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BESZÉDÉRTÉS – SZÖVEGÉRTÉS
Jó tanácsok
1. Amikor egy szöveggel ismerkedsz, mindig nézd meg azt is, hogy ki írta!
Sok író és költõ nevét ismerheted meg így. Jobban tudsz majd válogatni
a könyvek közül. A népköltészeti mûvek alatt hiába keresel nevet, mert
alkotóikat nem ismerjük.
2. A kérdésekre a szöveg megismerése után válaszolj!
Ha a kérdés alatt üres vonalat látsz, akkor írásban felelj!
Ha a rajzoknak nincs kihagyva hely, külön papírra rajzolj!
3. A vázlat segítségével bontsátok kisebb részekre az olvasmányt!
A vázlat kibõvítésével mondjátok el az eseményeket vagy a tanult ismereteket!
4. Rokon értelmû szavakat, kifejezéseket találhatsz a munkafüzet végén.
Használd ezt a szótárt a feladatok megoldásakor!
5. Elõfordul, hogy a költõk eltérnek a jelenlegi helyesírási szabályoktól, és
a vers ritmusának kedvéért rövidnek jelölik a hosszú, illetve hosszúnak a rövid hangokat. Ez csak a vers megszólaltatásában segít bennünket. Azért,
hogy ne zavarjon meg a helyesírásban a versek költõi írásmódja, a munkafüzetben megtalálod, hogyan kell helyesen írni ezeket a szavakat. (Helyesen így írjuk: – kezdetû mondat után olvashatod a kérdéses szót szabályos
formában.)
Régebben a költõk minden verssort nagybetûvel kezdtek. Ezért néha nagybetût találsz ott is, ahol nem kezdõdik mondat.
6. Az olvasmányokhoz, versekhez tartozó technikai gyakorlatok külön lapokon találhatók, a Beszéd- és olvasásgyakorlás címû fejezetben. A megfelelõ
gyakorlólap számát az olvasmány címe alatt keresheted.
Rövidítések
Ogy. = Kerek egy esztendõ c. olvasmánygyûjtemény
Mf. = Beszéd, olvasás c. munkafüzet
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1. Ismerkedj meg olvasókönyveddel! Mi a címe?

2. Hallgassátok meg Csanádi Imre Négy testvér címû versét! (Ogy. 3. o.)
a) Beszélgessetek arról:
mit mond a költõ a tavaszról, a nyárról, az õszrõl, a télrõl!
b) Fejezd ki egyetlen szóval a négy testvér nevét!

c) Tanuld meg a verset!

A négy kívánság
Beszéd- és olvasásgyakorlás 1.

Ogy.

4. o.

Mf.

47. o.

1. Kik a történet szereplõi?

Olvasd el a kisfiú kívánságait! Melyik évszakot szerette a legjobban?

Te melyiket szereted a legjobban? Miért?

2. Színezd ki a fákat az évszakoknak megfelelõen!
ôsz
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tél

tavasz

nyár

3. Nézd meg az olvasókönyv rajzait, és keresd meg a szövegbõl a hozzájuk
illõ mondatokat! Olvasd föl társaidnak!
4. Pantomimjáték
Mozdulatokkal utánozd valamilyen gyümölcsnek az elfogyasztását!
A többieknek ki kell találniuk, hogy melyik gyümölcsöt eszed.

Három kívánság
Beszéd- és olvasásgyakorlás 2.

Ogy.

15. o.

Mf.

48. o.

1. Mikor szokott a mesehõsnek három kívánsága teljesülni?
Mondjatok erre példákat ismert mesékbõl!
2. Keressétek meg és olvassátok föl a vázlatpontokhoz tartozó részeket!
1. Horgászás apuval
2. A horogra akadt a hal
3. Az átváltozás
4. A kívánságok
5. A vakáció vége

Szómagyarázat
A kemping – az a hely, ahol a turisták sátrakban
vagy lakókocsikban megszállhatnak.
Pecázni

– azt jelenti: horgászni.

A pikkely

– a hal testét fedõ vékony lemezke.

3. a) Karikázd be azoknak a vázlatpontoknak a számát, amelyek valóságban
megtörtént eseményekhez kapcsolódnak!
b) Amit olvastál, azt Péter találta ki, és mondta el nagymamájának.
Miben különbözik Péter meséje az igazi meséktõl? Szóban válaszolj!
4. a) Olvasd el, mi volt a mesében Péter három kívánsága!
b) Teljesültek-e a kívánságok? Húzd alá a helyes választ!
igen
nem
Miért? Szóban magyarázd meg!
5. Fejezd ki másképpen! „hármat bucskázott”
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BESZÉD- ÉS OLVASÁSGYAKORLÁS
Jó tanácsok
1. A verses mondásokat erõteljes szájmozgással ismételgesd magadban és
hangosan is! Csak az álló egyeneseknél tartsál szünetet! Egy álló egyenes
rövidebb, kettõ hosszabb szünetet jelez.
A verssorokat egy levegõvétellel próbáld végigmondani; még akkor is, ha
közben rövid szünetet kell tartanod. Néha a verssor végén nincs szünetet
jelzõ vonal, ilyenkor a sor végét hozzá kell kapcsolni a következõ sorhoz.
2. A szósorokat, szószerkezeteket, mondatokat hibátlanul kell olvasnod,
tehát ezeket is többször gyakorold!
A szavakat szótagolás nélkül mondd ki, és elsõ szótagjukra tégy egy kis
hangsúlyt (nyomatékot)!
A szószerkezet tagjai között lehetõleg ne tarts szünetet! Rendszerint a szerkezet elsõ szavát kell hangsúlyoznod.
A mondatokban aláhúzás jelöli a hangsúlyos szavakat (illetve csak elsõ szótagjukat), és álló egyenes a szünetek helyét. Lesz olyan szöveg, amelyben
több megoldás lehetséges. Ezért ismétlõdik ugyanaz a szöveg.
3. Tanuld meg azoknak a szavaknak helyes kiejtését, amelyeket másképpen
írunk és másképpen hangoztatunk! Hallgasd meg, hogyan ejtik ezeket a szavakat a felnõttek!
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1.
1. Verses mondás
Tél, tavasz, nyár, õsz, újra tél – |
iramlik az ördögszekér. (Csanádi Imre: Ördögszekér)
2. Figyelj a rövid és a hosszú hangok helyes ejtésére!
a) vörösbegy
ködös
gyötör
öreg

fáról
tavaszról
nyárról
folyón

újra
múlik
kisfiú
búcsúzott

füledet
üzenet
telünk
velünk

írta
kinyílt
kívánság
mindig

gyûlnek
hûségesen
hûségesek
gyönyörûség

b) Olvassátok föl a Négy testvér címû verset! (Ogy. 3. o.)
3. a) Karikázd be a kétjegyû mássalhangzókat a szavakban!
b) Olvass szótagolás nélkül! A szavak 1. szótagján legyen a hangsúly!
hegy, hegyoldal, hegyen, hegyoldalon, hegyoldalban
zseb, zsebkönyv, zsebkönyvét, zsebem, zsebkönyvem, zsebembe,
zsebkönyvembe, zsebkönyvébe
szüret, szüretel, gyümölcsöt szüretel, gyümölcsszüret
c) Olvasd a mondatot egy levegõvétellel!
Õsszel van a gyümölcsszüret.
4. Tanuld meg helyes kiejtéssel olvasni a szavakat!
mondta
mondtad
elmondtad

tudta
tudtad
megtudtad

aludt
aludtál
elaludtál

szedte
szedted
felszedted
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2.
1. Verses mondás
Eddig volt, | mese volt, |
aki hitte, | bolond volt. ||

Eddig volt, | mese volt, |
aki hitte, bolond volt.
(Magyar népköltés)

2. Tanuld meg helyes kiejtéssel olvasni!
a) adjuk
tudjam
mondja
szaladjatok
maradjanak

–
–
–
–
–

adtuk
tudtam
mondta
szaladtok
maradtok

b) tudjak olvasni
maradj nyugodtan
mondjad el szépen

szidták
ijedtében
kilyukadt
készülõdtek
diadalmaskodtak
szívesen adtam
nyugodtan mondta
óvatosan visszaengedtem

c) Megengedtem, hogy velem horgássz, | de maradj nyugodtan!
3. Olvasd figyelmesen! Hiszen nem mindegy, hogy...
ciripel
csiripel

sipog
csipog

saru
zsaru

húzat (valamit)
húszat

Marci
Marcsi

zizzen
szisszen

sebet
zsebet

mázol
mászol

harca
harcsa

vízi
viszi

zendül
zsendül

zökken
szökken

4. Mondd ki az összetett szavak belsejében mind a két magánhangzót!
beengedte
leemel
hazaadtam
összeereszt
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odaadta
rááll
aláássa
visszaadta

kiigazít
beetet
leereszt
kiindul

leengedte
beemel
összeenged
visszaalakít

3.
1. Verses mondás
Szeptemberig elkísér a nyár, |
attól fogva az iskola vár.
(Horváth Ágnes: Hónapmesék)

2. Olvasd figyelmesen! Hiszen nem mindegy, hogy...
oroszlán
Oroszlány

pontok
pontyok

gyönge
gyöngye

persely
perzsel

talán
talány

kortól
kortyol

gõz
gyõz

sörén
sörény

3. Mondogassad a verset!
– Korai még neked a konty! – |
ordít lányára a ponty. ||

– Ha meglátlak a csukával, |
összetörlek, te poronty!
(Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató)

4. Melyik két szó alkotja ezeket az összetett szavakat? Válaszd szét õket egy
álló egyenessel! Mondd ki a szavakat külön-külön és egyben is!
narancsszörp
darázscsípés
díszzsebkendõ
rizsszemek

aranygyûrû
ínycsiklandó
növénygyûjtõ
gyékényszõnyeg

jegygyûrû
nagygyûlés
rongygyûjtés
bambuszszálak

5. a) Tanuld meg a mondatokat helyes kiejtéssel olvasni!
b) Karikázd be azt a mondatpárt, amely azonos dologról szól!
Jó gyümölcs a szilva.
Udvarol a légynek a pók.
Erdõben nõ a szilfa.
Jólesik a légynek a bók.
Lombok közé bújik az õz.
Mi lesz vele, ha eljön az õsz?

Nyáron az ég gyakran dörög.
Turbánt visel fején a török.

Aranyon nem fog a rozsda.
Terményt szitál a rosta.

Helyettünk dolgozik a gép.
Ezt ábrázolja éppen a kép.
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