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Előszó helyett
Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Remélem, nem veszed tolakodásnak, hogy nemcsak a levelemben, hanem a kézikönyv egészében  
a te  ge  ző formát használom. Egyrészt pedagógusok között ez már csak így szokás, másrészt lehet,  
hogy sze mé lyesen is ismerjük egymást, mert az elmúlt évek során találkoztunk valamelyik álta
lam tartott módszertani előadáson, képzésen. Az is elképzelhető, hogy szerepelsz a módszertani  
emailes levelezőlistámon, ahonnan a mindennapi tanítási gyakorlatban hasznosítható anyago
kat küldök neked. Ha szeretnél csat lakozni a kollégák több ezres táborához, kérlek, jelezd nekem,  
kizárólag az emailcímemre: csopike9@gmail.com.

A 2020/21es tanév ismét nagy változásokat hozott az oktatásügyben, így a tanításban is. Be  ve  
zetésre kerül az új Nemzeti alaptanterv és 1., 5. és 9. évfolyamon az új kerettanterv. Ezekről a do  ku
mentumokról nem szándékozom véleményt nyilvánítani. Ez van, ezt kell szeretni, ahogyan ezt a nagy
mamám mondaná. Nem problémákat szeretnék feltárni neked, hanem megol dásokat javasolni.

A 2020/21es tanév az én tankönyvírói munkámban is vízválasztó lett. A hivatalos tankönyv
lis tán már nem találtad sem az 5. évfolyamos Nyelvtan tankönyvemet és munkafüzetemet, sem  
a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyvemet. Ettől az évtől már a 6. évfolyamo
sokat sem. Ahogy a mondani szokták: Ha Isten becsuk egy ajtót, valahol máshol kinyit egy ab-
lakot. Az én számomra a Műszaki Kiadó vált a kinyíló ablakká. A 2021/22es tanévtől már 
nemcsak az 5. évfolyamos, hanem a 6. évfolyamos taneszközeim – Nyelvtan és helyesírás mun-
katankönyv, Szövegér tést fejlesztő gyakorlatok – is a Műszaki Kiadó gondozásában jelenik meg. 
20%os ked  vezménnyel rendelhetők a kiadó webáruházából: www.konyvbagoly.hu. Ha beírod  
a keresőbe Széplaki Csöpi, minden, a Műszaki kiadónál megjelent könyvemet megtalálod. 

Az 6. évfolyamos nyelvtan helyi tantervhez és tanmenetjavaslathoz wordformátumban tudsz 
hozzájutni Műszaki Kiadó honlapján. 

https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/magyar-nyelv/

Ennek kézikönyvnek az elkészítésekor elsősorban a gyakorlati használhatóságot tartottam szem 
előtt. Megtalálható benne – témakörök szerint időrendben haladva – valamennyi munkatan könyvi 
feladat megoldása. Minden esetben – amikor szükségesnek tartottam – nemcsak az ellenőr zésre 
vonatkozó megjegyzéseimet tettem közzé, hanem a módszertani javaslataimat is. Min den fe
jezet előtt egy rövid részben összefoglaltam, melyek azok az anyanyelvi ismeretek és képessé gek, 
amelyekre az adott a témakörben fókuszálnunk kell. Mindenképpen fontosnak tartom kie melni, 
hogy a kézikönyvön belül tanítási és tanulási algoritmusokat is találsz. Ahhoz, hogy haté ko 
nyan tudjuk a tanítványaink szövegértési és szövegalkotási képességeit fejleszteni el kell sajátítaniuk  
az adott képességfejlesztéshez kapcsolódó algoritmusokat. Nem volt ez másképpen alsó tagoza
ton sem a betű és írástanítás során.

Kérlek, bármilyen elírást, betűkihagyást stb. észlelsz a munkatankönyvben jelezd az ímél-
címemen: csöpike9@gmail.com. Hálás leszek érte. A következő kiadásban már javítani fogjuk  
a Műszaki Kiadó munkatársaival.

Befejezésül enged meg, hogy felhívjam a figyelmedet a Műszaki Kiadó gondozásában már meg
jelent módszertani segédleteimre, amelyeket a kiadó webáruházán – http://konyvbagoly.hu/ – ke
resztül 20% kedvezménnyel tudsz megrendelni.

mailto:csopike9@gmail.com
http://www.konyvbagoly.hu
https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/magyar-nyelv/
mailto:csöpike9@gmail.com
http://konyvbagoly.hu/
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Előszó helyett
Középiskolás akarok lenni Magyar nyelv és irodalom felvételi feladatsorok (MK-2480)
A feladattárban öt témakörben találhatók azok a feladatok, amelyek megoldásával használóik 

nemcsak a középiskolai magyar felvételire, hanem a középiskolai nyelvtan és irodalomórákra is 
felkészülhetnek. Ezek a feladatok elsősorban az anyanyelvi, helyesírási, szövegértési és szövegal
kotási képességeket, valamint a szókincs elemeit aktivizálják. Minden témakör elején jótanácsok 
olvashatók. A kiadvány végén megtalálhatók a feladatok megoldásai.

Ajánlom mindazok – szülők, magyartanárok – figyelmébe ezt a segédletet, akik támogatni kí
vánják azokat a diákokat, akik középiskolások akarnak lenni.

Új helyesírási szabályzat – A változások tanításának módszerei MK–2406
2015 szeptemberében megjelent A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása könyvben külön 

fejezet található Változások a magyar helyesírás szabályai 12. kiadásában címmel. Mennyivel nyújt 
több segítséget az általam írt módszertani segédlet?

Minden példát kigyűjtöttem a szabálypontok szövegének pontosítására és kiegészítésére. Az új 
szabálypontok, szabályváltozások megtanításához hozzárendeltem az adott évfolyamot. Módszer
tani javaslatokat, ötleteket társítottam hozzájuk, valamint feladatsorokat állítottam össze a rögzí
téshez, gyakorláshoz. Az ellenőrzés megkönnyítésére a feladatok után a megoldásuk is megtalál
ható. A megváltozott helyesírású szavak jegyzékét kiegészítettem. Az egyes szavaknál feltüntettem 
a kapcsolódó szabálypontok számát, és további példaszavakat is írtam hozzájuk. Táblázatokkal, 
gondolattérképpel segítem a szabálypontok rendszerének megértését és tanulásáttanítását.

A szövegalkotás tanításának módszerei 3-8. évfolyam (3 kötetes)

A kötetek felépítése

 – Az elsajátítandó alapfogalmak
 – Fejlesztési célok, követelmények és fejlesztendő képességek
 – Szóbeli szövegalkotás az írásbeli szövegalkotás előkészítéséhez
 – Az adott fogalmazásműfaj tanításának algoritmusa
 – Az adott fogalmazásműfaj szövegalkotási algoritmusa
 – Óravázlatok

A 3. kötet MK–1905 témái
 – a modern kommunikációs műfajok (sms, email, blog, önéletrajz stb.)
 – a sajtóműfajok tanításának módszerei (hír, tudósítás, interjú, riport stb.

A pedagógiai, magyartanári munkához jó egészséget, sok sikert kívánok!
Kollegiális tisztelettel és szeretettel üdvözöllek:

Budapest, 2021
Széplaki Erzsébet, Csöpi

Az 1. kötet MK–1903 témái
 – A szöveg és a szövegalkotási műveletek
 – A mesealkotás tanításának módszerei
 – Az elbeszélésalkotás tanításának módszerei

A 2. kötet MK–1904 témái
 – A leírás tanításának módszerei
 – A jellemzés tanításának módszerei
 – A levélírás tanításának módszerei
 – A kevert szövegek tanításának módszerei
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
A munkatankönyvről röviden 
Mielőtt az Ismétlés témakörrel kapcsolatos gondolataimat meg osztanám veled, mindenképpen sze
ret ném, ha szentelnénk egy kis időt a munkatankönyv felépítésének megismerésére. Ezt azért tartom 
fontos nak, mert nem biztos, hogy a tananyagfelosztásodból adódóan ismered a Műszaki Kiadó gondozásá
ban 2020ban megjelent 5. évfolyamos Nyelvtan és helyesírás munkatankönyvhöz készült kézikönyvet.

Kicsit időutazóként érzem magam, hiszen visszatértem 1995 szeptemberébe, amikor az Apáczai  
Kiadó megjelentette a 6. évfolyamos Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyvemet. Gyakorló 
peda gógusként tudjuk, hogy a tanulók számára ez a tankönyvforma a leghasználhatóbb, és – vall
juk be – a számunkra is. Minden megtalálható egy taneszközben: az indukciós szöveg, a fogalom kia
lakításához szükséges feladatok, az általánosítást követően a szabály, amit meg kell tanulni, hiszen 
szakemberként tudjuk, hogy a képességfejlesztéshez ismeretekre is szükség van. A gyakorló felada
tok pedig nemcsak az elsődleges rögzítést, hanem a begyakorlást is szolgálják.

A feladatok minőségénél és mennyiségénél igyekeztem nemcsak a szakmai, módszertani szem
pontokat és a tanulók életkori sajátosságait figyelembe venni, hanem azt is, hogy egy tanítási óra  
45 percig tart. Azt is tudjuk, hogy a tanításratanulásra szánt aktív idő ennél kevesebb. Annak va
gyok a híve, hogy inkább kevesebb feladatot oldjanak meg a gyerekek, de azt alaposan, megfelelő 
időt biztosítva a számukra. Nem a megoldott feladatok sokasága biztosítja egy tanítási óra haté
kony ságát. Főleg ha ez azzal jár, hogy a tanulók többsége a jobb képességűektől várja a megoldást.  
Ami még roppant fontos és elmaradhatatlan: minden megoldott feladatot ellenőrizni, javítani 
és javíttatni kell. Ez pedig nagyon időigényes munka. 

Az új tanév első nyelvtanórájának a témája általában a meglévő kapcsolat fenntartása, új tanít
vány érkezésekor a kapcsolatfelvétel. A kapcsolatfelvételnek és a kapcsolattartásnak egyik jó mód
szere a beszélgetés. Oldottá teszi az óra hangulatát, ha azt kéred a gyerekektől, hogy idézzék fel  
a nyári szünet számukra leghumorosabb, legviccesebb eseményét. Mintaadásként először jó, ha 
rö viden te meséled el saját ilyen jellegű nyári emlékedet, élményedet. Az ilyen fajta nyitottság na
gyon jó alapot képez a tanárdiák viszonyhoz. Azt se felejtsd el, hogy egy nemzetközi mérés szerint  
a gyerekek a vidám, jó humorú pedagógust kedvelik a legjobban!

Az első óra fontos része az új taneszköz megismerése is. Ehhez alapot a munkatankönyv tarta
lomjegyzéke és a 4. oldalon olvasható Hasznos információk adja. Ez az oldal a te számodra is lénye
ges módszertani információkat nyújt. Például a differenciálás lehetőségére:

A jel nélküli feladatok könnyűek. 

¨ Közepesen nehéz feladat

¡ Nehéz feladat

Egyes feladatoknál a javasolt munkaformákat is feltüntettem:

Párban dolgozzatok!

Csoportban dolgozzatok!

A páros és csoportmunkában a heterogén párokat és csoportokat részesítem előnyben. Ahogy 
mondani szoktam: a jó képességű tanulók a közös munka során szárnyalni tudnak, a gyenge képes
ségűeknél pedig a vak vezeti a világtalant.

A rövidítések megismerésével helyet és időt takaríthatnak meg, a tanulók pedig szívesen alkal
mazzák, hiszen az internetes kommunikációjuk is erre épül. 

A szótárak és kézikönyvek megismerése és használata az internetes világban is fontos. Egyrészt 
nem minden gyerek rendelkezik okostelefonnal és saját számítógéppel, másrészt a papíralapú se
gédkönyvek – ha máshol nem – az iskolában megtalálhatók. 
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
Ha már az interneten kutakodnak, ismertesd meg velük a hiteles forrásokat:
Magyar nyelv értelmező kéziszótára: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok 
-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/
Idegen szavak gyűjteménye: https://idegen-szavak.hu/
Helyesírási tanácsadó portál: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest
A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12
Magyarország online szinonimaszótára: https://szinonimaszotar.hu/

Ismétlés
Szinte minden fejezet előtt – így az Ismétlés esetében is – egy rövid bevezető olvasható a munkatan
könyvben. Ez valójában a témára való ráhangolódást és a célkitűzést tartalmazza. Ebben a fejezetben 
főleg azokat az ismereteket tekintjük át és gyakoroljuk, amelyekre feltétlenül szükségük lesz ahhoz, 
hogy a 6. évfolyamon megtanulandókat megértsék, és megfelelő módon tudják alkalmazni beszéd 
és írás közben. Ennek kiemelését azért tartom szükségesnek, mert az ismétlésnek éppen az a célja, 
hogy az új ismereteknek megfelelő alapot képezzenek.

Nem véletlen, hogy az első ismétlő feladatok a szövegértéssel és a szövegalkotással kapcsolatosak, 
hiszen a nyelvtantanítás egyik célkitűzése az ezekhez kapcsolódó képességek fejlesztése, melyek 
alapját képezik a mindennapos kommunikációnak.

A feladatok könnyebb beazonosítása végett mindig a munkatankönyvi oldalszámot is feltüntetem.

4. /1. a Az egyes részeket bekezdéssel jelöljük.
  Elköszönést (új sorba írjuk). 
  Keltezés, új sorba írjuk.
  Aláírás – új sorba, de nem a sor elejére írjuk. Ez a levél utolsó sora.

  Megjegyzés: A munkatankönyvben található levél mellett szinte minden formai köve
telmény megtalálható. Az előbbiekben csak azokat soroltam fel, amelyekre ellenőrzéskor 
külön érdemes kitérnetek.

 b Minden mondatfajtára lehet példát találni a levél szövegében.
  Kijelentő mondat: Rengeteget fürödtünk a Balatonban.
  Kérdő mondat: Vajon sikerül majd?
  Felkiáltó mondat: Olyan boldog voltam!
  Felszólító mondat: Gyógyulj meg hamar!
  Óhajtó mondat: Bárcsak már újra nyár lenne!
  Megjegyzés: A példamondatokat olvassák fel a tanulók!

 Javaslat: A feladatok utasításait az ismétlés témakörben – ha úgy látod jónak – értelmez
tesd a tanulókkal. Egyrészt így kapsz képet arról, hogy milyen szinten állnak a tanulók  
a didaktikus szövegek (utasítások) értelmezésében, másrészt így tudod rászoktatni őket,  
hogy mindig értelmezzék a következőket:

 – Mi az utasítás tárgya?
 – Mi a megoldandó probléma?
 – Mi a válaszadás módja? (Karikázás, aláhúzás, áthúzás, másolás stb.)

 c Bekarikázandó mondatok: Annyira sajnálom, hogy beteg vagy, és nem tudtál eljönni 
velünk Siófokra. Megígértem neked, hogy beszámolok az élményeimről.  Ha eljössz hoz-
zánk, megnézzük a videofilmet, amit a vitorlázásról készítettünk. Gyógyulj meg hamar!  
A találkozásunkig sok szeretettel puszillak:

  Megjegyzés: A dőlttel szedett szavak alátámasztják, hogy mely részek azok, amelyek
ből Lackó és nagymamája kapcsolatára következtethetünk: közvetlen (tegeződnek), 
szeretetteljes.

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/
https://idegen-szavak.hu/
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12
https://szinonimaszotar.hu/
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
 d Átalakított mondatok:

 – Tagadó mondatok variációi: A bátyám nem reggeltől estig tanult szörfözni a barát
jától. A bátyám reggeltől estig nem szörfözni tanult a barátjától. A bátyám reggeltől 
estig nem a barátjától tanult szörfözni.

 – Felszólítás: Tanítsd meg Lackót szörfözni! Légy szíves, tanítsd meg Lackót szörfözni!
 – Kívánság: Bárcsak reggeltől estig szörfözni tanulnék!

Megjegyzés: A 2. átalakításkor a második mondat is hangozzon el!

5. /2. Egyéni megoldás
Javaslat: A felkészülés előtt beszéljétek meg a tanulókkal, hogyan tudják tartani a kap
csolatot a hallgatósággal. Metakommunikációval: tekintettartás, gesztusok, mimika. Nyelvileg  
a képzeljétek el, ha láttátok volna típusú megfogalmazásokkal.

5. /3. Egyéni megoldás

5. /4. A táblázatot játékra is fel lehet használni. Például a Ki vagyok én? játékkal. A játékmester 
bemutatkozik egy hang nevében, például: 

  Mély, ajakréses, hosszú magánhangzó vagyok. 
  Mély magánhangzó vagyok. Aki hosszan kiejt, annak csak résre nyílnak az ajkai. 
  Mindkét esetben az á hang a megfejtés. Aki elsőként fejti meg a hangot, az lesz a játékmester. 

Javaslat: Mivel a tanulók a magánhangzóknál nem tanulták a nyelvállás szerinti csopor
tosítást, ezért az egyértelművé tételhez kreativitásra is szükség van. Például a hosszú  
únál: a melléknevek végén mindig hosszú vagyok, amit a betűmön egy vonással jelölnek. 
A mássalhangzóknál a zöngés mássalhangzók esetében meg lehet adni a zöngésség sze
rinti párját. 

5. /5. a szél, hattyúk, szikrázó

 b szél: 3 hang, 3 betű, 4 írásjegy, hallottuk: 7 hang, 9 betű, 9 írásjegy, hattyúk: 5 hang,  
6 betű, 7 írásjegy, csobbanását: 9 hang, 10 betű, 11 írásjegy,
Megjegyzés: A hallottuk szóban 7 hang található, mert attól, hogy az let és a tt hosz
szan ejtjük, nem számít két hangnak, hiszen nem egymástól elkülönülő hangnak ejtjük 
sem az let, sem a tt.
A kétjegyű betűvel jelölt mássalhangzók, mint jelen estben a ty és a cs egyegy betű, 
csak az írásjegyük kettő.

 c A betű a hang írott képe.
Az írásjegy a betű megjelenítése.

6. /6. Magas hangrendű szavak: fürdés, kellemes, víz
Vegyes hangrendű szavak: vitorlázás, lubickol, fagyiznak
Mély hangrendű szavak: nyár, úsznak, napozunk

 a Bekarikázandó szavak: fürdés, kellemes, vitorlázás, fagyiznak, úsznak, napozunk

 b Aláhúzandó szavak: fürdés, kellemes, fagyiznak, úsznak
  Megjegyzés: Az úsznak szóban az első mássalhangzót, tehát az sz hangot kell figye

lembe venni.

6. /7. adu, alku, áru, árú, gyanú, hosszú, lassú, odú, szú, tanú
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6. /8. Cházár, Czetz, Dessewffy, Tarcsai, Tartsay, Wesselényi, Zichy

7. /9. A szóban lévő mássalhangzók
 csak zöngétlenek: papucs, kutya, cicuska, pufók
 csak zöngések: gomb, nindzsa, zaj, zsír
 zöngések – zöngétlenek: tanuló, esernyő, szék, könyv

7. /10. a

Szótő Kh. Képző Kh. Jel   Kh. Rag
kanyar o g Ø Ø Ø nak
lomb o Ø Ø k Ø on

óvatos Ø Ø Ø Ø Ø an
trillá Ø z + ás Ø a Ø Ø

  Megjegyzés: A trillázás szó esetében a szótő a trillá a trilla helyett, amelyhez két képző 
is járul: a z(ik), és az ás.

 b Címváltozatok: A késő őszi erdő, Késő ősz az erdőn, Novemberi erdő
  Várható szöveg: A lombtalan fák között ösvény húzódik a Mátra egyik erdejében. Az őszi 

nap bágyadt sugarai áthatolnak a fák ágain. Erős szél rázza őket. A nedves avar cup
pog az óvatosan lépkedő őzek lába alatt. A rengeteg csendjét még a madarak hangja  
sem töri meg.

8. /11. szótő + képző + rag = barátságból
 szótő + képző + jel + rag = tanultunk
 szótő + kötőhangzó + jel = kisebb
 szótő + jel + kötőhangzó + rag = írjatok

8. /12. m a d á r | k a    s z á m | o | l | t | á k
  1         |  2        1        | x |2 | 3| 4

 n a g y | o | b b | a | k   b o l d o g | s á g | t ó l
     1       | x |   3  | x | 3             1         |   2     | 4

8. /13. a Ahová lép [ahová beteszi a lábát, (ott) nem nő [nem terem] (több) fű.

 b Szidja, mint a bokrot.

 c Buta, mint a tök.

 d Nem látja a fától az erdőt.

8. /14. Mintha hájjal kenegetnék.      E) Nagyon jólesik neki a dicséret, az elismerés.
 Hűlt helyét találja.       A) Nyomtalanul eltűnt onnan, ahol keresik.
 Nekimegy, mint bivaly a pocsolyának.    B) Meggondolatlanul kezd bele valamibe.
 Jankónak mondják, János is értsen belőle.  D) Más is értsen a figyelmeztetésből.
 A baglyokkal huhogass, a verebekkel    C) Azokhoz kell alkalmazkodni, akikkel 
 csiripelj!           együtt vagyunk.
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8. /15. Tollbamondás vagy másolás 1. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.
 Megjegyzés: A szövegek rövid terjedelműek. Egyrészt az idő szűke miatt, másrészt, hogy 
minden esetben lehessen ellenőrizni, javítani és javíttatni. 

 Javaslat: A gyengébb helyesírási képességű gyereke esetében a másolást javaslom, hiszen 
így lehet legeredményesebben fejleszteni a helyesírásukat. Tollbamondáskor feltétlenül 
be kell tartani a tollbamondás helyes algoritmusát:

 1. A szöveg diktálandó szöveg felolvasása
 2. A szöveg lediktálása szólamonként, azaz könnyebben megjegyezhető egységenként 

(rövidebb, kéthárom szavas mondatok; tagmondatok, szószerkezetek)
 3. A szöveg egészének újra felolvasása lassú tempóban tanulói önellenőrzés érdekében

9. /16. Kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés elve.

9. /17. a só, szó, hó, jó, ló, tó, jó

 b olló autó
  tető felhő
  Megjegyzés: A b) feladathoz hasonló találóskérdéseket a tanulók maguktól is kitalálhatnak.

 c no, nono

9. /18. bódít, boldogul, felderül, fényesít, hegedül, okosít, szépít, szépül, tágul, tanít
Megjegyzés: A helyesírási képesség fejlesztésének egyik kiváló módszere a másolás. Felső 
tagozatban már érdemes feladattal kombinálni, jelen esetben a betűrendbe sorolással.

9. /19. gyönyörű, tanú, odú, szomorú, hattyú, saru, eskü, gömbölyű, gyűszű, batyu, menü, betű, 
varjú, könnyű, bábu, gyanú, fiú, seprű, hosszú, szörnyű, anyu, ürü
Megjegyzés: Ez a feladat valójában nemcsak figyelemkoncentrációs gyakorlat, hanem jól 
fejleszti a helyesírási képességet a kiegészítésekkel.

9. /20. Samu egy nagyszerü élményéröl számolt be a barátjának, Misúnak. A fiú édesapjával hor
gászni volt a mult hétvégén. Míg a kapásra vártak, egy darúcsapat szállt le a közelükben.  
A repülö madarak szárnya surolta a víz felszinét. Hírtelen megmozdúlt az úszó. Nagy küzde
lem árán egy 5 kilos pontyot emeltek ki a vízből.
Javítás: nagyszerű, élményéről, Misunak, múlt, darucsapat, súrolta, felszínét, hirtelen, meg
mozdult, kilós

10./21. Andi meggyért megy a nagymamához.
 A tollakkal teli kosarat toljátok a kamra sarkába!
 Ági száraz lábbal lábal át a tócsán.
 Gábor korán kel, így nem kell rohannia az iskolába.

 Várható mondat: A nyúl hosszú füllel fülel a fűben.

10./22. Tollbamondás vagy másolás 2. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.
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10./23. a

Ádám  Dani

 b Bekarikázandó szavak: játszik, bátyjával, Különböző, rögtön, mondja, Játsszunk, nyer
hetsz, próbáljam, egyszer

10./24. Károly kertjében szorgos munka folyik. A nagypapája metszi a fákat. Az öccse hordja és 
adogatja a gallyakat, a bátyja pedig halomba rakja. Az édesanyja a virágoskert helyét ala
kítja ki.

10./25. Várható mondatok: A hétvégén sokat pihenjetek és játsszatok, de tanuljatok is!
     Segítsetek sokat a nagymama kertjében!
     Csináljatok finom uzsonnát a vendégeknek!

 Megjegyzés: A mondatoknál más szórend is elfogadható, például Pihenjetek és játsszatok 
sokat a hétvégén, de tanuljatok is!

11./26. Várható recept: Megfőzzünk a tojásokat, majd meghámozzuk és kettévágjuk őket. Kivesz
szük a főtt tojások sárgáját, és összetörjük. Habosra keverjük a margarint, és közben sóval, 
őrölt fekete borssal, mustárral és porcukorral, valamint citromlével közben ízesítjük. Össze
keverjük az összetört tojássárgáját az ízesített margarinnal. Végül megtöltjük a fél tojásfe
hérjéket.

 a mokkáskanálnyi, kiskanál, porcukor, mokkáskanál, citromlé

 b Várható ajánlás: Anya! Kínáljuk meg a vendégeket töltött tojással! Egyszerű, gyorsan 
elkészíthető és viszonylag olcsó.

  Megjegyzés: Más megoldás is elfogadható.

11./27. Tóthtal, méhvel (méhhel), Adriennnel, briddzsel, székkel, sakkal, Thelmannnal, Montág
hgal, sahhal, Kisssel, vággyal, Kissel

 Megjegyzés: Az alternatív szóalak közül az egyiket is elég leírni. Vagy méhvel, vagy méhhel.

11./28. Egyéni megoldás.
 Megjegyzés: Valójában ennél a feladatnál a leírt receptet kell előadni.

11./29. Tollbamondás vagy másolás 3. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.

12./30. a cobolykölyök, bolyhú, csermely, folyó, folyna, kővályú, boglya, bivaly, pocsolyában, 
kályha, osztályban

 b Mind a kettő folyóvíz, de a csermely keskenyebb, mint a folyó. Nem használható egymás 
szinonimájaként, mert fokozati különbség van közöttük.
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12./31. a héja, bagoly, ölyv, gólya, papagáj, harkály, varjú, fürj, sirály, fajd 

 b jaguár, bivaly, majom, jegesmedve, coboly, kajmán, rája 

12./32. apály – dagály   mély – sekély     szerény – dölyfös
 idén – tavaly   szögletes – gömbölyű  pityergés – mosolygás

12./33. a Vasárnap reggeli: tükörtolyás       tükörtojás
  ebéd: Úlyházytyúkleves, telyfölös csirke, galuskáva Újházy, tejfölös
  uzsonna: salytospogácsa         sajtospogácsa
  vacsora: fasírtgojók malyonézes mártással   fasírtgolyók majonézes

 b Várható ételek: gulyásleves, hájastészta, lekváros derelye, tejszínes, tárkonyos csirke
ragu, rántott sertésmáj, majonézes krumplisaláta stb.

12./34. Tollbamondás vagy másolás 4. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.

Tanév eleji felmérés
A tanulók tudásának számonkérésekor, képességeik szintjének felmérésekor alapnak tekintem, 
hogy a felmérésben arra legyünk kiváncsiak, mit tudnak a tanulók, nem pedig arra, hogy mit nem. 
A tanév eleji felmérés anyagát úgy állítottam össze, hogy az átismételt ismeretek, gyakoroltakot 
tartalmazza. A szóanyag használatakor is ezt tartottam szem előtt.

Javaslat: Bár a felmérés feladatsora között is találhatók a helyesírási képesség mérését és érté
kelését szolgáló feladatok, amelyek a tanítási órán külön kiemelt, többször ismételt feladattípu sok 
és szavak közül kerültek ki, mégis azt javaslom, hogy a tollbamondást külön értékeld.

Az ország iskoláiban az értékeléshez eltérő %os határokat állapítanak meg a kollégák. A mini
mum szint megállapításakor figyelembe kellett venni a helyi körülményeket. Van, ahol az elégséges 
szint eléréséhez már 33% is elegendő, van, ahol az 50% is kevés. Ezt elsősorban a tanulók képessé
ge határozza meg, mégis országos tapasztalataim alapján igyekszem ebben is tanácsot adni neked.

A következőkben egy enyhébb és egy szigorúbb értékelésre teszek javaslatot a %os határokat 
tartalmazó táblázatban:

Értékelési kategória Enyhébb %-os határok Szigorúbb %-os határok

Jeles 91–100% 93–100%

Jó 76–90% 79–92%

Közepes 60–75% 66–78%

Elégséges 40–59% 51–65%

Elégtelen 0–39% 0–50%
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A felmérés feladatainak megoldása

1.

Szavak

Magas hangrendűek Mély hangrendűek Vegyes hangrendűek

füzet tanár iskola

ceruza radír

 Minden jó helyre írt szó 1-1 pont, összesen 5 pont.

2.  pénzért, felelet, lajstrom, falig, megérti
 Minden helyesen elválasztott szó 1-1 pont, összesen: 5 pont.

3.  a Várható címek: Tanévek az Európai Unióban, Tanév Európaszerte, Európai tanévek
  A helyes cím 1 pont.

 b Az oktatási rendszertől, a hagyományoktól és az éghajlattól.
  Minden helyes felsorolt szó 1-1 pont, összesen: 3 pont.
 
 c A tanév hossza a diákok életkorától is függ.
  A helyes válasz 1 pont.

 d Bekarikázandó: olasz (3. bekezdés 2. sor)
     Németország egyes tartományaiban (3. bekezdés 3. sor)
  Minden helyes bekarikázás 1-1 pont, összesen: 3 pont.

   Megjegyzés: Németország nem jó megoldásként, tehát nem jár az 1 pont, hiszen nem 
egész Németországban hatnapos a tanítási hét, csak az egyes tartományaiban.

 e Várható vázlat: 1. Az EU országában önálló döntési jog az oktatás és a szabályozása
     2. A tanév hossza az egyes tagállamokban
     3. Az eltérő tanítási hetek
  Minden helyes vázlatcím 1-1 pont, összesen: 3 pont.
  Megjegyzés: Más vázlatpontok is elfogadhatók.

4.  Bálint, Bánk, Barna, Beáta, Béla, Berta, Bianka, Boglárka
 A helyes betűrendbe sorolás 8 pont.
 Megjegyzés: Ha már az első nevet elrontja, csak 0 pontot kaphat a tanuló.

5.  a Nehéz dologra vállalkozik.  Nagy fába vágta a fejszéjét.

 b Nagyon hangosan ordít.   Ordít, mint a fába szorult féreg.

 c Csínyt követ el.    Rossz fát tesz a tűzre.

 d Belevész a részletekbe.   Nem látja a fától az erdőt.
  Minden jó szólás 1-1 pont, összesen: 4 pont.

6.  muszáj, lyukas, talaj, tavaly, bújik, zsivaj, rejtélyes
 Minden helyesen kiegészített j hangot jelölő betű 1-1 pont, összesen: 8 pont.
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7.  Kiejtés elve: gyakran, ínycsiklandozó, lepi, őket

 Szóelemzés elve: játszik, édesanyjuk, édességgel
 Hagyomány elve: Károly, valamilyen
 Egyszerűsítés elve: kisöccsével
 Minden helyesen besorolt szó 1-1 pont, összesen: 10 pont.

8.  s z é p | s é g  k i s | e | b b
  1          2    1      x     3

 o l v a s | t | u k  l á n y | k a
  1        3    4        1        2
 Minden helyes szóelem 1-1 pont, összesen: 10 pont.

A felmérés értékelése

Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: Értékelési kategória
55–60 56–60 jeles, 5
46–54 47–55 jó, 4
36–45 40–46 közepes, 3
24–35 31–39 elégséges, 2
  0–23   0–30 elégtelen, 1

Tollbamondásra javasolt szöveg

Az időjárásról és az éghajlatról

Olykor melegebb, máskor hidegebb a levegő. A hőmérséklet állandóan változik. Reggel hűvös van, 
déltájban nagyobb a meleg, éjjelre csökken a hőmérséklet. Ez a hőingadozás a nap állásával függ 
össze. Minél magasabban jár a nap, annál jobban melegíti a föld felszínét. A levegő mozgása a szél.  
Az erőssége is különböző lehet. Amíg csak éppen megbillenti a fák leveleit, addig szellőnek nevez-
zük. Ha a vastagabb gallyakat is leszaggatja, már szélviharról beszélünk.

Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe. Akár pontozni is lehet: 
minden helyesen leírt kiemelt szó 22 pontot ér. Így az elérhető maximális pontszám 40 pont. Így nem 
okoz gondot a mondatközi írásjelek helytelen használatából adódó helyesírási hiba, hiszen nem számít 
be az értékelésbe. Ugyanakkor annak a tanulónak, akinek az a hibája, hogy a mondatkezdő nagybetű he
lyett a kisbetűt használt, nem javaslok ötöst, akkor sem, ha a kiemelt szavak írásában csak 12 hibát vétett. 

A tollbamondás értékelése

Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: Értékelési kategória
36–40 37–40 jeles, 5
30–35 32–36 jó, 4
24–29 26–31 közepes, 3
16–23 20–23 elégséges, 2
  0–15   0–19 elégtelen, 1
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A kommunikáció 

Több szempontból is lényeges fejezet. A gyerekek a megszületésük pillanatától kommunikálnak. 
Csecsemőkorukban elsősorban a nem verbális kommunikáció elemeit használták – gesztusok, 
mimika, de verbális elemeket is – még mielőtt még megtanultak volna beszélni. Gondoljunk csak 
például a sírásra vagy a gőgicsélésre.

A beszéd megtanulása közben elsajátították a vokális jelek – hanglejtés, hangsúly, beszédszünet 
stb. – használatát. Ezek tudatosítása, finomítása nemcsak a témakör óráin történik, hanem szinte 
valamennyi nyelvtan és irodalomórán is.

A kommunikáció tanításához szorosan hozzátartozik az illemtanítása, az alapvető illemszabályok 
megismerése. A munkatankönyvben igyekeztem minél több olyan gyakorlatot közreadni, amelyek 
alkalmasak erre.

Mivel az új kerettanterv egyértelműen megfogalmazza, hogy a nyelvtantanítás kiemelt része a szö
vegértési és a szövegalkotási képesség fejlesztése, így ez a témakör kitűnő alkalmat teremt ezen 
képességek fejlesztésére. 

Az fejezet első oldalán a kommunikációról 5. évfolyamon tanultakat ismételhetik át a tanulók.

13./1. A kommunikáció az állatok egymás közötti érintkezése – az emberek és állatok egymás
nak szóló közlései – mindenféle közlés – két ember beszélgetése vagy levelezése.

13./2. 
üzenet: Balra lehet kanyarodni

kód: karjelzés

feladó: rendőr            címzett: autóvezetők

csatorna: levegő

13./3. a A tanár néni.
  A diáklány. 
  Nézd át a feladatod megoldását! vagy Valami hiba van a megoldásodban. 
  A nyelvet és a gesztust. 
  A csatorna: levegő.

 b Lassú tempó, halk hangerő.

 c A rámutatás gesztusával.

Hangzó anyanyelvünk

A fejezetben található gyakorlatok akkor fejtik ki jótékony hatásukat, minden magyarórán né
hány percben tréningszerűen végezteted a tanulókkal. Ez a folyamatosság nemcsak a tanulók he
lyes ejtését fejleszti, hanem az olvasási képességüket is, és lehetővé teszi a szókincsük bővítését is.

A feladatok szóanyagát, a verseket, versrészleteket a helyesírási képesség fejlesztésére is felhasz
nálhatod: lemásoltathatod, emlékezetből leíratathatod, de akár tollba is mondhatod a tanítványa
idnak. Önellenőrzésre pedig használhatják a munkatankönyvüket.

Egyegy feladat sokrétű alkalmazására csak egyetlen példát szeretnék hozni.
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15./11. Jelöld be Nemes Nagy Ágnes Macska című versének részletében az alap- és pótle-

vegő vételének a helyét! Olvasd fel a versrészletet a jelöléseknek megfelelően!

 √√ Jött a macska, jött a lépcsőn,   mint a tigris, mint a hattyú
  nyújtózkodva szélesen, √     imbolyogva és puhán,
  karcsú mancsát majd kinyújtva,   bombafojtó homokdombra
  majd behúzva kényesen, √    pincelépcső oldalán.

 Ez a versrészlet a következő képességek fejlesztésére alkalmas:
•	 Helyes beszédlégzés, alap és pótlevegővétel vételének bejelölése és alkalmazása

•	 Szövegértelmezés, szókincsbővítés
  Mit jelent az imbolyogva szó? Lassan, ide oda dülöngélve halad; tántorog, támolyog.
  Értelmezd a bombafojtó homokdombra kifejezést! Egyéni megoldás fantázia alapján.
  Húzd alá a versrészletben, mihez hasonlítja a macskát a költőnő! 
  mint a tigris, mint a hattyú

•	 Kommunikációs képesség
  Mutassátok be a macska mozgását a versrészlet alapján!

•	 Véleménynyilvánítás
  Melyik részlet tetszett legjobban? Miért?

•	 Helyesírási képesség fejlesztése
  Másold le a versrészletből a hosszú ú hangot tartalmazó szavakat! nyújtózkodva, kinyújt-

va, behúzva, hattyú

A testbeszéd

Tapasztalataim szerint a gyerekek egyik kedvenc fejezete A testbeszéd. Kit ne érdekelne, hogy mit 
lehet kiolvasni a másik mozdulataiból, arcjátékából? Hogyan értelmezhetők az önkéntelen és szán
dékos gesztusok? A mindennapi kommunikációban hasznosítható játékos feladatok megol dása 
közben ezekkel a gesztusokkal ismerkednek meg a tanulók.

A munkatankönyv megírásakor – ahogy ezt a kézikönyv elején, a neked írt levelemben már 
megfogalmaztam – hangsúlyos célkitűzésem volt, hogy a gyerekek a munkatankönyv használata 
közben – a te irányításoddal – elsajátítsák a szövegfeldolgozás algoritmusát, ami az önálló tanulás 
elengedhetetlen feltétele.

5. évfolyamon a diákok először frontális osztálymunkában, majd csoport munkában ismerték 
meg a magyarázóértelmező szövegek feldolgozási algoritmusát, amely a következő: 

1.  A szöveg előzetes áttekintése
A cím, az ábrák, a képek, képaláírások megfigyelése. Feltételezések megfogalmazása a szöveg 
várható tartalmáról, az új információról. Ez az eljárás megalapozza a kívánatos olvasói szo
kások kialakulását. Érdemes hangsúlyozottan foglalkoznod a címmel. Talán te is tapasztalod, 
hogy a tanulók sokszor átsiklanak a cím fölött. Meg kell értetni velük, milyen fontos szere pe 
van a címnek, hiszen utal az egész szöveg tartalmára, témájára, segíti a szöveg egészének a meg
értését.
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2.  Ismerkedés a szöveggel

Az ismeretterjesztő szövegekkel a tanulók többnyire néma (csendes) olvasással ismerkednek 
meg. Érdemes rászoktatnod őket arra, hogy olvasás közben használják a következő jeleket, 
inzerteket, amelyeket az egyes szövegrészek mellett a lapszélen jelölhetnek:
		korábban is tudtam
 + új ismeret
 – nem tudtam, nem így tudtam
 ? nem értem, kérdésem van

Természetesen a túl hosszú szöveget te is felolvashatod, lehetőleg úgy, hogy a tanulók né
mán veled együtt olvassanak (követő olvasás). Az elkalandozás megakadályozására ilyen eset
ben mindig azt ké rem a gyerekektől, hogy olvasás közben számozzák be a bekezdéseket.

Ugyancsak ezt a módszert alkalmazom, ha a tételmondat megtalálásában akarok segítséget 
nyúj tani a tanítványaimnak. Ilyenkor ugyanis olvasás közben a tételmondat előtt rövid szü
netet tartok, és lassabb tempóban, hangsúlyosabban olvasom fel. Így készítem elő azt, hogy 
majdan az előadás alapján tudjanak jegyzetet készíteni.

Szívesen használom a követő olvasásnak azt a változatát, amikor olvasás közben szándékosan 
vé tek hibát, például kétszer olvasok egy mondatot vagy kifejezést, kihagyok egy mondatot, 
felcserélek szavakat stb. Ez persze nem öncélúan történik. A gyerekek az olvasás befejezése 
után bekarikázzák annak a bekezdésnek a sorszámát, amelyikben felolvasás közben hibáztam. 
A jó bekarikázásért piros pont jár. A következő piros pontot akkor szerezhetik meg a tanulók, ha 
a hi básan olvasott részt is aláhúzzák a szövegben.

3.  A szöveg témájának megnevezése
A tanulók minél rövidebben, lehetőleg egy mondatban fogalmazzák meg, hogy kiről, miről szól 
a szöveg, mi a témája. Mindenképpen vessék össze előfeltevéseikkel! Azt „kaptáke”, amit a szö
vegtől vártak?

4.  Ismeretlen kifejezések magyarázata
 a Szövegösszefüggésből

Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy bizonyos esetekben a szöveg összefüggéseiből is 
kikövetkeztethetik egy számukra nem ismert kifejezés jelentését, hiszen így olyan szavakat 
is megérte nek, amelyeket nem tudnak meghatározni. Gondoljunk arra, hogy a kisgyerek is felis
meri a kört, a négy zetet, pedig nem ismeri a két alakzat definícióját!

 b Tanulói magyarázattal
Szívesen alkalmazom a tanulói magyarázatot, hiszen a gyerekek a társuk ismertetését általá  ban 
job ban megértik, mint a pedagógusét. A magyarázó tanulót büszkeség tölti el, s még inkább 
arra sarkallja, hogy nyitott szemmel járjon a világban, és iskolán kívüli forrásokból is tudásra, 
ismeretre tegyen szert.

 c Tanári magyarázattal (szemléltetés)
Természetesen nem vitatható a tanári magyarázat fontossága sem. Ilyenkor különösen nagy 
szerepe van a szemléltetésnek, ahol jó szolgálatot tesznek a fényképek, a képeskönyvek is. 
Sokkal kívánatosabb a tanulási folyamat, illetve a szemléltetés szolgálatába állítani a mo
dern kor vívmányait: az internetet, a számítógépet, a projektort, az interaktív tananyagfel
dolgozásokat.

 d Szótár, lexikon felhasználásával
Az ismeretlen kifejezések magyarázata akár meg is előzheti a szöveggel való megismerke
dést. Érdemes a helyesejtési, gyorsolvasási gyakorlatokat úgy összeállítani, hogy a szóanya
guk tartalmazza a tanulók számára várhatóan ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Az előzetes 
szó és kifejezésmagyarázatok megkönnyíthetik a tanulók számára a szöveg megértését.
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A szótárhasználatot irányítani és szervezni kell. Meg kell tanítani a kézikönyvek gyors 

kezelését, ehhez viszont elengedhetetlen az ábécé tökéletes ismerete és a betűrendbe so
rolás szabályainak alkalmazásra képes tudása. Gondot kell fordítani a szócikkek olvasására 
és értelmezésére is, például a rövidítések, jelek feloldására.

Ehhez természetesen megfelelő tárgyi feltételekkel kell rendelkeznie az iskolának. Ne
héz megtanítani például a Magyar értelmező kéziszótár használatát úgy, hogy az iskolában 
csak néhány, esetleg egyetlen darab van belőle. Legalább kétkét tanulóként biztosítani 
kell az adott szótárt, lexikont, hogy a használatukat elsajátíttathassuk velük.

 e Internet használatával
A mai gyerekek egy része számítógépes környezetben nő fel, tehát ők a számukra isme
retlen szavakat az internetes lexikonokban keresik meg. Ezek között azonban vannak olya
nok, amelyek nek megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető. A kerettanterv szerint a pe
dagógus feladata, hogy a tanulók kritikával fogadják a világhálón megjelenő információkat, 
és tud janak közöttük szelektálni. A hogyan kérdésre azonban sajnos még nem találtam meg 
a vá laszt. Ha van valamilyen jól be vált ötleted, kérlek, oszd meg velem, hogy eljuttathassam 
a többi kolléga számára.

Hasznos linkek:
Magyar nyelv értelmező kéziszótára: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-ma-
gyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/
Idegen szavak gyűjteménye: https://idegen-szavak.hu/
Helyesírási tanácsadó portál: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest
A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12
Magyarország online szinonimaszótára: https://szinonimaszotar.hu/

5.  A szöveg bekezdések szerinti feldolgozása
Ekkor történik a szöveg új információinak megállapítása. Ehhez szükséges az, hogy a gyerekek 
beszámozzák a bekezdéseket a könnyebb tájékozódás és ellenőrzés érdekében.

Gyakran tapasztalom, hogy a tanulók nehezen tájékozódnak a szövegben. A feladatok 
megoldása közben mindig az egész szöveget igyekeznek újraolvasni. Ennek kiküszöbölésére 
a szöveghez kapcsolódó feladatok utasításának értelmezésével egy időben azt is tisztázom 
velük, hogy melyik bekezdés alapján tudják megoldani a feladatot.

 a Adatkeresés
A szövegben az adatokat valamilyen látványos módon emeljék ki a tanulók: bekarikázás, 
bekeretezés, aláhúzás. Erre szerencsére van lehetőség a munkatankönyvben. Meg kell ta
nítani a diákokat, hogy adatkereséskor ne kezdjék el újraolvasni a szöveget, hanem „pász
tázzák” a bekezdéseket (áttekintő olvasás), és csak a(z) (szám)adatokat, valamint a hoz
zájuk tartozó szövegkörnyezetet figyeljék. Az adatkeresés alkalmával olyan feladatokat is 
kaphatnak a tanulók, amelyekben téves adatokat javítanak ki, illetve mondatokat egészí
tenek ki hiányzó adatokkal.

 b Lényegkiemelés
Állapítsák meg a tanulók, hogy melyik bekezdésben olvastak a feladat által közölt tényről, 
eseményről! Egészítsenek ki „nyitott” mondatokat! Az ilyen feladattípusnál jó szolgálatot 
tesz, ha a szövegben bekarikázzák a nyitott mondatokra utaló szövegrészeket. A lényegki
emelés fon tos eleme a bekezdések tételmondatának aláhúzása. A cél az, hogy a tanulók saját 
szóhasználatuk kal próbálják megfogalmazni a tételmondatokat.

 c Felosztások, rendszerezések
A táblázatok kiegészítése, alkotása segítheti tanulók gondolatainak rendezését, amely a lo
gikai műveletvégzésük alapját képezi. A felosztások, rendszerezések elsősorban a termé
szettudományos tantárgyak tanulását könnyítik meg számukra.

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/
https://idegen-szavak.hu/
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12
https://szinonimaszotar.hu/
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 d Ábrák értelmezése

Vannak szövegek, amelyek grafikont, diagramot, fürtábrát, gondolattérképet tartalmaznak.  
A munkatankönyvben jó néhány példát találsz rájuk. Ezek értelmezésére és a szöveggel való  
kapcsolatuk felfedezésére is kell időt szánnod.

6.  A szöveg újraolvasása
Ez történhet néma (csendes) és hangos olvasással is. Ez utóbbit azért javaslom, mert ekkor gya
korolhatják a tanulók a hangos olvasást, illetve a felolvasást is. A hangos olvasás gyakorlását  
a fel ső tagozatos is folytatni kell. Felolvasáskor időt kell adni nekik arra, hogy a nehezen olvas
ható szavakat (hosszabb terjedelműeket, mássalhangzótorlódást tartalmazókat, idegen 
tulajdon neveket, közneveket) újra áttekintsék. Az egyéni hangos olvasást feltétlenül kövesse 
értékelés, illetve az esetleges olvasástechnikai hibák javítása.

7.  Vázlatírás
A vázlatot mindig a kiemelt tételmondatok alapján fogalmazzák meg a tanulók.

A vázlat ugyanis nem más, mint a bekezdések témáinak megnevezése. A vázlatírás taní
tásakor  feltétlenül szem előtt kell tartani a fokozatosság elvét. A legkönnyebbtől kell haladni 
a nehezebb felé, és itt nem a szöveg nehézségére gondolok csupán. Érdemes először min
tát mutatni a jó vázlatra. Ezt követően a tanulók összekevert vázlatpontokat állítsanak helyes 
sorrendbe, majd ezt követheti a hiányos vázlat kiegészítése, végezetül önállóan alkottassanak 
a gyerekek vázlatot.

8.  Jegyzetelés
Bár ez a 8. évfolyam feladata, de a teljesség igényét szem előtt tartva már itt is írok róla.

A jegyzet a szöveg tartalmának tömör megfogalmazása. Először csak a legjobb képességű 
tanulók, tanulói csoportok ismerjék meg a jegyzetelés technikáját. Ehhez az szükséges, hogy 
a tanuló önálló an tudjon vázlatot írni, mert jegyzetkészítéskor a vázlatból kell kiindulni, hiszen ez 
a jegy zet alapja. A vázlaton kívül felhasználja még a szövegfeldolgozás során kiemelt adatokat, 
kulcsszavakat és a fel ismert okokozati összefüggéseket. 

A jegyzet leírását is gyakorolniuk kell a tanulóknak. Érdemes először tanári irányítással csak  
egyegy bekezdés jegyzetét elkészíteni. Ilyenkor kell felhívni a diákok figyelmét a rövidítések, 
jelek fontosságára, hiszen a jegyzetnek tömörnek és jól áttekinthetőnek kell lennie. Fontos, 
hogy a di ákok adott esetben – ez a szöveg jellegétől függ – tudják táblázatba rendezni a szö
vegből szerzett ismereteiket. A későbbiekben egyegy bekezdésről készült hiányos jegyzetet 
egészíthetnek ki, hibás jegyzetet korrigálhatnak. A 8. évfolyam végére kell tudniuk önállóan 
jegyzetet készíteni.

A testbeszéd fejezet első feladatában a tanulók önállóan dolgozhatják fel Az önkéntelen 
gesztusok című szöveget.

20./1. a A cím, Az önkéntelen gesztusok és a rajz önálló megfigyelése és értelmezése

 b Az olyan gesztusokról, amelyeket nem szándékosan alkalmazunk.

 c A szöveg néma elolvasása

 d Az önkéntelen gesztusainkról, amelyeket a tudatalattink irányít.

 e Bekarikázandó: gesztuscsoportot alkotva (2. bekezdés 2 sor) 

 f Aláhúzandó:  Agatha Christie (3. bekezdés 1. sor)
     Hercule Poirotról Miss Marple (3. bekezdés 3. sor)
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 g Fontos információt adnak a belső tulajdonságairól (jelleméről).

 h 	Bekezdések beszámozása
  	A bekezdések tételmondata 

  1. bekezdése (1. mondat): Nagyon nehéz lenne az önkéntelen gesztusainkról leszok
nunk, mivel ezeket nem szándékosan visszük véghez, hanem a tudatalattink irányítja.

  Kulcsszavak: megismerhetünk másokat, valódi énünket

  2. bekezdés (1. mondat): Bármilyen gesztusról is van szó, figyelembe kell venned azt, 
hogy a test jelei többnyire gesztuscsoportot alkotva üzennek számunkra.

  3. bekezdés (utolsó mondat): Igazi testbeszédszakértők.
  Kulcsszavak: Agatha Christie [agata kriszti] két világhírű alakjáról, arcrezdülés, szemvil
lanás, önkéntelen kézmozdulat

  4. bekezdés (az egész bekezdés egyetlen mondatból áll)

  Várható vázlat:
  1. A tudatalattink által irányított gesztusok
  2. A gesztuscsoportok üzenetei
  3. Agatha Christie testbeszédszakértői
  4. A jellem és az önkéntelen gesztusok

  Megjegyzés: Ezen a feladaton keresztül képet kaphatsz arról, hogy milyen szinten áll
nak a tanulók az önálló szövegfeldolgozásban.

21./2. a Aláhúzandó: lendületes kézírás (2. bekezdés 1. sor)

 b Izgalmat, szorongást, félelmet.

 c Meg akarta kérni, hogy Poirot nyomozzon egy őt érintő ügyben.

21./3. a A rajzok megfigyelése

 b

 b Megjegyzés: A feladat a szövegértő képesség fejlesztésére is kiválóan alkalmas, mert 
a megállapításokat össze kell vetni az illusztrációkkal, és be kell tudni azonosítani.

 c Várható szövegalkotás: A lány a csípőre tett egyik kezével és az asztalra támasztott 
másikkal magabiztosságot igyekszik sugározni. A felhúzott szemöldöke hitetlenségről 
árulkodik. Miért pont őt szólított fel a tanár. A félrehúzott száj kifejezett rosszallást üzen.

  Megjegyzés: Más megfogalmazás is elfogadható.

1. 2.
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22./4. a Pinokkió

  Megjegyzés: Pinokkió – eredeti írással Pinocchio – Carlo Collodi Pinokkió kalandjai 
című meséjének a főhőse.

 b A száj eltakarása, a szem dörzsölése, a nyak vakarása, az orr megérintése, a fül markolá
sa, a gallér húzgálása.

 c Nem lát, nem hall, nem beszél. (Egyszerűsített jelentés)
  Nem látja a rosszat, nem hallja meg a rosszat, nem beszél rosszat.
  Megjegyzés: Néhány érdekességek a három bölcs majomról:

   A mondás japán eredetű, ahol a három majommal történő ábrázolása nagyon nép
szerű motívum. Sok buddhista templom kertjében láthatók. 

   Hogy miért éppen majmok jelenítik meg ezt a bölcsességet? Ez pusztán egy szójáték 
következménye, ugyanis a japánul saru, vagy zaru majmot is jelent, nemcsak a régi nyel
vi értelemben vett tagadást.

   A majmok közül Mizaru, aki nem látja a gonoszt; Kikazaru, aki nem hallja a gonoszt; 
Iwazaru, aki nem beszéli a gonoszt.

23./1. Várható vázlat
 1. Tudatos gesztusaink
 2. Beszéddel vagy beszéd nélkül
 3. Szerencsekívánás ujjakkal
 4. Csak ön után (utánad)

 Megjegyzés: A szándékos gesztusok című szöveghez már nem kapják meg a tanulók a szö
vegfeldolgozási algoritmust. Teljesen önállóan kell eljutniuk a vázlatírásig. A magyarázó 
értelmező szövegek feldolgozási algoritmusát az előző oldalakon olvashattad.

 a Az önkéntelen gesztusainkat a tudatalattink irányítja, a szándékosakat mi magunk.

 b A felelő barátnőjét kigúnyolja – bátorítja – kineveti – bosszantja.

 c

 d Lassú, előrefelé söprő, kecses mozdulat a kézzel.

23./2. 1.  D) ujjak V alakban, kifelé néző tenyérrel – Győzelem!
 2.  E) hüvelykujj emelése – Minden rendben.  
 3.  B) a hüvelykujj és a mutatóujj kört formál – Príma, nagyon jó. 
 4.  C)mutatóujj az ajkakon –  Maradj csendben!
 5.  A) mutatóujj felemelése – Figyelj!

*
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24./3. Jelentés             Gesztus

 a búcsú megszokott formája          integetés
 elismerés, tetszésnyilvánítás          taps
 figyelemfelkeltés, mondani szeretnénk valamit   jelentkezés
 az üdvözlés hagyományos formája, főleg fiúk, férfiak között  kézfogás
 hallani sem akarom           fülek eltakarása kézzel

24./4. Jelentés             Gesztus
 gondolkodás, zavarodottság          fejvakarás
 valaki rájön, hogy valamit elfelejtett        homlokra ütés
 elutasítás, tagadás           fejrázás
 formális üdvözlés           fejhajtás
 egyetértés, elfogadás          bólintás

24./5. Ha más országában vagy házában vagy, illik betartani az ottani szokásokat.

24./6. a és b

Magyarországon Külföldön
Príma, nagyon jó. Belgium, Tunézia, 

Franciaország 

Értéktelen, nulla.

Törökország

Sértő.

Japán

Pénz.

Figyelj! Anglia, Ausztrália

Egy.

USA

Pincér!

Japán

Sértő.

Öt. Állj! Görögország, 
Törökország
Menj a pokolba!

Mindenütt máshol

Állj!

Egy. Jó, rendben. Ausztrália

Sértő.

Görögország

Sértő elutasítás.

Japán

Férfi.

A szófajok
A 6. évfolyamos nyelvtan tananyag gerincét a szófajok és a hozzájuk kapcsolódó nyelvhasználati, 
helyesírási és nyelvhelyességi kérdések alkotják. Bár alsó tagozaton több szófajjal is megismerkedtek  
a tanulók, de elsősorban felismerés szintjén. Főleg a gyakorlati nyelvhasználat fejlesztése volt a cél.

A témára való ráhangolódásra a beszédtanulás kezdeti szakaszáról szóló szöveget szántam. 

25./1. a 3. magán és mássalhangzók közös ejtése 2. gőgicsélés 1. az első hangok 4. gagyogás

 b

Dajkanyelvi szó Jelentése Dajkanyelvi szó Jelentése
ácsi állj nono nem szabad
bibis sebes pápá búcsúzás
cocó ló pipi tyúk
csecse szép tátá elmegy
mumus ijesztő tente aludj
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A szófajok kialakulása

Megpróbáltam a gyerekek számára a lehető legközérthetőbb formában „elmesélni”, hogyan is ala
kul(hat)tak ki a szófajok. Felgyorsított filmként közel ugyanaz játszódik le a kisgyermekek beszéd
tanulása közben, mint ami száz meg százezer év alatt lejátszódott az emberi beszéd kialakulása és 
fejlődése során. Ez a szöveg nagyon jól használható a szövegértő képesség fejlesztésére, és megta
nulhatják a feleletterv készítésének algoritmusát is.

26./1. a A cím és az illusztrációk közös megfigyelése

 b Várható feltevések: Hogyan tanultak meg beszélni az ősemberek? Hogyan alakultak ki a 
szófajok?

 c A szöveg néma olvasása

 d A bekezdések beszámozása. A szöveg 4. bekezdésből áll.

 e Aláhúzandó: Afrikában, a Szaharától délre (1. bekezdés 2. sor) 

 f A hang, mivel a torokból jön, nem foglalja le a cselekvéshez szükséges testrészt, a kezet, 
és a sötétben, viszonylag nagy távolságra is észlelhető.

 g Várható megfogalmazás: A mondatszó olyan egyszavas mondat, amellyel felkiáltást, ki
jelentést és felszólítást is ki lehet fejezni.

 h Főnév, melléknév, számnév.
  Megjegyzés: A többi szófaj megjelenési sorrendjéről nem szól a szöveg, tehát ellenőr
zéskor csak a felsoroltakat vegyétek figyelembe.

 i 1. Australopithecusok Afrikában
   45 millió éve – emberi vonású lények
   3,6 millió éves lábnyomok (1959) – Mary Leakey

  2. Őseink kommunikációja
   testtartás, mozdulatok, arcjáték, kiáltások
   hangadás – előnye: kézmentes + messze elhallatszik

  3. Az értelmes ember
   mondatszók: Jaj!, Hess! Reccs.
   mai msz.k: Persze. Nos? Hé!

  4. A szófajok kialakulása
   – fn., mn., szn.,
   – sok 10 ezer év → gondolatok kif. mai formái

  Megjegyzés: A feleletterv megismerése és készítése kerettantervi elvárás. Itt is fontos
nak tartottam az elkészítés algoritmusának megismertetését. A feleltterv csak a szöveg 
(lecke) feldolgozása után készülhet el. Ebben már jártasságot szereztek a tanulók 5. év
folyamon és a kommunikációról szóló fejezetben. A feleletterv valójában bővített vázlat, 
amely nagyon hasonlít a jegyzethez is. Érdemes felhívni a tanulók figyelmét a jelek, rövi
dítések használatára.
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Felelettervet azokhoz a tananyagrészekhez is érdemes készíttetned, amelyeknél ezt nem jelez

tem a munkatankönyvekben. 
Természetesen más tantárgyak tanulásakor is tudnak felelttervet készíteni a diákok. 

 j A lecke elmondása feleletterv alapján

A nyelvek szófaji rendszere

28./1. Például matematikából a mértékegységek, környezetismeretből növények, állatok rend
szerezése, rajzból a színek rendszerezése stb.

28./2. Érdekelte őket, honnan ered az anyanyelvük. Meg akarták ismerni az anyanyelvük fejlődé
sét. Tudni akarták, milyen rendszert alkot a nyelvük stb.

 Megjegyzés: Más feltevések is elfogadhatók.

28./3. A feladat megoldásához:
 Szenczi Molnár Albert (Szenc, 1574. augusztus 30. – Kolozsvár, 1634. január 17.) magyar 
református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító.
 Életének javát külföldön töltötte (Wittenberg, Strassburg, Heidelberg, Altdorf, Mar
burg és Oppenheim). Műveinek többsége külföldön született, tevékenységét mégis hazá
ja javára fejtette ki.
 Latin nyelvű magyar nyelvtanát (Nova grammatica Ungarica) 1607ben kezdte el írni, 
amely kora tudományos színvonalának javát képviseli. Célja az volt, hogy idegenek szá
mára lehetővé tegye a magyar nyelv elsajátítását, ezért a teljes nyelvtani rendszerezésre 
törekedett. A hangtan, alaktan mellett a mondattant is tárgyalta, és rendszerbe foglalta  
a magyar nyelv helyesírási és stilisztikai sajátosságait. Mivel a mű felépítése egy latin 
nyelvtan mintáját követi, a magyar nyelvet is a latin nyelvtani kategóriák szerint tárgyalja, 
így például a magyar igeragozást két külön fejezetben ismerteti. Fontos lépés az önálló 
magyar nyelvtan kialakulásához vezető úton, hogy a latinban nem létező eseteket is be
vezetett. Nyelvtankönyvét a 18. század végéig kézikönyvként használták.
 Híres zsoltárfordító is volt. A református énekeskönyv mind a mai napig a Szenczi Mol
nár Albert által fordított százötven zsoltárral kezdődik.

 Megjegyzés: A feladat utasításában szándékosan írtam bővebb vázlatot a feleltterv alap
ján, hiszen Szenczi Molnár Albert életét nem kell megtanulniuk. 
 A bővített vázlat egyéni megoldás, hiszen más forrást is használhatnak a tanulók.

A magyar nyelv szófaji rendszere

Munkatankönyvemben a következő oldalon látható szófajtani rendszert használtam. Tudom, hogy 
vannak újabb szófaji rendszerek. Egyes nyelvészeti irányzatoknál újabbnál újabb szófajok jelennek 
meg, amelyek létezését egy másik irányzat képviselői vitatják. Úgy gondolom, általános iskolában 
nem nyelvészeket képezünk, ezért egy olyan szófaji rendszerezést választottam, ami bár konven
cionálisnak tűnik, de viszonylag könnyen megérthető. A közoktatásnak pedig ez lenne a feladata. 

Természetesen tiszteletben tartom a más nyelvészeti irányzatok álláspontját, de a fent említett 
szempontok és meggyőződésem szerint követtem a kiemelt szófajtani rendszert a tankönyv írásakor.
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29./1. A szófajokról készült gondolattérkép közös tanulmányozása tanári irányítással kérdések, 
utasítások alapján.

 Javaslat: Ehhez hasonló kérések, utasítások alapján lehet ismerkedni a magyar nyelv szó
faji rendszerével: Soroljátok fel a nagy szófajcsoportok nevét! Igék, névszók … Melyik szó
fajnak van a legtöbb fajtája? Viszonyszók.

29./2. – Mindegyik ide tartozó szófaj nevében szerepel a név szó.
 – Igékből származnak.
 – nyihaha, miau, bimbam bumm, reccs, zutty, hapci, piffpuff stb.

29./3. Egyéni megoldás:
 Megjegyzés: A 2012es kerettanterv szerint a következő szófajok szerepeltek az alsó tago
zatos tananyagban: főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, föld
rajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; névutó; ige [igeragozás; 
igemód]; igekötő; melléknév, [melléknévfokozás]; számnév, tőszámnév, sorszámnév, tört
számnév; határozott számnév, határozatlan számnév; személyes névmás, mutató névmás, 
kérdő névmás.
 A 2020as kerettantervben a következő szófajok szerepelnek a tananyagban megneve
zés nélkül, illetve körülírással. A kerettantervben ezt olvashatjuk: „Nem nyelvi ismereteket 
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tanítunk, hanem játékos, élményszerű tapasztalatokon alapuló fejlesztés folyik. A szófaji fogal-
mak helyett a szavak jelentésével és helyesírásával foglalkozunk.” 

–  élőlények neve, tárgyak neve, gondolati dolgok neve, több hasonló név, saját név, hiba
javítás, személynév, állatnév, helynév, intézménynév, címek neve

–  tulajdonságot kifejező szó
–  mennyiségeket kifejező szó
–  cselekvést jelentő szó, múlt, jelen, jövő 

29./4. A tanult szófajok kiszínezése a tanév során folyamatosan. 

Az ige
Éveken keresztül – az alsó tagozat 3. évfolyamán és a felső tagozatban 6. évfolyamon – visszatérő 
probléma volt számomra, hogy a névszókkal vagy az igével kezdjeme a szófajok tanítását. Mindkettő 
mellett számos érv szól. Talán a fogalmazástanítás segítése volt az a tényező, amely meggyőzött: cél
szerűbb az igével kezdeni a szófajok alaposabb megismerését.

Az igéről már sok mindent hallottak, megtudtak tanítványaink az alsó tagozatban. Szándékosan 
nem használom a megtanultak kifejezést. Valamennyien tudjuk, hogy a gyerekek absztrakciós képes
sége nem áll még azon a szinten, hogy pontosan megértsenek elvont fogalmakat. A gyerekek az 1–4. 
évfolyamon a szófajtani ismeretek alapjaival ismerkednek meg, főleg a nyelvhasználat oldaláról.

Az igék helyesírásának gyakorlásához sok feladatot találsz a munkatankönyvben, sőt a legfontosabb 
helyesírási szabálypontokat is. A kollégáink jelezték, hogy soksok iskolában a gyerekeknek egyáltalán 
nincs, az iskola könyvtárában is csak korlátozott példányszámban található a helyesírási szabályzat.

Az ige jelentése

30./1. Azonos alakú és többjelentésű.
 Megjegyzés: Az ige szó alapvetően azonos alakú szó, de az első jelentése egyben többje
lentésű szó is. 

30./2. Cselekvést jelentő igét tartalmazó mondatok: A nagymamám disznót hizlal. Enikő a hol
napi magyarórára készül. Az orvos naponta soksok beteget gyógyít.

 Történést jelentő igét tartalmazó mondatok: A túlzott édességfogyasztás hizlal. Készül a va
sárnapi ebéd. A rendszeresen beszedett orvosság gyógyít.

31./3. Este a családban mindenki csinál valamit. Anya vacsorát főz, Dóri rendet rak a konyhában. 
Apa polcot készít (fabrikál) az előszobában. Marci a házi feladatát írja a szobájában. Nem vét 
egyetlen hibát sem benne.

 Megjegyzés: Más megoldás is elfogadható, például Nem hibázik benne.

31./4. a Tímea nagyon szereti a kutyákat. Neki is van egy. Minden délután sétál vele a közeli 
parkban. A múltkor, ahogy együtt futott a kutyájával, megbotlott egy faágban, és meg
ütötte a lábát. Azóta fáj a lába. Az édesanyja borogatást tett rá, de nem javult. Elment  
az orvoshoz, aki kenőcsöt írt rá, és fáslit javasolt. Reméli, hogy hamarosan jobban lesz.

 b Cselekvés: sétál, futott, tett, elment, írt, javasolt, reméli
  Történés: szereti, megbotlott, megütötte, fáj, javult
  Létezés: van, lesz
  Megjegyzés: A szereti igét elfogadhatod cselekvést jelentőként is.
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31./5. hajnalodik, alkonyodik (alkonyul), esteledik, sötétedik

32./6. Egyszer volt Budán kutyavásár.  D) Csak egyszer van kivételes szerencsénk
 Ahol nincs, ott az isten se talál.  C) Ahol nem szokott lenni, ott felesleges is keresni.
 Csak egynek van híjával az esztelen.  A) Akinek esze nincs, annak semmije sincs.
 Lesz, ahogy lesz.      B) Majd csak lesz valahogy!

32./7. fagy, elhervad (elszárad), fénylik, lesül (lebarnul), kipukkan

32./8. borul, hegedül, bosszul, köszörül, derül, gyepül, köpül, csepül
 a Ha az ú, ű végű főnevekhez l képző járul rövid uval, üvel ejtjük és írjuk.

 b Például: Lukrécia néni a szomszédasszonyát csepüli a férjének. A királyfi jól elcsepüli  
a sárkányt.

  Megjegyzés: A csepül szó többjelentésű szó. Az egyik jelentése: szid, ócsárol. A másik 
jelentése: ver, csépel, páhol. 

  A köpül szó jelentése: tejfölből vagy tejszínből keveréssel vagy rázással vajat készít.

32./9. süllyed, mosolyog, megfájdul, ráfúj, lebélyegez, mélyül, mélyít, folyik

 a süllyed, mosolyog, megfájdul, ráfúj, lebélyegez, mélyül, mélyít, folyik

 b A kő gyorsan süllyed a vízben. A sok fagyitól megfájdul a torkom. A parttól távolodva 
mélyül a tóvize. Lefelé folyik a folyó vize.

  Megjegyzés: A folyik szó jelenthet cselekvést. Például: Régóta folyik a vita (vitatkoznak).

33./10. Nincs egy árva fillérem sem. Egyszer volt, hol nem volt. Vajon ki lesz a győztes? Vasárnap 
ti is meccsen lesztek? Holnap szombat lesz. Szerencsére nincsenek gondjaim. Senki sincs 
itthon? Hát te ki vagy? 

33./11. Tollbamondás vagy másolás 5. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.

Az igékhez járuló ragok

A tanulók már 1. évfolyamon foglalkoznak magyarórákon az alaktan alapjaival. Többnyire helyesen 
különítik el a szótöveket. Ez alól azonban sok esetben kivételnek számítanak a tőváltozatok. 

Bár az alaktani elemzés során a szótő, képző, jel, rag sorrend a megszokott, mégis úgy gondol
tam, hogy először az igékhez járuló ragokat kell vizsgálnunk, hiszen a gyerekek számára az igealak 
elsődleges ismertetőjegye, hogy az milyen szám, melyik személyben fordul elő. 

A tankönyvi feladatok a magyar nyelv kétféle igei paradigmarendszerének felismerésére és al kal
mazására vonatkoznak. Bár biztos megértésük és megkülönböztetésük 7. évfolyamon a ha tár o zott 
és a határozatlan tárgy tanulásakor válik világossá számukra.
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33./1. a Ági percek óta áll a zuhogó esőben a megállóban. Várja az autóbuszt. Ekkor érkezik oda 

osztálytársa, Éva.
  – Szia, Ági! Régóta várod a buszt?

  – Szia! Már legalább tíz perce várom. Éppen arra gondoltam, hogy még várok öt percet, 
és elindulok gyalog. Biztos megint kimarad egy járat.

  – Szerintem jobb, ha türelmesen vársz. Nem kellemes esőben gyalogolni.
  – Jó, akkor várunk tovább.

 b várja, várod, várom, várok, vársz, várunk

 c egyes szám 1. személy (én)   várom, várok
  egyes szám 2. személy (te)   várod, vársz
  egyes szám 3. személy (ő)    várja, vár

 d Ugyanazt a számot és személyt kétféle igei személyraggal is kifejezhetjük.

34./2. a és b
 Egyes szám      Egyes szám
 1. (én) várok, kérek, főzök    (én) várom, kérem, főzöm
 2. (te) vársz, kérsz , főzöl    (te) várod, kéred , főzöd
 3. (ő) várØ, kérØ, főzØ    (ő) várja, kéri, főzi

 Többes szám      Többes szám
 1. (mi) várunk, kérünk, főzünk    (mi) várjuk, kérjük , főzzük
 2. (ti) vártok, kértek, főztök    (ti) várjátok, kéritek, főzitek
 3. (ők) várnak, kér , főz    (ők) várják, kérik, főzik

34./3. a és b Valakit, valamit hívok, gondolnak, figyelsz, építünk, tudtok, megold
   Őt (azt)   építjük, figyeled, tudjátok, hívom, megoldja, gondolják

 c Várható mondatok: Hívok segítséget, ha valami nem megy. Gyakran hívom tollaslab
dázni a barátnőmet.

35./4. a és b

A (általános ragozás) B (határozott ragozás)

Ki? Ige Mit? Ki? Ige Mit?

én megoldok egy feladatot én megoldom a feladatot

te megoldasz egy feladatot te megoldod a feladatot

ő megold egy feladatot ő megoldja a feladatot

mi megoldunk egy feladatot mi megoldjuk a feladatot

ti megoldotok egy feladatot ti megoldjátok a feladatot

ők megoldanak egy feladatot ők megoldják a feladatot
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 c Az általános ragozásban az egy szó (határozatlan névelő), a határozott ragozásban az a, az szó  

(határozott névelő) áll az igéhez tartozó szó (tárgy) előtt.
  Megjegyzés: Az a) feladatban az általános (alanyi) ragozású igei személyragokat kék 
színessel kell bekarikázni, a határozott (tárgyas) ragozású igei személyragokat zöld szín
nel. A b) feladatban az egy határozatlan névelőt kék színnel, az a névelőt zöld színnel kell 
bekeretezni. A tanulók lehetőleg azokat a színeket használják, mint az előző feladatban.

  Tapasztalataim szerint a tanulók az általános (alanyi) ragozás és a határozott (tárgyas) 
ragozást 7. évfolyamon fogják megérteni, amikor a tárgyat és annak fajtáit tanulják.

35./5. A televízióban egy érdekes, afrikai állatokról szóló filmet nézek. Ámulva figyelem a képer
nyőn megjelenő kecses zsiráfokat. A testvérem közben egy ceruzát kér tőlem. Hiába kérem, 
hogy ne zavarjon tévézés közben. Addig kéri a hőn áhított ceruzáját, amíg nem teljesítem a 
kérését. Kristóf már csak ilyen!

 a kér: kérlel, kíván, könyörög
  Megjegyzés: Szinonima használatakor megváltozhat a mondat szórendje, illetve a sza
vak toldalékai, például Addig könyörög a hőn áhított ceruzáért, …

 b Forrás a megoldáshoz: https://www.erdekesvilag.hu/mar-a-zsirafok-is-veszelyben-vannak/
„A sebezhető fajok kategóriájába került a zsiráf a Természetvédelmi Világszövetség 

(IUCN) Vörös listáján.
A szervezet közlése szerint a világ zsiráfpopulációja 40 százalékkal csökkent az el

múlt harminc évben, így jelenleg 100 ezernél is kevesebb zsiráf él a Földön. Ennek fő oka 
a vad orzás és az élettér szűkülése, ráadásul a polgárháborúk is csökkentik az elsősorban 
Afrika déli és keleti területein honos állatok számát. 1985ben még 163 ezer példányt 
számoltak össze, 2015re számuk 97 ezerre csökkent.”

35./6. Tollbamondás vagy másolás 6. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.

A ragozott igealakok helyesírása

36./1. szaladtunk, építettem, elakadtunk, festetted, ígértem,
 edzettetek, mondtunk, tanultam, főzték

 t: ígértem, tanultam, főzték
 tt: építettem, festetted, edzettetek
 dt: szaladtunk, elakadtunk, mondtunk

 a Bekarikázandó igék: szaladtunk, elakadtunk, mondtunk

 b T/2.

 c építettem, festetted, edzettetek

36./2. Az iskolában sokfélét csinálunk. Hetesként letöröljük a táblát, jelentjük a hiányzókat. Meg-
oldjuk a feladatokat. A hibáinkat kijavítjuk. Elmondjuk a verset. Felolvassuk a szöveget. Meg-
tanuljuk a leckét.

https://www.erdekesvilag.hu/mar-a-zsirafok-is-veszelyben-vannak/
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36./3. halásztok  felvesztek  tollasoztok  hisztek
 sütkéreztek  főztök  felmásztok  megegyeztek
 megáztok  visztek  vigyáztok  heverésztek

 a Lemásolandó szavak: tollasoztok, sütkéreztek, főztök, megegyeztek, megáztok, vigyáztok

 b A szótő zöngés mássalhangzóra végződik, a toldalék zöngétlennel kezdődik.

36./4. Rendszeresen eddzük magunkat. Megesszük a spenótot is. (Nem esszük meg a spenótot.) 
Megfőzzük a teát. Megmossuk a hajunkat úszás után.

36./5. Dani imádja a fantasztikus filmeket. Legjobban a Csillagkapu című sorozatot kedveli. Min
den részét végigizgulja. Roppant nagy érdeklődéssel figyeli a CSK1 nevű csapat tagjainak 
kalandjait, miközben megvédik a Földet az idegenekkel szemben. Különösen a különböző 
emberi civilizációk bemutatása tetszik neki a kedvenc filmsorozatában.

 a Imádjuk a fantasztikus filmeket. Legjobban a Csillagkapu című sorozatot kedveljük. 
Minden részét végigizguljuk. Roppant nagy érdeklődéssel figyeljük a CSK1 nevű csapat 
tagjainak kalandjait, miközben megvédik a Földet az idegenekkel szemben. Különösen  
a kü lönböző emberi civilizációk bemutatása tetszik nekünk a kedvenc filmsorozatunkban.

  Megjegyzés: A megvédik igét nem kell átalakítani, mert az a CSK1 nevű csapat tagjaira 
vonatkozik. A tetszik ige is változatlan marad, de a neki helyett nekünk, a filmsoroza-
tában helyett filmsorozatunkban, mert így tudjuk a T/1. személyt kifejezni. A birtokos 
személyjelek változtak meg.

 b Összeolvadás: imádjuk 
  Írásban nem jelölt teljes hasonulás: kedveljük, végigizguljuk, figyeljük

37./6. Fiúk! Tuggyátok, most csalódtam bennetek! Megbeszéltük, hogy felépíttyük a kert végé
ben a titkos búvóhelyünket. De ti inkább a kutyával jáccotok! Hiába vártam rátok! Biztos 
megbánnyátok majd, de egyedül is elkészítem a rejtekhelyet.

 a Nem jól jelölte az összeolvadást a szavakban. (Nem vette figyelembe a szóelemzés elvét.)

 b tudjátok, felépítjük, játszotok, megbánjátok

38./7. 
E/3. T/1. T/2. T/3.

hall hallja halljuk halljátok hallják
lehuny lehunyja lehunyjuk lehunyjátok lehunyják
mond mondja mondjuk mondjátok mondják
lát látja látjuk látjátok látják
hagy hagyja hagyjuk hagyjátok hagyják
KIVÉTEL hisz higgye higgyük higgyétek higgyék

 a Összeolvadás: mondja, látja
  Írásban nem jelölt teljes hasonulás: hallja, lehunyja, hagyja
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 b Várható mondatok: Halljuk a kicsengetést jelző csengőt. Lehunyjuk a szemünket zene

hallgatás közben. Látjuk a gyönyörű tájat. A teremben hagyjuk a táskánkat. Higgyük el 
Gézának, amit mondd! 

  Megjegyzés: Más mondatok is elfogadhatók.

38./8. Az apa megrója gyermekét, mert rossz jegyet kapott az iskolában.
 Fogalmazásainkba sokszor beleszőjük saját érzelmeinket is.
 Ha sokat focizunk, hamar szétnyűjük a jó minőségű cipőnket is.
 Ne csak az edzésen lőj pontosan kapura!

38./9. Tollbamondás vagy másolás 7. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.

Az igemódok

Az igemódok és igeidők megkülönböztetése viszonylag könnyen megy a hatodikosok számára. 
Gyakorlati tapasztalataik alapján tudják azt is, mi a különbség a jelen a múlt és a jövő idő között. 
Az igemódoknál is általában nem a felismerés és a megkülönböztetés, hanem a megnevezés szo
kott gondot okozni. Ezekben a tananyagrészekben – a ragozáséhoz hasonlóan – a helyesírásra és  
a nyelvhelyességre helyeztem a fő hangsúlyt.

39./1. Az indukciós szöveg elolvasása önállóan vagy követő olvasással

 a és b

40./2. a Csenge (Csengének). 
  Születésnapja lesz. 
  Filmnézés. 
  Gergő.

 b Várható megoldás:
  Kata: Fotómontázs a kedvenc filmjeinek egyegy jelenetéből.

 c Aláhúzandó kijelentő módú igék: tanakodik (1. sor), állnak (3. sor), lelkesedik (5. sor), 
imádja (6. sor), javaslok (11. sor), mondja (12. sor)

 d lepjék, nézzünk, köszöntsük, beszéljük, intézzünk
  Javaslat: Az elváló igekötőket ne írják le a tanulók! Csak a jt karikázzák be a tanulók!  
A nézzük, köszöntsük, intézzük igék esetében beszéljétek meg, hogy a j hang (a felszólító 
mód jele) módosul.

 e lenne, rendeznénk, kívánhatnánk

szólnátok 
javasolnánk 
megnézném

tanácskoznak 
beszél mászol 
ajánlja lelkesedik 
olvastam indítanak 
szólal fejezi

menjünk 
barangoljuk 
kiránduljunk

közöl
kijelent

kijelentő mód

kíván
feltételhez köt

óhajt
feltételes mód

felszólít
kér

utasít
felszólító mód
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41./3. Főnév: füzet, fejjel, nevetés, fürdetés 

 Metszet (főnév is, ige is): nevet, terem, zár, követ 
 Ige: fizet, fejel, fürdet, követel 

 a Azonos alakú szavak.

 b A metszetbe került szavak kétféle szófajúak is lehetnek: főnevek vagy igék.

 c Nevess már te is!
  Azonnal itt teremj!
  Zárd be az ablakot!
  Kövess az ösvényen!

41./4. (T) annak, (S) nevetnek, (J) készítenék, (Í) ennélfogva, (Ó) olvasnád, (L) ennél, (J) jönnek, 
(D) elvinnének, (F) mennek, (Ú) üzenek, (O) üzennék, (K) üzenhet, (H) rónán, (L) innál, (P) 
kannák, (G) látnák, (L) látnok, (O) tenném, (S) néném, (Z) nézném, (T) kérnéd, (Ó) kérhetem, 
(Á) vennétek, (L) nézne, (S) pénznem

 Megfejtés: Jól dolgoztál.

42./5. Szepesi Norbi három barátjával azon gondolkodik, hogy milyen műsorszámmal készül jenek 
a klubdélutánra. Taki azt javasolja, hogy állítsanak össze egy viccegyveleget. Kicsi szerint  
bemutathatnának kártyatrükköket. Kovi ötlete az, hogy készítsenek egy sztártotót.

 a Taki = Takács (Takáts)
  Kicsi = Kis (Kiss)
  Kovi = Kovács (Kováts, Kovách

 b Szepi

 c gondolkodik – kijelentő mód, készüljenek – felszólító mód, javasolja – kijelentő mód, 
állítsanak – felszólító mód, bemutathatnának – feltételes mód, készítsenek – felszólító mód

  Javaslat: Felszólító mód jele a j, ezért az állítsanak és a készítsenek szóban az st ne 
írják át színessel a tanulók, hanem karikázzák be, hiszen a t végű igék felszólító módú 
alakjaiban a j helyett s szerepel:

42./6. A fiúk lelkesen korcsolyáznának.
 Gabica kérne egy fagylaltot.
 Mondanék neked egy történetet.

 a és b

Az eredeti mondatok igéi Az átalakított mondatok igéi

korcsolyáznak korcsolyáznának

kér kérne

mondok mondanék

kijelentő módú igék feltételes módú igék

42./6. Tollbamondás vagy másolás 8.
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.
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Az igemódok és igeidők kapcsolata

43./1. a Téma = cím: Az igeidők és kapcsolatuk az igemóddal
1. Jelen idő = a beszélés idejével

  Pl.: számol, olvas, játszik, énekel
  Jele: Ø (nulla) toldalék

2. Múlt idő ← a beszélés idejével
  Pl.: számolt, olvasott, játszott, énekelt
  Jele: magánhangzó után tt, mássalhangzó után t.

3. Jövő idő → a beszélés idejét
  Pl.: számolni fog, majd olvas, játszani fog, majd énekel
  Jele: alakilag Ø – körülírással fog + -ni képzős ige
      – jelen idejű ige + majd majd számol

4. Kijelentő mód: jelen, múlt, jövő
  Feltételes mód: jelen, múlt
  Felszólító mód: csak jelen

5.

43./2. a – Tibi, adj kölcsön egy izgalmas, érdekes könyvet! 
  – Szívesen adnék, ha eljönnél érte hozzánk. Ha szólsz telefonon, már el is hoztam volna egyet.

  – Arra gondoltam, délután felmennék hozzátok.
  – Várni foglak. Hangosan kopogj, mert elromlott a csengőnk! Majd fejtünk közösen 
rejtvényt is.

  Megjegyzés: A várni foglak szerkezetet is alá kell húzni, mert jövő idejű igét fejez ki. An
nak ellenére, hogy a fog segédigéből és főnévi igenévből áll. Ezeket a szófajokat azon
ban még nem tanulták a diákok.

 b adnék = felt. m., jelen i., E/1.   felmennék = felt. m., jelen i., E/1.
 eljönnél = felt. m., jelen i., E/2.   várni foglak = kij. m., jövő i., E/1.
 szólsz = kij. m., jelen i., E/1.    kopogj = felsz. m., jelen i., E/2.
 hoztam volna = felt. m., múlt i., E/1.  elromlott = kij. m., múlt i., E/3.
 gondoltam = kij. m., múlt i., E/1.   fejtünk = kij. m., jelen i., T/1.

  Megjegyzés: A majd fejtünk szerkezetet alá kellett húzniuk a tanulóknak, az igealakok 
közé is kerüljön be, de tisztázd a tanulókkal, hogy csak a fejtünk ige. A majd módosítószó, 
amiről később tanulnak. Akkor azonban érdemes visszautalni a jövő idő kifejezésére, 
mert így könnyebben megértik a módosítószó jelentését.

45./3. Átadnám az ülőhelyemet. Átkísérném a zebrán. Feladnám neki a csomagjait a vonatra. Fi
gyelmeztetném őket, hogy ez veszélyes.

45./4. hibáztál: hibát vétettél, bakot lőttél, elrontottad
 tudakozódjatok: érdeklődjetek, kérdezősködjetek

 enni fogunk: táplálkozni fogunk, étkezni fogunk, falatozni fogunk, lakmározni fogunk, 
kajálni fogunk

Igeidők Igemódok
Kijelentő Feltételes Felszólító 

jelen Ø na/ne/ ná/né -j
múlt t, tt t, tt +                        
jövő ni képzős ige + fog                                                      



3232

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
45./5. a Vegyetek a gyümölcsökből! felszólító mód
  Nem kóstolnád meg a kivit? feltételes mód
  Na, egyetek már!   felszólító mód
  Parancsoljatok egy kis gyümölcsöt! felszólító mód
  Nem kérsz valamit?  kijelentő mód
  Fogyasszatok a gyümölcsökből is! felszólító mód
  Egyél egy kis banánt!  felszólító mód
  Megkóstolnád a narancsot? feltételes mód
  Vettél már ananászt?  kijelentő mód

 b A feltételes módú igék kérdő, óhajtó mondatokban találhatók.
  A felszólító módú igék csak felszólító mondatokban szerepeltek.

  Megjegyzés: A példamondatok között valóban csak a kérdő és az óhajtó mondatok
ban találkoznak a feltételes módú igékkel, de tisztázzátok, hogy kijelentő mondatban: 
Szeretnék elutazni. és felkiáltó mondatban De szeretnék elutazni! is szerepelhetnek. A ta
nulók is gyűjtsenek példákat!

 c Egyéni megoldások páros munkában.

46./6. A felnőtteket így kínálnám: Tessék venni a süteményből! Parancsoljon ebből a finom tortából! 
 A gyerekeket így kínálnám: Kóstold meg a tortánkat! Parancsolj egy kis gyümölcsöt!

46./7. Elmondjátok a véleményeteket.    K  kijelentő mondat
 Mondjátok el bátran a véleményeteket!  F  felszólító mondat
 Tudja meg mindenki az igazat!    F  felszólító mondat
 Ők is oldják meg a feladatokat!    F  felszólító mondat
 Ők nem oldják meg a feladatot.    K  kijelentő mondat
 Ők ne oldják meg a feladatot!     F  felszólító mondat
 Hordjuk össze az udvaron a szemetet!   F  felszólító mondat
 Összehordjuk az udvaron a szemetet.    K  kijelentő mondat

46./8. Színházba készül Marcsi. Jelen idejű igék: szeretnél, figyel, gondol, adnánk, nézzétek, irigy
kedik, olvass, mondanék, adjatok, gondolnád

46./9. Tollbamondás vagy másolás 9.
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.

Az igék helyesírása és helyes használata

A kijelentő módú igék

47./1. a – Elmehetek moziba? – kérdezte Éva az édesanyjától.
  – Igen. Mikorra érsz haza? – érdeklődött az anyukája.
  – Legkésőbb hétre itthon leszek – ígérte Évi.
  – Érezd jól magad, de időben érj haza!

 b Jelen idő: elmehetek, érsz, érezd, érj 
  Múlt idő: kérdezte, érdeklődött, ígérte 
  Jövő idő: leszek
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  Javaslat: Jelen esetben a jövő időre vonatkozó igéket is a jelen idejű igékhez soroljuk 
az alakjuk szerint: elmehetek (majd), érsz (majd). Az érezd és az érj igealakoknál könnyű 
beláttatni a tanulókkal, mivel a felszólító módnak nincs jövő ideje.

 
 c kérdezte

47./2. Réka szívesen segit édesanyjának a konyhában. Most kukoricával töltött paradicsomot ké
szitenek. A kislány tisztitja és felapritja a zöldségeket, utána lereszeli a sajtot. Anyukája a sa
látaöntetet állitja össze. Együtt díszitik ki a tálat. Ezzel a finomsággal várják a vendégeket. 

 a 5. Olvasd el a helyesírási szabálypontot!   34. 
  3. Keresd meg a tárgymutatóban a címszót! -ít igeképző 34.
  1. Fogalmazd meg a helyesírási problémát!  Az -ít végű igék helyesírása
  6. Alkalmazd a helyesírási szabályt!
  4. Keresd ki a helyesírási szabálypontot! 
  2. Igyekezz a lehető legtömörebben, címszóként megfogalmazni! -ít végű igék
  Megjegyzés: A hibajavításhoz szükséges 34. szabálypont a következő: 
   Mindig hosszú a magánhangzó az alábbi szóelemekben:

   – az -ít, a -dít és a -sít képzőben, például: épít, építmény, tanít, tanító; buzdít, buz-
dítás, mozdít, mozdítva; állandósít, állandósítani;

 b segít, készítenek, tisztítja, felaprítja, állítja, díszítik

48./3. borul, bosszul, mozdít, fordul, pezsdül, gyógyul, buzdít, számít, tanít, 
 tanul, okít, kerül, okul, borít, perdül, fordít, mordul, kondul, szépít

48./4. a Toldi Miklósról.

 b Bátyja szívből gyűlölte az öccsét. Mindent megtett, hogy útját állja boldogulásának. Ad
dig ármánykodott ellene, míg menekülésre késztette testvérét. Maga sem gondolt arra, 
hogy ő segíti ahhoz, hogy híres vitéz váljon belőle.

 c A múlt idő jele mássalhangzó után t, magánhangzó után tt.
  Megjegyzés: A kiegészítésnek lehet más a sorrendje. 

48./5. kerested, szőttél, látott, kerestük, kötöttünk, róttak, olvastam, 
 feloldották, álltatok, számoltál, siettem, gondoltatok, vártak, ígért

 a egyes számú igék: kerested, szőttél, látott, olvastam, számoltál, siettem, ígért

 b álltatok, feloldották, gondoltatok, kerestük, kötöttünk, róttak, vártak

48./6. Szóban: Pityu egész délután unta magát. Nem tudta, mit csináljon. Hirtelen megpillantotta 
az atlaszát. Máris a kezében tartotta. Lapozgatta, nézegette. Képzeletében megjelentek 
előtte a távoli vidékek.

 a és b unta, tudta, megpillantotta, tartotta, lapozgatta, nézegette megjelentek

48./7. Tollbamondás vagy másolás 10. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.
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49./8.  m o n d | t | a | m     s z ó l | t | a | t o k
  1      | 3 | x | 4        1    | 3| x | 4

  s z é p | í t | e | t t | ü k    l a p | o | z | g a t | t | a | d
  1     |  2 | x |  3 | 4     1     | x | 2 |   2    | 3| x | 4

49./9. keressük, mossa, olvassák; vadásszátok; hozzák, végezzük; eddzük, játssza, metsszük
 Megjegyzés: Mivel másolásról van szó, érdemes a ; (pontos vessző) használatára is kitérni. 
Jelen esteben az összetartozó szócsoportok elkülönítésére használ.

49./10. Vissza fogom adni. Majd visszaadom.
 Meg fogjuk írni. Majd megírom.
 El fogjuk készíteni. Majd elkészítjük.

49./11. Várható átalakítás: Vasárnap kirándulni fogunk menni a közeli erdőbe. Vinni fogunk ma
gunkkal elemózsiát. Az innivalót majd kulacsba tesszük, nehogy összetörjön az üveg.  
A hátizsákba nagyítót is fogunk rakni. Meg fogjuk figyelni az avarban élő apró rovarokat.  
A hegytetőről gyönyörködni fogunk a táj szépségében.

A feltételes módú igék

50./1. a, b és c szeretné|k, szopogatná|m, mutogatná|m, dicsekedné|k 

50./2. Összekötések: E/1. lerajzolnék, megírnék, tanulnék T/3. lerajzolnák, megírnák, tanulnák

 a Örömmel megírnék neked egy levelet, ha lenne időm. Örömmel megírnák a levelet, ha 
lenne idejük. Ha szorgalmasan tanulnék, tudnám a verset. Ha szorgalmasan tanulnák, 
tudnák a verset. Szívesen lerajzolnék egy zsiráfot. Szívesen lerajzolnák a zsiráfot.

 b Szívesen lerajzoltam volna egy zsiráfot. Szívesen lerajzolták volna a zsiráfot.

51./3. a A köznyelvi nyelvhasználattól eltérő igealakokat tartalmaznak. vagy Nyelvhelyességi hi
bát tartalmaznak.

 b gondol|nák, tud|nák, mond|anák, sorolhat|nák
  A szótövek mély hangrendűek.
  A feltételes módú általános ragozású igék egyes szám 1. személyében nincs illeszkedés.
  gondolnék, tudnék, mondanék, sorolhatnék

 c Ilyen esetben nem gondolnék semmi rosszra. 
  Tudnék jó néhány elrettentő példát mondani. 
  Természetesen szívesen mondanék érdekes sztorikat. 
  Sorolhatnék megtörtént eseteket is a kedves hallgatóknak.

51./4. mennek, mennék, mennének, mennétek, ment, jönne, jönnétek, jönnek, jönnél, jön, jönnék

 a Egyéni megoldás. Mondatalkotás a mennének, mennétek és a jönnétek igékkel.

 b mentek volna, ment volna, jöttek volna, jött volna
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52./5. Nagyon örültem volna annak, ha te is ellátogatsz hozzám. Ha megüzented volna, mikor jössz, 

kimentem volna eléd az állomásra. A hétvégén szívesen részt vettem volna néhány jó prog
ramon. 

52./6. A) fonna, köszönne, kenne, fenne, rohanna, szánna, bánna 
 B) hinne, venne, lenne, tenne, vinne, enne, inna

 a Közös felolvasás. 
 b A szótő is nre végződik. 

 c Az sz végű igéknél – hisz, vesz, lesz, tesz, visz, eszik, iszik – a feltételes mód jelei az sz 
nélküli tőhöz kapcsolódnak hosszú nnel. 

52./7. Ha lenne egy kutyám, nagyon örülnék neki. Úgy vennék egy kényelmes sportcipőt! Nálad 
is rendet tennék. Szívesen innék egy pohár hideg tejet. Úgy ennék egy szelet finom süte
ményt!

52./8. Tollbamondás vagy másolás 11. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 145. oldalán található.

A felszólító módú igék

53./1. a és b Reggel hétkor érkezem. Várj az állomáson! Ibolya 

 c  üljünk, éljünk, álljunk, halljunk

53./2. Figyeljetek órán a tanárnő minden szavára! Ügyeljetek a feladatok hibátlan megoldására! 
Tanuljatok, gyakoroljatok rendszeresen otthon! Ismételjétek át többször a tanultakat!

 Megjegyzés: A felszólító mondatok lehetőleg a felszólító módú igékkel kezdődjenek, bár 
más szórenddel is elfogadhatók a mondatok, például Otthon rendszeresen tanuljatok, gya-
koroljatok! Rendszeresen tanuljatok, gyakoroljatok otthon!

 a és b figyeljetek, ügyeljetek, tanuljatok, gyakoroljatok, ismételjetek

 c Írásban nem jelölt teljes hasonulás.

53./3. beszél – beszéljen  fagy – fagyjon
 állunk – álljunk   hagyod – hagyjad (hagyd)
 számol – számoljon  ügyelnek – ügyeljenek
 kapálunk – kapáljunk hunytok – hunyjatok 

54./4. hagyjatok, fagyjon, hunyjuk (hunyjunk), fagyjunk

54./5. Hosszabb alakok: igyad, tegyed, vegyed, vigyed, higgyed
 Rövidebb alakok: idd, tedd, vedd, vidd, hidd

54./6. hordjátok, hordunk, maradjunk, adnak, fonjatok, hordjatok, 
 fontok, adjad, hordjál, adok, hordjad
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 a Összeolvadás.

 b adjad, hordjál, hordjad 

 c add, hordj, hordd 
 Megjegyzés: A felszólító mód rövidebb alakja határozottabb utasítást, parancsot fejez ki. 
A helyesírásukra a 62. szabálypont vonatkozik:
 A d végű igék felszólító módú, határozott (tárgyas) ragozású, egyes szám 2. személyű 
rövid alakját magánhangzó után hosszú [d]vel, mássalhangzó után rövid [d]vel ejtjük. 
Az írás azonban mindig feltünteti mind a tő végi dt, mind a d személyragot, így tehát két 
dt írunk nemcsak az add, fedd (el), szedd, szidd, tudd, védd stb. alakokban, hanem az áldd, 
hordd, kezdd, küldd, mondd, oldd stb. formákban is

55./7. 

Kijelentő mód Felszólító mód Kijelentő mód Felszólító mód
alkot alkoss segít segíts
fut fuss fűt fűts
hallgat hallgass félt félts
nevet nevess ejt ejts
A t előtt rövid mgh. 
H. 77. 

ejtés [ss], írás: ss A t előtt hosszú mgh. 
vagy msh, kivétel s, sz
H. 76.

ejtés [cs], írás: ts 

55./9. Pirossal áthúzandó mondatok: Mindig a fogasra akasszuk a kabátunkat. Az utolsó kockát is 
a helyére illesszük. Ha hozol festéket, még ma kifessük.

 a akaszt|juk, illeszt|jük, fes|sük ki 
  Megjegyzés: A fessük ki ige estében a 77. szabálypont segít a szótő felismerésében.

A rövid magánhangzó + t kapcsolatra végződő igék, valamint a lát és a bocsát ige 
(továbbá a lót-fut összetételbeli lót előtag) felszólító módú alakjaiban sem az igető vég
hangját, sem a felszólító mód jelét nem eredeti alakjukban tüntetjük fel, hanem mind  
a tő végi tnek, mind pedig a módjelnek ssé módosult változatát írjuk le, például: al-
koss, hallgassák, kössétek, nevessen, nyissátok; bocsássa, lássuk; lósson-fusson. Tehát a fes-
sük ige töve a fes.

 b akasszuk, illesszük, fessük (ki)

 c Az -st, -szt végű igék felszólító módú alakjait helytelenül sokszor kijelentő módban hasz
nálják.

 d Gyerek figyelmeztetése: Ti még nem tanultátok az iskolában, hogy kijelentő mondatba 
nem lehet felszólító módú igét használni? A meglássuk mi lesz a vége, helyett így helyes: 
meglátjuk mi lesz a vége. 

  Felnőtt figyelmeztetése: Tessék elképzelni, tanultuk az iskolában, hogy amit az előbb tet
szett mondani, hogy meglássuk mi lesz a vége, az helyesebb így: meglátjuk mi lesz a vége. 

  Megjegyzés: Más megfogalmazás is elfogadható. A lényeg, hogy ne legyen lekezelő  
és sértő.
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56./10. Alakítsuk át az igét! Építsük fel a házunkat! Tartsuk meg az előadást! Díszítsük fel a termünket! 

 Megjegyzés: Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy válaszolniuk kell a kérdésekre!  
Tehát az Alakítsátok át a mondatot! nem megfelelő.

 a és b tj → ts A kijelentő módú igealakok felszólító módúak lesznek.

56./11. -s, -sz, -z, -dz végű ige + -j módjel = ss, ssz, zz, ddz 

 Például: késsen, mossam; vesszenek, vadásszatok; végezzünk, hozzad; eddzétek, lopódz
dzál; hallatsszatok, játsszál, tetsszél

56./12. 

Igető Hosszú alak Rövid alak Msh.törvény
gyakorol, figyel gyakoroljad, figyeljed gyakorold, figyeld í. n. j. t. h
ad, mond adjad, mondjad add, mondd öo. [összeolvadás]
tanít, rejt tanítsad, rejtsed tanítsd, rejtsd öo., z. sz. r. h.
köt, nyit kössed, nyissad kösd, nyisd –––––––––
fest, füröszt fessed, fürösszed fesd, füröszd –––––––––
visz, tesz vigyed, tegyed vidd, tedd –––––––––

56./13. Tollbamondás vagy másolás 12. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 146. oldalán található.

Az ikes igék

57./1. a gondolkodik, összefacsarodik

 b Kijelentő mód, jelen idő, E/3.

 c alszik, esik, eszik, bújócskázik, gondolkodik, iszik, fekszik, mosakodik, reggelizik stb.

57./2. Bekarikázandó ikes igék: fürdik, fázik, iszik, alszik, játszik, szökik, bízik, hízik

57./3. Reggel mindig sokáig alszom. Ébredés után megmosakszom. Tornázom a nyitott ablaknál, 
majd eszem egypár falatot. Felöltözködöm, és sietek az iskolába. Szerencsére nem lakom 
messze a sulitól. Becsengetés előtt többnyire még iszom egy pohár tejet a büfében. Az órá
kon igyekszem figyelni, hogy kevesebbet kelljen otthon tanulnom.

57./4.  Tollbamondás vagy másolás 13. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 146. oldalán található.

Összefoglalás

58./1. a Játékos csoportfeladat. Várható állítások: Az ige cselekvést, történést, létezést jelentő 
szó. Képzőt, jelet és ragot is kaphat. A feltételes mód jele jelen időben a -na, -ne, -ná, -né stb.

 b Összetartozó fogalmak színezése
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58./2. Várható megoldás:    Ige,
      Szemléletes, érdekes,
        Kifejez, kimond, toldalékol,
       Jelezés, ragozás,
          Szófaj.

59./3. a Szívesen kirándulunk az osztálytársaimmal. Az osztályfőnökünk azt ígérte, hogy idén Eger
be utazunk. Valamennyien nagyon szeretnénk látni az egri várat. Kíváncsiak vagyunk,  
hol harcolt Dobó István a katonáival. Jó lenne, ha nem maradna el, mint tavaly.

 b Cselekvés: kirándulunk, ígérte, utazunk
  Történés: szeretnénk, maradna
  Létezés: vagyunk, lenne
  Megjegyzés:  A szeretnénk igét elfogadhatod cselekvést jelentőként is.

59./4.

 Megjegyzés: A kötőhangzókat nem kell jelölni a táblázatban. 
 Az utazzunk szóban az út szó rövid tőváltozata található ut. 

59./5. Oszloponként: olvassunk, hagyj(ál), fagyjon
    figyeljetek, higgye, fűtsetek

59./6. a A jövő időnek alakilag nincs jele.       I
  A múlt idő jele mindig két -t.       H 
  Vannak nem cselekvést jelentő igék is.     I
  A múlt idő jele magánhangzó után tt.     I
  A felborul szó történést jelentő ige.      I
  Minden módban megtalálható mindhárom igeidő.  H

 b A múlt idő jele msh. után -t.
  Csak kijelentő módban van mindhárom igeidő.

60./7. Várható megoldások: 
 Felszólításként: Add kölcsön a tolladat! 
 Utasításként: Add ide a tolladat! 
 Türelmetlen parancsként: Add már ide a tolladat! 
 Óhajként: Bárcsak ideadnád a tolladat! 
 Körülményesen: Annyira szeretném, ha részemre biztosítanál egy tollat! 

 Javaslat: A mondatok felolvasása előtt hívd fel a tanulók figyelmét a mondatok megfelelő 
intonálására (hangsúly, hanglejtés), valamint a megfelelő testbeszédre!

60./8. Mellettünk bontsák a régi házat. Kiválogathassuk a használható anyagokat. Ezt azonban 
holnapra halasszuk, mert most hegesszük a csöveket. 

Igealak Szótő Képző Módjel Időjel Személyrag
olvastatok olvas t tok
szeretném szeret né m
utazzunk ut z(ik) z unk
akarnának akar ná nak
gondolkozik gond l + koz ik
utazunk ut z(ik) unk
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 a A kijelentő módú igealakok helyett felszólító módú igealakokat használ.

 b Mellettünk bontják a régi házat. Kiválogathatjuk a használható anyagokat. Ezt azonban 
holnapra halasztjuk, mert most hegesztjük a csöveket.

60./9. Az állomáson egyre türelmetlenebbül várakoznak az utasok. Miért nem indul el időben a 
helyjegyes gyorsvonat? Végül a hangosbemondótól megtudták, hogy leszakadt a villany
vezeték. Órákig tart, amíg a megjavítják a szerelők. Jó lenne, ha minél hamarabb végezné-
nek a munkával.

 a és b Egyéni megoldások.

60./10. Tollbamondás vagy másolás 14. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 146. oldalán található.

A névszók
A főnév, a melléknév és a számnév nyelvtani fogalomként nem ismeretlen a tanulók előtt. Az ismere
tek felelevenítése, a szófajok szaknyelvi megnevezése és a rendszerezések mellett ezekben a fejeze
tekben is a helyesírási képesség fejlesztése és a nyelvhelyességi problémák tisztázása kerül előtérbe. 

Ahogyan azt már korábban leírtam, a 2020as kerettantervben a következő szófajok szerepelnek 
a tananyagban megnevezés nélkül, illetve körülírással. A kerettantervben ezt olvashatjuk: „Nem 
nyelvi ismereteket tanítunk, hanem játékos, élményszerű tapasztalatokon alapuló fejlesztés folyik. 
A szófaji fogalmak helyett a szavak jelentésével és helyesírásával foglalkozunk.” 

– élőlények neve, tárgyak neve, gondolati dolgok neve, több hasonló név, saját név, hibajavítás, 
személynév, állatnév, helynév, intézménynév, címek neve

– tulajdonságot kifejező szó
– mennyiségeket kifejező szó
– cselekvést jelentő szó, múlt, jelen, jövő
A 2012es kerettanterv még előírta 3–4. évfolyamon a személyes, kérdő és mutató névmás ta

nítását, de a 2020as kerettantervvel haladó osztályok diákjainak számára minden névmásfajta és 
maga a névmás is ismeretlen fogalom. A névmások közül a vonatkozó névmást csak megemlítem, 
hiszen ennek tanítása majd 8. évfolyamon, az alárendelt összetett mondatoknál célszerű.

A főnév

61./1. a Hitelesen és hűen ábrázolták a megtörtént eseményeket.
  Gárdonyi róla mintázta Sebők deákot az Egri csillagokban. 
  A kardjával harcolt, a lantjával megénekelte a történteket. 

 b Élőlény: költőink, íróink, szereplőit, Tinódi, Gárdonyi Géza, Sebők deák

  Tárgy: verseinek gyűjteményét, Cronicát, Kolozsvárott, verseiből, helyszínét, kardjával, 
lantjának, Egri csillagok regényében, műve, Egri históriának summája 

 
  Gondolati dolog: forrásként, harcokban, kíséretében, eseményeket, 

  Megjegyzés: Minden főnevet besoroltam a szövegből. A versgyűjteményt és a regényt 
tárgynak (könyv formája miatt), de gondolati dolognak is felfogható.
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62./2. Kata a hétvégét a nagymamájánál töltötte Budapesten. Pénteken este érkezett a Keleti 

pályaudvarra, ahol a mamája várta. Szombat délelőtt a Fővárosi Állat és Növénykertben 
voltak. Nagyon tetszettek nekik a szurikáták. Az egyik őrszemet Kata le is fotózta. Este  
a Madách Színházban Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényéből készült musicalt 
[mjüzikel] nézték meg.

 a és b Több egyforma dolog közös neve (köznév): hétvégét, nagymamájánál, pénteken, 
mamája, szombat, szurikáták, őrszemet, regényéből, musicalt

   Valakinek a saját, megkülönböztető neve (tulajdonnév): Kata, Budapesten, Keleti 
pályaudvarra, Fővárosi Állat és Növénykertben, Madách Színházban, Molnár Fe
renc, A Pál utcai fiúk

  Megjegyzés: Az este szó lehet főnév és határozószó. A szövegben mind a kettő az 
utóbbi szerepben áll, ezért nem kell aláhúzni. A tanulókkal úgy lehet megértetni, 
hogy a je lentését vizsgáljátok meg. A mondatokban nem megnevezzük a napsza
kot, hanem időt fejezünk ki vele.

A szombat szót, mivel egy felsorolás része nem kell nagy kezdőbetűvel kezdeni.

 b Ha a főnév több egyforma dolog közös neve, akkor kis kezdőbetűvel, ha valakinek a sa
ját, megkülönböztető neve, akkor nagy kezdőbetűvel írjuk.

62./3. Egyéni megoldás a játékszabály szerint. Az ország, város, fiú és lányneveket nagy kezdő
betűvel kell írni, az növény és állat(faj)neveket kicsivel kell írni.

A köznév fajtái és helyesírásuk

63./1. A gondolattérkép egyéni tanulmányozása

 a ló – ménes, sertés – konda, szarvasmarha – gulya, juh – nyáj, kutya – falka

 b emberiség – ember, erdő – fa, katonaság – katona, fenyves – fenyőfa

 c Bekarikázandó szavak: beton, cement, víz, adalékanyag: homokos kavics, kőzúzalék, 
téglazúzalék, betont

 d számolás, éneklés, figyelem,
  gondolat, olvasás, rajzolás

64./2. Szamócaturmix 
 Egy adag 5 perc alatt elkészíthető frissítőhöz 5 dkg szamóca, 1 evőkanál cukor, 1 tojás
sárgája, 2,5 dl tej és 1 csipetnyi őrölt fahéj szükséges. A megmosott friss szamócát vagy 
befőttet turmixgépben a cukorral együtt összezúzzuk. Hozzákeverünk egy tojássárgáját is. 
Beleöntjük a hideg tejet, és jó habosra keverjük az alapanyagokat. A tetejét egy csipetnyi 
fahéjjal díszíthetjük. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

 Megjegyzés: A befőttet is sorolhatjuk az anyagnevek közé, mivel a befőtt különböző anyago kat 
tartalmaz, tartósító oldattal, rendszerint sűrű cukoroldattal leforrázott és kigőzölt gyümölcs. 

64./3. bakancs, köpeny, kívánság, vízilabda, dicséret, útikönyv, körút, tűzijáték, ígéret, barakk

64./4. ünnepély, jégpálya, tejföl, zsivaj, mélység, süllyedés, rejtélyes, muszáj
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64./5. 

Mássalhangzótörvények

Összeolvadás

Hasonulás
Részleges Teljes

Képzés helye 
szerinti

Zöngésség sze
rint

Írásban jelölt Írásban nem 
jelölt

barátság színpad cukrászda elemmel egészség
feszültség tanmenet rizspor eddz vízsugár

64./6. vasútállomás, kisaszszony, feladat, rendőrség, teavaj, visszhang, vízsugár

64./7. pléhvel, dühvel (dühhel), sahhal, méhvel (méhhel), potrohhal, juhval (juhhal), csehvel (csehhel)
 Megjegyzés: A h végű főnevek helyesírásakor a 82. e) helyesírási szabálypontot is alkal
mazni kell: Azoknak a h végű főneveknek, amelyeknek a kiejtése ingadozik (düh: [dü] v. 
[düh], méh: [mé] v. [méh] stb. [vö. 74.]), a val, vel és a vá, vé ragos alakjait írni is kétféle
képpen lehet: dühvel [düvel] – dühhel, méhvé [mévé] – méhhé stb. A tanulóknak nem kell 
mind a két alakot leírniuk.

   Ne szabad megfeledkezni azonban azokról a h végű szavakról, amelynek nem ingadozik  
a kiejtése és a he lyesírása sem, például: sahhal, potrohhal. 

65./8. török  svéd
 francia  görög
 spanyol  angol

65./9. A 11. században KeletEurópa területének zömét Szlávok lakták. A Szerbek ősei a Bolgá
rokhoz hasonlóan a bizánci kereszténységet vették fel. A Horvátok és a Szlovének a római 
keresztényekhez csatlakoztak.

 Javítás: szlávok, szerbek, bolgárokhoz, horvátok, szlovének

65./10. A tanév szeptember elejétől június közepéig tart. A téli szünet karácsony előtt kezdődik és az 
újévet követő napok valamelyikén végződik. A tavaszi szünetbe mindig beleesik a húsvét. 
Május első vasárnapján van anyák napja. Ilyenkor virággal köszöntjük az édesanyákat és 
a nagymamákat. Május 31én, gyermeknapon a szülők különösen igyekeznek csemetéik 
kedvében járni. Június elején, pedagógusnapon tanítóinknak, tanárainknak mondunk kö
szönetet. A tanulók néhány nap múlva már a vakációnak örülhetnek.

65./11. nevetés  kacagás, hahotázás, zokogás, derültség
 ellenség  ellenlábas, barát, haragos, ellenfél, vetélytárs
 tisztelet  nagyrabecsülés, megbecsülés, megvetés, hódolat
 siker  győzelem, diadal, balszerencse, eredmény 

 a Ellentétek.

 b Várható mondatok: A nevetés, de a zokogás is közelebb hozza egymáshoz a barátokat.
 Jó barát vize édesebb az ellenség mézénél. (közmondás)
 A tiszteletet nehezebb kivívni, mint a megvetést.
 Sokszor a sikerhez a balszerencse segít hozzá.
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65./12. 5. A feleletterv megfogalmazása és leírása 1. A feleletterv témája 3. Anyaggyűjtés a felelet

tervhez: a megtanulandó tételmondatok, kulcsszavak kiemelése, az összefüggések meg
keresése 2. A feleletterv címe 4. Vázlat készítése

65./13. Tollbamondás vagy másolás 15. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 146. oldalán található.

A tulajdonnév fajtái és helyesírásuk 

66./1. a Sárospatak a Bodrog partján fekszik. Híres várának udvarán a Miskolci Nemzeti Színház 
művészei léptek fel. A Fekete István Vuk című regényéből készült zenés darabot adták elő. 
A premier díszvendége Kovács Gáborné, a Fekete Istvándíj boldog tulajdonosa. Az elő
adást az Erdélyi János Általános Iskola diákjai is megtekintették. Nagy izgalommal fi
gyelték Vuk, a bátor róka kalandjait.

 b

67./2. 1. Kölcsey 2. Mihály 3. Mátra 4. Tünde 5. Bogáncs 6. Szigetvár 7. Eger 8. Petőfi 9. Széchenyi 
10. Csepel 

 Megfejtés: kitüntetés

A személynevek

67./1. A magyar személynevek általában két, ritkábban három elemből állnak.

67./2. Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Molnár Ferenc, Arany János

68./3. a A magyar személynevek kialakulásáról és fejlődéséről.
  Megjegyzés: A fejlődésére a rajzokból lehet következtetni. Az elsőn egy király, a máso
dikon egy mai korban élő kamasz látható

Személynév
Fekete István

Kovács Gáborné

Kitüntetések és díjak neve
Fekete Istvándíj

Kossuthdíj

Csillagászati elnevezések
Nap, Vénusz

Földrajzi név
Sárospatak

Bodrog

Tárgynév 
Szent Korona

Cím
Vuk

Állatnév
Vuk

Intézménynév
Erdélyi István

 Általános Iskola

A TULAJDONNÉV 
FAJTÁI
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 b A szöveg elolvasása, a bekezdés beszámozása

 c Egyéni megoldás.

 d – Pogány kori, világi.
  – Egy.
  – Megkülönböztető.

 e Aláhúzandó: A 13. századtól a társadalmi, vagyoni, családi, jogi viszonyok fejlődése 
szükségszerűvé tette, hogy az egyelemű személynevek mellé a személy megnevezésé
ben egy új, megkülönböztető egy vagy két névelem járuljon. (2. bekezdés 1. mondat)

 f Az egyes személyeket a közösségen belül meg lehessen különböztetni.

 g ragadványnév: Vastagh     apanévi keresztnevek: László
  apai keresztnévi eredetű: Lászlóffy   foglalkozást jelölő: Szabó
  vagyoni helyzetet jelölő: Csóró   földrajzi származást jelölő: Egri
  Megjegyzés: Példákat a szövegből, de saját kútfőből is lehet írni. 
 h A háromelemű személynevek írásmódjai: külön, egybe és kötőjeles írás.

 i A bekezdések tételmondata 
  1. bekezdés (5. mondat): Személynévadásunk legősibb típusa a pogány kori, világi névadás.
  2. bekezdés (1. mondat): A 13. századtól a társadalmi, vagyoni, családi, jogi viszonyok 
fejlődése szükségszerűvé tette, hogy az egyelemű személynevek mellé a személy meg
nevezésében egy új, megkülönböztető egy vagy két névelem járuljon.

  3. bekezdés (1. mondat): Az egész bekezdés, mert egy mondatból áll.
  4. bekezdés (1. mondat): A magyar nyelvterület egyes részein a két névelemhez egy 
harmadik, differenciáló (megkülönböztető) névelem is járul.

 j 1. A legősibb névadástípus
  2. A megkülönböztető nevek megjelenése
  3. A családnevek leggyakoribb csoportjai
  4. a harmadik névelem

69./4. Babits, Batsányi, Kemechey, Lorántffy, Orczy, Rákóczi, Reguly, Széchenyi, Thewrewk, Tsétsi
 Megjegyzés: A családnevek kiejtése: [babics, bacsányi, kemecsei, lórántfi, orci, rákóci, reg
uli, szécsenyi, török, csécsi] 

 a

Régies betű Kiejtett változat Mai betű Példa
y i i Reguly
cz c c Rákóczi
ch cs cs Kemechey
ts cs cs Batsányi

ew ö ö Thewrewk

 b A hagyomány elve.

69./5. Baloghgal, Kovátscsal, Ráczcal
 Madáchcsal, Móriczcal, Thalyval
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70./6. Bekeretezendő családnevek: Szélllel    Kissel

 Pappal    Mannnal
 Mariannnal  Szabolccsal

70./7. Tolvaj, Vass, Szakál, Forgách, Erőss, Balogh

70./8. Wathay, Deseöffy, Weöres, Bartha, Kovátsék, Mikszáthot, Kazinczy, Verseghy
 Megjegyzés: A feladat megoldásához ismerni kell a 229. helyesírási szabálypontot. 

 A családnevekben előforduló többjegyű (egyetlen magánhangzót vagy mássalhangzót 
jelölő) régies magyar betűk az elválasztásban hangértéküknek megfelelően kezelendők, 
például: Beö-thy [bőti], De-seö [dezső], Thew-rewk [török], Ben-czúr [bencúr], Fara-ghó 
[faragó], Szé-chy [szécsi], War-gha [varga]. A mássalhangzót jelölő kettőzött betűk ese
tében, ha nem követi őket további kiejtett mássalhangzó, (hangértéküktől függetlenül) 
az egyiket az előző sorban hagyjuk, a másikat pedig átvisszük a következő sorba, például: 
Bat-thyány, Kos-suth. A toldalékos alakok elválasztásakor a régies magyar betűk egységét 
megőrizzük, például: Thewrew-köt, Cze-tzet; Babi-tsé, Balo-ghék; kossu-thi, móri-czos, kivéve 
a kettőzött betűkét, például: Pap-pot, Szél-lért; Kis-sék.

70./9. Érdekességek önálló vagy közös elolvasása

70./10. Tollbamondás vagy másolás 16. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 146. oldalán található.

Az állatnevek

71./1.  Mióta az emberek közvetlen környezetében állatok élnek, nevet is kapnak gazdáiktól. 
 Nagymamám a kecskét Mancinak nevezte el. Nagyapám Duncsit, a kutyáját szólította, ami

kor hajnalok hajnalán dolgozni ment a tehenészetbe. Nagyszüleim közös kedvence pedig 
Töpi cica volt, aki ugyan kevés egeret fogott, de dorombolni, hízelegni nagyon tudott.
 Manapság sok gyereknek van ház körül vagy lakásban tartott állata – talán neked is van. 
Természetesen nekik is van saját, megkülönböztető nevük. Ezt a tulajdonnévfajtát nevez
zük állatnévnek. 

71./2. Garfield, Csizmás kandúr, Szerénke (Frakk, a macskák réme)

71./3. Csí – fecske, Karak – róka, Kakat – fácán, Hu – bagoly,
 Lutra – vidra, Szú – sün, Beő – őz, Kalán – nyúl 

72./4. gepárd, kutya, kék bálna, krokodil, hangya/termesz

72./5. a és b Malacka, Bagoly, Kanga, Zsebibaba, Tigris, Füles, Nyuszi

72./6. Egyéni megoldás.
 Megjegyzés: Az állatneveket nagy kezdőbetűvel kell írni. 

72./7. Például: Bodri kutyád, Cili cicánk, Ráró lovatok, Bimbike hörcsögöm

72./8.  Egyéni megoldás.
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72./9. Annyit ér, mint döglött lovon a patkó:   Semmit sem ér.
 Lóvá tesz:       Becsap.
 Magas lóról beszél:      Fölényesen beszél.
 Rossz lóra tesz:       Rosszul számít.
 Átesik a ló túlsó oldalára:     Az ellenkező végletbe esik.
 Nem adná egy vak lóért:     Sokért nem adná, mert örül neki. 

72./10. Tollbamondás vagy másolás 17. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 146. oldalán található.

A tárgynevek

73./1. Excalibur, KohiNoor, Lady Blunt, Santa Maria, Szent Jobb, Szent Korona, Titanic
 Megjegyzés: Excalibur: Artúr király mitikus kardja, amelyet mágikus erőkkel és a brit füg
getlenséggel is össze szoktak kapcsolni.
 KohINoor (a fény hegye): a kissé zöldes színű gyémánt 1304ben bukkant fel először. 

Napjainkban a brit koronaékszerek egyike.
 Lady Blunt: hegedű, amelyet 1721ben készített a híres olasz hangos Antonio Stradivari.  

Nevét egyik első ismert tulajdonosáról, Lady Anne Bluntról kapta.
 Santa Maria: Kolumbusz Kristóf 25 méter hosszú, három árbócos vezérhajója, amellyel 

1492ben eljutott az amerikai kontinensre.
 Szent Jobb: magyar nemzeti és katolikus ereklye, amely feltételezhetően Szent István ma

gyar király természetes úton mumifikálódott jobb keze.
 Szent Korona: Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt be

avató koronája. A magyar államiság egyik jelképe. 
 Titanic: utasszállító hajó korának legnagyobb utasszállító óceánjárója volt. Elsüllyeszthetet

lennek tartották, de a legelső útján elsüllyedt, miután jéghegynek ütközött 1912. április 14én.

73./2. Vosztok–1, Apollo–7, Apollo–8, Apollo–11 

73./3. 
Nemzeti ereklyék Hajók Űrhajók Fegyverek

Szent Korona Nina Vosztok–1 Nehéz Gusztáv
Szent Jobb Titanic Apolló–11 Kövér Berta

 Megjegyzés: Nina: Kolumbusz Kristóf három hajója közül az egyik. A másik neve Pinta, a ve
zérhajóé Santa Maria.
 Kövér Berta: Az I. világháborúban a legjobb német, 42 cmes mozsárágyú volt. Az ágyút  
a Kruppművekben gyártották. Állítólag a becenév ihletője a gyáros felesége volt.
 Nehéz Gusztáv: a II. világháborúban alkalmazott nyolcvan centiméteres vasúti ágyú nem 
véletlenül kapta ezt a becenevet, hiszen ez volt az akkori idők legnagyobb és legnehezebb 
tüzérségi fegyvere.

73./4. Kolumbusz Kristóf három hajója: a Santa Maria, a Nina és a Pinta
 Dunai hajók: PestBuda,Táncsics, Mozart, Vén Duna
 Balatoni hajók: Csobánc, Tünde, Szent Miklós, Szigliget
 Gyémántok: Hope, KohiNoor, Rózsaszín Párduc

73./5. Tollbamondás vagy másolás 18. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 146. oldalán található.
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A földrajzi nevek

74./1. Bekarikázandó: Szinpetriben

 a Aláhúzandók: BorsodAbaújZemplén megyében (4. sor), Jósvapatak (utolsó sor)

 b Többelemű egybeírt: Szinpetri
  Többelemű kötőjeles: Jósvapatak
  Többelemű kötőjeles és különírt: BorsodAbaújZemplén megye
  Megjegyzés: Az Aggteleki Nemzeti Park intézménynév. 

74./2. Egyelemű megyeszékhelynév: Debrecen, Eger, Győr (Kecskemét, Miskolc, Pécs, Szeged, 
Szekszárd, Szolnok, Veszprém)

 Többelemű megyeszékhelynév: Békéscsaba, Budapest, Kaposvár (Nyíregyháza, Salgótar
ján, Székesfehérvár, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

 Megjegyzés: Egyes nyelvészek szerint Kecskemét a megfejthetetlen eredetű helynevek 
közé tartozik, míg mások a kecske szót tekintik alapnak, a mét pedig járást, menetet jelent. 
Jelentése valószínűleg kecskejárás. Tehát elfogadhatod, ha a tanuló a többelemű megye
székhelynévnek veszi.

  Veszprém viszont biztosan egyelemű megyeszékhelynév, mert elválasztva Veszp-rém.

74./3. Franciaország, Kisalföld, Elefántcsontpart, Jakutföld, Indiaióceán, Balaton, Niagaravízesés

75./4. a és b Békéscsaba, Budapest, Eger, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok
   Megjegyzés: A Kecskemét településnevet most is vehetjük összetett szónak. 

A feladatban szereplő megyeszékhelyeken működő színházak neve a buda
pestiek kivételével: Békéscsabai Jókai Színház, Gárdonyi Géza Színház – Eger, Cso
konai Színház – Debrecen, Katona József Színház – Kecskemét, Miskolci Nemzeti 
Színház, Móricz Zsigmond Színház – Nyíregyháza, Szigligeti Színház – Szolnok.

75./5. Egyszer volt Budán kutyavásár.
 Hencidától Boncidáig folyt a [jó bor] sárga lé. 
 Él, mint Marci hevesen. 
 Sok víz lefolyik addig a Dunán. 

75./6. a és b Aranypatak, Csepelsziget, Balatonfelvidék, NyugatDunántúl, MagasTátra
   Megjegyzés: A Csepel-sziget a nevét Árpád lovászáról, Csepel (Sepel) neve után kapta.

76./7. Földközitenger; Atlantióceán, Indiaióceán; Velenceitó, Keletifőcsatorna; Egyéni megoldás.

76./8. ÉszakMagyarország, DélEurópa, KözépAfrika

76./9. Várható megfogalmazás: A háromelemű földrajzi nevek írásának két gyakoribb esete van. 
Az egyik, amikor egy kételemű, kötőjellel összefűzött földrajzi név – például: Arany-pa-
tak – elé egy közszói előtag (rohonci, belső, nagy stb.) kerül, a földrajzi nevet nagybetűvel 
kezdjük, és a tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze: Rohonci-Arany-patak.
 Ha egy kételemű, kötőjellel írt földrajzi név – például: Arany-patak – egy utána tett föld
rajzi köznévvel bővül, ezt az utótagot kisbetűvel kezdve kötőjellel kapcsoljuk az alapul 
szolgáló névhez: Arany-patak-völgy.
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76./10. NagyHideghegydűlő 
 HoltSebesKörösberek
 BelsőJánosdűlőpart
 RohonciAranypatakvölgy

76./11. Budapest–Bécsrepülőjárat, Baradla–Domicabarlangrendszer, Cseh–Morvadombság
 Zala–Somogyihatárárok, 

 Megjegyzés: A gyűjtésben nemcsak a térképet érdemes használni, hanem a helyesírási 
szabályzat 178. szabálypontjában szereplő példákat is.

77./12. BorsodAbaújZemplén megye, GyőrMosonSopron megye, JászNagykunSzolnok me
gye, SzabolcsSzatmárBereg megye

77./13. Az első oszlopban lévő földrajzi nevekhez csak magyarázó célzattal kapcsoltuk a földrajzi 
fogalmat jelölő közszót. Ez azonban nem vált a név részévé, ezért különírjuk.

77./14. Bükk hegység, Marcal folyó, Mecsek hegység, Szinva patak, Kékes hegy, Berettyó folyó, Bada
csony hegy, Fertő tó, Duna folyó, Cserhát hegy

77./15. Tisza mente, Szekszárd vidéke, Szeged környéke, Maros–Körös köze, Marcal melléke

78./16. Szabadság híd, Lánchíd, Erzsébet híd

78./17. Dunahíd, Rábapart, Köröshíd, Marospart, Sióhíd

78./18. Lehetséges útvonal: Zákány utca → Hadházi utca → Mart utca → Nagyerdei körút → 
Oláh Gábor utca → Ady Endre utca

 a Kardos utca, Gvadányi utca, Berze János utca (Dobsina utca)

 b Nagyerdei Park

78./19. Egyéni megoldás. 
 Például: Magyarország, BorsodAbaújZemplén megye, Ragály, József Attila utca 27. 

79./20. Baranya, Villányi, településre, Siklóst, szabadságharcnak, Pécs 

 a Várható címek: Siklós vagy Siklósról dióhéjban vagy Siklós rövid története 

 b – A nyugati hadiút őrzése. 
  – A Gara családból. 
  – 1543ban.

 c szótő + kötőhangzó + rag = várat
 szótő + rag = turistát
 szótő + kötőhangzó + jel = évek
 szótő + képző + jel + rag = költségének
 szótő + képző + rag = helyreállítják

79./21. Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria
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80./22. 

Földrajzi fogalom
Egyelemű vagy 

egybeírjuk
Kötőjellel írjuk Különírjuk

Világrész Ázsia Dél-Európa
Ország Svédország
Tájnév Tiszántúl Duna-Tisza köze

Település Paks
Megye Bács-Kiskun megye Nógrád megye

Utca, tér Fő tér, Bem út
Híd Lánchíd Tisza-híd Árpád híd

Hegy, hegység Szabadság-hegy Bükk hegység
Tenger Égei-tenger

Tó Velencei-tó Fertő tó
Sziget Csepel-sziget

80./23. Tollbamondás vagy másolás 19. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 146. oldalán található.

A csillagászati elnevezések

81./1. Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz

81./2. a A Nap körül keringő égitestek a bolygók, amelyeknek nincs önálló fényük. Ezek már  
az ókorban is ismertek voltak, és istenekről nevezték el őket. Ez alól csak a Föld elnevezése 
kivétel. A Nap körüli belső bolygók a Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Föld. A külső bolygók 
a Naptól távolodva: a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz.

 b Föld, Jupiter, Mars, Merkúr, Neptunusz, Szaturnusz, Uránusz, Vénusz

81./3. A csillagászoknak sikerült kiszámítani a Hold távolságát a Földtől. 
 Sok ember vágya egy föld körüli utazás. A Nap nem tartozik a nagyobb csillagok közé. Fel

hőtlen nyári éjszakákon szépen világít a hold. A nap sugarai felszárították a harmatot.

81./4. Andromédaköd, Orionköd, Rákköd
 Hale–Boppüstökös, Borellyüstökös, Holmesüstökös, Enckeüstökös, 
 Shoemaker–Levy 9üstökös

81./5. Tollbamondás vagy másolás 20. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 146. oldalán található.

Az intézmények neve

82./1. Egyéni megoldás. Például: Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
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82./2. Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tudományegyetem

 Magyar Nemzeti Múzeum   Nemzeti Színház

82./3. Egyéni megoldás.

83./4. Veszprémi Petőfi Színház
 Veszprém  Veszprém

83./5. Csoportonkénti megoldás. Például: Tolnai Klári mozi, Puskás Ferenc sportcsarnok

83./6. Magyar Tudományos Akadémia
 Egyesült Nemzetek Szervezete
 Művészetek Palotája

83./7. Madách Színház, Nyugati pályaudvar, Csontváry Múzeum, Liszt Ferenc Repülőtér, Apolló 
mozi, Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola

83./8. Tollbamondás vagy másolás 21. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 146. oldalán található.

A márkanevek

84./1. Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Austin, Daewo, Ferrari, Fiat, Ford, Opel, Maserati, Merce
des, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Trabant, Volkswagen

84./2. A) 5. Amodent – fogkrém, B) 3. Ariel – mosópor, C) 4. Old Spice [oldszpájsz] – arcszesz,  
D) 2. Algopyrin [algopirin] – gyógyszer, E) 6. Mokka – kávé, F) 1. Szobi – gyümölcslé

84./3. Tollbamondás vagy másolás 22. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 147. oldalán található.

A kitüntetések és díjak neve

84./1. a Szépíró Díj. A díj neve közszó, ezért nem kötőjellel írjuk, hanem minden elemét nagybe
tűvel kezdjük.

 b Balassi Bálintemlékkard
  Kossuthdíj
  Szépíró Díj

85./2. Tollbamondás vagy másolás 23. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 147. oldalán található.

A címek 

85./1. életkép vagy vers vagy lírai mű Arany János: Családi kör, újság Lájk Magazin,
 festmény Pl.: Munkácsy Mihály: Honfoglalás, dal Tankcsapda: Ülj le mellém! 
 film A szépség és a szörnyeteg, dráma Katona József: Bánk bán
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86./2. Daniel Defoe: Robinson Crusoe, Fekete István: Bogáncs, Arany János: Toldi, Molnár Ferenc: 

A Pál utcai fiúk, Csukás István: Keménykalap és krumpliorr, József Attila: Altató

86./3. Nagyfalu, nádas, Buda     Arany János: Toldi
 patakpart, zsiványtanya, Óriásország   Petőfi Sándor: János vitéz
 Keresztesfalva, Buda, Sopron, Eger   Gárdonyi Géza: Egri csillagok

86./4. Bornemissza Gergely  Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 Bence, az öreg szolga  Arany János: Toldi
 Janó, a tót    Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

86./5. A városban először megrendezett török bál interjúk készítésére ösztönözte az újságírókat.
 Török Bálint, Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 Az uhu Norbert kedvenc madara.
 Hunor, Arany János: Rege a csodaszarvasról
 Soma, miközben az iskolába menvén egy kerékpárt tol, diákcsínyen töri a fejét.
 Toldi, Arany János: Toldi
 Bobo kaján, ostoba vigyoráról kapta a gúnynevét.
 Boka János, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

86./6. Várható mondatok: Arany János Toldi című művét 6. osztályban tanultuk.
     Erkel Ferenc zenésítette meg a Himnuszt.
     Gyönyörű Munkácsy Mihály Honfoglalás című festménye.

86./7. Tollbamondás vagy másolás 24. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 147. oldalán található.

A félévi felmérés előkészítése

87./1. Az osztálytársaimmal szívesen kirándulunk. Az osztályfőnökünk megígérte, hogy idén Egerbe 
fogunk utazni. Valamennyien nagyon szeretnénk látni a várat. Gárdonyi Géza Egri csillagok 
című regényének olvasása után kíváncsiak vagyunk, hol küzdött Dobó István a katonáival.

 a szeretnénk
  küzdött

 b kiránduljunk, ígérjük meg, utazzunk, legyünk

 c Gárdonyi Géza, Dobó István
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87./2. 

88./3. olvassunk  figyeljetek
 hagyjál (hagyj)  higgye
 segítsek   fűtsetek
 fagyjon   nevess

88./4. Vasárnap mindig sokáig alszom.
 Mindenki a fogasra akasztja a kabátját.
 Szívesen elmondanék neked egy történetet.

88./6.  Balaton tó, KomáromEsztergom megye, Madách Színház, DélAlföld, Sashegy, Élet és Iro
dalom, Rex kutyám

88./7.  1. C)     Arany János: Toldi Nagyszalonta, Buda
 2. B)    Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Budapest
 3. A) ¡	 	 Gárdonyi Géza: Egri csillagok Sopron, Eger

88./8. Tollbamondás vagy másolás 25. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 147. oldalán található.

TulajdonnévKöznév FŐNÉV

fajtái
helyesírás

4. 1.

6.

8.
10.

3.
2.

13.
12. 5.

7.

9.

11.

egyedi ~ személy~

állat~

címek
tárgy~

márka~
földrajzi ~

díjak, 
kitüntetésekcsillagászati 

elnevezés intézmény~

gyűjtő ~

anyag~

cselekvést 
jelentő ~

kötőjeles

külön

egybe
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Félévi felmérés
A tanulók tudásának számonkérésekor, képességeik szintjének felmérésekor alapnak tekintem, 
hogy a felmérésben arra legyünk kiváncsiak, mit tudnak a tanulók, nem pedig arra, hogy mit nem. 
A félévi felmérés anyagát úgy állítottam össze, hogy az átismételt ismeretek, gyakoroltakot tartal
mazza. A szóanyag használatakor is ezt tartottam szem előtt. A félévi felmérés előkészítése cím alatt 
található feladat közül több a felmérésben is megtalálható, persze más szóanyaggal.

Javaslat: Bár a felmérés feladatsora között is találhatók a helyesírási képesség mérését és értéke
lését szolgáló feladatok, amelyek a tanítási órán külön kiemelt, többször ismételt feladattípusok és 
szavak közül kerültek ki, mégis azt javaslom, hogy a tollbamondást külön értékeld.

Az ország iskoláiban az értékeléshez eltérő %os határokat állapítanak meg a kollégák. A mini
mum szint megállapításakor figyelembe kellett venni a helyi körülményeket. Van, ahol az elégséges 
szint eléréséhez már 33% is elegendő, van, ahol az 50% is kevés. Ezt elsősorban a tanulók képessé
ge határozza meg, mégis országos tapasztalataim alapján igyekszem ebben is tanácsot adni neked.

A következőkben egy enyhébb és egy szigorúbb értékelésre teszek javaslatot a %os határokat 
tartalmazó táblázatban:

Értékelési kategória Enyhébb %-os határok Szigorúbb %-os határok

Jeles 91–100% 93–100%

Jó 76–90% 79–92%

Közepes 60–75% 66–78%

Elégséges 40–59% 51–65%

Elégtelen 0–39% 0–50%

A felmérés feladatainak megoldása

1.  Híresek az egri kazamaták, ahol a hős várvédők felkészültek a törökök elleni harcra. Itt 
állították fel azokat a dobokat, amelyek jelezték nekik, ha az ellenség alagutat ásott  
a várfalak alatt.

 Minden jó aláhúzás, bekarikázás 1-1 pont, összesen: 12 pont. 
2.  

Igealak Mód Idő Szám Személy
olvassatok felszólító jelen többes 2.

szerettem volna feltételes múlt egyes 1.
írni fogunk kijelentő jövő többes 1.

 Minden jó megnevezés 1-1 pont, összesen: 12 pont.

3.  másszunk   ügyeljetek
 hunyj(ál)   higgy(él) 
 alkossak   segítsetek
 fagyjon   fussunk
 Minden jó átalakítás 1-1 pont, összesen: 8

4.  Velenceitó, Kossuthdíj, GyőrMosonSopron megye, Móricz tér, Bükk hegység, Tiszahíd, Cso
konai Színház, Nők Lapja, Cili cicám, Margit híd

 Minden helyesen leírt földrajzi név 1-1 pont, összesen: 10 pont.
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5.  Mind a három módban van jövő idő.   H

 A múlt idő jele magánhangzó után tt.   I
 A főnév egyik fajtája a tulajdonnév.   I
 A feltételes mód képzői: -na, -ne, ná, né.   H
 Minden helyes döntés 1-1 pont, összesen: 4 pont.
 Megjegyzés: Nem kell indokolni az egyes döntéseket.

6.  Baloghgal, méhvel (méhhel), Wittmannnal, Mariannnal, sahhal, Kovátscsal, briddzsel
 Minden helyesen toldalékolt és leírt szó 1-1 pont, összesen: 7 pont.
 Megjegyzés: Az alternatív szóalakok – méhvel, méhhel – közül elég az egyiket leírni.

7.  a Mind a két szigetet december 25én fedezték fel.
  A helyes indoklás 1 pont.

 b A száraz és esős évszak váltogatja egymást. Az átlaghőmérséklet 27 oC,
  Az évszakok megnevezése 1 pont, a hőmérséklet 1 pont, összesen: 2 pont.

 c 134 év.
  A helyes válasz 1 pont.

 d Az indiaióceáni Karácsonyszigetek területe 67 km2rel kisebb, de 700 emberrel több em
ber él rajta, mint a csendesóceáni Karácsonyszigeteké. 

  vagy
  A csendesóceáni Karácsonyszigetek területe 67 km2rel nagyobb, de 700 emberrel keve
sebb ember él rajta, mint az indiaióceáni Karácsonyszigeteké.

  A területek és a lakosság összehasonlítása 1-1 pont, összesen 2 pont.
  Megjegyzés: Az adatok felsorolását ne fogadd el – terület 135 km2, lakosság 2500 stb. –, 
mert össze kellett hasonlítani őket!

 e 202 km2.
  A helyes válasz 1 pont.

 f Az egyik a Csendesóceánban, a másik az Indiaióceánban.
  Az óceánok megnevezése 1-1 pont, összesen 2 pont.

  Megjegyzés: Az óceánok nevét csak toldalékos formában elfogadható, mert a kérdésben 
így szerepel … melyik óceánban …

 g Várható cím: A két Karácsonyszigetek
  A helyes cím 1 pont.
  Megjegyzés: Más cím is elfogadható, ha megfelel a jó cím ismérveinek.

8.  Szívesen megtanulnák görkorcsolyázni.   Szívesen megtanulnék görkorcsolyázni.
 Az ember megválassza a barátait.    Az ember megválasztja a barátait.
 Iskolába indulás előtt mindig reggelizek.   Iskolába indulás előtt mindig reggelizem.
 Minden megfelelő aláhúzás és helyes javítás 0,5-0,5 pont, összesen: 3 pont

9.  tudjuk: összeolvadás      igazság: írásban nem jelölt teljes hasonulás
 eddzél: írásban jelölt teljes hasonulás   szegfűk: zöngésség szerinti részleges hasonulás
 Minden helyes megnevezése 1-1 pont, összesen 4 pont.
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A felmérés értékelése

Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: Értékelési kategória

64–70 65–70 jeles, 5

53–63 55–64 jó, 4

42–52 46–54 közepes, 3

28–41 36–45 elégséges, 2

  0–27   0–35 elégtelen, 1

Tollbamondásra javasolt szöveg

Hogyan tisztítsuk a ruhaneműt?

Először válogassuk szét a színes és fehér holmikat! Mindkét fajta ruhaneműhöz a megfelelő mo
sóport használjuk! Olvassuk el figyelmesen, és kövessük pontosan a mosószerek használati uta-
sítását! Van néhány olyan kényes ruhadarab, amelyet csak kéz közt szabad mosni. Ezeket csak 
szivaccsal dörzsöljük! Csavarás helyett nyomkodjuk ki belőlük a vizet! Lehetőleg vállfán szá-
rítsuk őket!

Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe. Akár pontozni is 
lehet: minden helyesen leírt kiemelt szó 22 pontot ér. Az aláhúzott igekötős igéknél az ige hibát
lan írása 1 pont, az igekötő különírása 1 pont. Az elérhető maximális pontszám 40 pont. Így nem 
okoz gondot a mondatközi írásjelek helytelen használatából adódó helyesírási hiba, hiszen nem 
számít be az értékelésbe. Ugyanakkor annak a tanulónak, akinek az a hibája, hogy a mondatkezdő 
nagybetű helyett a kisbetűt használt, nem javaslok ötöst, akkor sem, ha a kiemelt szavak írásában 
csak 12 hibát vétett. Ennél a szövegnél hat mondatnál a mondatvégi írásjel felkiáltó jel. Attól a ta
nulótól, aki helyette pontot használ, attól mondatonként 11 pontot le kell vonni.

A tollbamondás értékelése

Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: Értékelési kategória

36–40 37–40 jeles, 5

30–35 32–36 jó, 4

24–29 26–31 közepes, 3

16–23 20–23 elégséges, 2

  0–15   0–19 elégtelen, 1
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A melléknév

89./1. a A vaddisznó a sűrű, bozótos erdőket kedveli. Igazán ott érzi jól magát, ahol kedvére 
dagonyázhat, azaz hempereghet a sárban, iszapban. 

   Zömök testét erős, durva szőrzet borítja, mely alatt meleg gyapjúszőrzet fejlődött ki. 
Bőre vastag, alatta zsírréteg van. Mocsaras talajon is biztonságosan mozog, mivel mind  
a négy ujja éri a talajt.

 b – Sűrű, bozótos.
 – Erős, durva.
 – Biztonságosan.

 c és d bozótos bozót, mocsaras mocsár, biztonságosan biztonság 

89./2. aranyos, barátságos stb. 
 sós, ecetes, húsos stb. 
 szagtalan, íztelen, kedvetlen stb.
 falusi, orosházi, megyei stb. 
 alsó, felső, oldalsó stb. 

90./3. a A gyulai vár a 15. században, gótikus stílusban épült egy mocsaras, lápos területen, amely 
a FehérKörös ártere volt. Ha ebben a gyönyörű alföldi városban jársz, látogasd meg 
KözépEurópa egyetlen ép, sík vidéki téglavárát! Ha a kedved úgy tartja, beöltözhetsz 
elegáns várúrnak vagy várúrnőnek, középkori lovagnak, de akár udvari bolondnak is.

 b gyulai, gótikus, mocsaras, lápos, alföldi, egyetlen, ép, sík vidéki, középkori, udvari

 c Gyula, Alföld

90./4. a szabadsághegyi   Balatonfelvidéki

 b aranypataki    Csepelszigeti
 velenceitói v. tavi  Jánosdűlői

91./5. a A budapesti emberek hozzászoktak a tömeghez. Az Árpád hídi forgalmi dugókról sok
szor tudósítanak a rádióállomások is. A múltkor alig sikerült eljutnunk az egyik mar
gitszigeti rendezvényre. Önmagukban a Margitszigeti természeti jelenségek is minden 
látogatót lenyűgöznek. 

 b budapesti – Budapest
  Árpád hídi – Árpád híd
  margitszigeti – Margitsziget
  Margitszigeti – Margitsziget

 c Margitsziget A szigetet.  Margitsziget A városrészt.
  Megjegyzés: Városrészként Margitsziget többelemű egybeírt földrajzi név, természet
földrajzi névként Margit-sziget többelemű kötőjeles földrajzi név.
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91./6. Közös megfigyelés.

 Megjegyzés: A 176. a) szabálypont lényege: az -i képzős alakban mindkét tagot kisbe-
tűvel kezdjük, és a kötőjelet megtartjuk, ha egy földrajzi név utótagja (egyelemű vagy 
egybeírt többelemű) tulajdonnév, előtagja pedig (egyelemű vagy egybeírt többelemű) 
közszó vagy tulajdonnév. Például: a) Közszói előtaggal Holt-Tisza → holt-tiszai, Délke-
let-Magyarország → délkelet-magyarországi b) Tulajdonnévi előtaggal Kál-Kápolna (vasú
tállomás) → kálkápolnai, Győr-Moson-Sopron (megye) → győr-moson-soproni

91./7. Petőfi hídi, dunántúlidombsági, balatoni, velenceitavi, győrmosonsoproni, hajdúbiha
ri, BorsodAbaújZemplén megyei, T(t)amási, hajdúszoboszlói, Széchenyi téri, nyugatma
gyarországi, Árpád hídi, szentendreiszigeti, mosonmagyaróvári, Széchenyihegyi, Bakony 
hegységi, Hódmezővásárhely városkörnyéki

 Megjegyzés: A Tamási szó esetében a kis és nagybetűs szóalak is elfogadható, mivel az 
ire végződő településnevek i képzős alakjának a végére is csak egy it írunk, tamási.

91./8. romániai, mátrai, zalaidombsági, kisalföldi, JászNagykunSzolnok megyei, Fertő tói, Mar
git hídi, zemplénihegységi, nyíregyházi, Békés megyei, sebeskörösi

91./9. Tollbamondás vagy másolás 26. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 147. oldalán található.

92./10. gyorsan   ügyesen
 figyelmesen  frissen
 udvariasan  türelmesen
 helyesen  bájosan

92./11. A férfi minden fillérért keservesen megdolgozott. 
 A kislány boldogan szaladt az édesanyja felé. 
 Szilvia szépen rendbe rakta a könyveit a polcon. 
 A róka óvatos közeledett a zsákmánya felé. 
 Máté rendszeresen látogatja az iskolai könyvtárat. 

92./13. 

 a ígéretes tehetség

 b melléknév + főnév

 c ígéretes = szótő + képző + kötőhangzó + képző
  tehetség = szótő + képző

 d Például: Az osztályunkba sok ígéretes tehetség jár.
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92./13. okos: eszes, jófejű, éles elméjű, bölcs, nagy koponya

 buta: esztelen, ostoba, együgyű, nehéz felfogású, tyúkeszű

A melléknév fokozása

93./1. a A tavasz, a nyár szép.  Alapfok   Jele: Ø
  Az ősz szebb.   Középfok   Jele: -bb
  A tél a legszebb.   Felsőfok   Jele: leg + bb

 b legeslegszebb

93./2. 

 gyors gyorsabb leggyorsabb  legesleggyorsabb

93./3. komoly, jóságos, súlyos, mély, bájos, dölyfös, lyukas, jó 

 a jóságosabb, bájosabb, jobb

 b legkomolyabb, legsúlyosabb, legmélyebb, legdölyfösebb, leglyukasabb
  Megjegyzés: Tapasztalom, hogy sok gyerek nem ismeri a dölyfös szó jelentését. Olyan 
személyre mondjuk, aki dacos kevélységből felfuvalkodik, gőgösködik. Aki kevély, az el
bizakodottan önhit, magát alaptalanul és túlzottan nagyra tartja, másokat pedig bántó 
módon lenéz.

94./4. 
Alapfok Középfok Felsőfok Túlzófok

könnyű könnyebb legkönnyebb legeslegkönnyebb
jó jobb legjobb legeslegjobb
szép szebb legszebb legeslegszebb
bő bővebb legbővebb legeslegbővebb

94./5. sűrűbb   legújabb
 szomorúbb  lassabb
 legügyetlenebb  legszélesebb
 helyesebb  legkisebb

94./6. Részmegoldások: 1. fokozás, 2. irigy, 3. lassú, 4. helyes, 5. jobb, 6. bal
 Megfejtés: kisebb

94./7. legalsó   legeslegalsó   legfelső   legeslegfelső 
 legszélső  legeslegszélső   legbelső   legeslegbelső
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94./8. legédesebb, legújabb, legerősebb

94./9. Tollbamondás vagy másolás 24. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 147. oldalán található.

A számnév

95./1. Részmegoldások: 1. sok, 2. ezeregy, 3. három, 4. egymillió, 5. tizenkettő, 6. hét, 7. hatvan
 Megfejtés: számnév

 a 1001, 3, 1 000 000, 12, 7, 60

 b Például: Sok könyvem van otthon.

95./2. a       Valaha sok túzok élt az Alföldön. A 21. században már jóval kevesebb a számuk, mint 
régen. 1974 óta fokozottan védett faj. Eszmei értéke egymillió forint.

A hatalmas madár szárnyfesztávolsága a 2,6 métert is elérheti. A kakas tömege 20 kg 
is lehet. A túzok ritkán repül. 

A kb. 5 kgos tojó 2028 napos költési idő után általában három fiókát nevel másfél 
hónapig.

 b 47 éve. (2021ben)
 1 000 000 Ft
 4szerese.
 34 hétig.
 6 hétig.

96./3. A sok számnév nem pontosan fejezi ki valakinek vagy valaminek a számát, mennyiségét.
 A 20 számnév pontosan fejezi ki valakinek vagy valaminek a számát, mennyiségét.

96./4. 
Határozott számnév

Tőszámnév Sorszámnév Törtszámnév
Mindig egész szám. Valaki vagy valami hányadik  

a sorban. Képzője a -dik.
Az egész szám törtrészét jelöli. 
Képzője a -d.

ezernyolc 1008 8. nyolcadik   2_ két tized
10

96./5. 
Az Aggteleki és Szlovákkarszt alatt jelenleg 712 barlangot ismerünk, amelyekből egy 

harmad nyílik hazánk területén. Legjelentősebb közülük a 25 km hosszú Baradla–Dominica
rendszer. A hazánk területére eső Baradla egy 7 km hosszú főágból és ebbe csatlakozó sok 
mellékágból áll. A folyosók átlagos szélessége 10,5 m, magassága 78 m. Itt található a 
legnagyobb barlangi csarnok, a 60 m magas Óriások terme, valamint hazánk legnagyobb 
cseppköve, a 19 m magas Csillagvizsgáló. A barlang hőmérséklete állandóan 10 ºC.

A barlangrendszer 1995ben felkerült a világörökséglistára.
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 a huszonöt, hét, tíz és fél (tíz egész öt tized), hétnyolc, hatvan, tizenkilenc, tizenegy

 b 
Határozott számnév Határozatlan 

számnévTőszámnév Sorszámnév Törtszámnév
712, 25, 7, első 10,5 sok
60, 19, 11, 1995 századik egy harmad 7-8

  Megjegyzés: A szövegben nem található sorszámnév, ezért arra a tanulóknak önállóan 
kell példát írniuk.

A 7-8 határozatlan számnév, mert nem jelöli meg pontosan a barlangi folyosók magasságát.

97./6. A szavak, szószerkezetek ugyanazokból a hangokból (betűkből) épülnek fel, de másmás  
a tagolásuk és a jelentésük.

 a és b hatalmasok  főnév
 hat alma sok számnév + főnév + számnév
 hatalmas ok melléknév + főnév
 hatalma sok főnév + számnév

   Javaslat: A feladat megoldása előtt megegyezhetsz a tanulókkal, hogy a szófajo
kat rövidítve írják le.

97./7. Nem enged a negyvennyolcból. 
 Rájött az öt perc. 
 Az egyik tizenkilenc, a másik híján húsz..
 Végeztem, hatszáz.

 A Nem enged a negyvennyolcból szólás eredete
 Az 1867es kiegyezés előtti időkben olyan értelemben használták a szólást, hogy vala
melyik függetlenségi párti politikus nem volt hajlandó eltérni az úgynevezett negyveny
nyolcas programtól, azaz attól, hogy Ausztria és Magyarország viszonyát az 1848ban ho
zott törvények visszaállítása alapján rendezzék. Ez azt jelentette, hogy akik mindenképpen 
kitartottak a „negyvennyolc” mellett, azok követelték a felelős magyar kormány kineve
zését, az alkotmány helyreállítását, és az 1848as törvényekben kifejezett módon akarták 
megvalósítani a magyar függetlenséget. 1884ben, miután a Függetlenségi Párt a nevébe 
is felvette a „negyvennyolcas” jelzőt, a szólás értelme megváltozott abban, hogy valaki ki
tart a függetlenségi és negyvennyolcas párt mellett. 
 Az 1860as és az 1870es évek környékén már kialakult a kifejezés mai, teljesen átvitt 
szólásszerű jelentése. Manapság már kevésbé használjuk politikai vonatkozásban, inkább 
akkor szoktuk mondani, amikor ragaszkodunk a saját igazunkhoz, nem tágítunk az elhatá
rozásunktól.

forrás: 
https://honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/tiz-mondas-amelynek-koze-van-a-katonasaghoz.html

97./8. A rest kétszer fárad. Több nap, mint kolbász. Sok lúd disznót győz. Száz szónak is egy a vége.  
Egy helyett kettőt lát. Ha kettő veszekszik, a harmadik nyer. Három a magyar igazság. Két
szer ad, aki gyorsan ad. Többet ésszel, mint erővel.

https://honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/tiz-mondas-amelynek-koze-van-a-katonasaghoz.html
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 a Határozott tőszámnevek: kétszer, száz, egy, egy, kettőt, kettő, három, kétszer

  Határozott sorszámnevek: harmadik
  Határozatlan számnevek: több, sok

  Megjegyzés: Előre megbeszélheted a gyerekekkel, hogy az ismétlődő számneveket 
egyszer is elég leírniuk. 

 b kétszer, kettőt, harmadik, többet

  A feladatban szereplő szólások és közmondások jelentése:
   A rest kétszer fárad = annak, aki lustaságból nem végez el valamit, gyakran sokkal 

több munkával kell az elmulasztottakat pótolnia. 
   Több nap, mint kolbász = légy takarékos, beosztó, gondolj a jövőre is, ne csak a mának élj!
   Sok lúd disznót győz = a gyengébbek is legyőzhetik az erősebbet, ha sokan vannak. 
   Száz szónak is egy a vége = a) nem is érdemes többet beszélni róla (, hiszen úgyis 

meg kell tenni); b) elég az hozzá, hogy… 
   Egy helyett kettőt lát = túl sokat ivott valaki. 

   Ha kettő veszekszik, a harmadik nyer = két fél viszályából egy harmadiknak szokott 
haszna lenni.

   Három a magyar igazság = úgy teljes valami, ha eléri a hármat, vagy ha háromszor 
teszik (, de erre még ráadást is lehet adni.) 

   Kétszer ad, aki gyorsan ad = a gyors segítség értékes igazán.  
   Többet ésszel, mint erővel = többre megy az ember megfontolással vagy alkalomad

tán ravaszsággal, mint puszta erőszakkal.

97./9. Sok szurkolók látogattak ki a meccsre. Sok szurkoló látogatott ki a meccsre.
 Több játékosok káprázatosan fociztak. Több játékos káprázatosan focizott.
 Kevés focistát kellett jobb játékra sarkallni. Kevés focistákat kellett jobb játékra sarkallni.

 Javaslat: A feladat ellenőrzésekor erősítsétek meg a tanulókkal, hogy a határozatlan szám
nevek után csak egyes számú főnevet használhatunk. 

98./1. Betűírás A folyamatos (főleg irodalmi) szövegekben betűvel írjuk a rövid szóval kimondha
tó számokat.

 Számjegyírás A hosszabb szóval kimondható számokat, vagy ha a számhoz mértékegység 
tartozik.

98./2. Kétezerig minden szám nevét egybeírjuk: munkatankönyvi példák.
 Kétezer fölött csak az ezreseket és milliósokat írjuk egybe: munkatankönyvi példák.

 Kétezer fölött az összetett számokat a hármas tagolás szerint úgy írjuk, hogy a számcsoportok 
közé kötőjelet teszünk: munkatankönyvi példák.

98./3. ötszázezer   harmincnyolc
 hárommillióhetven  huszonháromezeröt
 ezerháromszázhat  kilencezernyolcszáznégy
 kétezerötszázhúsz  hatvanezerkétszáz

98./4. Az eheti nyertes számok a lottón: 2, 27, 60, 81, 90. Telitalálatot ketten értek el. Nyeremé
nyük egyenként 257 650 010 Ft

98./5. tizenkettőt: 12t, huszonegyre: 21re, százra: 100ra, 
 ezerig: 1000ig, egymillióért: 1 000 000ért, egyszer: 1szer, ötször: 5ször
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99./6. Tollbamondás vagy másolás 28. 
 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 147. oldalán található

99./7. A budapesti Napsugár Általános Iskolában tanulok. Idén 6.-ba járok. A termünk a 2.-on van. 
A középső padsor 3. padjában ülök. A tornasorban az 5. vagyok. A futóversenyen 2.-ként 
értem a célba. Jobban örültem volna az 1. helynek. Többet fogok edzeni.

99./8. első – 1., tizenkettedik – 12., hatodikban – 6., elsőbe – 1.be

99./9. • Az évszámot mindig arab számmal írjuk, és utána pontot teszünk: 2021.
 • A hónap nevét teljesen kiírjuk betűvel: január, vagy rövidítjük: jan.,
vagy arab számmal: 01., vagy római számmal: I.

 • A napokat arab számmal írjuk, utána pontot teszünk: 17.

99./10. Például: 2021. március 16., 2021. márc. 16., 2021. 03. 16., 2021. III. 16

99./11. 2013i, 20án, 20i, 1., 1je; 1én, 1jén; 1ig, 1jéig, 1i, 1ji, 1jei

100.
 
/ 12. A barátom Budapesten a húsz kerületben lakik. Pontos lakcíme: 1206 Budapest, Bartók 

utca 20 8 emelet 4 lakás. A nyolc emeletre csak lifttel jó felmenni. Gyakran kell felgyalogol
nia, mert a hat emeleten mindig elakad a lift.

 Megjegyzés: Hívd fel a tanulók figyelmét az arab vagy római számmal történő írásra.  
A kerületek sorszámát például római számmal írjuk, de az emeletekét is lehet azzal írni.

 a A barátom Budapesten a XX. kerületben lakik. Pontos lakcíme: 1206 Budapest, Bartók 
utca 20. 8. emelet 4. lakás. A 8. emeletre csak lifttel jó felmenni. Gyakran kell felgyalogol
nia, mert a VI. emeleten mindig elakad a lift.

 b Az eredeti mondatokban a sorszámnevek helyett tőszámnevet használt az alkotója.

100.
 
/ 13. 3 óra 45 perc, 3:45, 3.45, háromnegyed négy

 3 óra 25 perc, 3:25, 3.25, negyed négy múlt 10 perccel, 5 perc múlva fél 4
 4 óra 30 perc, 4:30, 4.30, fél 5 

100.
 
/ 14. 3,26,  5 , 4  3 , 26,8,  2 , 2,8

       6        4               7

100.
 
/ 15. öt kilenced, a torta ötkilenced része, három negyed, háromnegyed óra múlva, öt hatod, 

öthatod részéig

100.
 
/ 16. a Tibi a torta kéthuszad (egytized) részét, anya egyhuszad részét, apa kéthuszad (egytized) 

részét, a bátyja háromhuszad részét, a húga egyhuszad részét, a nővére egyhuszad részét.

 b A torta tízhuszad (öttized) része (a fele) maradt meg.

101.
 
/ 17. k e v e s | e | b b | e | t  ö t | ö | d i k    h a t | o | d

     1    x    3    x   4    1   x     2        1   x   2

 s z á z | a | d i k | r a   n y o l c | a | d | o | t
     1     x     2     4         1|     x  2   x   4
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101.

 
/ 18. Zoé   Zsófi     Gergő   Ricsi

 két tizenhatod  négy tizenhatod   egy tizenhatod nyolc tizenhatod
 egy nyolcad  két nyolcad       négy nyolcad
     egy negyed       két negyed, egy ketted

A névmás

102.
 
/ 1. A kiemelt szavak (némások) és az azoknak megfelelő szavak összehasonlítása. A kiemelt 

szavak (névmások) használatával elkerülhető a szövegben a felesleges szóismétlés.

102.
 
/ 2. A névmások mindig valamilyen szófajú szót helyettesítenek, ezért nincs önálló jelentésük.

A személyes névmás

103.
 
/ 1. a és b

 A 6. osztályosok klubdélutánra készültek. Pirike, a diákönkormányzat vezetője így szólt Józsihoz:
 – Én megszervezem a programokat. Te állítsd össze a műsort!
 Emesére mutatva így folytatta.
 – Ő is szívesen segít neked.
 A fiúk csatlakoztak a lányokhoz. Az egyikőjük a következőt javasolta:

 – Mi berendezzük és feldíszítjük a termet. Ti készítsétek el a szendvicseket! Hívjuk meg  
az ásokat is! Ők is készüljenek valamilyen műsorszámmal!

 Megjegyzés: én = Pirike, te = Józsi, ő = Emese, mi = fiúk, ti = lányok, ők = ások.

 c    Laci      Piri  Emese 

 A fiúk.

 d én – E/1.  te – E/2.  ő – E/3.
  mi – T/1.  ti – T/2.  ők – T/3. 

103.
 
/ 2. Tollbamondás vagy másolás 29. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 147. oldalán található.

104.
 
/ 3. a – Úgy szeretném, ha te is eljönnél az edzésre!

  – Én szívesen elmennék, de az anyukám nem engedi. Ő annyira aggódik értem. Fél, 
hogy megsérülök.

 b – Én nem tudom a feladványra a választ, de talán kérdezzük meg Mátét!
  – Én már megkérdeztem. Ő sem tudta, mi lehet a megfejtés.
  – Na, mi sem leszünk a nyertesek között.

 c – Mi úgy gondoljuk, hogy legyen többfordulós a verseny. Mondjátok el ti is a vélemé
nyeteket!



6363

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
  – És a többiek mit szólnak hozzá?
  – Ugyan, mi hiába kérdezzük!

104.
 
/ 4. a        Lili  Beáta  Sebő

 b E/1. rólam, velem, engem  T/1. hozzánk, velünk, ránk
  E/2. rólad, téged   T/2. nektek, hozzátok
  E/3. hozzá    T/3.

104.
 
/ 5. 

én te ő mi ti ők
Kit? engem téged őt minket titeket őket
Kivel? velem veled vele velünk veletek velük
Kiről? tőlem tőled tőle tőlünk tőletek tőlük

105.
 
/ 6. – Engem ebben az osztályban senki sem kedvel. Velem senki sem törődik, pedig nekem is  

olyan jól esne velük beszélgetni a szünetekben. Elég baj az nekem, hogy el kellett jönnöm a ré  
gi iskolámból, mert ide költöztünk. Ott bezzeg nagyon rendesek voltak velem. A múltkor 
meg, ami kor szóltam az ügyeletes tanár bácsinak, hogy Szabó előre ment a büfénél a sor
ban, utána még neki állt feljebb. Hát tessék megmondani tanárnő, most mit csináljak, hogy  
befogadjanak!

 a Személyes névmásokkal. 

 b Feladó: Egy új tanuló az osztályban. Címzett: A diák tanárnője. 

 c Várható válasz: Panaszkodott, amikor arról beszélt, hogy nem fogadják be az osztály 
közösségébe. Árulkodott, amikor Szabót beárulta az ügyeletes tanárnak.

 d Egyéni megoldás.

105.
 
/ 7. a és b Rakd össze a könyveidet, és tedd a táskádba őket! 

 Nem láttad valahol a cicámat? Már órák óta őt keresem.
 Elkértem a barátomtól a DVDjét, és meghallgattam, mi van rajta.
 Feltétlenül nézd meg a filmet, sok érdekes dolog van benne!
 A kedvenc állatom az elefánt, sok könyvet olvastam róla. 

 c A személyes névmások nemcsak személyekre utalhatnak a szövegben, hanem élőlényekre 
és tárgyakra is.
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A birtokos névmás

106.
 
/ 1. A táblázat közös megfigyelése és értelmezése, különös tekintettel a birtokos számára és 

személyére, valamint a birtok számára.

107.
 
/ 2. a A szavak kiemelt toldalékai a birtokos személyjelek, amelyek megjelölik a birtokos szá-

mát és személyét, valamint a birtok számát.
  A birtoktöbbesítő jel: -i.

 b E/3. személyű birtokos, egy birtok: macskája
  T/3. személyű birtokos, több birtok: macskáik
  T/1. személyű birtokos, több birtok: macskáink
  E/1. személyű birtokos, egy birtok: macskám

107.
 
/ 3. a tieid, az enyém

 a miénk, a tietek
 Megjegyzés: A birtokos névmás egyes szám 2. személyében, valamint a többes szám 1. és 
2. személyében két alakot is használunk. Mind a kettő teljesen elfogadott, bár a szakiroda
lom inkább a tied, mienk, tietek, tieid, mieink, tieitek alakot ajánlja.

107.
 
/ 4. a Laura, mert ő a köznyelvi normáknak megfelelően használja a birtokos névmásokat.

 b Ez a toll az enyém, nem a tied.

107.
 
/ 5. Tollbamondás vagy másolás 30. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 147. oldalán található.

A visszaható és a kölcsönös névmás

108.
 
/1. Dóri magát nézi. Kata és Dóri egymást nézi.

108.
 
/2. 

109.
 
/3. a magadnak, magadon, magad

 b Az elbizakodottság megszégyenüléshez vezet. 3. Ne tegyünk másokkal olyat, amit nem 
szeretnénk, ha velünk tennének. 1. Csak az boldogul, csak az ér el eredményt, aki maga 
is mindent megtesz a siker, a cél érdekében. 2. 

109.
 
/4. Elváltak egymástól, mint ágtól a levél.

 Iluska és Jancsi     Petőfi Sándor: János vitéz

A

A B

  kölcsönös névmás                  

  
     visszaható névmás
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 Jő az anyafarkas szörnyű ordítással,
 Rohan a fiúnak, birkóznak egymással.
 Toldi Miklós és az anyafarkas   Arany János: Toldi

 Egymás között szoros egyességet tettek.
 Kőmíves Kelemen és a kőművesek Ismeretlen: Kőműves Kelemenné

109.
 
/5. Tollbamondás vagy másolás 31. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 147. oldalán található.

A kérdő és mutató névmás

110.
 
/1. Mikor (Melyik évben) született Arany János? 

 Kinek a barátságát nyerte el a Toldival? 
 Mi volt a nagyfalui hősről szóló mű címe? 
 Hányadik században élt Toldi Miklós?
 Minek a főtitkára volt Arany János?

110.
 
/2. Dániel  Ki?   főnév

 hetedik  Hányadik?  számnév 
 kevesebb Mennyi?  számnév 
 szorgos  Milyen?  melléknév 
 hatalmas Mekkora?  melléknév

110.
 
/3.

Kérdő névmások
Főnév ki? kicsoda? micsoda? mi?
Melléknév melyik? milyen? mekkora? miféle?
Számnév: tő, határozatlan számnév
                    sorszámnév
                    törtszámnév

hány? mennyi?
hányadik?
hány? mennyi?

111.
 
/4. a Testvérek, akiknek van egy húguk.

 b A névmásokkal csak utalnak a játékokra, amiket látnak.

 c Dologra mutat rá: ezt, az, ehhez, azt
 Tulajdonságra mutat rá: ilyet, olyan Mennyiségre mutat rá: ennyi

111.
 
/5. ezt, ebben ezzel (evvel) ettől, ettől, ehhez

 azt, abban, azzal (avval), attól, attól, ahhoz

112.
 
/6. Ezt – tábor, azt – moraja

112.
 
/7. a A   Annyian vannak, mint égen a csillag.    számnév

  B   Az nevet igazán, aki utoljára nevet.     főnév
  C   Ritka az olyan madár, melynek kedves a kalitka.  melléknév
  D   Annyi gyereke van, mint a rosta lika.     számnév
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 b D  Sok gyermeke van.     A  Rengetegen vannak.
  C  Mindenki szereti a szabadságot.   B  Azé az igazi öröm, akié a végső győzelem.
  Megjegyzés: Az annyian szó határozószerűen használatos mutató névmás.

112.
 
/8. 

Milyen szófajt 
helyettesítenek?

Közelre mutatnak Távolra mutatnak

Főnéviek ugyanez, ez, az, ugyanaz,
Melléknéviek ilyen, ekkora, ugyanilyen, efféle, akkora, afféle, olyan, ugyanolyan,
Számnéviek ennyi, ugyanennyi, ugyanannyi, annyi

112.
 
/9. Aláhúzandók: Ez (2. sor), olyan (3. sor), azt (5. sor)

112.
 
/10. Tollbamondás vagy másolás 32. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 148. oldalán található.

A határozatlan és általános névmás

113.
 
/1. a

 b A határozatlan és általános névmások közös vonása, hogy szerkezetüket tekintve álta
lában összetett szavak. Mindkét névmásfajta főnevet, melléknevet és számnevet egyaránt 
helyettesít.

114.
 
/2. magáért: visszaható névmás, főnevet helyettesít

 akárki: általános névmás, főnevet helyettesít
 ki: kérdő névmás, főnevet helyettesít 
 mindenki: általános névmás, főnevet helyettesít
 senki: általános névmás, főnevet helyettesít
 Megjegyzés: A tanulók a névmás fajtájának megnevezésére használhatnak rövidítéseket, 

például: általános nm., fnet h. 

114.
 
/3. Senki. (Valaki.)  Semmilyent. (Valamilyent.) 

 Valaki.    Semennyi. (Valamennyi.)
 Ennyit.   Semmilyen. (Bármilyen. Valamilyen.)

Határozatlan dolgot, tulaj don
ságot, mennyi séget jelöl.

Minden dologra, tulajdonságra és mennyi
ségre vonatkozó, összefoglaló értelmű szó.

              A csoport           B csoport

                   valaki                                                                              mindenkit 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

       Ezek a szavak határozatlan névmások.           Ezek a szavak általános névmások.

valahányszor minden

valamelyik bármikor

valamilyen bárkit
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115.

 
/4. valamilyen, akármekkora, bármennyi, semmilyen, némelyik, semennyi,

 semelyik, valamelyik, bármilyen, semekkora, mindnyájan, bármelyik

 a Határozatlan névmás: valamilyen, némelyik, valamelyik
  Általános névmás: akármekkora, bármennyi, semmilyen, semennyi, semelyik, bármi
lyen, semekkora, mindnyájan, bármelyik

115.
 
/5. a A szövegben szereplő határozatlan és általános névmások után egyes számot kell hasz

nálni a főnevek, így az igék esetében is. 

 b Az osztályból minden gyerek elment a színházba. Néhány tanuló az előadás után autog
ramot kért a művészektől. Bármennyi időt szívesen vártak, hogy a hírességek közelébe 
férkőzhessenek. Hirtelen feltűnt az egyik híres színész. Minden rajongó hozzá sietett.

115.
 
/6. semmiféle ↔ bármiféle, bármi ↔ semmi, bárminemű ↔ semminemű, 

 semekkora ↔ bármekkora, semennyi ↔ bármennyi, semelyik ↔ bármelyik, 
 bármilyen ↔ semmilyen, bárki ↔ senki

115.
 
/7. Tollbamondás vagy másolás 33. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 148. oldalán található.

Összefoglalás

116.
 
/1. A névszókról szerzett ismeretek közös rendszerezése.

 Javaslat: A rendszerezést játékosan is lehet végezni. A játékokat lehet egymás után is ját
szani. Kevés időt vesz igénybe.
 Ki vagyok én? játékszabály: Kiválasztunk egy szófajt. A tanulóknak azzal kapcsolatos E/1. 
személyű állításokat kell megfogalmazniuk. A többieknek ki kell találniuk a szófajt, illetve 
alfaját. Aki kitalálta beszínezheti azt a felhőt a gondolattérképen.
 Kérdezz! Felelek játékszabály: A játékmester kérdést tesz fel valamelyik szófaj fajtájára. 
Aki tudja a helyes választ, beszínezheti azt a felhőt a gondolattérképen.

116.
 
/2. határozott tőszámnév: ötvenmillió      személyes névmás E/3. személy: ő

 többelemű földrajzi név: Niagara-vízesés
 földrajzi névből képzett melléknév: New York-i  határozatlan névmás: néhány
 intézménynév: Amerikai Mágusok Társasága

117.
 
/3. két: határozott tőszámnév

 méretű: melléknév, főnévből képzett
 egymásnak: kölcsönös névmás, ragos
 maguk: visszaható névmás, T/3. személyű 

117.
 
/4. zajos, lyukas, jó, ünnepélyes, ifjú, helyes, mély, új

 Középfokú melléknevek: lyukasabb, ünnepélyesebb, helyesebb, mélyebb
 Felsőfokú melléknevek: legzajosabb, legjobb, legifjabb, legújabb

117.
 
/5. sasorrú, jószívű, nagyszájú, kacsacsőrű, bőkezű

117.
 
/6. 1456 ezeregyszázötvenhat  8604 nyolcezerhatszáznégy

     2/3 két harmad       28. huszonnyolcadik
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117.

 
/7. 10.re, 3008, 2t, 1jéig (1éig), 4gyel, 7.kel, 6tól, 5/8, 5.en 

117.
 
/8. Annyi esze sincs, mint a tyúknak. 

 A kakas is úr a maga szemétdombján. 
 Annyit ér, mint kilenc gémnek egy keszeg. 
 Mindenki a maga háza előtt söpörjön! 
 Akinek nem inge, ne vegye magára.
 Ahány ház, annyi szokás.

 Megjegyzés: A 3. szólás jelentése: ennyi embernek nagyon kevés ez az étel, még arra sem 
elég, hogy elverjék az éhüket. 

118.
 
/9. A névszókhoz járuló jelek összefoglaló táblázatának tanulmányozása. 

 Megjegyzés: Otthoni feladatnak is adhatod. 

118.
 
/10. szt + j = egyiké, szt + kh + j + kh + r = kevesebbet, szt + j + j = barátaim,

 szt + kh + k + kh + k + kh + j + r = hetedikesekről,
 szt + kh + j + r = testvéreddel, szt + kh + k + kh + j + r = színesebben

118.
 
/11. Kutyát a helyiségbe behozni tilos! Kutyát a helységbe behozni tilos!

 Foglaljátok el a helyeiteket! Foglaljátok el a helyeteket!
 A helyes megfejtők könyvjutalmat kapnak. A helyes megfejtést beküldők könyvjutalmat kapnak.
 Számos feladatot megoldottam. Számos feladatokat megoldottam.
 A lakásunk a harmadik emeleten van. A lakásunk a három emeleten van.

118.
 
/12. Mariann  Adrián     Adrienn   I. helyezett

 méhvel   méhhel     mévvel   Mariann
 Anetttől  Anettől     Anetttől   II. helyezett
 ügyesseb  ügyesebb   ügyessebb   Adrián
 2021. 01. 01jén  2021. 01. 01én   2021. 01. 01.én  III. helyezett
 semilyen  semmilyen   semmilyen   Adrienn
 északdunántúli  északDunántúli   ÉszakDunántúli
 Balaton tó  Balaton tó   Balatontó
 kevesebb  keveseb     kevesebb
 színű   szinű     színü

118.
 
/13. Tollbamondás vagy másolás 34.

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 148. oldalán található.
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A névszókról tanultak felmérése
A tanulók tudásának számonkérésekor, képességeik szintjének felmérésekor alapnak tekintem, 
hogy a felmérésben arra legyünk kiváncsiak, mit tudnak a tanulók, nem pedig arra, hogy mit nem. 
A névszókról tanultak felmérésének anyagát úgy állítottam össze, hogy az átismételt ismeretek, 
gyakoroltakot tartalmazza. A szóanyag használatakor is ezt tartottam szem előtt. Az Összefoglalás 
cím alatt található feladat közül több a felmérésben is megtalálható, persze más szóanyaggal.

Javaslat: Bár a felmérés feladatsora között is találhatók a helyesírási képesség mérését és értéke
lését szolgáló feladatok, amelyek a tanítási órán külön kiemelt, többször ismételt feladattípusok és 
szavak közül kerültek ki, mégis azt javaslom, hogy a tollbamondást külön értékeld.

Az ország iskoláiban az értékeléshez eltérő %os határokat állapítanak meg a kollégák. A mini
mum szint megállapításakor figyelembe kellett venni a helyi körülményeket. Van, ahol az elégséges 
szint eléréséhez már 33% is elegendő, van, ahol az 50% is kevés. Ezt elsősorban a tanulók képessé
ge határozza meg, mégis országos tapasztalataim alapján igyekszem ebben is tanácsot adni neked.

A következőkben egy enyhébb és egy szigorúbb értékelésre teszek javaslatot a %os határokat 
tartalmazó táblázatban:

Értékelési kategória Enyhébb %-os határok Szigorúbb %-os határok
Jeles 91–100% 93–100%

Jó 76–90% 79–92%
Közepes 60–75% 66–78%

Elégséges 40–59% 51–65%
Elégtelen 0–39% 0–50%

A felmérés feladatainak megoldása

1.  zerge: főnév, köznév
 utolérhetetlen: melléknév 
 Kárpátokban: főnév, tulajdonnév, földrajzi név
 2500: számnév, határozott, tőszámnév
 valakitől: határozatlan névmás
 londoni: melléknév
 Minden helyes szófajmegnevezési elem 1-1 pont, összesen: 12

 Megjegyzés: Plusz 11 pontot adhatsz annak a tanulónak, aki az utolérhetetlen és a londoni 
melléknévhez azt is odaírja, hogy képzett. 

2.  1én  1jén   1sején
 Kossuthhal  Kossuththal   Kossuthtal
 délalföldi  délAlföldi   Délalföldi
 legkissebb  legkiseb   legkisebb
 relytéjes  rejtélyes   rejtéjes
 Kisssel  Kisssel   Kissvel
 2020. 12. 09én 2020. 12. 09.én 2020 12 09én
 sem milyen  semmijen   semmilyen
 Minden jó bekarikázás 1-1 pont, összesen: 8 pont.
 Megjegyzés: Az elsején szó számmal írt alakjainál – 1-én és 1-jén – be kell karikázni.
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3.  Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa.

 Az nevet igazán (legjobban), aki utoljára nevet.
 A két megfelelő közmondás helyesen leírva 1-1 pont, összesen: 2 pont.

4.  húgommal  szótő + kötőhangzó + jel + rag [birtokos személyjel E/1.]
 hatodikosok szótő + kötőhangzó + képző + kötőhangzó + képző + kötőhangzó + jel 
    [többes szám jele]
 barátságot  szótő + képző + kötőhangzó + rag
 Minden jó szóelem megnevezés 1-1 pont, összesen: 15 pont.
 Megjegyzés: Plusz 11 pontot adhatsz annak a tanulónak, aki a [ ]ben lévőket is leírta.

5.  milyen, bármennyi, valamekkora, némelyik, semekkora, mindnyájan, bármelyik
 Minden helyes kiegészítés 1-1 pont, összesen: 7 pont.

6.  a Melyik országban játszódik? Angliában.  Melyik században? A 12. században.
 Ki a főszereplője? Arthur de Caldicot.  Mi a célja a fiúnak? Lovag akar lenni.

 Miért A látókő a regény címe? A főhős olyan követ kap Merlintől, amelyben látja Arthur ki
rály történeteit.

 Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen: 5 pont.
 Megjegyzés: A válaszok csak akkor helyesek, ha a kulcsszavak Anglia, század toldalékos 
formában fordulnak elő: Angliában, században.

 b Fagyos Jack: Télapó  jackmadár: csóka
 Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen: 2 pont.

 c A kupacból úgy kell kivenni a szalmaszálakat, hogy a többi ne mozduljon meg.
 A helyes szabály megfogalmazás 2 pont.
 Megjegyzés: A válaszban az aláhúzott szónak, illetve kifejezésnek szerepelnie kell.

 d jancsiszög vagy keljfeljancsi vagy szentjánosbogár
 A megfelelő szó 1 pont.

7.  A lakás leghangulatosabb helysége a nappali.
 A lakás leghangulatosabb helyisége a nappali.
 Sok szurkolók látogattak ki a kézilabdamérkőzésre.
 Sok szurkoló látogatott ki a kézilabdamérkőzésre.
 A hat emeleten gyakran elakad a lift.
 A hatodik (6. vagy VI.) emeleten gyakran elakad a lift.
 Minden megfelelő aláhúzás, illetve helyes javítás 1-1 pont, összesen: 6 pont.

A felmérés értékelése

Enyhébb ponthatárok Szigorúbb ponthatárok Értékelési kategória
55–60 56–60 jeles, 5
46–54 47–55 jó, 4
36–45 40–46 közepes, 3
24–35 31–39 elégséges, 2
  0–23 0–30 elégtelen, 1
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Tollbamondásra javasolt szöveg

Az igazi barátság

Mindannyian másmilyenek vagyunk. Ahány ember, annyiféle tulajdonság. Természetesen 
mindenkinek vannak hibái. De nem biztos, hogy az az igazi barátod, aki ezeket a hibáidat elken-
dőzi, szemet huny felettük.

A rossz tulajdonságaival is szerethetünk valakit, de sokkal jobbat teszünk vele, ha ezeket 
őszintén elmondjuk neki. A mi segítségünkkel talán sikerül megváltoznia. Az igazi barátok nem
csak magukra gondolnak, hanem törődnek egymással is.

Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe. Akár pontozni is 
lehet: minden helyesen leírt kiemelt szó 22 pontot ér. Így az elérhető maximális pontszám 40 pont. 
Így nem okoz gondot a mondatközi írásjelek helytelen használatából adódó helyesírási hiba, hiszen 
nem számít be az értékelésbe. Ugyanakkor annak a tanulónak, akinek az a hibája, hogy a mon
datkezdő nagybetű helyett a kisbetűt használt, nem javaslok ötöst, akkor sem, ha a kiemelt szavak 
írásában csak 12 hibát vétett.

A tollbamondás értékelése

Enyhébb ponthatárok Szigorúbb ponthatárok Értékelési kategória
36–40 37–40 jeles, 5
30–35 32–36 jó, 4
24–29 26–31 közepes, 3
16–23 20–23 elégséges, 2
  0–15 0–19 elégtelen, 1

Az igenevek
A gyerekek csak a főnévi igenévvel találkoztak alsó tagozatban. A 2020as kerettantervben ezt ol
vashatjuk: 

Témakör: Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egy

mást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik 
tanév vége.
Tanulási eredményként a tanuló „megkülönbözteti a múltban, jelenben és jövőben zajló cselekvé
seket, történéseket;”

2021ben még nem tudjuk, hogy az alsó tagozatos nyelvtantankönyvek tananyagfejlesztői ezt 
hogyan oldják meg, de az biztos, hogy a jövő idő kifejezésekor elkerülhetetlen a fog segédige mel
lett megjelenő főnévi igenév. Tehát a tanulók, ha nem is tanulnak a főnévi igenévről, de ismereteket 
szerez(het)nek róla. 

6. évfolyamon megtanulandó ismeret lesz számukra a főnévi igenév ragozhatósága. Ennek tisz
tázása majd 7. évfolyamon hozza meg gyümölcsét, amikor az alany kifejezésének egyik lehetséges 
eszközeként ismerik meg.

A melléknévi igenév tanítása számos helyesírási és nyelvhelyességi buktatót hordoz magában. 
Ennek gyakorlását sok feladat segíti. Ugyanakkor a befejezett melléknévi igeneveket a tanulóknak 
el kell tudniuk különíteni az alakilag vele megegyező múlt idejű igével. 
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A határozói igenévvel nagyon röviden, az említés szintjén foglalkozom, mivel tapasztalataim 

szerint 7. évfolyamon a határozók kifejezőeszközei között értik meg a szófaj szerepét, nyelvtani 
funkcióját a gyerekek.

Az igenevekről általában

119.
 
/1. a és b kirándul|ni, ül|ve, táplál|t, meglát|va, kinyújt|ott, kap|ni, ad|andó

 c Igék.

 d

Igenevek

1. csoport 2. csoport 3. csoport

Ige + -ni Ige + -ó, -ő; -t, -tt, -andó, 
-endő Ige + -va, -ve, -ván, -vén

kirándulni, kapni táplált, kinyújtott, adandó ülve, meglátva

120.
 
/2. Kirándulni jó. Szombaton egy erdei íjászversenyen jártunk. Ámulva néztük a középkori 

őseink ruházatában pompázó versenyzőket. Gyakorlott mozdulattal húzták fel az íjaikat. 
A nyilazó férfiak kinyújtott karja meg sem mozdult a nehéz íj súlya alatt. A versenyt nézve 
elhatároztuk, hogy az első adandó alkalommal mi is kipróbáljuk az íjazást.

A főnévi igenév

120.
 
/1. lépni, szólni, keni, menni, Béni, zokni, kenni, szórni, Eni, kérni, nézni, Fáni, néni, mérni, fonni, 

fenni, nini, várni, Fanni, halászni, jönni, feni, hinni, bánni, debreceni, mini, szőni, vekni, inni

120.
 
/2. a hisz, vesz, lesz, tesz, visz, eszik, iszik

 b hinni, venni, lenni, tenni, vinni, enni, inni

120.
 
/3. El fogok menni a boltba, mert mindjárt bezár.

 Meg kell fenni a kést, mert életlen.
 Meg fogod bánni, ha nem jössz el a moziba.
 Nem fogod elhinni, mit hallottam!
 Nagyon szeretek tennivenni a szobámban.
 Meg fogom kenni vajjal a kenyeret.

121.
 
/4. a meghívnod, meghívni, tudniuk, tudnod, intézni – főnévi igenév 

 b E/2. tudnod – határozott személyre vonatkozik 
  T/3. tudniuk – határozott személyekre vonatkozik
  T/1. intézni – általánosságban beszélünk 
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121.

 
/5. 

Szám/személy tanulni köszönni

E/1. nekem tanulnom köszönnöm

E/2 neked tanulnod köszönnöd

E/3 neki tanulnia köszönnie

T/1. nekünk tanulnunk köszönniük

T/2. nektek tanulnotok köszönnötök

T/3 nekik tanulniuk köszönniük

121.
 
/6. A főnévi igenevek is ugyanúgy ragozhatók, mint az igék.

121.
 
/7. a és b Hát van olyan idő, amikor nem kell tanulnunk? – kérdezed. S én azt válaszolom: 

nincs. De amint tanulni minden korban tiszteletre méltó, úgy kioktatást kapni már 
nem mindegyikben az. Szégyellni való, ha az öreg ember az ábécével vesződik:  
a fiatalnak tudást kell szereznie, az öregnek pedig alkalmaznia kell ezt a tudást.  
A szerzés sosem elegendő az élethez, tudnod kell bánni azzal, amit megszereztél: 
igazából csak az a tiéd, amivel másoknak is a hasznára vagy.

122.
 
/8. a sikerült elérni, írni kell, nem illik elkésni 

 b Várható mondatok: Sikerült elérnünk, hogy megnyerjük a versenyt. Levelet kell írnom. 
Nem illik elkésnetek a vendégségből.

122.
 
/9. Tollbamondás vagy másolás 35. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 148. oldalán található.

A melléknévi igenév

122.
 
/1. a és b rejtett ← rejt, védett ← véd, összeboruló ← összeborul, tapasztalt ← tapasztal,

   járható ← járhat, kerülő ← kerül, adandó ← ad, követendő ← követ

123.
 
/2. A melléknévi igenév három fajtáját ismertető táblázat tanulmányozása.

 Megjegyzés: A táblázatból világosan látszik, hogy a melléknévi igenevekkel ugyanúgy ki
fejezhető idő – jelen (folyamatos melléknévi igenév), múlt (befejezett melléknévi igenév), 
jövő (beálló melléknévi igenév) –, mint az igével. 

123.
 
/3. a és c eladó, suhogó, simuló, jó, vehető, lepedő, repedő, kő 

 b A szavak végén az ó, ő mindig hosszú, kivéve a no és a nono.
 Megjegyzés: A lemásolt szavak szófajának megállapításakor a szövegkörnyezetet is fi
gyelembe kell venni, tehát az eladó szó nem lehet főnév.

 d Melléknévi igenév.



7474

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
124.

 
/4. Napjainkban az állatvilág legnépesebb törzsét az ízeltlábúak alkotják. Ez az állatcsoport 

kiváló alkalmazkodóképessége révén az erdő legkülönbözőbb élőhelyeit népesíti be.  
A rovarok mindenütt megtalálhatók: az élő talajban, a korhadó avarban és fákban, a málló 
köveken, az eleven törzsön és a zöldellő levélzeten. 

 a Folyamatos melléknévi igenévhez. 

 b Melléknév, mert fokozható, a melléknévi igenév viszont nem.

124.
 
/5. a fa zöldell – zöldellő fa    a kislány suttog – suttogó kislány 

 a fiú mosolyog – mosolygó fiú  a diák nevet – nevető diák

124.
 
/6. Főnév: esztendő, hajó, teknő

 Melléknév: tekeredő, feladandó, nyíló, hajózó, megszerzendő
 A metszetbe kerülő szavak: tanuló, író, szerző
 Megjegyzés: A metszetbe kerülő szavak azonos alakúak. Lehetnek főnevek és melléknévi 
igenevek is. 

 Javaslat: A metszetbe kerülő szavak mindkét jelentésével érdemes mondatokat alkotni  
a tanulókkal.

124.
 
/7. Befejezett melléknévi igenév: törött (kézzel), feszült (figyelemmel) 

 Folyamatos melléknévi igenév: hibázó 
 Beálló melléknévi igenév: megoldandó, adandó

125.
 
/8. Várható mondatok: A talált doboz üres volt. 

     A festett kép mindenkinek tetszett. 
     Az elmesélt történet izgalmas volt.

 a Befejezett melléknévi igenév. 

 b Mi változott? A múlt idejű ige szófaja. Az egy szó (határozatlan névelő) az az szóra (hatá
rozott névelőre). 

  Mi nem változott? A szóalakok (talált, festett, elmesélt). 

 c Szófajtani szempont: a múlt idejű ige cselekvést, történést fejez ki, a befejezett mellék
névi igenév tulajdonságot. 

  Alaktani szempont: a múlt időt jellel fejezzük ki, a befejezett melléknévi igenévnek 
képzője van. 

 d Magánhangzó után tt írunk, mássalhangzó után tt.

125.
 
/9. Páros játék. 

 Például: 1. játékos: Enikő látott egy jó filmet a moziban. 
   2. játékos: A látott film nagyon tetszett Enikőnek. 
   2. játékos: Tibor sok vendéget hívott a névnapi bulijára.
   1. játékos: Minden meghívott vendég pontos időben érkezett. 

125.
 
/10. A védő meg tudta szerezni a labdát a kapura törő csatár elől.

 A piacon vásárló emberektől pénztárcákat loptak el zsebesek. 
A sztárt elraboló terroristák nagy összegű váltságdíjat követeltek.
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125.

 
/11. Tollbamondás vagy másolás 36. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 148. oldalán található.

126.
 
/12. Várható mondatok: Félretettem az elolvasandó levelet. A riportalany figyelmen kívül hagy

ta a megválaszolandó kérdést. A kiegészítendő feladatot nem tudtuk megoldani. A család 
minden tagja várja a születendő gyermeket.

A határozói igenév

126.
 
/1. Várható mondatok:

 Tárgyilagos: Ponty helyett csizmát fogtam.
 Humoros: Na, horgászom még egy darabig, hátha kifogom a párját.
 Bosszankodó: Most fognak csak igazán ugratni a horgásztársaim.
 Sajnálkozva: Milyen kár, hogy nem halat fogtam.

126.
 
/2. meggyógyul: meggyógyulva, szépül: szépülve, áll: állva, ül: ülve,

 leesik: leesve, olvas: olvasva, rendezget: rendezgetve, él: élve 

A határozószók
A határozószók a taníthatóság szempontjából talán az egyik legnehezebb szófaj. Most felmerülhet 
benned a kérdés, hogy ennek a szófajnak a tanítása vajon miért nem került a 7. évfolyamos tanesz
közbe, mint a határozói igenév. Ennek magyarázatát a megközelítés módja adja meg. 

A határozószók a cselekvés, létezés, történés körülményeit fejezik ki. Ezek a körülmények jelölhetnek 
időt (most), helyet (hátul), egyéb körülményt, például módot (sebbel-lobbal) és állapotot (egyedül). – 
olvashatják a tanulók a munkatankönyv 127. oldalán. Tehát a határozószó a cselekvés, létezés, tör
ténés körülményeit határozza meg. A szófaj kulcsszava hasonló módon ahogyan a megnevező szó 
= a főnévvel, úgy a meghatározó szó = a határozószóval.

127.
 
/1.             Milyen körülményt fejez ki?

 Mikor ötlött Toldi eszébe valami? most   a cselekvés, történés idejét
 Hogyan állott fel Toldi?   hirtelen  a cselekvés, történés módját
 Hogyan indult útjára?   úgy    a cselekvés, történés módját
 Miként ment a nádasban?   sebbellobbal a cselekvés, történés módját
 Hol csüngött a két farkas?   hátul   a cselekvés, történés módját
 Megjegyzés: A cselekvés, történés szavakat egyszer is elegendő leírni a tanulóknak. A többi 
sorban ismétlőjelet használhatnak.

127.
 
/2. Helyet jelöl: elöl, előre, egy helyben 

 Időt jelöl: egykor, egyszerre, egyelőre 
 Egyéb körülményt jelöl: együtt, egyszerre (lépnek), egyúttal, egyként, elvétve

128.
 
/3. A táblázathoz a tanulók bármikor visszatérhetnek, hogy a szófajhoz tartozó szavak jól azo

nosítsák be.
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128.

 
/4. Várható szöveg: Panka megy elöl a sorban. Hátul Eszter bandukol. Marci és Eszter kivéte

lével mindenki előre néz. Szinte egyszerre lépkednek a gyerekek. Nemsokára célba érnek. 
Szemlátomást vidámak.

 Megjegyzés: A feladat megoldásához a tanulók használják fel a 3. feladatban lévő táblá
zatban található valóságos határozószókat. 

128.
 
/5. elöl – hátul  kint – bent   fent – lent 

 felül – alul  idén – tavaly   távol – közel
 benn – kinn  lenn – fenn   így – úgy
 korán – későn  nappal – éjjel   innen – onnan

129.
 
/6. a Robinson Crusoe

 b Éppen négy éve vetődtem partra ezen a lakatlan szigeten. Vajon meddig kell még itt 
maradnom, mikor mehetek el innen? Állandóan ezen töprengtem. Rájöttem, nem te
hetek mást, csónakot kell építenem. Azonnal munkához láttam. A megfelelőnek látszó 
fa fenn volt egy magaslaton. Húsz délelőtt és délután kínlódtam egyedül a kivágásával. 
Elsősorban a koronáját távolítottam el, azután kivájtam a belsejét. Végrevalahára elké
szültem. Ott feküdt a csónakom. Lejjebb kellett volna vinnem a tengerhez, de sehogyan 
sem bírtam megmozdítani, bárhogyan is próbálkoztam.

129.
 
/7. innen, hazulról, hátul, egyelőre, belül, együtt, azután, ugyanúgy (ugyanígy), kívül, tüstént, 

felül, mindenütt, mindig, alig, főleg, jövőre, kétfelől, alul,

129.
 
/8. a A határozószók keletkezése Hogyan keletkeztek a határozószók? 

 b A határozószó ragos alakkal is kifejezheti a cselekvés, történés körülményeit. 

 c Aláhúzandó határozószók: éjjel, közelről, kimondottan, lóhalálában, futtában

 d Feleletterv:
  A határozószók keletkezése

  1. A határozószók fajtái eredet szerint
   Régi (ősi) hsz.k: ismét, immár, üstölést
   Új keletű hsz.k: éjjel, közelről (névszó + rag) 

  2. Régi ragok
   á → ház + á = haza
   tt → o + tt = ott (Pécsett)

  3. Ragos névszó vagy hsz.?
   éjjel = hsz., délben, hajnalban = ragos névszó
   Trükkök: 1. Ragtalanul alig haszn.: fent, alant stb.
    2. Hsz. jelentése más, mint a ragos névszóé: lóhalálában, futtában stb.
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130.

 
/7. felül, hátra, jövőre, utoljára, alul, mindig, együtt

 Várható mondatok:
 Felül nem egyenes a fal.
 Tolass hátra!
 Utoljára kérem tőled.
 Alul festékes lett a ruhád.
 Mindig rád kell várni.
 Menjünk együtt a boltba.

130.
 
/8. egyszerre: z. sz. r. h.   mindjárt: öo.

 rögtön: z. sz. r. h.   egyként: z. sz. r. h.
 nagyjából: í. n. j. t. h.   éjjel: í. j. t. h.
 Megjegyzés: Az egyszerre szó ejtéstől függően lehet zöngésség szerinti részleges haso
nulás [etyszerre] vagy összeolvadás [eccerre].

130.
 
/9. Kevés volt az időm, ezért csak úgy kutyafuttában néztem meg az újságot. 

 Váratlan vendégek érkeztek hozzánk, de anya hamarjában szendvicseket készített. 
 Suttyomban, hogy senki se vegyen észre, belopakodtam a szobába. 
 Lóhalálában rohantam a moziba, hogy le ne maradjak a kezdésről.

130.
 
/10. előbbutóbb, innenonnan, ízzéporrá, féligmeddig, ittott, 

 tesséklássék, sülvefőve, nyakrafőre, ideoda, sebbellobbal

130.
 
/11. a kívülálló, távollét, fennszóval, rögtönítélő (bíróság), felülnézet, bennfentes, egyedüllét, 

régmúlt, közeljövő, bennszülött

 b kívülálló, rögtönítélő, közeljövő

130.
 
/12. Tollbamondás vagy másolás 37. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 148. oldalán található.

A viszonyszók
Az egyik legrövidebb fejezet a tankönyvben. A 2020as kerettanterv szerint haladva már a névelő és 
a névutó sem szerepel az alsó tagozatos tananyagban.

A kötőszókról jeleztem a tanulóknak, hogy a szófaj megértéséhez még nem elegendőek a nyelv
tani ismereteik, ezért róluk 7. és 8. évfolyamon fognak tanulni.

Az igekötők esetében hosszasan töprengtem, hogy az igékhez kapcsolva vagy a rendszertani 
helyükön tárgyaljame őket. Végül az utóbbi mellett döntöttem. Az igekötős igék helyesírásával sok 
órán foglalkozunk alsó tagozatban. A 6. évfolyam feladata pedig a rendszerszemlélet kialakítása.

A segédigék sem ismeretlenek a tanulók előtt, bár az összetett jövő idő és a feltételes mód múlt 
idejének tanításakor sem a fog, sem a volna szóról nem közöltük, hogy ezek segédigék.

A módosítószók használatát konkrét kommunikációs helyzeteken gyakorolhatják a tanulók.
A mondatszókról már 5. évfolyamon a beszéd fejlődése kapcsán is szó esett. Idetartozik az indu

latszó éppúgy, mint a felelő, kérdő és társalgási szók. A mondatszók nyelvünk olyan szavai, ame
lyek a közlésben önálló mondatként vagy tagmondatként fordulnak elő. 

E F E L Ü L U G
C G G U Y Í T I
I G Y A N J O D
H V Ü L Z Ö L N
Á Ö T U Ö V J I
T D T L S Ő Á M
R P R Á Y R R É
A Ö Ű K H E A E
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A névelő és a névutó

131.
 
/1. Várható mondat: A királyfi azért ment világot látni, hogy egy lányt elvehessen feleségül.

131.
 
/2. A királyfi azért ment világot látni, hogy egy lányt elvehessen feleségül.

131.
 
/3. Az öreg királynak volt egy fia. Az öreg királynak egy fia volt.

 Az ajándéknak mindenki örül. Az lesz a legszebb ajándék, ha eljössz hozzám.
 Hoztam neked egy csokor virágot. Egy csokor virág helyett százat érdemelnél.
 Úgy ennék egy kis fagyit! Egy gömb biztosan nem lesz elég.
 Csak egy fiú jött el a bulimra. Ez egy kicsit rosszul esett.

132.
 
/4. Kérek egy kis vizet. Ez egy remek ötlet volt. Nekem is van egy remek ötletem.

Vártam rád egy keveset. Móra Ferenc egy nagy író volt. Egy darabig elkísérlek.

132.
 
/5. A ház nyitott ajtajában egy fiú áll. A fiú a barátait várja. Az utcán megáll egy autó. Az autóból 

kiszáll a két fiú. A barátok közelednek a nyitott ajtó felé. Gergő nagyon örül nekik.

132.
 
/6. a A Big Ben a londoni parlament híres toronyórája.

  Egyik kedvenc olvasmányom a Toldi.
  Tavaly elolvastam a A Pál utcai fiúk című regényt.
  Az Afrikát fekete kontinensnek is nevezik.
  A Szlovákia hazánk északi szomszédja.
  A Gárdonyi Géza nagyon népszerű író.
  Szívesen elmennék a Csillával moziba.

 b A személynevek előtt nem szabad névelőt használni.

132.
 
/7. Mostanában egy izgalmas történetet olvasok. A történet egy kislányról szól, aki egy varáz

ságy segítségével évmilliókat repült vissza az időben. Miközben a kalandokat olvasom, 
megpróbálom elképzelni a kis hősnőt, az egyik legjobb barátja, Dinosz hátán.

133.
 
/8. Hely: alatt, alól, alá; mögött, mögül, mögé; között, közül, közé; át, keresztül, után 

 Idő: óta, múlva, kezdve, át, keresztül, után, közben 
 Más körülmény: helyett, nélkül, szerint, fogva, számára, gyanánt, iránt

133.
 
/9. Várható névutók:

 Honnan?  Hol?     Hová?
 elől   előtt     elé
 felől   felett     felé
 mellől   mellett     mellé

133.
 
/10. alatt, előtt, mellett, mellől, mellé, mögül, hosszat, közül, alól, 

 keresztül, elől, mögött, között, át, helyett, felett, együtt, belül

134.
 
/11. A névutók végén ttt írunk, ha előtte magánhangzó áll. Kivétel: az át és a hosszat. 

 Az -ul, -ül végű névutók magánhangzója mindig rövid u, ü. 
 A honnan kérdésre válaszoló -ól, -ől végű névutók magánhangzója hosszú.
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134.
 
/12. Várható mondatok: A téren át hamarabb hazaérek. 

     Két órán át vártam rád. 
     A biciklis után átmehetünk a kerékpárúton. 
     Iskola után megvárlak a parkban.

134.
 
/13. 

 1. Konok. (után)
  Megy a saját feje után. 
 2. Csínyt, bűnt követett el. (mögött)
  Vaj van a füle mögött.
 3. Semmit sem hoz. (közt)
  Foga közt hoz.
 4. Szemrehányóan fölemlegeti. (alá)
  Az orra alá dörzsöli.

134.
 
/14. Tollbamondás vagy másolás 38. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 148. oldalán található

Az igekötő

135.
 
/1. Meg tudtam oldani a keresztrejtvényt.

 Megtudtam a tévedésem okát.
 Kimertem a levest a tálból.
 Ki mertem menni a sötét udvarra.
 Szerencsére elfogták a tolvajt.
 El fogtok ájulni a hamis menyasszony láttán.

136.
 
/2. A hatodikosok megtudták, hogy dolgozatot írnak. A tanulók meg tudták oldani a feladatokat. 

 Elleszek egyedül is, amíg a szüleim haza nem érnek. El leszek kérve az utolsó óráról.

136.
 
/3. Add fel Emesének a levelet! Írd rá a borítékra az irányítószámot! Érj oda zárás előtt a postá

ra! Fizesd be a csekket is! Ne felejtsd el postázni nagymamának a csomagot sem!

136.
 
/4. BePótoltam a leckét, amiről lemaradtam.

 Tamás benyitott az állomás várótermébe.
 BeVállalunk még néhány feladatot?  vagy Elvállalunk …
 Gizi bebeszélte magának, hogy ő a hibás.
 BeMegjósoltam, hogy mi fog történni a filmben.
 Megint beigazolódott a feltevésem.
 BeMegterveztük a kirándulás útvonalát.
 Majdnem beelájultam, amikor megláttam Brigi ruháját.
 Megjegyzés: Vannak olyan mondatok, amelyekben helyes az igekötő használata: benyi-
tott, bebeszélte, beigazolódott.

136.
 
/5. rábeszél = meggyőz, megbeszél = egyeztet, belebeszél = okoskodik,

 mellébeszél = köntörfalaz, bebeszél = győzködi magát

137.
 
/6. megír, felad, bebeszél, öszszenéz, felolvas, megemlít, felemleget, legombol, 

szétoszt, elemel

1. 2.

3.4.
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137.

 
/7. bebetér, összevissza csapong, ideoda nézeget, felfelriad, 

 összeösszenéznek, előrehátra topog

137.
 
/8. Tollbamondás vagy másolás 39. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 148. oldalán található.

A segédige

138.
 
/1. A segédige önálló szófaj.        IGAZ   HAMIS

 A segédige viselkedése hasonlít a névutóéhoz. IGAZ   HAMIS
 A volna segédige a főige jövő idejét jelöli.    IGAZ   HAMIS

 A segédige csak egy másik szóval fordul elő.
 A volna segédige a főige feltételes módját jelöli.

138.
 
/2. El szerettem volna menni a könyvtárba. Jó lett volna korán felkelni. Szívesen meglátogat

talak volna. 

138.
 
/3. El tetszik utazni külföldre?

 Meg teszik engedni, hogy segítsek?
 Elaludtam. El tetszik mesélni a film végét.

A módosítószó

139.
 
/1. 

Mit fejezhet ki a módosítószó? Példák

Bizonyosságot kétségtelenül, nyilván, persze, bizony

Megerősítést egészen, valóban, hogyne, tényleg

Bizonytalanságot alig, aligha, korántsem, talán, legfeljebb

Valószínűséget valószínűleg, esetleg

Igenlést igen, csakis, persze

Tagadást vagy tiltást nem, sem, ne, se

Óhajtást vajha, bár, bárcsak

Érdeklődést, kérdést ugye, nemde, e, vajon

Keveslést vagy sokallást már, még, csupán, alig

139.
 
/2. El meheteke délután gördeszkázni? 

 Nem lehetnee megnéznem a filmet? 
 Megbeszélhetnénke programot? 

139.
 
/3. Nem olvasnád-e fel a szöveget?

 Megbeszélhetnénk-e a részleteket?
 Nem mondtad volna-e el te a verset?
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139.

 
/4. Bárcsak elutaznánk nyaralni a szüleimmel a Balaton partjára! Bár sokat sütne a nap! Vajha 

igaz lenne!

139.
 
/5. Tollbamondás vagy másolás 40. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 148. oldalán található.

A mondatszók
Az indulatszó

140.
 
/1. 

Indulatszó
Érzelmet kinyilvánító Akaratnyilvánító,állathívogató, terelő, űző

haj, ó, juj, hu, ejha, hé, csitt, ejnye, zsupsz, sicc, gyí, pszt, hess, cicicc

141.
 
/2.

 tástás       pirepire      tubitubi          trutru

141.
 
/3. Ejhaj, gyöngyvirág,   Nosza, rajta, jó katonák,  Sej, a fekete hattyú

 Teljes szegfű, szarkaláb,…  Igyunk egészséggel!  Gyászt visel magáért,…

A mondatszók egyéb fajtái

141.
 
/1. Várható feleletterv: 

 A mondatszók 
 1. Indulatszó
  – a beszélő érzelmei, akarata, érzelmei
  – nem toldalékolható
  – önmagában is lehet mondat (felk., felsz. m.)
  – fajtái

•	 érzelmet nyilvánító: haj, ó, ejha
•	 akaratnyilvánító: csitt, pszt 
•	 állathívó, terelő, űző: gyí, hess, cicic

 2. Felelő,    kérdő,     társalgási szók
  ↓      ↓      ↓
 válasz    Nos?     kapcs. felvétel, lezárás
 igen, nem                Szia! Viszlát!
 megerősítés, elvetés        tartás
 tényleg, dehogynem       persze, nemde
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 3. Mondatszó értékű módosítószó
  Eldöntendő kérdésre válasz: Talán. Bizonyára. 

 4. Hangutánzó mondatszó
  Fajtái

•	természeti: kippkopp, bumm
•	állati: nyihaha, vauvau
•	emberi: hapci, oáoá, cupp

141.
 
/2. Tollbamondás vagy másolás 41. 

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 149. oldalán található.

Az év végi felmérés előkészítése
142.

 
/1. Részmegoldások: 1. Ü ige

     2. Gy felszólító
     3. E kijelentő
     4. S főnév
     5. V kerek, kerekes
     6. A visszaható
     7. Gy főnévi
 Megfejtés: Ügyes vagy.

142.
 
/2. Létezést jelentő ige (1):volt

 Ige (4): származik, termesztették, hódított, híresztelték
 Képzett főnév (2): hasznosságát, kifejezésből
 Tulajdonnév (1): Amerikából
 Melléknév (3): színes, lassan, erős
 Számnév (2): 16., 1724-ben
 Főnévi igenév (1): bebizonyítani
 Melléknévi igenév (2): mérgező, kapcsolható
 Határozószó (1): csak
 Személyes névmás (1): róla
 Mutató névmás (1): azt
 Határozatlan névmás (1): valamennyi
 Megjegyzés: A megfelelő szófajú szavakat bármilyen sorrendben le lehet írni a tanulóknak.
 A szöveg további igéi: akarták, megették, folyt, alakulhatott, ered, tűnt;
 Képzett főnevei: magyarázattal, elnevezés;
 Melléknevei: humoros, délszláv.

142.
 
/3. Menjetek el a könyvtárba! 

 Kölcsönözzetek ki egyegy könyvet!
 Utazzatok haza autóbusszal!

143.
 
/4. a és b Nagyon szeretnék egy macit. Vele biztosan jobban tudnák aludni. Aztán jó len

ne, ha kapnák egy sakkot is. Végre megtanulnák sakkozni. Apu biztos játszana ve
lem. Örülnék egy labdának is. Már mindenkinek van a barátaim közül, csak nekem 
nincs. Ugye te is játszanál vele?

 c és d szeretnék, tudnék, lenne, kapnék, megtanulnék, játszana, örülnék, játszanál



8383

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
143.

 
/5. juhval (juhhal), szívvel, mosollyal, gallyal, dohhal, Kossuthtal, Kisssel, Ráczcal, Pappal, 

Papppal, briddzsel, tollal, Mariannnal, szárnnyal
 Megjegyzés: Az alternatív szóalakos juh szót elég egyféleképpen leírnia a tanulónak: juh-

val vagy juhhal. 

143.
 
/6. Élet és Tudomány, Cézár kutya, Magyar Tudományos Akadémia, Egri csillagok, 

 Szeged, Velenceitó, Csepelsziget, Wesselényi Miklós, Magyarország, Jupiter,
 JászNagykunSzolnok megye, Rákóczi tér, ÉszakDunántúl, Sopron, Pécs, 
 Feketetenger, Kossuth tér, Aranypatak, Mátra hegység

143.
 
/7. csendesóceáni, Petőfi utcai, Csokonai színházi, KomáromEsztergom megyei, Margit hídi

143.
 
/8. kedv, kedvel, kedves, figyelmes, figyel, figyelés, figyelmetlenül, boldogít, boldogság, boldog

 kedvesebb, legkedvesebb, legeslegkedvesebb
 Megjegyzés: A többi melléknév fokozott alakjai: figyelmesebb, legfigyelmesebb, legeslegfi-
gyelmesebb; figyelmetlenebbül, legfigyelmetlenebbül, legeslegfigyelmetlenebbül; boldogabb, 
legboldogabb, legeslegboldogabb.

 A figyelmetlenül szónál az is bizonyítja, hogy ragos melléknév, hogy fokozható. Például: 
Most figyelmetlenebbül dolgoztál, mint máskor szoktál. 

144.
 
/9. Elköltöztünk az V. kerületből.

 Megetetnéd-e a halaimat?
 A sikertelenség lelohasztja a kedvemet.
 Bárcsak tudnék segíteni!
 Itt rendezték volna meg a versenyt.
 Megjegyzés: A kerület sorszámát római számmal kell írniuk a tanulóknak, hiszen ez az 
elfogadott írásmód. 

144.
 
/10. Részmegoldások: 1. benne

     2. titeket
     3. róluk
     4. tőlem
     5. hozzád
     6. nektek
     7. hozzá
     8. S
 Megfejtés: birtokos névmás

144.
 
/11. enyém, tied (tiéd), övé, mienk (miénk), tietek, (tiétek) övék

144.
 
/12. újságban  új + ság + ban   gondolatban  gondol + at + ban

     szt    k         r                szt       k       r 

 kivilágított  ki + világ + ít + o + tt   arcom   arc + o + m
     ik      szt        k    kh     j      szt     kh   r  j

 tehetségtelen  te + het +ség+telen
     szt    k       k      k

 Javaslat az osztályozásra: egyhébb: jeles,
  szigorúbb: jó.
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144.

 
/13. Tollbamondás vagy másolás 42.

 Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 149. oldalán található.

Év végi felmérés
A tanulók tudásának számonkérésekor, képességeik szintjének felmérésekor alapnak tekintem, 

hogy a felmérésben arra legyünk kiváncsiak, mit tudnak a tanulók, nem pedig arra, hogy mit nem. 
Az év végi felmérés anyagát úgy állítottam össze, hogy azokat az átismételt ismereteket, gyakorol
takot tartalmazza, amelyek Az év végi felmérés előkészítése feladatsorában szerepeltek. A szóanyag 
használatakor is ezt tartottam szem előtt. 

Javaslat: Bár a felmérés feladatsora között is találhatók a helyesírási képesség mérését és értéke
lését szolgáló feladatok, amelyek a tanítási órán külön kiemelt, többször ismételt feladattípusok és 
szavak közül kerültek ki, mégis azt javaslom, hogy a tollbamondást külön értékeld.

Az ország iskoláiban az értékeléshez eltérő %os határokat állapítanak meg a kollégák. A mini
mum szint megállapításakor figyelembe kellett venni a helyi körülményeket. Van, ahol az elégséges 
szint eléréséhez már 33% is elegendő, van, ahol az 50% is kevés. Ezt elsősorban a tanulók képessé
ge határozza meg, mégis országos tapasztalataim alapján igyekszem ebben is tanácsot adni neked.

A következőkben egy enyhébb és egy szigorúbb értékelésre teszek javaslatot a %os határokat 
tartalmazó táblázatban:

Értékelési kategória Enyhébb %-os határok Szigorúbb %-os határok
Jeles 91–100% 93–100%

Jó 76–90% 79–92%
Közepes 60–75% 66–78%

Elégséges 40–59% 51–65%
Elégtelen 0–39% 0–50%

A felmérés feladatainak megoldása

1.  Létezést jelentő ige (2): élnek, van, él
 Ige (3): megtudjuk, összekapcsolhatják, alkalmazzák, viselnek, elítélik

 Képzett főnév (2): végződés, gondolataikat, tulajdonságukat, hátasaikkal, szárnyasaikkal, 
együttműködéshez, pusztítását

 Tulajdonnév (2): Polüphémosz, Pandorán, Avatar
 Melléknév (3): magas, értelmes, különleges, szigorúan
 Fokozott melléknév (1): erősebb
 Számnév (1): három 
 Melléknévi igenév (3): érző, adott, készített
 Visszaható névmás (1): maguk
 Mutató névmás (1): ezt
 Általános névmás (1): minden
 Minden jó példa 1-1 pont, összesen: 20 pont.

 Megjegyzés: A javítókulcsban minden csoporthoz az összes példát kigyűjtöttem. Természe
tesen csak a megadott példaszám alapján kell pontozni. 

2.  Segíts nekem a tanulásban!
 Halasszuk el a kirándulást az eső miatt!
 Menjük együtt színházba!
 Minden jó átalakítás 1-1 pont, összesen: 6 pont.
 Megjegyzés: Mondatonként a 2 pont az átalakításból és a hibátlan helyesírásból tevődik össze.



8585

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
3.  HajdúBihar megye – HajdúBihar megyei

 Csepelsziget – Csepelszigeti
 Dunántúliközéphegység – dunántúliközéphegységi
 Erzsébet híd – Erzsébet hídi
 Madách Színház – Madách színházi
 Minden helyesen leírt földrajzi név 1-1 pont, összesen: 10 pont.

4.  forróbb, legforróbb, legeslegforróbb
 többet, legtöbbet, legeslegtöbbet
 Minden megfelelő szóalak 1-1 pont, összesen: 6 pont.

5.  a kattogásáig, fütyüléséig
 Minden megfelelő szó 1-1 pont, összesen: 2 pont.

 b Az állatok tudjanak kommunikálni egymással.
 A helyes válasz 1 pont.

 c sas: B, D leopárd: C óriáskígyó: A
  Minden helyes besorolás 1-1 pont, összesen: 4 pont.

 d 1. Az állatoknak is van nyelve
  2. Figyelmeztető hangjelzések
  3. A hangadás tanulható
  Minden megfelelő vázlatpont 1-1 pont, összesen: 3 pont.
  Megjegyzés: Más vázlatpont is elfogadható, ha az a bekezdés lényegét tükrözi.

6.  Mennyit tudnák mesélni neked!   Mennyit tudnék mesélni neked!
 Sok könyveket olvastam már.   Sok könyvet olvastam már.
 Ele mennél a boltba?    Elmennél-e a boltba?
 Minden megfelelő aláhúzás, illetve helyes javítás 1-1 pont, összesen: 6 pont.

7.  mindig, egyedül, muszáj, feljebb, bármekkora, némelyik,
 tanúsítják, legtöbbet, buszmegálló
 Minden helyesen kiegészített szó 1-1 pont, összesen: 9 pont.

8.  Például: 2021. május 20án
 Minden írt keltezési elem (év, hónap, nap 1-1 pont, összesen: 3 pont.

A felmérés értékelése

Enyhébb ponthatárok Szigorúbb ponthatárok Értékelési kategória

64–70 65–70 jeles, 5

53–63 55–64 jó, 4

42–52 46–54 közepes, 3

28–41 36–45 elégséges, 2

  0–27 0–35 elégtelen, 1
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Tollbamondásra javasolt szöveg

Mit érezhetett Dobó?

Jönnek! Mit érezhetett Dobó e hírnek hallatára? Az a török had jön, amelyik elfoglalta Dré-
gelyt, Hollókőt, Salgót… Jönnek, mint a dübörgő istenítélet, világromboló tűzvihar. Százöt-
venezernyi emberarcú tigris, pusztító fenevad. Van kétszázezer is. Nagyobb részüket a zsenge 
gyermekkortól nyilazásra, lövésre, tábori életre nevelték. Kardjuk Damaszkuszban készült, vért-
jük derbendi acél, lándzsájuk hindosztáni mesterkovácsoktól való, ágyúikat Európa legjobb 
öntői alkották meg…

(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe. Akár pontoz
ni is lehet: minden helyesen leírt kiemelt szó 22 pontot ér. Így az elérhető maximális pontszám  
60 pont. Így nem okoz gondot a mondatközi írásjelek helytelen használatából adódó helyesírási 
hiba, hiszen nem számít be az értékelésbe. Ugyanakkor annak a tanulónak, akinek az a hibája, hogy 
a mondatkezdő nagybetű helyett a kisbetűt használt, vagy nem megfelelő a mondatvégi írásjel 
nem javaslok ötöst, akkor sem, ha a kiemelt szavak írásában csak 12 hibát vétett. A kiemeltek kö
zött szerepel mondatvégi írásjel is.

A tollbamondás értékelése

Enyhébb ponthatárok Szigorúbb ponthatárok Értékelési kategória

55–60 56–60 jeles, 5

46–54 47–55 jó, 4

36–45 40–46 közepes, 3

24–35 31–39 elégséges, 2

  0–23 0–30 elégtelen, 1

Szövegek a tollbamondáshoz és a másoláshoz
A munkatankönyv fejezetének címében és az egyes munkatankönyvi feladatokban jeleztem, hogy 
a szövegeket tollbamondáshoz és másoláshoz is lehet használni.

Mindketten tudjuk, hogy a másolás az egyik leghatékonyabb helyesírási képességet fejlesztő 
gyakorlattípus. A gyenge helyesírású tanulókat elsősorban másoltatni kell. A szülőknek is mindig 
ezt ajánlom.

A tollbamondás szintén kiváló helyesírási képességet fejlesztő gyakorlattípus, de ezt már a „ha
ladó” tanulóknak javaslom.

Szeretném ismét a figyelmedbe ajánlani a Műszaki Kiadó gondozásában megjelent Új helyesírási 
szabályzat – A változások tanításának módszerei MK–2406 könyvemet, amelyet a kiadó webáruhá
zán keresztül – http://konyvbagoly.hu/ – 20% kedvezménnyel tudsz megrendelni. 

Ebben a könyvemben külön fejezetben foglalkozom a helyesírási képességfejlesztésével:
– az alap és kiegészítő technikákkal, 
– a helyesírási tevékenység ellenőrzésével és értékelésével.
Javítókulcsjavaslatot is találsz benne az 5–8. évfolyam számára.

http://konyvbagoly.hu/
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Alkossunk szöveget!
A hagyományos és az elektronikus levél

150.
 
/1. A magán és a hivatalos levél címzettjét és hangnemét összehasonlító gondolattérkép ta

nulmányozása csoportmunkában.
Javaslat: A feladat ellenőrzésekor mindenképpen hangsúlyozd a gyerekek számára, hogy 
hivatalos levelet akkor sem szabad tegező formában írni, ha a tegeződés nagy divat lett 
napjainkban, sőt akkor sem, ha ismerik a címzettet és tegező viszonyban vannak vele.

150.
 
/2. Hivatalos levél és magánlevél összehasonlítása, tartalmi és forma azonosságaik és külön

bözőségeik alapján.
Megjegyzés: A feladat ellenőrzéséhez feltétlenül használjátok a 151/3. feladatának táblá
zatát.

151.
 
/3. Táblázat a hivatalos levél és magánlevél összehasonlításához: a tartalmi és forma azonos

ságaik és különbözőségeik megállapításához.

151.
 
/4. Egyéni megoldások páros munkában.

Várható hivatalos levél:

OPÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tárgy: rendkívüli szabadság engedélyezése
Baloghné Tóth Eszter
könyvelő
8000 Székesfehérvár,
Kossuth u. 77.

Tisztelt Könyvelő Asszony!

 Rendkívüli szabadság iránti kérelmét elbíráltam. Engedélyezem, hogy 2021. 11. 10–12. 
között rendkívüli szabadságon legyen.
 Eddigi munkájával a közvetlen felettese és a cég vezetősége is nagyon elégedett. Ké
résére a határidős munkájának leadási időpontját 11. 09ére módosítom, amelyről Kovács 
Gézáné főkönyvelő asszonyt is értesítettem.
 Gratulálok a nyereményükhöz, és kellemes időtöltést kívánok Ausztriában.
 Üdvözlettel: 

Székesfehérvár, 2021. október 28. 
   Takáts Gyula
  ügyvezető igazgató

Várható magánlevél:

Kedves Eszti!
Gratulálok a nyereményetekhez. Természetesen elengedem Enikőt a táncpróbáról. Érezzé
tek jól magatokat!
Székesfehérvár, 2021. 11. 04.

Üdvözöllek:
Barbi
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151.

 
/5. Egyéni megoldások páros munkában.

A hivatalos elektronikus levél fejléce például:

Címzett balogne_toth_eszter@opal.hu
Tárgy     Rendkívüli szabadság engedélyezése

A magán elektronikus levél fejléce például:
Címzett  bt_eszti@gmail.com
Tárgy     Jó utat!
Megjegyzés: Bármilyen más emailcím is elfogadható, az a lényeg, hogy lehetőleg beazo
nosítható legyen a címzett, bár a gyakorlatban sokan becenevet, illetve fantázianevet al
kalmaznak.
 Az emailcím egy karaktersorozat, amelynek első része a személy felhasználóneve, a 
második általában annak a szolgáltatónak a neve, amelyen a személy emailpostafiókja 
van, pl.: csopike9@gmail.com. A felhasználói névben nem lehet ékezetes betű.

A jellemzés

152.
 
/1. A jellemzésről készült gondolattérkép áttanulmányozása, az alsó tagozaton szerzett isme

retek felelevenítése

152.
 
/2. a Egy Erzsébet nevű, Csöpi becenevű anyukáról.

Megjegyzés: Engedj meg egy személyes vallomást! Ezt a jellemzést, amit mintának 
szántam, Kata lányom írta rólam hatodikos korában. Kikértem a szakmai lektorom és 
a Műszaki Kiadó kiadási igazgatónőjének a véleményét. Ők is támogatták, hogy beke
rüljön a munkatankönyvbe. Így talán közelebb kerülhetek hozzád – ha nem ismerjük 
egymást – és a tanítványaidhoz. 

 b kedves, jószívű, segítőkész, törődő, dolgos
Megjegyzés: Az első három tulajdonság szóról szóra megtalálható. A másik kettőre kö
vetkeztetni lehet. … segítőkészségével → segítőkész, sokat dolgozik → dolgos.

153.
 
/3. 

Szereplő Jellemzési mód Tulajdonságok

A) a király (I. Lajos) A környezete jellemzi. gazdag

B) Toldi Miklós A beszéde jellemzi. vágyakozó, bátor

C) Toldi György Másik szereplő jellemzi. hazug

D) Toldi Miklós Az író jellemzi. kitartó, erős

153.
 
/4. Várható hatsoros barátról:

Az én barátom
magas, izmos, kék szemű, barna hajú,

barátságos, segítőkész, kedves, magabiztos,
szereti az izgalmas könyveket, filmeket és a sportot,

utazásra és megértő osztálytársakra vágyik,
focizás.
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153.

 
/5. Önjellemzéses ötsoros: 

Csöpi,
Hűséges, segítőkész,
Tanítok, olvasok, írok.

Szeretek segíteni másokon.
Barátság!

Megjegyzés: Ha már a mintafogalmazás rólam szólt, úgy gondoltam mintaként magamról 
írok ötsorost is. Ezt annak idején a tanítási óráimon is megtettem. 

154.
 
/6. a Témaválasztás

Megjegyzés: Négy téma közül lehet választani. 
Az első édesanya vagy édesapa jellemzése azért a legkönnyebb szövegalkotási fela

dat, mert a mintafogalmazás édesanyáról szól, tehát jó „mankó” lehet a tanuló számára.
A második témája egy példakép jellemzése. Hívd fel az ezt a témát választó tanulók 

figyelmét, hogy meg kell indokolniuk a szövegben, miért az a személy a példaképük. 
A harmadik egy kedves regényhős bemutatása. Irodalmi alakok jellemzésekor a ta

nulóknak ismerniük kell a művet, azt, hogy milyen tetteket hajtott végre a kiválasztott 
hős, milyenek a kapcsolatai, ki hogyan nyilatkozik róla, mi a szerepe a történet alakulá
sában stb.

A negyedik a legjobb barát jellemzése, amelyben szintén meg is kell indokolnia a fo
galmazónak, miért ő lett a legjobb barátja

 b Anyaggyűjtés: szó és kifejezések gyűjtése
Javaslat: A munkatankönyvben – helytakarékossági szempontot is figyelembe véve 
– a listázást választottam, de külön lapon gondolattérképet is készíthetnek a tanulók.  
A gondolattérképen a központi fogalom a kiválasztott személy.
Megjegyzés: A szógyűjtéskor biztasd a tanulókat, hogy ne csak szavakat, hanem kifeje
zéseket – hasonlatokat, szóláshasonlatokat is gyűjtsenek.

BELSŐ TULAJDONSÁGOK

ALKAT TERMET HAJ ARC

KÜLSŐ TULAJDONSÁGOK
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 c Címadás

Megjegyzés: A tanulók már tisztában vannak a cím és a tartalom kapcsolatával, a jó cím 
jellemzőivel, tartalmi, formai, helyesírási szempontjaival. Fontos, hogy a tanulók önálló
an alkossanak címet a jellemzésüknek.
A következő táblázatban az ajánlott jellemzésekhez illő címvariációk olvashatók.

Édesanya A legek anyukája; Az anyukám; Anya csak egy van
Édesapa Apa, apa! Az én apukám
Példakép Ismerd meg a példaképemet! Bárcsak ilyen lennék!
Regényhős A leg varázstanonc (Harry Potter)

Íjászok íjásza (Katniss Everdeen)

 d A vázlat
Megjegyzés: Ennél a fogalmazásműfajnál is le kell szögeznem, hogy a jó vázlatra azért 
van szükség, mert rossz vázlatból nem lehet jó szöveget alkotni. Ösztönözd arra a tanu
lókat, hogy az anyaggyűjtéskor használt listájukat vagy gondolattérképüket használják 
fel a vázlatuk elkészítéséhez.

Tudatosítsd bennük azt, hogy a bevezetésben a személy kiválasztásának okát kell 
megjelölniük. A befejezésben pedig összegezzék a leírtakat, illetve a jellemzett sze
mélyhez fűződő érzelmi kapcsolatukat fogalmazzák meg. A tárgyalásban a kiválasztott 
személy külső tulajdonságait és – lehetőleg különböző jellemzési módokkal – a belső 
tulajdonságait kell bemutatniuk. Így a tárgyalásuk több bekezdésből is állhat.

 e A cím és a vázlat megbeszélése társsal
Megjegyzés: Nagyon fontos, hogy a tanulók végigmenjenek a megadott szemponto
kon, mert csak így lesz eredményes a megbeszélésük.

 f A piszkozat megírása külön lapra 
Megjegyzés: A jellemzés alkotásának idejére a tanulók remélhetőleg már jártasságot 
szereztek a piszkozatírásban. Bátran fogalmaznak, hiszen tudják, lesz alkalmuk a javí
tásra. A szövegalkotáshoz viszont használniuk kell a vázlatukat. A vázlatot ugyanis egy 
gondolatban, szóban megalkotott szöveg alapján készítették, tehát érdemes igazodni 
az eredeti gondolataikhoz. A szöveg megfelelő tagolását a végleges forma megírásakor 
is megtehetik még.

Fontos, hogy most is csak minden második sorba írjanak, hogy legyen helyük a javításra.

 g és h A piszkozat felolvasása társnak, amely alapján a javítások elvégzése
Megjegyzés: Az első szövegváltozatot követő megbeszéléskor a gyerekek megta
pasztalják, hogy a szöveget nem öncélúan alkotják, és az általuk alkotott szöveg 
mindig szól valakihez. Most is kiemelt szerepe van a munkatankönyvben mega
dott szempontoknak, amelyek eredményessé teszik a megbeszélést.

 i A kijavított fogalmazás leírása a füzetbe önellenőrzéssel
Megjegyzés: Azért szükséges a szöveget újra leírni, mert segíti az önellenőrzést, így 
válik „láthatóvá” a tanuló számára, hogy mit is alkotott. A korábbi – a társa véleménye, 
javaslatai alapján – javított szöveg nem biztos, hogy jól áttekinthető.

Érdemes felhívnod a tanulók figyelmét a fogalmazás külalakjára és rendezettségére is.

 j A fogalmazás felolvasása
Megjegyzés: Ez sajnos nem minden tanuló számára adott lehetőség egy tanítási órán. 
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Ajánld a tanítványaidnak, hogy ha tanítási órán nincs számukra lehetőség, akkor otthon 
családtagjaiknak vagy a barátjuknak olvassák fel. 

 k és l Az alkotott szöveg értékelése értékelőlapok segítségével
Javaslat: A pozitív tartalmú értékelőlapok a véleménynyilvánítást segítik. Hiszem, 
hogy minden gyermek munkájában találhatunk olyan elemet, amiért megdicsér
hetjük. Mindig dicsérettel érdemes kezdeni az értékelést, és szoktasd erre a tanít
ványaidat is. Az állandó elmarasztalás egy tanulónak nemcsak a személyiségfejlő
dését befolyásolja károsan, hanem csökkenti az érdeklődését a tanulás, a munka 
iránt, jelen esetben a szövegalkotás iránt is.

A társak a felhasznált értékelőlapok számával egyben „osztályozzák” is a tanuló 
munkáját. Ezért használtam mindig 5 értékelőlapot.

Ha szükség van kritikára, akkor az értékelőlapok szövege szóban átalakítható, 
például: Nem alkalmaztad mindenütt jól a jellemzésről tanultakat stb.

Várható fogalmazások:

Apa, apa!

A család szerint az én első szavam az apa volt. Azóta is nagyon ragaszkodom apához.
Szeretem, hogy mindig mosolyog, nemcsak a keskeny szájával, hanem a barna szemeivel is. Erő

sen kopaszodik, de egy csöppet sem bánja. Még tréfálkozik is rajta. Ugyanúgy, mint a magas, de 
pocakos termetén. Azt szokta mondani, ezért anya hibás, mert olyan finomakat főz. A nagy hasa 
ellenére nagyon fürge a focipályán, ha a kollégáival meccseznek.

Sok barátja van. Szeretik őt, mert mindig vidám, és mindenkinek segít, akinek csak tud. Szívesen 
barkácsol, de nem mindig jár sikerrel. A múltkor csinált nekem egy polcot, csak nem fért be ahová 
szántuk. Jót nevettünk ezen is.

Hát ilyen az én apukám! Nagyon szeretem.

Íjászok íjásza

Az én kedvenc regényszereplőm Katniss Everdeen, a Suzanne Collins alkotta Éhezők viadalának 
főszereplője.

Egy különleges, ijesztőnek tűnő világban él, ahol az emberek megtanulták, mindenben enge
delmeskedniük kell. Már a történet elején a szívembe zártam, mert vállalta a viadalt a húga helyett. 
Nekem is van két húgom, én is mindent megtennék értük. A küzdelemben, melyre kiválasztották, 
hősiesen és bátran harcolt a természettel és az ellenfeleivel szemben. Sportos, izmos testalkata és 
kiváló tulajdonságai segítségével úgy jutott el a végső játékig, hogy nem vált kegyetlenné.

Segítőkészségét bizonyítja, hogy mindig segített másokon. Okosságával kicselezte a viadal szer
vezőit. A győzelemben az is segített neki, hogy kiválóan bánik az íjjal. Mivel én is nagyon szeretek 
íjászkodni, ez különösen tetszett.

Ő a leghősiesebb női regényszereplő, akivel könyvben találkoztam.

A meghívó és a meghívás

155.
 
/1. a A meghívó: Ági    A meghívott: Timi

Az esemény: szobaavató   Időpont: október 16. 15–19:00
Helyszín: Kossuth u. 23.   A meghívottak köre: barátnők
Egyéb fontos tudnivaló: új lakásba költöztek Ágiék.
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 b Azért, hogy úgy tudják szervezni egyéb programjaikat. Szabaddá tudják tenni magukat.

 c Várható válasz: Köszönöm a meghívást. Ott leszek.

156.
 
/2. Várható meghívás: 

Sziasztok diáktársaim! Nagyon sok szeretettel meghívlak benneteket iskolánk diákszakkö
rének tagjai nevében rajzkiállításunk megnyitójára, amely december elsején a nagyszü
netben lesz. A kiállítást Kovács Kinga festőművész, iskolánk volt diákja nyitja meg. Minden 
érdeklődőt várunk. Számítunk rátok.
Megjegyzés: A meghívás megfogalmazása előtt beszéld meg a tanulókkal, hogy milyen 
csatornán hangozhat el a meghívás. Ilyen lehet például az iskolarádió.

156.
 
/3. a Várható szerepjáték:

– Szia Csenge! Július elején nyaralni megyek a nagyszüleimhez. Nagyon örülnék, ha ve
lem tartanál. 
– Nagyon szívesen elmegyek, de meg kell beszélnem a szüleimmel is.

 b A meghívott udvariasan utasítsa vissza a meghívást!
– Szia Csenge! Július elején nyaralni megyek a nagyszüleimhez. Nagyon örülnék, ha ve
lem tartanál. 
– Nagyon szívesen elmennék, de a családommal akkor megyünk nyaralni. Talán jövőre 
össze tudjuk hozni.

156.
 
/4. Megszólítás: Kedves Zéti!

Esemény: születésnap
Időpont: 2022. január 15.
Helyszín: Virág u. 9.
Tudnivaló: Hozd magaddal a kedvenc játékodat! vagy A kedvenc játék elvitele.
Aláírás: Beni

156.
 
/5. Egyéni megoldás

Könyvismertetés

157.
 
/1. a Szerző: J. K. Rowling Cím: Harry Potter és a bölcsek köve

Kiadó: Animus Kiadó Kiadás éve: 2019 Fordító: Tóth Tamás Boldizsár 

 b Várható szöveg: A szüleit elvesztő és mugli nagybátyja családjában nevelkedő kifiú 
nem kis erőfeszítések árán eljut a varázslóiskolába, és szülei nyomdokába lép.

 c A varázslatok iránt érdeklődő, az izgalmakat kedvelő gyerekeknek és felnőtteknek.

157.
 
/2. a Például: Kevin CrossleyHolland: Arthur király – A látókő, Passage Kiadó, 2001

 b Fordító: Kállai Tibor Illusztrátor: –––––

 c A történet 1199ben játszódik Anglia és Wales határán. Főhőse az ifjú Arthur de Caldicot 
alig várja, hogy felnőjön és lovag lehessen. Apja barátjától kapott csodás kővel bepillanthat 
névrokona, Arthur király életébe. Száz izgalmas, rövid elbeszélés vár rád, hogy elolvasd.
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 d Könyvajánlás megfogalmazása az előző részfeladatok megoldása alapján.

A plakát

158.
 
/1. A plakáttörténet néhány érdekes állomásáról szóló rövid szövegek elolvasása és értelmezése

158.
 
/2. a Azonosságok: Valóságban nagy méretűek, nyomtatott formájúak, sok embert tájékoz

tatnak egy eseményről.

 b Különbségek: Az iskolai plakát kevesebb ember érdeklődésére tarthat számot. Csak az 
iskolához kötődőknek: tanulók, azok családja, pedagógusok.  
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