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A munkafüzet
a 2. osztályosoknak kínál
bõséges feladatot
az alapvetõ helyesírási
ismeretek gyakorlásához.
Bármely hagyományos
anyanyelvi tankönyvhöz
kapcsolható. A szerzõ által írt
rövid történetek mesekeretbe
foglalják a tananyagot.
A meseerdõ állatairól szóló
vidám mesék olvasásra
serkentik a kisdiákokat,
ugyanakkor teljes mértékben
tartalmazzák az éppen
tárgyalandó nyelvi-helyesírási
ismereteket. Az íráskészséget
fejleszti a helyesírási
gyakorlatok mellett a másolás,
a tollbamondás és az
emlékezetbõl írás. A meséket
követõ sok rajzos feladat
megmozgatja a gyerekek
fantáziáját, és kis „pihenõt”
nyújt a nyelvtani gyakorlatok
között.
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Vég Andrea

ÍRJUNK
SZÉPEN, HELYESEN
SÜNIVEL!
Írás- és helyesírás munkafüzet
2. osztályosoknak

Ötödik, változatlan kiadás
Mozaik Kiadó – Szeged, 2018
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KEDVES
GYEREKEK!

Süni a nevem. Meseerdõbõl jöttem, hogy kirándulásra hívjalak benneteket. Ott élünk barátaimmal, Nyuszival, Egérkével,
Brumival és még sok állattal, tündérrel, törpével együtt.
Ha eljöttök velem, hosszú utunk õsztõl tavaszig tart majd.
Meseerdõ lakói is szorgalmasan tanulnak szépen és helyesen írni. Sok mulatságos kalandjuk során benneteket is segítenek abban, hogy mindezt megtanuljátok.
Az eredmény nem fog elmaradni, ha sétánk közben jól figyeltek és pontosan dolgoztok.
Tartsatok velem!
A munkafüzetben található rövidítések:
Másolás írott szövegrôl írottan
Másolás nyomtatott szövegrôl írottan
Írás emlékezetbôl
Írás tollbamondás után
Önálló munka
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MONDAT, SZÓ, HANG ÉS BETÛ
1. Másold le a mondatokat az írásfüzetbe!

A forróságban jólesett pancsolni a tóban. Röfi mindig a part közelében maradt, mert a mély víz csak jó úszóknak való. Ezt a
szabályt be kell tartani!
2. a) Hány mondatot számoltál meg? Mi jelölte számodra a mondathatárokat? Egész mondattal válaszolj!

b) Te hol nyaraltál? (Mondattal válaszolj a kérdésre!)

c) Készíts rajzot egyik nyári élményedrõl!
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3. a) Bontsd szavakra álló egyenessel a tagolatlan szöveget!
SüniésNyusziõsszelmármásodikosztálybajárnakúj
tantárgyukislesznekedmelyiktankönyvtetszikalegjobbanmiért
b) Másold le az írásfüzetbe a szöveget mondatokra és szavakra tagolva!
Ügyelj a helyesírásra!
c) Egész mondattal válaszolj a szövegben feltett kérdésekre!

d) Karikázd be a hosszú magánhangzókat, és húzd alá a hosszú mássalhangzókat! Olvasd fel hangosan a szavakat! Figyelj a hosszú hangok
ejtésére!
e) Rajzold le Süni és Nyuszi erdei iskoláját!

4. Mi kerül az iskolatáskába? Állítsd helyes sorrendbe a szótagokat! Írd le
helyesen a válaszokat!
ce
fü
ra
ru
za
dír
zet

5. a) Betûkapcsoló

b) Írj az írásfüzetedbe öt-öt olyan szót, amelynek második betûje ó,
illetve á!
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A MONDATFAJTÁK

A kijelentõ és a kérdõ mondat
1. Másold le az írásfüzetbe az alábbi kérdéseket és válaszokat!

Ki tanítja õket? Mackó úr a tanító. Ki mellett ül Nyuszi? Nyuszi
helye Süni mellett van. Mi lesz a lecke délután? Kérdô mondatokat kell írni a füzetbe.
2. Játsszátok el a nyári élményeikrõl beszélgetõ Nyuszi és Süni szerepét!
Ügyeljetek a helyes hangsúlyozásra! Írd le a szóban elhangzott kérdéseket!

3. a) Betûkapcsoló

b) Gyûjts az írásfüzetbe a-val, illetve o-val kezdõdõ szavakat! Mindegyikre írj tíz-tíz példát!
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4. a) Olvasd el a mondatokat! Szóban válaszolj a szövegben lévõ kérdésre!
Meseerdõben Brumi és Egérke jó barátok. Sokszor játszanak együtt.
Mit játszanak szívesen? Találd ki!
b) Másold le az írásfüzetbe az alábbi mondatokat!

Egérke illedelmesen viselkedett.
Hogyan evett? (Írd le a választ is!)
c) Mit kérdeznél Egérkétõl? Használd az -e kérdõszócskát is! Írj le a kérdések közül két -e kérdõszócskát tartalmazó mondatot!

5. Pótold a mondatvégi írásjeleket!
A kastély mellett egy tó áll___
Milyen mély___
Nem látni az alját___
Ki nézi magát a tükrében___
Hosszú hajú tündér___
6. Betûkapcsoló
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7. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket, és írd melléjük a mondatfajtákat!

Tóbiás, az óriás egy kastélyban él___
Ez itt jószívû Tóbiás kastélya___
Milyen csizma van a lábán___
Nézd meg___
Mérföldjáró csizma___
Hány mérföldet lép egyszerre___
Szeretnél te is egyet___
b) Mondattal válaszolj a kérdésre a fenti szöveg alapján!
Milyen az óriás?

c) Írj egy tagadó mondatot a kép alapján!

8. Hány kérdõ mondatot rejt a betûsor? Írd le a mondatokat!
milyenmesszevanafolyómennyigólyaélitt
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