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1. Pótold a mondatvégi írásjeleket!1. Pótold a mondatvégi írásjeleket!

Holnap akadályverseny leszHolnap akadályverseny lesz

Hű, de jóHű, de jó

Hol lesznek az állomásokHol lesznek az állomások

Bárcsak mi győznénkBárcsak mi győznénk

Legyetek ügyesekLegyetek ügyesek

.

!

?

!

!

kijelentőkijelentő

felkiáltófelkiáltó

kérdőkérdő

óhajtóóhajtó

felszólítófelszólító
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2. Kösd a szavakat a megfelelő2. Kösd a szavakat a megfelelő
szófajhoz!szófajhoz!

kakas                         Pista                    esznekkakas                         Pista                    esznek

              kevés                         szép              kevés                         szép

számnév         főnév             ige          melléknévszámnév         főnév             ige          melléknév

                      benéztem                       Bajabenéztem                       Baja

hétszáz                  keserű                  játszottamhétszáz                  keserű                  játszottam
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3. Írd be a szavak ellentétét!3. Írd be a szavak ellentétét!

leül                                     csúnyaleül                                     csúnya

kinyit                                  feketekinyit                                  fekete

bejön                                  keserűbejön                                  keserű

felmegy                               halkfelmegy                               halk
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3. Írd be a szavak ellentétét!3. Írd be a szavak ellentétét!

leül               feláll               csúnya          szépleül               feláll               csúnya          szép

kinyit            bezár              fekete          fehérkinyit            bezár              fekete          fehér

bejön           kimegy            keserű          édesbejön           kimegy            keserű          édes

felmegy          lejön             halk             hangosfelmegy          lejön             halk             hangos
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4. Húzd alá az igekötős igéket,4. Húzd alá az igekötős igéket,
karikázd be az igekötőket!karikázd be az igekötőket!

kijárat    lejön    megnyitotta    lejárat     kiadáskijárat    lejön    megnyitotta    lejárat     kiadás

felnéztem     kísér       felkiáltó        visszajöttetekfelnéztem     kísér       felkiáltó        visszajöttetek

összetört    kifolyó     kifolyt        lestél     rágásösszetört    kifolyó     kifolyt        lestél     rágás
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4. Húzd alá az igekötős igéket,4. Húzd alá az igekötős igéket,
karikázd be az igekötőket!karikázd be az igekötőket!

kijárat    lejön    megnyitotta    lejárat     kiadáskijárat    lejön    megnyitotta    lejárat     kiadás

felnéztem     kísér       felkiáltó        visszajöttetekfelnéztem     kísér       felkiáltó        visszajöttetek
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5. Egészítsd ki a táblázatot!5. Egészítsd ki a táblázatot!

főztekfőztekőkők

futnifutni
fogszfogsz

tete

nézünknézünkmimi

jövő időjövő időmúlt időmúlt időjelen idő
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5.Egészítsd ki a táblázatot!5.Egészítsd ki a táblázatot!

főztekfőztekőkők

futnifutni
fogszfogsz

tete

nézninézni
fogunkfogunk

néztünknéztünknézünknézünkmimi

jövő időjövő időmúlt időmúlt időjelen idő
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5.Egészítsd ki a táblázatot!5.Egészítsd ki a táblázatot!

főztekfőztekőkők

futnifutni
fogszfogsz

futottálfutottálfutszfutsztete

nézninézni
fogunkfogunk

néztünknéztünknézünknézünkmimi

jövő időjövő időmúlt időmúlt időjelen idő
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5.Egészítsd ki a táblázatot!5.Egészítsd ki a táblázatot!

főznifőzni
fognakfognak

főztekfőztekfőznekfőznekőkők

futnifutni
fogszfogsz

futottálfutottálfutszfutsztete

nézninézni
fogunkfogunk

néztünknéztünknézünknézünkmimi

jövő időjövő időmúlt időmúlt időjelen idő
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6. Pótold a főnév toldalékait!6. Pótold a főnév toldalékait!

Mari Panni… elutazott a Mari Panni… elutazott a MátráMátrá… .… .

Megismerkedtek Megismerkedtek BéláBélá… , aki sok vicce… mondott… , aki sok vicce… mondott

nekik.nekik.

Gyönyörködtek a fák… ugráló mókus…Gyönyörködtek a fák… ugráló mókus…

játékában.játékában.
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6. Pótold a főnév toldalékait!6. Pótold a főnév toldalékait!

Mari PanniMari Pannivalval elutazott a Mátrá elutazott a Mátrábaba . .

Megismerkedtek Megismerkedtek BéláBélá… , aki sok vicce… mondott… , aki sok vicce… mondott

nekik.nekik.

Gyönyörködtek a fák… ugráló mókus…Gyönyörködtek a fák… ugráló mókus…

játékában.játékában.
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6. Pótold a főnév toldalékait!6. Pótold a főnév toldalékait!

Mari PanniMari Pannivalval elutazott a Mátrá elutazott a Mátrábaba . .

Megismerkedtek BéláMegismerkedtek Bélávalval , aki sok vicce , aki sok viccett mondott mondott

nekik.nekik.

Gyönyörködtek a fák… ugráló mókus…Gyönyörködtek a fák… ugráló mókus…

játékában.játékában.
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6. Pótold a főnév toldalékait!6. Pótold a főnév toldalékait!

Mari PanniMari Pannival val elutazott a Mátráelutazott a Mátrábaba . .

Megismerkedtek BéláMegismerkedtek Bélávalval , aki sok vicce , aki sok viccett mondott mondott

nekik.nekik.

Gyönyörködtek a fákGyönyörködtek a fákonon ugráló mókus ugráló mókusokok

játékában.játékában.
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7. Csoportosítsd a mellékneveket !7. Csoportosítsd a mellékneveket !

sárga, nagyobb, rossz, legkisebb, májas, legszebbsárga, nagyobb, rossz, legkisebb, májas, legszebb

legmagasabb,rövid, lassúbb, savanyúbb, gyorsabb,legmagasabb,rövid, lassúbb, savanyúbb, gyorsabb,

legpontosabb,legpontosabb,

FelsőfokFelsőfokKözépfokKözépfokAlapfokAlapfok
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megoldás !megoldás !

legszebblegszebbsavanyúbbsavanyúbbmájasmájas

legpontosabblegpontosabbgyorsabbgyorsabbrövidrövid

legmagasabblegmagasabblassúbblassúbbrosszrossz

legkisebblegkisebbnagyobbnagyobbsárgasárga

FelsőfokFelsőfokKözépfokKözépfokAlapfokAlapfok



2010.07.04. 18Gyányi Ibolya

8. Egészítsd ki a szavakat !8. Egészítsd ki a szavakat !

  A..a                                              hoho…ú                  .…ú                  .átékokátékok

  ..ózsef                   meózsef                   me…i                   ..…i                   ..ukasukas

  ..enő                     gaenő                     ga……ak                  ak                  he..he..etet

 Ibo Ibo..a                    ö…e                     ..a                    ö…e                     vava..asas

  ..olán                    peolán                    pe……ek                  bagoek                  bago....

..ajos                      süajos                      sü……edő                edő                tava..tava..
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8. Ellenőrizz !8. Ellenőrizz !

 A Annnna                    hoa                    hosszsszú                  ú                  jjátékokátékok

  JJózsef                   meózsef                   mennynnyi                 i                 lylyukasukas

  JJenő                     gaenő                     gallyllyak                  heak                  helylyetet

 Ibo Ibolylya                  öa                  öccsccse                     vae                     vajjasas

  JJolán                    peolán                    pettyttyek                  bagoek                  bagolyly

LLajos                     süajos                     süllyllyedő                tavaedő                tavalyly


