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Környezetünk titkai
1-4. osztály
Az Európa Legjobb Tankönyve Ezüst-díjjal
kitüntetett tankönyvsorozat kiválóan
alkalmas a tanulók természettudományos
mûveltségének megalapozására.
A feladatok mellett versrészletek,
mondókák, találós kérdések, játékok
színesítik az órát. A könyvek nevelési
célokat is szolgálnak, hiszen a környezet
szeretetére, egészséges életmódra,
valamint a természettel és társainkkal való
harmonikus együttélésre nevelnek.
Az újszerû forma nem csupán a könnyû
áttekinthetõséget biztosítja,
hanem egyszerû „vázlatot” is ad
a gyerekek kezébe, segítve a tanulást,
a tudásanyag rendszerezését.
A tankönyvek a nagy sikerû
A természetrõl tizenéveseknek sorozat
elõzményeként készültek, közvetlenül
elõkészítve ezzel a felsõ tagozatos
természetismeret tanítását.

Földvári Erika

NYELVTAN
Munkatankönyv
Második félév

A Mozaik Kiadó könyvajánlata alsó tagozatosoknak
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Földvári Erika

NYELVTAN
Munkatankönyv második osztályosoknak
Második félév

15., változatlan kiadás
Mozaik Kiadó – Szeged, 2019
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Másképpen ejtjük, másképpen írjuk:
lj, llj kapcsolat
1. Másold le a füzetedbe az utolsó mondatot!
Ugyan egyél már, édes komám!
Lásson hozzá ebbõl is!
Ne legyen már olyan szégyenlõs!
Otthon koplaljon, ne itt!
2. Olvasd el hangosan a szavakat,
majd írd le õket szótagolva!
repüljenek, örüljetek, guggoljon, fütyüljetek, kapálj

3. Folytasd a tiltásokat!
Ülj le!

30

Fordulj balra!

!

Álljon elõre!

!

Induljatok el!

!

Beszéljetek!

!

Szálljunk fel!

!
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4. Számomra ismeretlen városban
járok. Segíts tájékozódni, vezess
a postától a játékboltig!
indul, fordul, áll, indul, fordul,
vásárol
A kaputól
egyenesen! Az újságos pavilonnál
jobbra!
A közlekedési lámpa piros
jelzésénél

meg!

Ha a lámpa zöldre vált,

el!
balra, és már meg is érkeztél!

Az üzletben

egy játékkártyát!

5. Csoportosítsd az utasításokat aszerint, hogy melyik tanórán hangozhatnak el! Jelöld a szótõt függõleges vonallal!
szökdeljetek, táncoljatok, ugráljatok, énekeljetek, daloljatok
Énekórán:

Testnevelésórán:
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6. Kinek mije van? Figyeld a szavak kiejtését!
farsangi bál, sál, tál, hall
A nagymamának porcelán

. (vagy tála)

Az iskolásoknak februárban

.

A nagy ház tulajdonosának

.

A kisgyereknek

. (vagy sála)

7. Másold le a szólások lj, llj kapcsolatot tartalmazó szavait!
Ügyelj, mert leesik az állad! (Mondják az ásítónak.)
Még neki áll feljebb. (Õ a hibás, mégis hangoskodik, támad.)
Ne félj, míg engem látsz! (Tréfás bátorítás.)

Jegyezd meg!
Ha a szótõ utolsó betûje/hangja
l vagy ll, és hozzá j betûvel kezdõdõ
toldalék kapcsolódik, akkor
a betûkapcsolat a szó kiejtésekor
gyakran hosszú j hanggá alakul.
8. Tollbamondás után írd le a szavakat, mondatokat, majd javíts!
a) álljon, indulj, sálja, fordulj, énekeljetek
b) Idõben indulj el az iskolába!
Ne beszéljetek hangosan!
A polcon feljebb teszem a könyvet.
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Ezt tanultuk a mondatokról
1. Karikázd be a mondat megfelelõ befejezéseinek betûjelét!
A mondat gondolataink
a) kifejezõ eszköze.

b) vége.

c) folytatása.

2. Pótold a mondatkezdõ betûket és a mondatvégi írásjeleket! Írd le
a mondatfajta nevét!
__ május madárdaltól hangos__
__allottad-e már a fülemüle énekét__
__bben a hónapban özönlenek a cserebogarak__
__ilyen virág illatozik a kertekben__
3. Alkoss kijelentõ mondatokat a szókapcsolatokkal!
zümmögõ cserebogár, illatozó virágok, éneklõ madarak

4. Írj egy-egy példamondatot a kedvenc olvasmányodból!
kijelentõ mondat:
kérdõ mondat:
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felszólítást fejez ki:
meglepõdést fejez ki:
5. Másold le a füzetedbe a szövegrészbõl azt a mondatot, amelyik
megmagyarázza, miért hívják a madártejfûvirágot úri virágnak is!
Érdekes virág ez. Csak délben nyit. Máskor bezárja a virágát. Úgy
is hívják, hogy úri virág, mert régente az urak ezzel gyógyították
a zúzódásból keletkezett sebüket.
Írj két kérdést a mondathoz!

6. Pótold a párbeszéd hiányzó mondatait! Szerinted kik beszélgettek?
Fejezd be a párbeszédet a társaddal!
– Mikor kezdõdik az elõadás?
–
–
– Körülbelül másfél óráig.
–
– Sajnos már csak a földszintre tudok adni.
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