
NYELVTAN
Munkatankönyv

Elsõ félév

Földvári Erika

3
Környezetünk titkai
1-4. osztály

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

M·ZAIK

NYELVTAN
GYAKORLÓ

Földvári Erika

3

M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK

Az új tankönyvsorozat kiválóan
alkalmas a tanulók természettudományos
mûveltségének megalapozására. 
A feladatok mellett versrészletek,
mondókák, találós kérdések, játékok
színesítik az órát. A könyvek nevelési
célokat is szolgálnak, hiszen a környezet
szeretetére, egészséges életmódra,
valamint a természettel és társainkkal való
harmonikus együttélésre nevelnek.
Az újszerû forma nem csupán a könnyû
áttekinthetõséget biztosítja,
hanem egyszerû „vázlatot” is ad
a gyerekek kezébe, segítve a tanulást,
a tudásanyag rendszerezését. 
A munkatankönyvek a nagy sikerû
A természetrõl tizenéveseknek sorozat
elõzményeként készültek, közvetlenül
elõkészítve ezzel a felsõ tagozatos
természetismeret tanítását.

A Mozaik Kiadó könyvajánlata alsósoknak
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Szia!

Nagyon örülök, hogy ebben a tanévben is velem tartasz anyanyelvünk
alaposabb megismerésében!

Tavaly sok mindent megtanultunk a szavakról. Elõször tegyük próbára,
hogy mire emlékszünk! Egy-két hét múlva ezt a tudásunkat bõvítjük
majd a leggyakoribb szófajok megismerésével. Késõbb megtanuljuk
azt is, hogy milyen sokféle lehetõség van mondataink megformálására. 

Izgatottan várom már a feladatokat és a játékokat! Kezdjük el! 

Regõ
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Hangok, bbetûk

11.. A kép alapján elevenítsd fel, hogy mit tanultunk a magyar nyelvrõl a
2. osztályban!

22.. Húzd alá a magánhangzóra végzõdõ szavakat!

erdõ, alacsony, folyó, kapu, futás, tanít, forgó

33.. Karikázd be a kétjegyû mássalhangzóval kezdõdõ szavak betûjelét!

a) nyenyere c) lyukas e) nyúl
b) kutya d) csalán f) dzsinn

44.. Melyik szavakat rejtik a magánhangzók?

õszi esemény:  ióeé: ___________________________________________

õszi munka segédeszköze:  õõé: __________________________________

õsszel üres lesz:  óaée: ________________________________________

55.. Melyik mesecímeket rejtik a mássalhangzók?

rk s frks cskt vsz: ______________________________________________

frks s brny: ___________________________________________________
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k t s á m e ó

hhoosssszzúú mmáássssaallhhaannggzzóó vvaann aa sszzóóbbaann

hhoosssszzúú mmaaggáánnhhaannggzzóórraa vvééggzzõõddiikk aa sszzóó

66.. A magánhangzókat és a mássalhangzókat is jelek helyettesítik.
A ¹ magánhangzót jelöl, a º pedig mássalhangzót. Az olvasókönyv tar-
talomjegyzékébõl keresd ki a megfelelõ mesecímeket!

¹ º¹ºº¹º ¹º ¹ º¹º¹º: ____________________________

¹º¹º ¹º¹ º¹º¹º¹: ____________________________________

77.. Alkoss szavakat a betûkbõl! Egy betût többször is felhasználhatsz egy
szóban.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

88.. Írd a szavakat a halmazábrába! Mondj mondatokat a metszet szavaival!

dinnyeföld, ûrhajó, könnyelmû, ünnepély, zümmögõ, orvosság,
egyenlõ,  mamutfenyõ

99.. A négyzetek betûket jelölnek. Írj szavakat a jelzéseknek megfelelõen!

_____________________________________________________________

´.

________________________________________________

______________________________________________

_________________________________________
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A kköznév

11.. Elszakadt a papír, és csak a ráírt szavak fele látszik. Melyik tárgyak nevét
ismered fel?

_____________________________________________________________

22.. Írj egy betût a fõnevek elé úgy, hogy az új szó is fõnév legyen!

Jegyezd mmeg!

A köznév élõlények, élettelen dolgok
és gondolati dolgok kköözzööss nneevvee..
A közneveket kkiiss kkeezzddõõbbeettûûvveell írjuk.

44.. Írd le a füzetedbe a szövegrészletbõl a mássalhangzóval kezdõdõ köz-
neveket!

Egy ember jajgatva szaladt a híres gyógyszerészhez, s elpanaszolta, hogy
nagyon fáj a gyomra. A patikus megkérdezte, hogy mit evett.

(Az okos patikus)

í j

õ s

õ r

á r é k

33.. Írj olyan két szótagú fõneveket, amelyeknek mindkét magánhangzója oo!

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___

___

___

___ ___
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55.. Írj közneveket az adott fõnevekhez!

ka bé nál sás

66.. Alkoss közneveket a szótagokból! Egy szóban csak egyszer használha-
tod a szótagokat!

_____________________________________________________________

77.. Jelöld függõleges vonallal a köznevek szótövét!

k ö n y v b õ l ,   a l m á t ,   k r é m m e l ,   s ú l l y a l ,   í r á s t ,

v í z b e n ,   k u t a t

88.. Játsszatok! Egyik osztálytársatoknak vagy egy olvasmány szereplõjének
tulajdonságait fõnevekkel kell helyettesíteni. A felsorolásból kell
felismerni a személyt. Találd ki, hogy én kire gondoltam!

Ha hangulat lenne: derû.
Ha helyszín lenne: kollégium.
Ha napszak lenne: délelõtt.
Ha kapcsolat lenne: barátság.

99.. Másold le a füzetedbe azt a mondatot, amelyben három köznév van!

Ezen már nevetni kellett. És nevettek is. Olyan jóízûen, hogy a láz ezüst-
szála is jónak látta lejjebb húzódnia a hõmérõben.

(A kisfiú hiányzik)

(megfejtés: Sipos Dadi)
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Toldalékos ffõnevek III. (-bból, -bbõl, -ttól, -ttõl, -rról, -rrõl)

11.. Válaszolj a kérdésekre egy-egy szóval!

A mézbõl készült ételek egészségesek.

Mibõl készült ételek? __________________________________________

A vonalzóm fából készült. Mibõl készült? ________________________

A férfi kilépett a házból. Honnan lépett ki? ______________________

A galuska lisztbõl készül. Mibõl készül? __________________________

Az állatok életérõl tanultunk. Mirõl tanultunk?

_____________________________________________________________

Edit hazament az énekóráról. Honnan ment haza?

_____________________________________________________________

Az egér fél a macskától. Mitõl fél? ______________________________

22.. Töltsd ki a táblázatot! Írd a megfelelõ kérdéseket a táblázat legfelsõ
sorába! Írj mondatot 2-2 szóval!

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

farkastól

_________________

_________________

_________________

__________________

mesekönyvrõl

__________________

rókalyukról

__________________

__________________

asztalfiókból

__________________

_____________ _____________ _____________
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44.. Pótold a fõnevek toldalékait!

Nagyon szeretek ellátogatni az állatkert_____. Sokat olvastam már a

tigrisek_____, oroszlánok_____ és más ragadozók_____. Az állat-

kert_____ is ezeket az állatoka_____ figyelem legtovább. Soha nem me-

gyek közel a ketrecekhez, mert félek az állatok_____. A gondozó_____

hallottam, hogy az ember közelségé_____ megrémülnek, megvadulnak

az állato_____, ezért maradok mindig a korláton kívül.

55.. Írj kérdéseket a válaszoknak megfelelõen!

Vadállatokról szóló történeteket olvastam egy magazinban.

_____________________________________________ Egy magazinban.

_________________________________________________ Történeteket.

________________________________________________ Vadállatokról.

Jegyezd mmeg!

A fõnevekhez kapcsolódó -bbóóll,, -bbõõll,, 
-ttóóll,, -ttõõll,, -rróóll,, -rrõõll toldalékokat 
mmiinnddiigg hhoosssszzúú magánhangzóval írjuk.

33.. Egészítsd ki a mondatokat a fõnevek toldalékos alakjaival!

Kivettem a kerékpárom a ________________.

(tároló)

Mondd el a véleményed a ________________!
(rajzom)

Ne félj a ____________________!

(kutyám)
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