...dak kötik össze. 
A h...d vasbetonböl keszült. 5. Az autöbuszt sok ...tas varta. 6. Az ...t 
a fo lyo  partjanal jobbra ter.

288. Olvassâtok el a szökapcsolatokat! Figyeljetek meg a fönevek helyesirâ- 
sât!

allami ünnep 
iskolai ünnepely 
hüsz gramm 
meleg szellö

Irjâtok le a szökapcsolatokat! Hıizzâtok alâ a fönevekben a hosszû mâssal- 
hangzökat! Jegyezzetek meg a fönevek helyesirâsât!
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289. Olvassatok el az itt folsorolt foneveket!

to ll, makk, kakukk, orr, szello, csillag, forradalom , allam, unnep, 
v illany, szappan, hollo, vail, csepp, gramm, szalonna, cikk, szakall, 
m elleny, ujj, sakk

Masoljatok le oket ket oszlopba aszerint, hogy a szo belsejeben vagy a vegen 
van-e a hosszu massalhangzo! A szo belsejeben levo hosszu massalhangzot 
kekkel, a szo vegen levot zolddel huzzatok ala! Jegyezzetek meg e fonevek 
helyesirasat!

290. Mondjatok olyan fiu- es lanyneveket, amelyekben hosszu massalhangzo 
van. Irjatok a nevekkel egy-egy mondatot!
P e l da: Attila — Szivesen olvasom Jozsef Attila verseit.

291*. Masoljatok le a kovetkezo foneveket! Jeloljetek meg benniik a ketjegyu 
hosszu massalhangzokat!

asszony, hattyu, d innye, taggyu, poggyasz, meggy, fiitty, 
petty, konny, szenny, gaily

A kiemelt fonevek mivel? kerdesre felelo alakjat is irjatok le! Valasszatok 
el koziiluk harom szot szabalyosan irasban!

A MELLEKNEV
292. Olvassatok el az alabbi verset!

MILYENEK A NAGYAPAK

Mint a termo, gazdag ag,
olyanok a nagyapak, 
karjukon mint bimbok iilnek 
gyermekek es unokak.

Mint a kerek, friss cipok, 
olyanok a nagyapok, 
izesek is, melegek is, 
bar nem boltban kaphatok.

Mint az agy lagy paplana, 
olyan minden nagyapa, 
betakargat, elaltatgat, 
vigyaz redd ejszaka.

(Hars Laszlo)

A vastag betus szavakat irjatok be a fiizetbe!
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A leirt szavak melléknevek.

Emlékezzetek csak, mâr tanultâtok, hogy az élôlények és 
élettelen dolgok tulajdonsâgât jelentô szavakat m e l l é k -  
n é v n e k  n e v e z z ü k .  A melléknév kérdései: 
milyen?, melyik?, mekkora?
P é l d â u l :  Milyen? — kopasz, friss, piros, csillogô stb. 

Melyik? — lenti, fenti, hâtsô, elsô stb. 
Mekkora? — nagy, parânyi, ôriâsi stb.

A melléknevek hasznâlata leirâsokban nélkülozhetetlen. 
A melléknevek szebbé, pontosabbâ teszik beszédünket.

Figyeljétek meg ezt a kôvetkezô példân:
A napsugâr riigyeket bout az âgon.

Ez a mondât igy is helyes. De mennyivel szebben hangzik, 
mennyivel pontosabb a mondât, ha megfelelô melléknevek is 
vannak benne!

A meleg napsugâr aprô riigyeket bout a kopâr âgakon.

293. Olvassatok el a mesét!

A NYÜL MEG A TAVASZI HÔ

Egyszer, tavasz fêlé azf mondta a fehér hô a kicsi nyülnak.
—  Igen gyôngének érzem magam.
A zf fe le lte  a kis nyül:
—  A lighanem  olvadsz, az a bajod. Ô, de sajnallak! M eny- 

nyire faj a szivem érted! M ennyit szaladgaltam rajtad, jô me
leg vackom vo lt alattad. Elrejtettél a ravasz rôka e lôl, az ordas 
farkas e lôl, fejem alja volta l, derékaljam volta l, hü védelmezôm, 
oltalmazôm. Fehér a bundam, te is fehér vagy, nem lattak meg 
rajtad gonosz üldôzôim .

Ügy sirt a kis arva nyül, hogy a hô is vele kônnyezett.

Mit gondoltok, segitett-e a sirâs a bajukon? Âllitâsotokat indokoljâtok 
meg! Milyen szinüre vâltozik a nyul bundâja tavasszal?

Mivel magyarâzhato ez a szinvâltozâs?

Irjâtok ki a mesébôl a kiemelt mellékneveket a hozzâjuk tartozô fônevekkel 
együtt!
P é l d a :  fehér hô, ...
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294. Bóvítsétek ki az alábbi mondatokat melléknevekkel, és írjátok le! 
A mellékneveket húzzátok alá hullámos vonallal!

1. Szél simogatja, napsugár m elengeti a fó ldet. 2. A mezón 
m egkezdódtek a munkák. 3. Az erdó lakói tavasszal visszatérnek. 
4. A gyerekek nagyon várják, hogy bekószóntsón» a tavasz.

P é 1 d a: Meleg, déli szél simogatja, langyos napsugár melengeti a nedves 
fóldet.

295. Olvassátok el a kóvetkezó szókapcsolatokat! Mely-ik évszakkal hozhatók 
kapcsolatba? Indokoljátok meg, miért?

korai természet, kellemes napsütés, kopár fák, p ic iny rügyek, 
meleg szelló, vidám cinke, szorgos munka.

297. Olvassátok el az itt felsorolt mondatokat!

1. Hová left a tarka szivárvány az égról? (Petófi) 2. Zóld fo ld 
fe lett, kék ég alatt a hangos pacsirta fütyórész. (Petófi) 3. Sáncban 
a hóvíz kónnyü hajót visz, füstól a fényben a barna tetó. (Á p rily ) 
4. M illió  kis bogárka repdes a fák kózótt, madarak énekelnek a dús 
lom bok kózótt. (Várnai)

Irjátok ki a mondatokból a mellékneves szókapcsolatokat!
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298. Jatsszunk egy kicsit a szinekkel! Vajon melyik versszakba illik a kek, 
a piros, a sarga es a feher szo? Masoljatok le a verset ugy, hogy a pontok 
helyere irjatok be a hianyzo szineket!

SZlNEK

... az alma,

... a meggy.
Pettyes ruhamon 
... a petty.

Ha v ir it a p itypang —
... a viraga.
A barack, a korte: 
barsonyosan ...

299. Milyen melleknevvel fejeznetek ki a kovetkezo meghatarozasokat?

nem szep: ... nem tiszta az eg: ...
nagy ereje van: ... nem meresz: ...
nines m egfozve: ... nines benne semmi: ...

300. Milyen meghatarozast mondanatok ezekhez a melleknevekhez:

csintalan, furge, felenk, mozgekony, iigyes, bator stb.

Folytassatok, versenyezzetek, ki tud tobb melleknevet es meghatarozast 
kitalalni!

301. Olvassatok el a kovetkezo szoveget! Keressetek ki belole a mellekneve- 
ket!

MIERT PUPOS A TEVE?

Valam ikor regen oriasi tevekaravanok jartak a nagy sivatago- 
kat, de meg ma is biztosabban lehet kozlekedni a puha es forro 
homokban tevehaton, mint autoval. A hosszu ut alatt az allatok 
alig jutnak vizhez, de a pupjuk olyan, mint a szomjas ember kulacsa, 
esak eppen zsir halm ozodik fel benne. A teve szervezete ebbol 
v ize t keszit, es igy minden baj ne lk iil ju t el a legkoze lebbi oazisig, 
ahol aztan vegre igazi vizzel is teleihatja magat.

(A  M inden  napra egy  kerdes c. konyvbo l)
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... a der, ... a ho.

... a te j, a lagy cipo,
Nagyapa haja is m ilyen ...! 
...-en csillog mar rajta a der.

... a nyilo  len viraga, 
snitakoto fenyes szarnya.
... a szilva, ... a kokeny, 
kishugomon ... a koteny.

(Szalai Borbala)



302*. Irjatok minél töfc>b olyan közmondâst, amelyben irelléknév is van! 
A melléknevet húzzátok alá, és zárójelben tüntessétek fel mellette a kérdést 
is!
P é l d a :  Nagy (milyen?) fába vágta a fejszéjét.

303. Olvassátok el az alábbi versrészleteket!

Télmeneszto 
nap süt, 

sarga, sarga
az aranyeso ága.

Füszagú, foldszagú
szélbe, 
fénybe

nyílik  ki az ablak, 
a fákon 
bangos

madarak mulatnak.

Tavaszváró 
nap süt, 

barna, barna
b im bót hajt a barka.

(Ténagy Sándor)

Valaminek a tulajdonságát felismerhetjük:
Látással: sárga, barna 
Szaglással: füszagú, foldszagú 
Hallással: bangos 
Tapintással: kemény 
Izleléssel: keserü, savanyú

Ha a melléknévvel kifejezett tulajdonságokat érzékszer- 
veinkkel érzékeljük, vagyis látjuk, szagoljuk, halljuk, ta- 
pintjuk, ízleljük, akkor k ü l s o  t u l a j d o n s á g o k r ó l  
beszélünk. P é l d á u l :  magas, szöke, halk, rekedtes, csípos, 
szagos, érdes stb.
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TÉLMENESZTO

Kemény rügyek bezárt kézfejére 
Kérle lo  Tavasz kézcsókját hozom

(Váci M ih á ly )

Ha kávé keserü, 
ha mártás savanyú, 
csak egy szót kiáltok, 
csak annyit, hogy: anyu!

(N adányi Z o ltán)



Ha a melléknév olyan tulajdonságokat nevez meg, amelye- 
ket érzékszerveinkkel nem tudunk érzékelni, akkor b e l so 
t u l a j d o n s á g o k r ó l  beszélünk. P é l d á u l :  okos, ko- 
moly, szorgalmas, szelíd, bátor, türelmes stb.

304. Olvassátok el az itt felsorolt mondatokat!

1. Ablakom  szép virágoskert. (Darázs E.) 2. Zajos patakoknak 
sürü bokra kózül nézem a gerlicé t s a vadgalam bokat. (Tompa)
3. Szóló, szóló, Hiatos, kóstold meg, m ily zamatos (Szalai B.)
4. Szúrós tóvisek kózt piros rózsa nyílik.

Irjátok le a mondatokat! Á llap itsá tok meg, melyik érzékszervünkkel érzékel- 
jük a vastag betüs melléknevekkel jelólt tulajdonságokat!

305. Olvassátok el az alábbi mellékneveket, majd Lrjátok le két csoportba 
aszerint, hogy külso vagy belso tulajdonságot jelentenek-e!

szép, értelmes, alacsony, édes, csípós, élesr illatos, bánatos, fo r
ró, hangos, kóvér, barna, fürge, gyáva, borsos, zajos, eszes

Két-két melléknevet foglaljatok mondatba!

306*. lrjátok le, milyen külso és milyen belso tulajdonságai vannak annak 
az embernek, akit a legjobban szerettek!

307. Mondjátok meg, mely tulajdonságok illenek az alábbiak kozül a 
nyúlra, a mókusra, a rókára, az ózre! lrjátok egy-egy mondatot az egymáshoz 
illó szavakkal!

szelíd, gyáva, ravasz, fürge

308. Hány tulajdonságát tudnátok felsorolni az alábbi fóneveknek?

A hang ... , ...
A tanuló ... , ...
A munkás ... , ...
Az idójárás ... , ...
Az ebéd ... , ..

P é l d a :  A szél viharos, erós, gyenge, tavaszi, hideg, meleg stb.

99



309. Mondjátok meg, mi mindent ismertek, ami:

eros édes kemény torékeny fo lyékony

ember
paprika
leves
kotél
tea
kávé

310*. Olvassátok el a szöveget! Adjatok neki címet, majd a címmel együtt 
írjátok le! Készüljetek fel a címválasztás megindoklására! A szövegben 
található mellékneveket húzzátok alá!

Csodálatos hely vo lt az öreg tö lgyfa  kornyéke. Télen titokzatos 
nyomok vezettek alatta. Tavasszal ott ny ílt ki az elso ibolya. Nyáron 
édes, ¡Hatos meleg hentergett a vízmosásban, és összel a tö lgy  
hegyes csonkjain pihentek meg a tollas vándorok —  sasok és 
sólymok —  átutazóban.

Szerettem az öreg fát, s néha —  ha egyedül voltam vele —  
megsimogattam.

(Fekete István nyom án)

A rokon értelmü melléknevek
311. Olvassátok el a mondatpárokat! Figyeljétek meg a vastag betüs 
melléknevek jelentését!

1. Gyors léptekkel haladtunk az osvényen.— Sátrunkat a 
sebes patak partján állítottuk fel.

2. Árnyékáért becsüljük a vén fát. (Szólás) — Egy öreg 
nénit átkísértem az úttesten.

3. Kicsi fának is van árnyéka.— A fák ágain parányi rügyek 
duzzadnak.
Hasonlítsátok össze a vastag betüs melléknevek jelentését! 
párosával a mellékneveket!

Irjátok le

Ezek rokon értelmü melléknevek.
Az olyan mellékneveket, amelyeknek jelentése azonos vagy 
hasonló, r o k o n  é r t e l m ü  m e l l é k n e v e k n e k  ne- 
vezzük. P é 1 d á u 1: kicsi, pici, apró, parányi, csöpp stb.
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312. Ki talâlja ki hamarabb, melyik melléknév rokon értelmü pârjai ezek?
1. rut, ocsmany, csüf, pocsék
2. gyônyôrü, csodas, tetszetôs, festôi
3. haszontalan, szôfogadatlan, rendetlen, csintalan
4. üde, fiatalos

313. Mâsoljâtok le a mondatokat! A pontok helyére irjâtok be az oda illô 
melléknevet a zârôjelbôl!

Osztalyunkban sok ... tanulô van. Balogh Kati is nagyon 
... kislany. Az ... Kovacs Istvan m indenben az elsô. A nyelvtani 
veté lkedôn csak az ... tanulôk vehetnek részt.

(szorgalmas, eszes, serény, értelmes)

314*. Keressetek a kovetkezô melléknevekhez rokon értelmüeket! 

bator vidam friss gyors

315. Olvassâtok el az alâbbi versrészletet!

Cseng a csengô s mint egy alom 
lép eléd sok 6 csoda.
Rantsd meg a vén csengettyüt 
jô szivet lelsz m indenütt... 
s ami kedves, ami szép: 
régi ôra, régi szék... 
aztan fôn tebb a befôttek, 
ôdon, zôld üvegpohar, 
s a vén lampa kedves arnya 
im bolyogva szalldogal.
A teritôs asztalon
régi kônyv, egész halom,
mült idôknek bôlcsei...

(Koszto lanyi Dezsô)

Figyeljétek csak meg, hânyféleképpen fejezte ki a kôltô azt a tulajdon- 
sâgot, hogy valami ôreg!
Irjâtok ki a versbôl a régi melléknév rokon értelmü pârjait a hozzâjuk 
tartozô fônevekkel együtt!
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Nem mindegy, hogy a rokon értelmü melléknevek kózül 
melyiket használjuk. Mondhatjuk-e például, hogy régi ember 
arra, aki idos?

Helyette a kóvetkezó melléknevekbol válogathatunk: óreg, 
koros, agg, éltes, vén.

A  rokon értelmü melléknevek használata színesebbé teszi 
beszédünket.
316. Olvassátok el az alábbi mondatokat!

1. Az óreg várat sok turista keresi fel. 2. Nagyapa sok óreg 
tó rténete t mesélt. 3. Átadtam  a helyem et egy óreg bácsinak.
4. Az óreg házak helyébe újakat építenek. 5. Az óreg gépek 
helyett m oderneket szereltek fel.

Hogy a mondatok színesebbek legyenek, a vastag betüs melléknevek helyett 
használjatok rokon értelmüeket! A mondatokat írjátok le!

317. Irjátok ki az itt felsorolt szavak kózül azokat a rokon értelmü mellék- 
neveket, amelyek az ivóvízre vonatkoznak!

friss, üde, jó ízü, tiszta, piszkos, átlátszó, zavaros, mély, sekéíy, 
szürke, színtelen, forró, jeges

318*. Olvassátok el az alábbi szókapcsolatokat! A rossz melléknév helyett 
válogassatok a zárójelból találóbbat! Három kifejezést foglaljatok mondat- 
ba! A szókapcsolatokat és a mondatokat írjátok le!

rossz fog 
rossz ido 
rossz hangulat 
rossz út 
rossz do lgozat 
rossz lekvár

(szomorkás)
(góróngyós)
(lyukas)
(zimankós)
(penészes)
(hibás)

Az ellentétes jelentésü melléknevek
319. Olvassátok el a kóvetkezó mondatokat!

1. Én voltam-e óriási, vagy Te lehettél parányi? (Várnai) 
2. Hófehér a születésem, lucskos-sáros temetésem. (Találós 
kérdés) 3. S a sótét szobákban találni fényes szíveket. (Petofi S.)
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•}
Hasonlitsatok ossze egy-egy mondat vastag betiis mellekneveinek a jelen- 
teset! Irjatok le a mondatokat, a mellekneveket huzzatok ala!

Ezek ellentetes jelentesu melleknevek.
Az olyan mellekneveket, amelyek egymassal ellentetes tulaj- 
donsagokat fejeznek ki, e l l e n t e t e s  j e l e n t e s u  mel- 
lekneveknek nevezziik. P e l d a u l :  szelid— vad, bat or - -  
gyava stb.

320. Irjatok le az alabbi melleknevek ellentetes ertelmii parjat! A mellekne- 
vekhez irjatok foneveket, amelyeknek a tulajdonsagat az adott melleknevek 
jeloihetik!
feher
edes
kicsi
kemeny

ing —  fekete c ipo alacsony ... —
rovid  ... —
meleg ... —
vastag ... —

321*. Irjatok ellentetes jelentesu mellekneveket a kovetkezo fonevekhez!

ember, gyerek, utca, egbolt, viz, rovar 

P e 1 d a : kover — sovany ember

A melleknevek helyesirasa
322. Olvassatok el az alabbi szokapcsolatokat! Figyeljetek meg a mellek 
nevek szovegi maganhangzojat! Ejtsetek helyesen!

’ hosszu fo lyo  jo tanulo
olcso aru szelso haz
utolso csengo suru erdo

Irjatok le a szokapcsolatokat! A melleknevek szovegi maganhangzojat 
huzzatok ala!

I Jegyezzetek meg! A melleknevek vegen az -o, -6, -u, -ii 
mindig hosszu.

323. Olvassatok el a kovetkezo mondatokat! Mondjatok meg, milyen magan- 
hangzot kell beirni a pontok helyebe!

1. Este van, este van, edesapa faradt,—  aranyhaj ... lanyom, 
te bonts nekem agyat. (M ora F.) 2. Nem hossz ... a nap, kinek 
sok a dolga. (Kozmondas). 3. Esik eso, sur ... eso. (Dal) 4. Ifj ... 
szivemben a langsugar ... nyar. (Petofi S.) 5. S egy szep napon
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pislákolva bámultak a csillagok, fönn az égen v illâm röp t ... ho ld- 
rakéfa csillogott. (Szalai B.)
Irjátok le a mondatokat! Pótoljátok a melléknevek hiányzó betújét!

324*. Irjátok le az alábbi melléknevek ellentétes jelentésü párját! Hogyan 
fogjátok írni ezeket a mellékneveket? Miért?

rossz —  ... ritka —  ... röv id  —  ... nehéz —  ...
draga —  ... édes —  ... gyors —  ... hutlen —  ...

Három ellentétpárt foglaljatok mondatba!

325. Olvassátok el az itt felsorolt szavakat! Készüljetek fel a válogató 
tollbamondásra! Csak a mellékneveket kell majd leírnotok!

apró, tanuló, fenyó, olcsó, hátsó, bo, fiú, szélso, belso, hosszú, 
to, szomorü, jó, karcsú, sürü, eso, lassú, gyönyörü, göm bölyü, 
hiú, fü

326. Olvassátok el a következö mondatokat! Melyik szóval alkotnak szó- 
kapcsolatot a melléknevek?

1. Lassú felho-árnyék száll a jég fö lött. (W eöres S.)
2. Hatágú almafámon száz alma csüng az ágon. (M ándy S.)
3. Mostan színes tin tákró l álmodom. (Kosztolányi D.)
4. Bánatos, bús dallamok foszlányát hozta a szél.

Alkossatok ti is három hasonló szókapcsolatot, majd foglaljátok öket 
mondatokba!

327. Olvassátok el az alábbi szavakat!

festék, festékes, fest; színes, színez, szín; ero, erös, erö lköd ik; 
íz le l, íz, ízes; éles, él, élez

9

Csoportosítsátok a szavakat a tanult szófajok szerint!
P é l d a :  Ige Fonév Melléknév

ir irás irásos

328*. Irjátok egy-egy mondatot az alábbi melléknevekkel!

könnyü, sürü, hosszú, göm bölyü, fakó, hü

A mondatokban húzzátok alá a mellékneveket!

Már tanultátok, hogy a melléknevek tulajdonságot jelölnek. 
Csakhogy a melléknévvel kifejezett tulajdonság mértéke nem 
mindig egyforma.
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329. Nezzetek meg az alâbbi kepeket! Hasonlitsâtok össze a kutyât, a lovat 
meg az elefântot nagysâguk es erejük szerint.

A kutya nagy A 16 nagyobb Az elefânt a legnagyobb
es eros. es erösebb. es a legerösebb

Mint lâtjâtok a nagy, nagyobb, legnagyobb, valamint az 
eros, erösebb, legerösebb melleknevek különbözö mertekü tulaj- 
donsâgot jelölnek. A tulajdonsâg nagyobb merteket jelzi a 
melleknev toldaleka: a — bb jel.

Tegyük fel, hogy az ügyessegi versenyen Sanyi a harmadik 
lett. Mindenki azt mondta ra: ügyes. Igen âm, de Pisti mâsodik 
lett, ö tehât ügyesebb. Viszont a dobogö legmagasabb foka 
Jöskât illeti meg, mert ö a legügyesebb.

összegezzük hat! 
Sanyi ügyes 
Pisti ügyesebb 
Jöska a legügyesebb

330. Olvassâtok el az alâbbi mellekneveket! Jegyezzetek meg helyesirâsukat!

okosabb
pöttyösebb
kellem esebb
illatosabb

legiz le tesebb
legerösebb
legbarâtsâgosabb
legbüsabb
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331* Olvassátok el a kovetkezo mondatokat!

1. Szép a tavasz, és szép a nyár is, de szebb az ósz, s legszebb 
a té l. (József A ttila ) 2. Az én apám do lgoz ik  és küzd, nála erósebb 
nines talán, hatalmasabb a kirá lynál is az én apám. (A dy  Endre) 
3. Kód borítja  a v idéket, a fenyves már komorabb. (Puskin) 4. Leg- 
drágább kines az egészség. (Kózmondás)

Irjátok le a mondatokat! Keressétek meg a mondatokban a-bb jeles mellék 
neveket és húzzátok alá!

332. Olvassátok el az alábbi mondatokat! Mondjátok meg, milyen kéidési e 
feleln^k a kiemelt melléknevek!

1. Nekem valamennyi kózótt legkedvesebb madaram a gólya.
2. AI It egy szobor magas hegy tetején. 3. Fényesebb a láncnál 
a kard. 4. Kevély tó lgyfák alatt szerény virágok. (Petófi S.)

Milyen melléknevek vannak még a mondatokban? Keressétek meg!

333. Olvassátok csak el ezt a szép verset!

A LEGSZEBB SZEM

Rügyet bontó bokrok alatt 
m eghúzódott egy kis ravasz 
tavasztündér,
s kileste, hogy négy kis gyerek 
vajon m iról, m iról eseveg.

Parázs vita támadt tüstént, 
m ajdhogy ósszevesznek. 
Csak a kiesi Kata terem t 
hármójuk kózt rendet.

A rró l beszél a négy csóppség, —  A nevetó szem a legszebb —  
egyik  szóke, másik szókébb, á llítja  a lányka. 
hogy m elyik a legszebb szem. Elámul a három gyerek, 
K ita lá lják-e vagy sem? elcsitul a lárma.

Tibinek a kék szem tetszik, K ip iru lva  mondja Kata:
Balázsnak a barna. —  Nines szebb a v ilágon
Zsófi meg a legszebb szemnek édesanyám szeménél, ha 
a feketét tartja. m osolyogni látom.

Irjátok ki a fenti versból a mellékneveket! 
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334. Nézzétek meg az alábbi képeket!

Hasonlítsátok össze a fenti képeken látható jármüveket gyorsa^águk 
szerint! A mellékneveket foglaljátok mondatokba!

335*. Olvassátok el a következö szöveget!

Az osztályban Kati ügyes tornász. M agaviselete is példás. 
Könyvet kapott ajándékba, mert szorgalmas tanuló. Ez a nyár 
emlékezetes iesz számára. A vakációt a tengerparti üdüloben 
fog ja  tö lten i.

Alakítsátok át a mondatokat a minta szerint! Irjátok is le, és jeloljétek meg 
a meilékneveket!

Az osztályban Kati a legügyesebb tornász.

336. Olvassátok el az itt felsorolt szavakat!

halom, dom b, hegy (magas) 
m eggy, sóska, citrom  (savanyú) 
ibolya, szegfú, rózsa (illatos) 
csermely, patak, fo lyó  (széles) 
fö ld ieper, málna, áfonya (kicsi)

Hasonlítsátok össze a fenti fönevekrt a zárójelbe tett melléknév alapján! 
P é l d a :  a halom magas, a domb ...

337. Olvassátok el a mondatokat!

1. Szép a té l, de (szép) a tavasz. 2. Az én (kedves) virágom  
a tu lipán . 3. Az ídojárás nyáron a (m eleg). 4. Az ürhajósok a 
(Bátor) emberek. 5. A fa (magas), mint a bokor.
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Irjátok le a mondatokat! A zárójelben levo mellékneveket alakítsátok 
át úgy, hogy a tulajdonság nagyobb mértéket jelöljön!

338. Játsszunk egy kicsit a kozmondásokkal! Melyik kozmondás, szólás 
jut eszedbe a következo versikékrol?

1. Jól jar, aki a tyúkkal kel, 
mert valamit biztosan leí.

2. Apám összel vígan vetett, 
s aratáskor is nevetett.

3. Itt maradt egy tecske nálunk, 
mégis egész télen fázunk.

4. Ez az út az egyenesebb, 
ezen menj hát, legyen eszed!

A kozmondásokat kiválogathatod a zárójelbol.

(Egy fecske nem csinál nyarat. Legjobb az egyenes út. Ki 
korán kel, aranyat leí. Ki m int vet, úgy arat.)

Irjátok le azt a kozmondást, amelyikben melléknevet találtok!

339*. Olvassátok el az alábbi szöveget!

Hallottad-e már a pacsirta (milyen?) énekét? Ha ez a (milyen?) 
énekes dalba kezd, felszáll a magasba a (milyen?) ég telé. (M ilyen?) 
dala messzire elhallatszik. Ha a pacsirta (milyen?) éneke szól, 
még a (milyen?) nap is e lm osolyodik a (milyen?) égen.

Irjátok le a mondatokat! Másolás közben irjátok a kérdések helyébe 
mellékneveket!

340. Csoóri Sándor költö jókedvében írta a következo verset. Olvassátok 
el, és keressétek ki beiöle a mellékneveket!

Ha a kutyám ló lenne, 
nekem nagyon jó lenne. 
Hátán járnék vadkórtézni, 
föl a hegybe szarvast nézni.

Nagy agancsút, kényeset, 
ahogy mohán lépeget, 
s viszi agancsán az erdot, 
zöld árnyakkal égre lengot.
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A j hang ketfele jelölese a melleknevekben

341. Olvassatok el a következö szöveget!

A gyerekek kiranduln i mentek. Egy patakhoz ertek. A patak 
partjän egy figye lm ezte tö  täbla ällt: Sekely viz. Nyugodtan ät 
lehetett rajta gäzoln i.

A hogy ätgäzoltak a patakon, a figye lm eztetö  tabläk megsza- 
porodtak: Terebelyes fa, Lyukas hordö, Sülyos kö, M ely küt, Za- 
jos tisztas.

M ajd a következö: Veszelyes hely.
A gyerekek meg egyszer elolvastak a täbläcskakat es figye - 

lembe vettek öket.

(Varga  Katalin nyom än)

Olvassatok el meg egyszer a figyelmeztetö tabläkra irt szavakat! Eközben 
ügyeljetek az ly betüre! Mäsoljatok le a füzetbe a täbläcskäkra irt figyel- 
mezteteseket!

342. Olvassatok el az itt felsorolt mondatokat!

1. A jegesm edvek sokkal sülyosabbak az oroszlannal. 2. A bag- 
lyok nappal is jö l latnak. 3. A fo lyö  lehet mely es sekely is. 4. A jö 
magaviseletü tanulöt m indenki szereti. 5. Kati bojtos sapkat 
kapott. 6. Jancsi szeles karimäjü kalapot visel. 7. Juliska bajos 
kislany. 8. Telen az erdök ünnepelyes csendjet csak neha zavarja 
meg valami halk zörej. 9. Szellö simogatja a terebelyes fäk gallyait. 
10. Tavasszal az erdö lapalyosabb reszein meg m indenütt v izfo ltok 
csillognak, aprö csermelyek csörgedeznek.

Irjatok ki a mondatokböl a mellekneveket ket oszlopba csoportositva 
aszerint, hogy a j hangot j, illetve ly betü jelöli bennük! .

343. Olvassatok el az alabbi mellekneveket!

bolyhos, üj, sülyos, komoly, vajas, bojtos, sekely, kevely, rojtos, 
jö, szomjas, tejes, homälyos, helyes, jeles, pajkos, lyukas, te rebe
lyes

Irjatok le öket ket oszlopba csoportositva aszerint, hogy a j hangot j, 
illetve ly betü jelöli bennük!

344*. Irjatok öt mondatot! A mondatokban olyan melleknevek legyenek, 
amelyeknek j hangjat ly betüvel jelöljük!
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345. Irjátok le az aläbbi szókapcsolatokat! Egészítsétek ki a mellékneveket 
a j hangot jelölo betüvel!

seké... v íz; mé... kút; bo...tos sapka; ro...tos kendó; pó...ás 
baba; szeszé...es idojárás; terebé...es fa; bo...hos szövet; pa...kos 
gyerek; va...as kenyér

346. Nézzétek meg ezt a képet!

lrjatok fogalmazást arról, hogy milyen munka folyik tavasszal a mezon! 
Fogalmazásotokban legyen minél több melléknév!

347*. Egészítsétek ki a következö szólásokat!

1. Piros, m int a ...
2. Fehér, m int a ...
3. Egészséges, m int a ...
4. Gyáva, m int a ...

A szólásokat irjátok le és húzzátok alá a mellékneveket!

348. Lássátok el az alábbi föneveket megfeleló melléknevekkel, majd 
irjátok velük mondatokat!

a ... méhek a ... mezo • a ... nyúl
a .̂.. mókus a ... tanító  a ... víz

349. Olvassátok el az alábbi versrészletet!
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UJ H A Z ÉPÜL

Ablakunkkal éppen szemben, 
az út túlsó

oldalán
új haz épül... M in t a gomba, 
ugy nó, olyan

szaporán.

Az épüló  falak mentén 
két nagy daru

lépeget...
Nem is tudom , mit tennének 
nélkülük az

emberek.

(Szalai Borbála)

Hanyféle jelentése van a daru fonévnek?
Irjatok ki a versböl két-két igét, fon«vet és melléknevet!

350*. Nézzétek meg ezt a képet!

Irjatok a kép alapján mondatokat úgy, hogy legyenek bennük mellékne- 
vek is! A melléknévvel alkotott szókapcsolatot kapcsoljátok össze ívelt 
vonallal!

A melléknév a mondatban
351. Mondjátok meg:

M ilyen  az ég? a felho? a nap? a hold? a csillag? 
M ilyen  a fu? a virág? a patak? az erdó?
M ilyen  a tinta? a kréta? a szivacs? a papír?
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352. Olvassátok el a kóvetkezo mondatokat!

1. Cserebogár, sárga cserebogár. 2. Vékony héja van a p i
ros almának. 3. Lehullott a rezgó nyárfá ezüstszínü levele. 4. Bokré- 
tát kótóttem mezei v irágbó l. (Dalok)

Irjátok ki a mondatokból a melléknévbol és ragos fónévból álló szókapcsola- 
tokat! Alkossatok velük mondatokat!

353. Alkossatok egy-egy mondatot ezekkel a szókapcsolatokkal!

piros ceruza, piros ceruzával, zóld leveleket, zóld levelek, új 
kónyvból, új kónyvek

Allapítsátok meg, milyen mondatrészek lettek a szókapcsolatok szavai! 
A mondatrészeket húzzátok alá a szokásos módon!

i < • *

354. Olvassátok el az alábbi meserészletet!

MESE A BARNA KISKUTYÁROL

Egy holdfényes nyári este e lind u lt egy barna kiskutya, és 
egyszerre csak az erdóhóz érkezett. Csodálatosan szép vo lt az 
út, fényesen ragyogtak a csillagok. A kóbor kiskutya m egállt az 
erdó szélén. Felnézett a fényló csillagokra, és halkan csaholni 
kezdett:

Fényes csillag, szép ragyogó, 
m ondjad, mit kívánjak?
A zt szeretném, azt kívánom...

És itt abbahagyta a csaholást a kiskutya.
Vajon mit kívánt a kiskutya? Fejezzétek be a mesét saját elképzelésetek 
szerint!

355*. Fejtsétek meg a kóvetkezo találós kérdéseket!

Forog-m orog, füstólóg, 
lábad elé sündóróg: 
ha igazán szereted, 
ne adj neki kenyeret, 
csak egy jó  nagy csontot, 
s nem lesz rá tó b b  gondod. 
Tudod már, hogy ki vagyok?

Én vagyok az udvar 
tarajos királya. 
Igazságot teszek 
haragos viszályban. 
Híres hangom versenyt 
száll a fe llegekkel.
Én ébresztem fel a 
népet kora reggel.

(M i az?)
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Milyen állatokat rajzolnátok a találós kérdések leírása alapján? Milyen 
tulajdonságaik vannak ezeknek az állatoknak? Tulajdonságaik bemuta- 
tásához használjátok a legtalálóbb mellékneveket!

356. Nézzétek meg ezeket a képeket!

Állitsatok össze beszélgetést a fenti kép alapján! Ne feledkezzetek meg 
az udvarias szavakról és kifejezésekrol se! Játsszátok is el!

verset! A mellékneves szókapcsolatokat357*. Másoljátok le az alábbi 
jeloljétek ívelt vonallal!

Hempereg a napsugár 
zöld mezök ólében. 
A ra fógép sorba jár 
ringó szép vetésben.

M inden kalász meghajlik

h íze lgó szavának.
Forró karját ó le lik  
sárga búzaszálak.

(G yurcsó István)

358. Olvassátok el az alábbi szöveget! Mondjátok meg, a nagymama 
milyen tulajdonságait ismerjük meg e kis irás melléknevei alapján! Ti 
milyen mellékneveket használnátok, ha a nagymamátokról beszélnétek?

A NAGYMAMA

A kert kózepén elém jö tt nagyanyám, az én jó  nagyanyám, 
akihez hasonló á ldo tt teremtés még sohasem élt a fö ldön.

Parányi kis asszony volt, alig magasabb, mint én akkor. Az 
egesz v ilág  úgy ¡s hívta: a kis édes. De édes jó asszony is volt. 
M in d ig  suttogva beszélt, és m indenkinek a zsebébe dugo tt valami
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ajandekot. Oreges arcan tem erdek ranc volt. H ihetetlenul szives, 
baratsagos tu d o tt lenni.

M eg egy tu lajdonsaga volt, amely minden m ozdulatabol buz- 
gott: peldatlan szorgalma! Egy p illanatig  sem vo lt munka nelkul.

(M o ricz  Zsigm ond)

A SZAMNEV

359. Olvassatok el a kovetkezo szoveget! Irjatok le a vastag betiis sza- 
vakat! Allapitsatok meg, milyen kerdesre felelnek ezek a szavak?

Az osztalygyulesen mind a harminc tanulo jelen volt. 
Elhataroztak, hogy sok papirhulladekot fognak gyiijteni. 
Mindegyik tanulo vallalta, hogy legalabb tizenot kilogramm 
papirt hoz. Varga Zoli kijelentette, hogy egymaga husz kilot 
gyiijt. Ez bizony nem keves papir!

A  leirt szavak szamnevek.

Azokat a szavakat, amelyek valakinek vagy valaminek 
a szamat, mennyiseget vagy a sorban elfoglalt helyet 
fejezik ki, s z a m n e v n e k  nevezziik.
P e l d a u l :  harom konyv, negy testver, sok virag, keves 
hiba, rengeteg ember, otodik osztaly stb.

360. Olvassatok el az alabbi talalos kerdest! Fejtsetek is meg! Keres- 
setek ki a talalos kerdes szovegebol a szamneveket es irjatok le!

Kerek eletfanak 
szep tizenket aga, 
szep tizenket agan 
otvenket viraga,

otvenket viragan 
het gyongylevelecske, 
gyongyleve lec skein 
huszonnegy erecske.

(M i az?)

361. A fenti talalos kerdes alapjan feleljetek teljes mondatokkal az 
alabbi kerdesekre! A mondatokat irjatok le, es huzzatok ala a szamne
veket!

1. Hany honap van egy evben?
2. Hany het van egy evben?
3. Hany nap van egy hetben?
4. Hany ora van .egy napban?
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362. Versenyezzetek! Ki tud több olyan mesecímet írni, amelyben szám- 
név van?

P é l d a :  Hófehérke és a hét torpe.

363*. Irjatok mondatokat a következö kifejezésekkel! A számneveket 
írjátok színessel!

három fiú, sok utas, kevés eso, két barát, rengeteg virág

A határozott és határozatlan számnév

364. Olvassátok el az itt felsorolt mondatpárokat! Figyeljétek meg, hogy 
a vastag betüs számnevek közül melyik határozza meg pontosan a mennyi- 
séget, és melyik nem határozza meg pontosan!

1. Az iskola kertjében öt diófa van.— A szomszéd gyümölcsö- 
sében sok a diófa.

2. Moszkvába két napig utaztunk vonaton.— A mi kocsink- 
ban kevés volt az utas.

3. Iskolánkban tizennégy élsportoló van. Hazánkban renge
teg iskolás foglalkozik sporttal.

i Azokat a számneveket, amelyek pontosan meghatározzák 
; valaminek a számát, a mennyiségét, h a t á r o z o t t  
s s z á m n e v e k n e k  nevezzük.

P é l d á u l :  öt ház, négy óra, száz lakó stb.
Azokat a számneveket pedig, amelyek nem határozzák 
meg pontosan a számot, a mennyiséget, hanem csak nozzá- 
vetöleg utalnak rá, h a t á r o z a t l a n  s z á m n e v e k 
nek nevezzük.

I P é l d á u l :  sok munka, több termés, kevés fáradság stb.
365. Olvassátok el az alábbi számneveket, majd írjátok le öket két oszlopba, 
határozott és határozatlan számnév szerint csoportosítva!

/

számtalan, száz, huszonöt, tem érdek, hatvanhét, tom éntelen, 
ezer, nyolcvan, harminc, kilencven

366. Olvassátok el és írjátok le a következö mondatokat! A határozott 
számneveket húzzátok alá kékkel, a határozatlanokat zölddel!

1. Egy tucat m indig  tizenkét darabból á11. 2. Tíz ceruza 
tehát kevesebb, m int egy tucat. 3. Eso után rengeteg gomba
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no. 4. A versenyben a legtóbb pontszámot a legeredm ényesebb 
sporto ló kapja. 5. Nyáron általában kevesebb csapadék esik, 
m int ósszel.

367*. Olvassátok el ezt a mesét, és írjátok le a tartalmát! A határo- 
zott számneveket húzzátok alá egyszer, a határozatlanokat kétszer!

MELYIKUK A BECSULETES?

A gazdag ember e lveszitette az erszenyet. Kozhirre tetette, 
hogy szaz ta lle rt ad a becsuletes megtalaldnak. A felhivasnak 
meg is le ft az eredm enye.

—  M egtalaltam  a penzedet, vedd vissza jogos tu la jdono- 
dat! —  mondta az oregapo, aki megtalalta az erszenyt.

A gazdag ember igen m egorult, hogy ujra kezeben az er- 
szeny a sok penzzel. Boldogan szamolgatta kincset, s kozben 
azon gondolkozott, hogy lehetne kijatszani a becsuletes megta- 
lalot. Sajnalta odaadni a b e ige rt szaz ta llert.

—  Hallod-e, dreg! Ebben az erszenyben tobb  penz volt, 
amikor elvesztettem ! M ost meg kevesebb van! £n nyolcszaz 
ta lle rt tettem bele, most meg csak hetszazat talaltam. Ugye, 
elore kivetted a magad szaz ta lle r jutalmat?

A  toszámnév és a sorszámnév

368. Irjátok le egymás mellé az itt felsorolt mondatpárok számneveit!

1. Négy évszak van. A  negyedik évszak a tél.
2. Az udvaron három sorba zárkóztak fel a tanulók. 

A harmadik sorban a legmagasabbak álltak.

A  határozott számnév lehet toszámnév és sorszámnév.
A t o s z á m n é v  az élolények és élettelen dolgok pon- 

1 tos számát, mennyiségét jeloli.
Kérdései: hány?, mennyi?
P é 1 d á u 1: négy tanuló, ót kilo stb.
A s o r s z á mn é v -  azt jeloli meg, hogy valaki vagy valami 
hányadik a sorban.
Kérdése: hányadik?
P é l d á u l :  elsó pad, második emelet stb.
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369. Irjátok le az alábbi szöveget! A zárójelbe foglalt számokat írjátok 
le betükkel a mondât értelmének megfelelöen. Allapítsátok meg, melyek 
lesznek a to- és melyek a sorszámnevek!

K ijevbó l (3) vonat érkezik naponta állomásunkra. Az (1) 
dé le lo tt, a (2) délután, a (3) ped ig  késo este. Édesapám azt 
telefonálta, hogy az (1) vonattal érkezik. K im együnk e lébe az 
állomásra, mert (4) nagy csomagja van. A zt is tudjuk, hogy a (14) 
kocsinál kell ót várnunk.

370. Feleljeteî: teljes mondatokkal a következö kérdésekre!

1. Hányadik hónapja az évnek:

—  január?
—  április?
—  július?
—  december?

2. Hányadik napja a hétnek:
—  kedd?
—  csütörtök?
—  szombat?

371*. Irjátok le az alábbi toszámneveket, majd mindegyik mellett tün- 
tessétek fel sorszámnévi alakját is! A számnévpárokkal irjátok monda- 
tokat!

egy, kettó, tizenegy, tizennégy

372. Olvassátok el az itt felsorolt számneveket! Figyeljétek meg, hogy mi 
a külônbség a számjeggyel írt to- és sorszámnevek között!

egy — 1 
ketto — 2 
kilene — 9 
tizenöt — 15

elsö — 1. 
második — 2. 
kilencedik — 9. 
tizenötödik — 15.

Jegyezzétek meg! A számjeggyel írt sorszámnevek után 
mindig pontot teszünk. P é l d á u l :  6. (hatodik), 8. (nyol- 
cadik) stb. A számjeggyel írt toszámnevek után nem 

¡i teszünk pontot. P é l d á u l :  30 (harminc), 7 (hét) stb.
373. Olvassátok el az alábbi számokat! Keressétek ki közülük elöször 
a toszámneveket, majd a sorszámneveket, és írjátok le! A sorszámnevek 
után álló írásjelet színessel jelôljétek!

3, 2., 21., 11, 19., 25, 40., 100., 100

117



374. Irjâtok le szâmjegyekkel a kôvetkezô szâmneveket! Ugyeljetek 
a tô- és sorszâmnevek helyes jelôlésére!

négy, ô tôdik, elsô, egy, kilenc, tized ik, kétszaz, haromszazadik

Két tô- és két sorszâmnévvel irjatok mondatot!

375. Olvassâtok el a kôvetkezô szôveget! Àllapitsâtok meg, milyen hiba 
van a szâmnevek irâsâban! Irjâtok le a mondatokat helyesen!

Osztalyunkbôl 5. tanulô vett részt a futôversenyen. Katona 
Balazs 2. szamban is induit. Az 1 futamban a 3 lett, a 2 futamban 
ped ig  az 1 he lyet szerezte meg.

376*. Feleljetek irâsban teljes mondatokkal az alâbbi kérdésekre! Huz- 
zâtok alâ a tôszâmneveket egyszer, a sorszâmneveket kétszer!

1. Az év hanyadik hônapjaban van a születésnapod? 2. Hanya- 
dik helyen végez a versenyben az a sportolô, aki ezüstérmet 
kap? 3. Hany tanulô fog nyaralni az oszta lyotokbôl taborban?
4. A nap hanyadik ôrajaban van dél? 5. A hét hanyadik napja 
szamit az iskolaban szünnapnak? 6. Az év hanyadik hônapjaban 
kezdôdik az üj tanév az iskolaban? 7. Hany kônyvet fogsz elolvasni 
a vakaciô alatt?

A szâmnevek és a keltezések helyesirâsa
377. Olvassatok el az itt felsorolt szâmneveket! Figyeljétek meg, milyen 
magânhangzôval irjuk ôket! Jegyezzétek meg helyesirâsukat!

tiz, tized ik, tizenkettô, tizenharom , tizennégy, tizenôt, tizenhat, 
tizenhét, tizennyolc, tizenkilenc

378. Irjâtok le betükkel a kôvetkezô szâmokat! A megrôvidült magân- 
hangzôt hüzzâtok alâ szinessel!

20, 20., 21, 22, 23, 24; 10, 10., 11, 12, 13 stb.

379. Olvassâtok el az itt felsorolt szâmneveket! Irjâtok le, és jelôljétek 
meg szinessel a hosszû mâssalhangzôkat! A szâmnevek mellé irjâtok oda 
a megfelelô szâmjegyeket is.

tizenegyedik, tizennegyedik, huszonnegyedik, huszonegye- 
dik, ô tvenegyedik, ô tvennegyedik

Mondjâtok meg, mely sorszâmnevekben irunk még nn-1?

380. Irjâtok le szâmjegyekkel a kôvetkezô szâmneveket!
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öt, tizenhat, kilencvennyolc, száztizenkárom, ötszâzhetvenöt, 
ezerkilencszâznegyvenöt, kétezer

Jegyezzétek meg! Egytöl kétezerig minden számnevet 
egybeírunk.
Kétezren felül csak a kerek erzreseket és a milliókat írjuk 
egybe. P é l d á u l :  ötezer, tízezer, tízmillió stb .

381. írjátok le betükkel a következö számneveket! Ügyeljetek helyesí- 
rásukra!

11, 221, 644, 1917, 1970, 2000, 8000, 10 000

382. Figyeljétek meg, hogyan írjuk a számneveket kétezren felül, ha 
nem kerek számok!

6050 — hatezer-ötven 
3518 — háromezer-otszáztizennyolc 
21 600 — huszonegyezer-hatszáz 
110 402 — száztízezer-négyszázketto

Jegyezzétek meg! Kétezren felül a számjegyeket hátulról 
hármas cspoportokra tagoljuk, s a számnevet ennek meg- 
felelöen kötöjellel írjuk. P é l d á u l :  15 921 — tizenöt-
ezer — kilencszázhuszonegy stb.

383*. Irjátok le a következö mondatokat! A számjegyekkel írt számne
veket betüvel írjátok!

1. A tanulók tavasszal 10 facsemetét ü ltettek el. 2. Osztályunk 
konyvtára 11 új könyvvel gazdagodott. 3. Iskolánknak 614 
tanulója van. 4. Tavaly kezdték el az új, 1638 féróhelyes korház 
építését.

384. Figyeljétek meg, hogyan kapcsolódnak a toldalékok a toszámne- 
vekhez! Irjátok le, és jegyezzétek meg helyesírásukat!

egyet — 1-et kettöt — 2-t tízet — 10-et
egyhez — 1-hez kettöhöz — 2-höz tízhez — 10-hez
eggyel — 1-gyel kettövel — 2-vel tízzel — 10-zel

J e g y e z z é te k  m e g ! A számjegyekkel írt toszámnevekhez 
kötöjellel kapcsoljuk a toldalékot! P é l d á u l :  10-bol,
6-tal, 8-szor, 9-et stb .
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385. Irjátok le számjegyekkel a következö toldalékos számneveket! 
A kötöjellel kapcsolt toldalékot színessel irjátok!

kettót, ötöt, százat, ezerben, ö tbö l, százhoz, ezerszer, öttel, 
százzal, ezerrel

386. Kapcsoljatok -val, -vel toldalékot az alábbi számnevekhez, majd 
irjátok le öket betüvel is és számjegyekkel is!

egy, öt, hét, nyolc, tizennégy, kétszáz, tízezer

387. Irjátok le az itt felsorolt keltezéseket! Figyeljétek meg jól, hogyan 
írjuk öket, és milyen írásjeleket használunk bennük!

1961. április 12. 1961. április 12-e
1961. ápr. 12. 1961. április 12-én
1961. IV. 12. 1961-ben

A keltezésekben pontot teszünk
1. az év és a nap után: 1986. szeptember 1.
2. a hónap neve után akkor, ha rovidítve vagy római 
számmal írjuk: 1986. szept. 1. vagy 1986. IX. 1.
A dátumokhoz kötöjellel kapcsoljuk a toldalékokat : 1986. 
szeptember 1-jén.

388. Irjátok le a következö keltezéseket! Ügyeljetek az írásjelekre!

ezerkilencszáztizenhétben, novem ber hetedikén, ezernyolc- 
száznegyvennyolc március tizenötödike, ezerkilencszáznegyven- 
négytol

389. Irjátok le az alábbi meghatározásoknak megfelelö keltezést!

1. ... születtem.
2. ... mentem elöször iskolába.
3. A mai datum: ...

390. Olvassátok el a következö mondatokat! Keressétek ki a számneve
ket, és irjátok le azzal a fonévvel együtt, amelyre a számnév vonatkozik! 
Nevezzétek meg a számnevek fajtáját, és figyeljétek meg, milyen számban 
áll a fonév!

1. Egy évben háromszázhatvanot nap van. 2. Nyáron renge- 
teg turista látogat el területünkre. 3. Iskolánkból tizenöt 
tanuló üdült a Balatonon. Közülük nyolc fiú és hét lány. 4. A 
gyerekeknek sok élményben volt részük.
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Jegyezzétek meg! A magyar nyelvben a fônevet szâmne- 
vek utân mindig egyes szâmban hasznâljuk. P é l d â u l :
ôtven tanulô, tizenkét kônyv, kevés utas, tôbb termes stb.

391. Irjâtok le az alâbbi szokapcsolatokat, és mindegyik mellé irjâtok 
le orosz megfelelôjét is! Milyen külônbséget vesztek észre?

Két-két szôkapcsolatot foglaljatok mondatba!

392. Olvassâtok el az alâbbi szôveget! Àllapitsâtok meg, milyen hibâk 
vannak benne! Javitsâtok ki a hibâkat, és irjâtok le a szôveget helyesen!

Az üzemben sok szakmunkasok dolgoznak. Édesapam is szak- 
munkas. Két tarsaival együtt gépalkatrészeket készit. Kevés 
alkatrészek kerülnek ki kezük alôl hibasan. A sok készitményeket 
ladâkba csomagoljék. Édesapamék tôbb  varosokban jartak. Renge- 
teg üzemekbe latogattak el.

393. Irjâtok le az itt felsorolt mondatokat! Ahol szükséges, irjâtok a pon- 
tok helyébe a mondât értelmének megfelelô hatârozatlan szâmnevet!

1. Hazankban gyors ütemben fe jlôdnek a ... gyarak és üzemek. 
A ... gyar és üzem korszerü gépekkel van felszerelve. 2. Pisti 
... bé lyege t g yü jtô tt ôssze az év folyaman. A ... bé lyegeket 
albumba ragasztotta. 3. Ma mar ... haz akad, ahol ne lenne 
te leviz iô . Az üzletekben ... szines te leviz iôkat is arusitanak.

394*. Irjâtok fogalmazâst „Naprôl napra szebb a mi vârosunk“ cimmel! 
Fogalmazâsotokban hasznâljatok minél tôbb szâmnevet!

395. Olvassâtok el a kôvetkezô szôveget!

Egy tavaszi délutân igy szôlt Péter az ôccséhez, Zolihoz. 
— Én mâr elkészültem a leckémmel. Te is készen vagy?

egy kônyv —  
két kônyv —  . 
sok kônyv —  
kevés kônyv -

egy haz —  ... 
hüsz haz —  . 
sok haz —  ... 
tôbb  haz —  .

A NÉVMÂS

A személyes névmâs
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Ha igen, akkor elmehetnénk horgâszni. Megkérem édesanyân- 
kat, ö biztosan elenged.

— Anyukâm — mondta Péter —, mi tnâr megtanultuk 
a leckénket. Engedd meg, hogy elmenjünk horgâszni!

Ëdesanyjuk mosolygott:

— Jol van, menjetek. De csak ti mentek ketten? Hivjâ- 
tok el a szomszédék két fiât: Imit es Pistit is. Tudom, ôk is 
szeretnek horgâszni.

Figyeljétek meg, kire vagy kikre mutatnak râ a szôvegben
az en, te, b, mi, ti, ok szavak.

Péter, aki beszélt, igy nevezte magât: én
Zolit, akihez beszélt, igy szôlitotta meg: te
édesanyjârôl, akirol beszélt, azt mondta: ô
amikor Péter sajât magârôl és Zoltânrôl beszélt, 
azt mondta: mi
amikor az édesanya Péterhez és Zolihoz beszélt, azt 
mondta: ti
amikor az édesanya Imirol és Piştirdi beszélt, azt 
mondta: ok
Az én, te, o, mi, ti, ok szavak emberekre mutatnak râ.

Beszélgetéskor a beszélot elsô személynek, a hallgatôt mâ- 
sodik személynek, és akirol, amirol beszélnek, harmadik 
személynek nevezzük.
Azokat a szavakat, amelyek emberekre mutatnak râ, 
anélkül, hogy megneveznék ôket, s z e m é l y e s  n é v -  
m â s o k n a k  nevezzük.
A személyes névmâsok kérdései: ki? kik? Tehât ugyanazok, 
mint a fônév kérdései.
A személyes névmâs kifejezi, hogy hânyadik személyrol 
és hâny (egy vagy tôbb) személyrol van szô.

Én olvasok — én — elsö személy, egy személy
Te irsz — te — mâsodik személy, egy személy
Ö rajzol — ö — harmadik személy, egy személy
Mi olvasunk — mi — elsö személy, tôbb személy
Ti irtok — ti — mâsodik személy, tôbb személy
ôk rajzolnak — ok — harmadik személy, tôbb személy
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A személyes névmâs tehât lehet elsö, mâsodik és harmadik 
személyü, valamint egyes és tobbes szâmu.

A személyes névmâsok személyét és szâmât a következö 
tâblâzat szemlélteti:

Személy Egyes szâm Tobbes szâm

1. személy én mi
2. személy te ti
3. személy Ö ok

396. Olvassâtok el az alâbbi mondatokat!

1. Itt születtem én, ezen a ta jon. (Petofi) 2. Hat te, Jöska, 
mi leszel, hogyha egyszer nagy leszel? (Osvat) 3. M ar ti is tö r- 
ténelm et irtok. (Gyarfas) 4. Szeretne elmenni, ö is ütra kelni. 
(M ora) 5. A matrözok szölnak: „M i sem fogunk varn i..." (Deve- 
cseri) 6. Sokan élnek még közöttünk régi harcosok, ok tudnak 
mesélni a régi idökrö l. (Kopre J.)

Irjâtok le a mondatokat! Huzzâtok alâ bennük a személyes névmâsokat! 
Zârôjelben tüntessétek fel, hânyadik személyüek!

397*. Irjatok mondatokat a szôkapcsolatokkal!

én ültettem mi gyom laltunk
te do lgozta l ti locsoltatok
ö segitett ôk gereb lyéztek

398. Olvassâtok el a következö versrészletet!

MÂJUSI DALOCSKA

Rügyeznek mar a fak —  
e lm ült a tél.
M együnk

tiszta tereken at, 
mi, ti, ök,

te meg én.

(V . M a jakovszkij)
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Keressetek ki a versbol a szemelyes nevmasokat! Mondjatok meg minde- 
gyikrol, hanyadik szemelyii es milyen szamu?
399. Olvassatok el az alabbi mondatokat!

1. O, ember szive, langolva egj! —  ... gyozted le a hegy 
erejet. (J. Hojda) 2. ... beleptem , ... ram nezett. (Petofi) 3. S barataim, 
... akarhogy iilhet+ek, jo  zeneszek b izony, sosem lehettek. (I. K ri
lov) 4. Az osztaly takaritasaban ... is reszt vettiink.

Irjatok le a mondatokat! A pontok helyebe irjatok a mondat ertelme- 
nek megfelelo szemelyes nevmast! Figyeljetek az igek alakjait! Az segit.

400*. Nezzetek meg a kepet! Irjatok fogalmazast „Tavasz, vidamsag -  ez 
a beke“ cimrnel! Adjatok nevet a gyerekeknek, aho- szukseges hasznaljatok 
szemelyes nevmast!

401. Olvassatok el az itt felsorolt mondatokat!

1. fin negyedikes tanulo vagyok. 2. Ma 6 szedi ossze a fiize- 
teket. 3. Te melyik iskolaba jarsz? 4. A szeme+e+ 6 seperte el.
5. A legtobb papirhu lladekot en gyujtottem . 6. A faliujsagba 
te is rajzolj valamit!
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Alakítsátok át az elözö mondatokat úgy, hogy a személyes névmások 
többes számúak legyenek! A mondatokat írjátok le, és húzzátok alá a 
személyes névmást!

402. Irjatok néhány mondatos elbeszélést Takarítás cimmel! Elbeszé- 
lésetekben hasznàljatok egyes és többes számú személyes névmásokat!

403. Elöször olvassátok el a bal oldalon levo mondatokat és keressétek 
meg a mondatok alanyát. Mivel van kifejezve az alany? A második 
oldalon is keressétek meg a mondatok alanyát! Milyen szófajjal van 
kifejezve az alany?

1. Fekete István sok szép 
ifjúsági regényt írt.

2. Sándor, János és Pali 
sok regényét olvasta.

1 . 0 a  gyerekek kedvenc 
írója.

2. ö k  olvasták az osztályban 
elsoként Vuk c. kônyvét ¡s.

Meggyözödhettetek rola, hogy a személyes névmással kifeje- 
zett alany kérdései és a fonév kérdései ugyanazok.
404. Irjátok le az alábbi mondatokat! Keressétek meg bennük az alanyt! 
Húzzátok alá! Alakítsátok át a mondatokat úgy, hogy az alany szemé
lyes névmással legyen kifejezve. Irjátok le az átalakított mondatokat is!

1. A rendes tanuló m indig igazat mond. 1. ...
2. A kisiskolások szorgalmasak, fegye l-

mezettek. 2. ...
3. Juliska, Nora és G ábor is jö jjön  el

az elóadásra! 3. ...

405. Olvassátok el a következö párbeszédet!

Boriska édesanyja megnézte kislánya kézimunkáját, és moso- 
lyogva mondta:

— De szép ez a hímzés! Te csináltad!
—  Igen —  válaszolta Boriska.
— ▲  barátnóid is ilyen szépet készítettek! — kérdezte 

édesanyja.
— ö k is ilyet csináltak — felelte a kislány.
—  ö rü lö k , hogy ilyen ügyesek vagytok.

írjátok le a kiemelt mondatokat! Keressétek meg az alanyt. Mondjátok 
meg, milyen szófajjal van kifejezve!

406. Olvassátok el a következö népdal- és versidézeteket! A pontok helyébe 
írjátok be a hiányzó személyes névmást!
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Am erre ... járok-kelek, 
sárgulnak a falevelek.

***

... vagy a legény, Tyukodi pajtás!
Nem olyan mint más, m int Kucuk Balázs.

* * *

Hej, Rákóczi! Hej, Bercsényi!
Dicsó magyarok v itéz i!
Ha ... még most is élnétek,
... is a hazát védnétek.

(N é pd a lo kbó l ve tt idézetek)

Maga vo lt csak Jancsi, ki mértéket tudott,
K ínálgatták, de ... aprôkat kortyantott.

(Petófi Sándor: János v itéz)

407. Olvassátok el a kôvetkezô mondatokat!

1. M i is gyüjtô ttünk papirhulladékot. 2. Ok is elolvasták Mora 
Ferenc Kincskeresó kiskôdmôn címü regényét? 3. F e le lje tek ,ti is 
a kérdésekre! 4. Bárcsak mi is elmehetnénk a kirándulásra! 5. Ti 
is részt vesztek a versenyen? 6. Ok is tanulják meg a szabályt!

Milyen fajta mondatok ezek? Alakítsátok át a mondatokat úgy, hogy 
a személyes névmások egyes számúak legyenek! A mondatokat írjátok le! 
Húzzátok alá az alanyt egyszer, az állítmányt kétszer!

408. Olvassátok el az itt kôvetkezô igéket! A személyrag alapján álla- 
pítsátok meg, ki végzi a cselekvést! Melyik névmás felel meg neki?

Olvastok, jár, számolok, dolgoznak, várnak, beszélek, festünk, 
kirándulnak, jón, vásárolok, segítsz, ünnepeltek

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS

409. Irjatok elbeszélést Az én családom vagy Az iskolám címmel! Leí- 
rásotokban használjatok rokon értelmü és ellentétes szavakat!

410. Olvassátok el az alábbi szoveget! 
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Tavasszal, nyáron és ósszel gyakran kirándulunk az erdóbe, 
a rétre és a fo lyópartra.

Kirándulások alkalmával m egismerkedünk a természet szépsé- 
gével. Csodáljuk a virágos réteket, a lombos erdót, a csórgedezó 
patakot, hallgatjuk a madarak dalát, a zümmógó méheket. M ilyen 
csodálatosan szép a mi vidékünk!

(V . Szuhom linszkij nyom án)

Irjátok ki a szovegbol azokat a mondatokat, amelyekben halmozott mon- 
datrészek vannak!

411*. Irjátok ki az alábbi szovegbol az igéket! Határozzátok meg az 
igék számát, személyét és idejét! Keressétek meg a szóvegben található 
személyes névmásokat, és irjátok ki óket a hozzájuk tartozó igével 
együtt!

Havat hordo tt a szél a háztetóre, és a varjúkárogás úgy 
hallatszott, mintha a p incéból jónne, p e d ig  a varjak magasan 
jártak, fent a levegóben.

Tavasszal talán kellek m e g in t— szólt a bólcsó.—  Ti mind 
olyan óregek vagytok... és én a fiatalokat szeretem.

Ekkor kapargálás hallatszott a tal fe ló l, és a bólcsó e lhallga- 
tott.

—  Ki az? —  kérdezte mérgesen a katona.—  Ki az?
—  Bocsánat— mondta egy vékony kis h a n g — , én vagyok: 

Cin, a kisegér. Nines nyugságom odalent a macskától, gondoltam , 
beengedtek —  és végigszaladt a padláson.

(Fekete István)

412. Adjatok címet az alábbi szovegnek! Irjátok hozzá vázlatot!

Jó do log  kertes házban lakni. Ezt bátran mondhatom, mert 
a mi házunk is ilyen. Az udvarunk elég tágas, ju t hely bóven 
a játékra. Játszunk is sokat a szomszéd gyerekekkel! Csak arra 
kell vigyáznunk, hogy az ablaküvegben és a kert virágaiban kárt 
ne tegyünk.

A szüleim fó leg a virágoskertre büszkék. igazuk lehet, mert 
ahány vendég jón hozzánk, az mind megcsodálja a kert v irá- 
gait, m egdicséri a gondosan metszett fákat.

Az udvart a kerttól alaesony kerítés választja el. Erre fó leg 
Burkus miatt van szükség. Burkus a család kedvence. Nines
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vele baj, amig csak az udvaron jâtszik, futkârozik. Sajnos, korâb- 
ban többször is összetevesztette az udvart a virâgoskertte l. Hogy 
tovâbbra is szerethessük Burkust es gyönyörködhessünk a virâ- 
gokban, azert keli a kerites.

Irjâtok ki belöle a ragos föneveket es bontsâtok elemeikre az alâbbi 
pelda szerint:
szo szötö kepzö jel rag
hâzban hâz — — ban

413. Olvassâtok el az alâbbi versiket!

Közeleg a nyar, v iru l a hatar.
Hiv a napfeny es a viz,
Itt a szünet mâr!

Mâsoljâtok le, es hûzzâtok ala benne a közneveket!

414. Irjatok fogalmazast e kep alapjân! Fogalmazâsotokban hasznâljatok 
minel több melleknevet!

415*. Az aratogep szö hallatân milyen környezetbe kepzelitek magatokat? 
Rajzoljâtok le! Irjatok minel több aratâssal kapcsolatos fönevet!

416. Bizonyara mindnyâjan telefona İta tok mâr egyszer-ketszer. Irjatok 
le egy telefonbeszelgetest egy âltalatok vâlasztott szemellyel!
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