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BESZÉDÉRTÉS – SZÖVEGÉRTÉS
Jó tanácsok
1. Szövegértés
Az olvasmányokhoz, versekhez kapcsolódó elsõ kérdés a szöveg legfontosabb
gondolatára irányítja figyelmedet. Ha elõre tudod, mire figyelj, könnyebben
fogsz válaszolni a kérdésre.
Olvasd el az elsõ kérdést, még a szöveg megismerése elõtt!
Olvasni jó, mert az olvasás nemcsak szórakoztat, hanem tanulsággal is szolgál.
Elõfordulhat, hogy veled is megtörténik hasonló esemény. Mit tegyél akkor?
Hogyan viselkedjél? Úgy, ahogy a megismert szereplõk; vagy másképpen?
Beszélgessetek róla társaiddal!
Keressétek a mesék, a történetek tanulságát és igazságát!
Ha olyan szóval találkozol, amelynek nem ismered jelentését, nézd meg a Mf.
szómagyarázatában; vagy próbáld kikövetkeztetni a mondat, az olvasottak
jelentésébõl! Megkérdezheted tanítódtól is. De az is segít, ha keresel hozzá
rokon értelmût.
Használd a szótárokat!
Segítségükkel könnyebben érted meg olvasmányaidat; megtanulhatsz kifejezõen, szépen, beszélni.
2. Beszéd- és olvasásgyakorlás
Az elsõ feladatban olvasható versrészletek folyamatos, ritmusos beszédre szoktatnak.
Ismételd gyakran a verses mondásokat!
Az tud folyamatosan olvasni, akinek nem fogy el hamar a levegõje. Helyes beszédlégzést gyakorolhatsz a bõvülõ szószerkezeteken, mondatokon. Rácsodálkozhatsz arra is: milyen sokféleképpen lehet egy gondolatot kifejezni.
Próbáld gondolataidat többféleképpen megfogalmazni!
Vannak olyan szavaink, amelyeket nem úgy ejtünk, ahogyan írunk. Helyes
írásmódjukat és hangoztatásukat szóoszlopok olvasásával gyakorolhatod.
Többszöri ismétléssel jegyzed meg ezeket a szavakat!
,,Gyakorlat teszi a mestert!”
Rövidítések
Ogy. = Kerek egy esztendõ c. olvasmánygyûjtemény
Mf. = Beszéd, olvasás c. munkafüzet
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A titokdoboz
Beszéd- és olvasásgyakorlás 20.

Ogy. 84. o.
Mf. 32. o.

1. Miért haragudott meg Karolinka Gyuszira?

2. Közösen keressetek választ a kérdésekre!
Miért örült Karolinka a doboznak?
Miért akarta Gyuszi megnézni a titkos dobozt?
A történtek után miért vált értéktelenné a doboz mindkettõjük számára?
3. Húzd alá a tulajdonságok közül azt, amelyik a szereplõre illik!
Karolinka: titkolódzó, barátságos, sértõdõs, sírós, önzetlen, irigy.
Gyuszi: udvarias, erõszakos, kíváncsi, hamar mérges lesz, bûnbánó.

,,Nem szabad az utcán játszani veled”
Beszéd- és olvasásgyakorlás 20.

Ogy. 160. o.
Mf.

32. o.

1. Beszéljétek meg, miért nem akart tovább is játszani a fiú a lánnyal!
2. Keressétek meg és olvassátok föl a vázlatpontokhoz tartozó részeket!
1. Megismerjük a történet szereplõit.
2. A fiú az erejével dicsekszik, és elhajítja a nehéz súlyzót.
3. A kislány sokkal messzebbre dobja.
4. A fiút bosszantja, hogy a kislány erõsebb nála.
3. Milyennek ismerted meg a szereplõket? Sorold föl tulajdonságaikat!
A fiú
A kislány
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A koldusasszony

Ogy. 93. o.
Mf. 32. o.

Beszéd- és olvasásgyakorlás 20.

A vakok fehér botot hordanak, ezzel tapogatják ki maguk elõtt az utat. A fehér bot minden látó embert arra figyelmeztet, hogy kerülje ki a vak embert.
Vagy ha annak szüksége van rá, akkor segítse. Pl.: kísérje át a veszélyt jelentõ
úttesten.
1. A két történetnek három szereplõje volt.
Írd a képek alá szövegbeli megnevezésüket!

2. Mondd el a történeteket a kérdések segítségével!
a) Kit vett észre a kisfiú?
Mit kellett volna tennie?
Miért nem tette?
Ki cselekedett helyette?
Mit érzett a fiú az elsõ eset után?

b) Mit tett a fiú, amikor találkozott
egy másik szegény asszonnyal?

Mit érzett a második után?

3. Beszélgessetek arról, hogy mi okozta a változást a fiú viselkedésében!
4. Keresd meg a szövegben az alábbi gondolatnak írói megfogalmazását!
A fiú nem tudta eldönteni, hogy segítsen-e a koldusasszonynak.
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BESZÉD- ÉS OLVASÁSGYAKORLÁS
20.
1. Verses mondás
Ti jók vagytok mindannyian. ||
Miért csinálnátok hát rosszat? (József Attila: Tanítások)
2. Különböztesd meg a hosszú és a rövid magánhangzókat a kiejtésben!
a) súlyzó
hosszú
csúszott
nyújtotta

búsan
gúnyához
gyanúba
nyújtózkodott

szánkó
diófából
kõrisfából
lószõrrel

sírásra
csíkokban
színesedik
szívünkben

b) húz, húzza, húzta, elõhúzta, húzni, húzatni, húzhatod, húzzátok
titok, titokban, titkos, titkosan, titkot tart, a titokra fény derült
c) titkos út
titkos úton, a titkoson
titkosan oson
Szél oson titkosan a titkos úton.
Szél oson titkosan a titkoson.
3. Figyelj a szavak közötti különbségre! Olvass pontosan!
a) szánkó
szántó

motyogott
potyogott

érezte
élezte

megette
megadta

b) biztattak
áztattak

meredeztek
maradoztak

dobozt
tobozt

szögeztük
szegeztük

4. Húzz álló egyenest az összetett szavakban a két szó találkozásánál!
szalagdarabka, ezüstgomb, orvosságosüveg, háztetõ, jégcsapok, lószõr, bársonyposztó, lábtakaró, márványgolyó, szenesbolt, jólesik, szenesláda, ruhaszárító, koldusasszony, öregasszony, tûzrevaló (= tüzelô)
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21.
1. Verses mondás
Született egy testvérem, |
úgy hívják, hogy Jóska, ||

nem eszi a spenótot, |
kedvence a sóska. ||
(Nagy Bandó András: Családi lakoma)

2. Tanuld meg helyes kiejtéssel olvasni!
a) ünnep
dunna
benne
menni

könnyezik
szunnyadozik
elfonnyad
mennybolt

kennek
üzennek
fonna
menne

–
–
–
–

kenjenek
üzenjenek
fonjon
menjen

b) Olvasd párokban a hasonló kiejtésû szavakat!
anyja
– bánja
hunyjon – rohanjon
hányjátok – szánjátok

menny – menj
könnye – köszönje
könnyen – menjen

c) Ne fonjad a virágot koszorúba, mert elfonnyad!
3. A következõ szavakban 3 mássalhangzó került egymás mellé.
Gyakorold kiejtésüket!
a) földbe
földbõl
földre

mondták
hordta
küldte

arcunkba
boltba
boltból

pénzt
kezdtek
elkezdte

b) testvér, testvére, testvérkém, testvérkét, testvéri szeretet
4. Alkoss a következõ szavakkal két külön mondatot! Vigyázz, mert helyesírásuk és jelentésük eltér, kiejtésük nem!
nefelejcs (virág), ne felejts (el valamit)
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