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Ismétlés: 
a hangok és a beszédhangok
Sorold fel, milyen hangok jutnak eszedbe a képről! Csak az állatok lehetnek a 
hangok forrásai?

Rakd sorba a hangképző szerveket a kiáramló levegő útja alapján!

Írd a táblázatba a magyar nyelv magánhangzóit és mássalhangzóit!

Magánhangzók Mássalhangzók

Tedd a gégédre a kezed! Mondd végig az ábécét hangosan! 
Mit figyeltél meg?
Zöngés vagy zöngétlen hangból van több?   

Hányféleképpen tudod rendezni az alábbi betűket? Alkosd meg az összes 
lehetséges változatot! Karikázd be azokat, amelyek értelmes szavak!

a)  
b) 
c) 
d) 
e) 
f ) 

Ismétlés:
a magánhangzók
Töldtsd ki a táblázatot a megadott szempontok szerint!

Magas Magánhangzók Mély Magánhangzók
Ajakkerekítéses Ajakréses Ajakkerekítéses Ajakréses

Rövid Hosszú Rövid Hosszú Rövid Hosszú Rövid Hosszú

Felső 
nyelvállású

Középső 
nyelvállású

Alsó 
nyelvállású

Legalsó 
nyelvállású

Nevezd meg, mely magánhangzókra igazak az alábbi állítások!

Alsó nyelvállású magánhangzó: 
Rövid magánhangzó: 
Ajakkerekítéses magánhangzó: 
Legalsó nyelvállású magánhangzó: 
Mély magánhangzó: 

Keress olyan magánhangzókat, amelyek önálló szóként is megállják a helyüket! Írd 
le őket! Válassz ki kettőt közülük, és írj egy-egy mondatot velük!  

Ejtsd ki egymás után a magas és a mély magánhangzókat! Fogalmazd meg, hogyan 
mozognak közben az ajkaid! 

 

Írj három rövid mondatot a kedvenc ételedről úgy, hogy csak mély vagy csak magas 
magánhangzók szerepeljenek benne!

1. 1.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

e, é, i, í, ö, ő, ü, ű

a, á, o, ó, u, ú

a i l g

gégefő                           légcső

orrüregszájüreg

tüdőhangszalagok
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Mit tanultunk 
a magánhangzótörvényekről?
Töltsd ki az alábbi táblázatot! Gyűjts minél több toldalékot a megadott szempontok 
szerint!

Egyalakú toldalék      Kétalakú toldalék Háromalakú toldalék

Karikázd be azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor érvényesül a hiátustörvény!

dió asztal fiú cékla hiány székláb tea labda asztal indián 

Gyűjts 4-4 szót az alábbi szempontok szerint!

Magas hangrendű szavak     
(sport témakörben):              

Mély hangrendű szavak       
(ruházat témakörben):          

Vegyes hangrendű szavak       
 (zene témakörben):              

Írd le a saját szavaiddal, hogy mit jelent az illeszkedés törvénye!

Lásd el az alábbi szavakat a megadott toldalékokkal, és írd le őket! Melyek esetében 
érvényesül az illeszkedés törvénye?

1.

2.

3.

4.

5.

 asztal, fésű, nyuszi
  +

-ra/-re; -ként; -hoz/-hez/-höz

Mit tanultunk előző évben 
a mássalhangzókról?
Idézd fel a hangképző szerveket! Mi állhat a mássalhangzók képzésekor a le-
vegő útjában? Gyűjtsd össze, hogy mik képezhetnek akadályt a szájüregben!

Keress legalább 5 olyan mássalhangzópárt, amelynek tagjai csak zöngésség 
szempontjából különböznek egymástól!

Fogalmazd meg, milyen tulajdonságok alapján csoportosíthatjuk a mássalhangzókat!

Csoportosítsd az alábbi mássalhangzókat zöngésség szerint!

Fogalmazd meg, mi a különbség a magánhangzók és a mássalhangzók képzése 
között!

1.

2.

3.

4.

5.

Zöngés

Zöngétlen

n m z k l v g s r p d h




