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Szótagolás, elválasztás

Olvasd el az alábbi szavakat! Írd át színessel a hosszú mássalhangzókat! 

cammog,  kilogramm,  kellemes,  istálló,  kolléga,  szempilla,  futball, varroda,
torreádor, varr, ujj, alattomos, parketta, hall, hallgatag, befôtt, omlett, forró, 
házasság, áll, makk, közönség, ünnepel, szálloda, bölcsesség, békesség, váll, ujjong, 
lakosság, forr, állvány, guggol, vallomás, villámlik, szalonna, pattan, toll, 
forr, uzsonna, kakukk, faggat, lassú, szellemes, illatos, griffmadár, villa, 
illedelmes, pikkelyes, kotta, aggastyán, szakáll, friss, függ, viccel, dallamos

Húzd alá zölddel a mellékneveket, kékkel az igéket és sárgával a fôneveket!
Mondj példákat mondatfajtákra az 1. feladat szavaival! Hatot írj le a füzetedbe! 

Írd le tollbamondás után az 1. feladat szavait! Ellenôrizd a leírtakat, radírozással javítsd a hibáidat!

Az 1. feladat fônevei közül válassz ki ötöt, és névutók segítségével alkoss névutós szószerkezetet! Írj 
velük mondatokat a füzetedbe! Ügyelj a pontosságra! Sgíthet a tankönyv 10. oldala. (közönség elôtt)

Nézd meg a képet! Gyûjts szavakat az alábbi szempontok alapján!

Két szótagból álló szavak: 

Három szótagból álló szavak: 

Egy szótagból álló szavak: 

Jegyezd meg! A szó annyi szótagból áll, ahány magánhangzó van benne. 
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Írd a szavakba a hiányzó szótagokat!

mel, er, u, lék, kö, re, tály, tál, len, fû, ka, vil, hely, bad, kan, pör, ra, bo

is_____ló, em_____mû, bil_____tyû, _____zsonna, tûz_____, tö_____tyû, _____lény, 

_____peny, lánc_____rész, kris_____, sar_____tyú, ka_____ó, es_____nyô, _____gár, 

ka_____bély,   _____lám,    sza_____ság,   tor_____ádor

Írd le a füzetedbe a szavak többes számú alakjait! Ellenôrizd a munkádat, javítsd a hibáidat!

Olvasd el az alábbi fôneveket! Írd át színessel a j betûket! 

jég, jel, jelvény, jellem, jegy, jármû, juh, jászol, játék, járôr, 
jog, járvány, máj, hajó, tej, fej, újság, tejföl, ajtó, zaj, 
haj, lejtô, lajhár, száj, vájár, olaj, fürj, varjú, cserje, borjú, 
rojt, sajt, bojt, bojtár, ajtó, tolvaj, zsivaj, június

Húzd alá kékkel az egytagú, zölddel a kéttagú szavakat!

Olvasd el! 

Jegyezd meg! Írásban gyakran el kell választanunk a sorok végén a szavakat. Ilyenkor az elválasztás 
szabályai szerint járunk el.

A szótagolás szerinti elválasztás fô szempontjai a következôk:

– Az egytagú szavakat nem lehet elválasztani. (part, sajt, néz, száz)

– Az elsô szótag kivételével a továbbiak mindig magánhangzóval vagy egy rövid mással-
hangzóval kezdôdnek (asz-tal, stró-fa, fi-ók, te-a, kro-ko-dil).

– A szomszédos magánhangzók elválaszthatók a szavakban. Egy magánhangzó önmagá-
ban is alkothat szótagot (le-ány, di-ó, bo-a).

– Ha a magánhangzók között egy mássalhangzó áll, az elválasztáskor átkerül az új szó-
tag elejére (ci-pô, e-gér). Ha a két magánhangzó között két mássalhangzó van, elválasz-
táskor a második mássalhangzó a következô szótag elejére kerül. A toldalékos alakok 
esetében is így kell eljárni (ber-reg, em-ber-rel, ás-vány). Ha kettônél több mássalhangzó 
van egymás mellett, csak az utolsó kerül át a másik szótag elejére (And-rás, cent-rum). 

– Ha a két magánhangzó között hosszú kétjegyû mássalhangzó van, akkor a szótag vé-
gére és a másik szótag elejére egyaránt kiírjuk a teljes kétjegyû betût (hosz-szú, köny- 
nyû, füty-tyent, rozs-zsal).

– A dz és dzs többjegyû betû, ezért elválasztáskor ugyanúgy kezeljük, mint a többi 
kétjegyû mássalhangzót (bo-dza, edz-het, lán-dzsa).
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Gyûjts egytagú szavakat a testrôl!

 

Másold le az 5. feladat kéttagú szavait a füzetedbe! Jelöld álló egyenessel a szótaghatárokat!

Olvasd el és írd le az alábbi szavakat elválasztva! A füzetedben dolgozz!

tea, fiú, leány, piac, fiók, diák, tied, dió, Bea, fiai, tieid, Dia

Alkoss szavakat a szótagokból! Töltsd ki a táblázatot!

jú li ka

fáj pa us

jú da jó

pa ni héj

éj ha gáj

ûr jás lom

to ta lom

ju sza us

Egészítsd ki a keresztneveket! Pótold a hiányzó szótagot! Jelöld a fiúneveket!

Já-______,  An-______,  Ká-______, E-______-se,

Je-______, Csil-______,  Mi-______, A-______-dár,

Ju-______, Em-______, Ta-______, E-______-ka,

Jó-______, Pan-______,  Dá-______, I-______-lya,
 
Jo-______, Ot-______,  So-______, O-______-vér

Keress olyan keresztneveket, melyekben három mássalhangzó van egymás mellett! Írd le elválasztva ôket!
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A felszólító módú ige

Fejezd be az alábbi felszólító mondatokat!

Hozd ide

Vidd át

Vedd fel

Rakd el

Küldd ide

Olvasd el az szólásokat, közmondásokat! Húzd alá és másold le azokat az igealakokat, amelyek utasí-
tást, parancsot fejeznek ki!

Lassan járj, tovább érsz! Addig üsd a vasat, míg tüzes!
Apád, anyád idejöjjön! Jótett helyébe jót várj!
Ajándék lónak ne nézd a fogát! Ne szólj szám, nem fáj fejem!  
Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!  Tanulj tinó, ökör lesz belôled!

Figyelj! A felszólító módú igealakkal a felszólítás különbözô árnyalatait fejezzük ki: parancsot, utasí-
tást, kérést, kívánságot, biztatást. Jele a -j. (tanulj, felelj, üzenj). 
Felszólító módban az igének csak jelen ideje van.

Egészítsd ki a felszólító mondatokat felszólító módú igével!

hajolj, állj, edd, énekelj, engedj, készítsétek, segítsetek, üzenj, 
mondd, gondolkodjatok, pihenjünk, sétálj, kezdjetek, hozd  

Mindenkit _______________  be, ha van jegye! Ne  _______________  meg az összes édességet!  

Hangosabban  _____________________ ! Minden nap  ____________________  a friss levegôn! 

Majd  _________________,  ha nem tudsz eljönni! Ne  ________________  az ajtó elé! Mielôbb

_________________  vissza a könyveket! Senkinek se  ________________  meg az eredményt! 

Ne  ___________________  ki az ablakon!  __________________  annak, aki hiányzott! Egyedül 

________________  el a házi feladatot!  ________________  egy kicsit! Elôbb  _______________, 

aztán  __________________  munkához!
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Olvasd el az alábbi szavakat! Húzd alá az igéket, majd másold le ôket a csoportosítás szerint! 

ugráljunk, írnátok, kabátja, meglátja, barátja, járkáljon, töröljétek, szól, 
írj, felelnének, csináljam, számoljunk, anyja, másolnak, figyelj, mutatna, 
tanulj, szedne, mosolyog, rajzolnátok, él, elmegy, kapáljon, hulljon, mondom, 
lesz, lenne, tenném, maradj, kardja, bátyja, legyetek, maradjatok, járkálnak

Kijelentô módú igék: 

Feltételes módú igék: 

Felszólító módú igék: 

Milyen szófajúak azok a szavak, amelyeket nem húztál alá? __________________________________
Írj ezekkel a szavakkal mondatokat a füzetedbe! Legyen a mondatokban számnév is!

Ragozd el a kér igét felszólító módban a táblázat szerint! Írd át színessel a feltételes mód jelét és az 
igei személyragokat!

Jelen idô

Alanyi ragozás Tárgyas ragozás

E/1. én kérjek (valamit) kérjem (a pénzt)

E/2. te kérjél, kérj (valamit) kérjed, kérd (a pénz)

E/3. ô

T/1. mi

T/2. ti

T/3. ôk

Írd le a következô igék felszólító módú alakjaita megadott számban és személyben!

E/2.: tanul, figyel, készül, száll, felel, szól, beszél:  

E/3.: énekel, talál, mesél, fordul, kiabál, horkol:




