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A munkafüzet
a 3. osztályosoknak kínál
bõséges feladatot
az alapvetõ helyesírási
ismeretek gyakorlásához.
Bármely hagyományos
anyanyelvi tankönyvhöz
kapcsolható. A szerzõ által írt
rövid történetek mesekeretbe
foglalják a tananyagot.
A meseerdõ állatairól szóló
vidám mesék olvasásra
serkentik a kisdiákokat,
ugyanakkor teljes mértékben
tartalmazzák az éppen
tárgyalandó nyelvi-helyesírási
ismereteket. Az íráskészséget
fejleszti a helyesírási
gyakorlatok mellett a másolás,
a tollbamondás és az
emlékezetbõl írás. A meséket
követõ sok rajzos feladat
megmozgatja a gyerekek
fantáziáját, és kis „pihenõt”
nyújt a nyelvtani gyakorlatok
között.

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

Írjunk
szépen, helyesen
Sünivel!
Vég Andrea

Harmadik osztály

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu
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Vég Andrea

ÍRJUNK
SZÉPEN, HELYESEN
SÜNIVEL!
Írás- és helyesírás-munkafüzet
3. osztályosoknak

15., változatlan kiadás
Mozaik Kiadó – Szeged, 2020
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KEDVES
GYEREKEK!

Süni a nevem. Harmadik osztályban ismét kirándulásra hívlak
benneteket Meseerdõbe!
Hosszú utunk tavasztól õszig tart majd, melynek során barátaim, az erdei állatok a róluk szóló vidám versek, mesék és
ismeretterjesztõ szövegek segítségével ismertetnek meg benneteket a szófajokkal, és azok helyesírásával. Új vonalrendszerben gyakorolhatjátok a kis- és nagybetûk kapcsolási módjait. Munkátok eredményes lesz, ha sétánk során pontosan és
figyelmesen dolgoztok.
Tartsatok velünk!
A munkafüzetben található rövidítések:
Másolás írott szövegrôl írottan
Másolás nyomtatott szövegrôl írottan
Írás emlékezetbôl
Írás tollbamondás után
Önálló munka
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MILYEN TOLDALÉKOT
KAP A FÕNÉV?

Az egyes és többes számú fõnév
1. a) Olvasd el az idézetet!
Hajnalodott, a nap ledobta magáról felhõpaplanát, és sétálni indult
az égi réteken. A földön is ébredeztek a virágok, fák, méhek, szarvasbogarak, s fölébredtek a madarak is, megkezdõdött a hajnali
hangverseny. Elsõnek a rigó szólalt meg.
(Zelk Zoltán: A két kakukk)

b) Húzd alá az idézetben a többes számú fõneveket!
2. Tedd többes számba a fõneveket, és írd le õket szótagolva a füzetbe!
gallér, harkály, jégpálya, pillangó, gally, rózsa, függöny, dinnye, olló,
osztály, összeg, fenyõfa, mókus, makk, csillag
3. Folytasd a fõnevek írását a minta szerint!

4. Kakukktojások rejtõzködnek a szavak között. Ha megtaláltad, karikázd
be õket!
képek, folyók, hajók, kék, állatok, szappanok, homok, mák, diók,
patak, csigák, latyak, ünnepek, osztályzatok, pók
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A RAGOS FÕNEVEK

A -t ragos fõnév
1. a) Olvasd el az alábbi idézetet!
Dániel, a kövér kismalac mindig gyûjtött valamit:
faleveleket, kavicsokat, ketteseket az ellenõrzõbe, sõt egyszer még
két képeslapot is sikerült összegyûjtögetnie.
Egyik nap azonban elhatározta, hogy mást fog gyûjteni, egészen
mást, mint eddig. Csigaházat.
(Kerékgyártó János: Dániel és a csigaházak)

b) Húzd alá az idézetben a Mit?, Miket? kérdésekre válaszoló fõneveket!
c) Elemezd a b) feladat fõneveit a füzetben az alábbiak szerint!

2. Folytasd a fõnevek írását az alábbi minta szerint!

_________________
_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

3. a) Írd le tollbamondással a szavak közül a -t ragos fõneveket a füzetbe!
koszorút, pókhálót, hangyabolyt, sajt, tojást, villanyt, befõttet,
jelent, barátját, csat, Budapest, szennyest, Noémit, fest, Dunát,
dunnát, fent, rét
b) A tollbamondás szavai közül öt szót foglalj mondatba!
A füzetben dolgozz!
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4. a) Adj címet a szövegnek, és írd le a füzetbe a jeleknek megfelelõen!

A macska apró madarakra vadászott, az egér diót, mogyorót,
gesztenyét rágcsált. [...] Egy nap az egér azt mondta a macskának:
– Jó lenne szárazföldre települni!
Meguntam már ezt a szigetet!
(A macska meg az egér – arab népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása)

b) Mit gondolsz, hogyan jutottak el az állatok a szigetrõl? Mondd el!
c) Rajzold le a mese szereplõit!

d) Másold le a mesébõl a fõneveket a csoportosításnak megfelelõen!
többes számú fõnév:

___________________________________________________
-t ragos fõnév:

___________________________________________________
5. Betûkapcsoló
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AZ IGE JELENTÉSE
1. a) Olvasd el a versrészletet! Készíts rajzokat a versszakokhoz!

Egér Vica háza pici,
piciny ajtója zöld.
[...]

Piciny tüzet rak Vica
picinyke tûzhelyén.
[...]
(T. Stowel: Egér Vica – Honti Irma fordítása)

b) Másold ki a versbõl a cselekvést kifejezõ szavakat!

___________________________________________________
___________________________________________________
2. a) Olvasd el a szöveget! Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal!
szétterül
váj
vesz
igyekszik
A hatalmas folyó, amely ismeretlen tájak felé _________________,
mindig nehezen ___________ búcsút a párás vadontól: még utoljára
____________ a sûrû cserjék között, és a faóriások koronái alatt
mély medret ___________ magának.
(A sakál és a víziló – afrikai mese; Tordai Emil átdolgozása)

b) Gyûjts szavakat az idézetbõl a meghatározások mellé!
fõnév: _______________________________________________
melléknév: ____________________________________________
ige:

________________________________________________
65
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A cselekvést kifejezõ igék
1. a) Olvasd el az idézetet!
Lapulevélbõl szabja Csupaszem a papucsot, s míg õ szorgoskodik
a vízparton, Csupaszem anyó a sás közt keveri a délebédhez való
rántást. Ki-kiszól a konyhából a papucsos mûhelybe:
– Mit varrsz? Mit varrsz?
– Papucso-cso-cso-cso-cso-csot, papucso-cso-cso-cso-cso-csot – dúdolgatja vissza a mester.
(Móra Ferenc: Nagyapó állatai)

b) Mit csinál a békaházaspár? Húzd alá a cselekvést kifejezõ igéket az
idézetben!
2. a) Írd a rajzok mellé a foglalkozásokat, majd kösd össze a nekik megfelelõ cselekvésekkel!

_______________________

_______________________

_______________________
b) Alkoss mondatokat a füzetben a fenti szókapcsolatokkal!
3. Másold le az igéket a szavak közül!
állat, forral, szappanoz, villám, ujjong, hal, ünnepel, viccel, állít, hall,
mellény, szellõztet, ünnepély, suttog, cammog

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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A történést kifejezõ igék
1. a) Olvasd el az idézetet!
A szél azonban óriásira nõtt, és nagy fekete felhõket hentergetett
felettük. Az erdõbõl odahallatszott az öreg fák remegése s a száraz
ágak pattogása, amint letörtek a fáról, és ide-oda ütõdve zuhantak
a földre.
(Fekete István: Vuk)

b) Mi történt az erdõben a széllel, a száraz ágakkal és a fákkal? Húzd
alá az idézetben a történést kifejezõ igéket!
2. a) Mi történhet velük? Írd a rajzok alá a választ szótagolva!

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

b) A fenti igékhez kapcsolj fõneveket, és alkoss velük felkiáltó mondatokat! A füzetben dolgozz!
3. Gyûjts történést jelentõ ikerszavakat!
kippen-koppan

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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