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Tankönyvcsaládunk célja,
hogy a gyerekek lépésrõl lépésre játékos
és életszerû feladatokon, saját
megfigyeléseiken és tapasztalataikon
keresztül jussanak el a matematikai
törvényszerûségek felismeréséhez. 
Könyveinkben kedves, humoros,
a matematikai tartalom lényeges elemét
megragadó ábrák találhatók.
A tanulók feladatmegoldására
elegendõ hely jut, színes négyzetrács,
vonalazás segíti a szép, tiszta,
áttekinthetõ munkát. 
A Számolófüzet lehetõséget biztosít
a mennyiségi és minõségi differenciálásra
egyaránt. Gyakorlásra, felzárkóztatásra
önállóan is jól használható. 
Tudásszintmérõ feladatlapok is
kapcsolódnak a tankönyvcsaládhoz.

A Mozaik Kiadó könyvajánlata alsó tagozatosoknak
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E-mail: kiado@mozaik.info.hu; Web: www.mozaik.info.hu

MS-1622

MS-1622_nyelvtan2_1felev.qxd  2019. 06. 26.  15:40  Page 1



Munkatankönyv második osztályosoknak

Elsõ félév

Földvári Erika

15., változatlan kiadás

Mozaik Kiadó – Szeged, 2019

NYELVTAN

Ms-1622_int-nyelv2-1f_feladat_es_megoldas_egyben_2019.qxd  2019. 06. 28.  12:46  Page 1



3

Szia!

A munkatankönyvünk címe: Nyelvtan munkatankönyv.
Gondolkodtál már, mit jelenthet a nyelvtan kifejezés? Ugye, te is
arra gondolsz, hogy a magyar nyelvvel kapcsolatos tanulnivalókat
takarhat a szó. De miért kell a nyelvrõl tanulnunk, hiszen már
tudunk beszélni, írni, olvasni?

Megkérdeztem ezt a tanító nénitõl is. Õ azt mondta, igaz, hogy már
sokat tudunk a magyar nyelvrõl, de még bõven van mit tanulnunk.
Megtanuljuk, milyenek a hangok és a betûk, hogyan épülnek fel
a szavak, hányfélék lehetnek a mondatok. Miért van ezekre
szükségünk? Így tudjuk a legpontosabban megfogalmazni
a gondolatainkat, hogy mindenki jól megértsen minket.
Megtanulunk helyesen írni is, ebben segít a helyesírási szójegyzék.

Nagyon kíváncsi vagyok már! Kezdjük a munkát!

Regõ

Ms-1622T_int-nyelv2-1f-csusztat_2011.qxd  2011.01.25.  8:46  Page 3



5

A betûrend

1. Pótold az ábécé hiányzó betûit!

2. Írj olyan szavakat, amelyeknek kezdõbetûje az ábécé 19. helyén áll!

Írj olyanokat, amelyeknek utolsó betûje a 43. az ábécében!

3. Mely verscímeket rejtik a számok? Egészítsd ki a címeket!

23. 2. 30. 15.    

15. 31. 18. 24. 19. 2. 3. 1.

4. Írj három olyan nevet, amelyek az osztálynaplóban követhetnék
a Tóvizi Áron nevet!
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5. Fejtsd meg a találós kérdéseket! Állapítsd meg, hogy a megfejtés
elsõ betûje hányadik helyen áll az ábécében!

Se ajtaja, se ablaka, mégis négy jó barát lakja.

Sarlóból kifli lett, találd ki, hogy mi ez!

6. Állítsd betûrendbe az alábbi szavakat!
fecske,  gólya,  daru,  vadlúd

mókus,  õz,  nyúl,  farkas

7. Írd le a füzetedbe betûrendben a helységneveket!
Soroksár,  Galánta,  Macsolád,  Baláta,  Rabiza

Hányadik helyre kerülne Pécel?  

8. Egészítsd ki a felsorolást a betûrendnek megfelelõ szavakkal!

alma,  áfonya,  ,  citrom,  ,

,  egres,  

Jegyezd meg!

A betûrendben való íráskor a szavak elsõ
betûjét vesszük figyelembe, a szavakat az
ábécérendnek megfelelõ sorrendben írjuk.
Betûrendben láthatod a szótárak, lexiko-
nok szómagyarázatait is, és az osztály-
naplóban betûrendben írták a neveteket.

(dió)

(Hold)
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09. Olvasd el az Ablak-zsiráf gyermeklexikon d betûs címszavait! Figyeld
meg, hogyan követik egymást az azonos betûvel kezdõdõ szavak!

10. Olvasd el a szóoszlopokat! Figyeld meg a betûrendet!

madár hal ablak
medve hely alma
moly holló arany
muflon hullám aszal

11. Szólások szavait betûrendben írtam le. Írd le helyesen! 

aranyat,  kel,  ki,  korán,  lel

hamar,  jó,  munka,  ritkán

erõvel,  ésszel,  mint,  többet

12. Írd le betûrendben a személyneveket!

Mónika,  Mariann,  Károly,  Mihály,  Noémi,  Regõ

Jegyezd meg!

Az azonos betûvel kezdõdõ szavak
sorrendjét a második betû alapján
állapítjuk meg.
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Elválasztás

1. Írd le a következõ mondatot!

Fiatal erdeifenyõk szegélyezik a behavazott tisztást.

2. Írd le a füzetedbe a mondatokat szótagolva! Figyeld meg a sorvé-
geket a munkatankönyvben és a füzetedben!

Egy téli délután a hegyi úton lefelé jött a kis fenyõ, meg a nagy
fenyõ. A kis fenyõ ugrándozott.

(Móra Ferenc)

3. Jelöld csillaggal a helyesen elválasztott szavakat!

szept-ember fenyõ-fa csill-ag
ok-tóber novem-ber süt-emény
decem-ber ün-nep aján-dék
hóe-sés sül-lyedés csoma-gok

4. Húzd alá az elválasztás szerint írt szavakat!

tör-té-net tör-ténet
szuny-nyadó szuny-nya-dó
ter-mé-szet termé-szet
nyu-ga-lom nyu-galom
álla-tok ál-la-tok
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vadászat

esztendõ

etetõ

hallgatja

süllyedõ

orvosság

5. Írd le a szavakat a lehetséges helyeken elválasztva! Fogalmazd meg,
mi a különbség a szótagolás és az elválasztás között!

6. Figyeld meg az összetett szavak elválasztását!

lábnyom: láb-nyom esernyõ: es-ernyõ (esõ+ernyõ)
úttest: út-test szemüveg: szem-üveg
rendõr: rend-õr olvasókönyv: olvasó-könyv
arckép: arc-kép rajzlap: rajz-lap
álarc: ál-arc esõkabát: esõ-kabát
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8. Írd le tollbamondás után a szavakat, mondatokat! Javítsd a munkád!

a) évszak,  lábnyom,  esernyõ,  álarc,  úttest

b) A rendõr forgalmat irányít.
Gyönyörû arckép készült rólam.
A vadász szénát tesz az etetõbe.
A barátom új szemüveget kapott.

Jegyezd meg!

Ha hosszabb szót vagy mondatot írunk,
mint az adott sorhossz, akkor a szavakat
el kell választanunk. Az elválasztás alapja
a szótagolás. Az összetett szavakat az
elõtag és utótag határán választjuk el.

7. Írd le a szavakat a szóösszetételnél elválasztva!

vasút:

tanítónõ:

teremdísz:

kézfej:

rendõr:

könyvjelzõ:

tolltartó:
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