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Sokszínû matematika
1-12. osztályosoknak
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.
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Szia!
Nagyon szeretném, ha mindazt, amit a nyelvtanórán tanultam, min
dig jól tudnám használni. Igazán büszke lennék, ha a helyesírásom
is hibátlan lenne.
Tudom, hogy ehhez nagyon sokat kell gyakorolnom. Ehhez nyúj
tanak segítséget a munkafüzet feladatsorai, játékai. Ha megoldom
ezeket, biztosan sokkal eredményesebb leszek majd.
Remélem, Téged is jól segítenek ezek a gyakorlatok, kedved leled
a játékokban. Ha szívesen, örömmel gyakorolsz, meglátod, meglesz
az eredménye.
Jó munkát!
Regõ
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A hangok, a betûk

	4

1. Ejtsd ki tisztán a betûknek megfelelõ hangokat!
Z, H, Ú, P, M, SZ, Ó, S, Á, N, R, É, T, Í
2. Írd a szavak mellé, hogy hány betûbõl állnak!
dob:

duda:

kürt:

furulya:

gitár:

hegedû:

brácsa:

cintányér:

hárfa:

bendzsó:

xilofon:

3. Mi van a képen? Írd le! Írd a keretbe a betûk számát!
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	4. a) Írd le a három betûbõl álló állatneveket!
vas, juh, cet, sas, borz, hal, méh, darázs, tyúk, fal, kecske, dél

b) Egészítsd ki a felsorolást három szóval!

5. Írd le legalább öt olyan tárgy nevét, amelynek a kezdõbetûje d!

6. Írd le a jelekkel ábrázolt szavakat!

7. Másold le a négy betûbõl álló szavakat!
mondat, hang, szó, nyelv, betû, kérdés, válasz, pont
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8. Másold le a találós kérdés öt betûbõl álló szavait!
E madáron
zöld a mellény,
fekete a kalap,
szürke a köpeny,
piros a csizma.
Melyik madár az?
(cinege)

1

9. a) Írj betûket a négyzetbe úgy, hogy minden sorban és minden
oszlopban értelmes szó legyen! (Egy szó ismétlõdhet is.)

1

1

b) Írd le a szavakat!

c) Írj mondatot azzal a szóval, amelyik egy idõmérõ eszköz neve!
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10. Minden vonalka egy-egy betût jelöl. Írd a szavakat a megfelelõ
helyre! Írj a kimaradt ábráknak megfelelõ szavakat!
tanító, salétrom, csizma, mûszerész, margarin
a) ___ ___ ___ ___ ___

b) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

c) ___ ___ ___ ___

d) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

e) ___ ___ ___ ___ ___ ___

f) ___ ___ ___ ___ ___

g) ___ ___ ___ ___ ___ ___

h) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

11. Folytasd a szóláncot!
furulya, ajtó, óvodás,

,
,

,

,
12. Játsszatok párban! Egyikõtök dobjon a dobókockával, a társnak
a mutatott értéknek megfelelõ betûszámú szót kell írnia. A helyes szó egy pontot ér. Ezután cseréljetek! Az gyõz, aki hamarabb összegyûjt 5 pontot.
13. Írd le a képrejtvények megfejtését!

7

ms-1627_nyelvtan2_mf_2012.indd 7

2012.05.23. 12:03:53

Másképpen ejtjük,
másképpen írjuk: ts, ds, gys
1. Olvasd fel a mondatokat!
Juli és Réka barátsága az óvodában kezdõdött.
A humorista mûsorát nagy derültség kísérte.
A szüleim a nyáron szabadságot vesznek ki.
Naponta többször kellene zöldségeket fogyasztani.
Feszíts ki egy zsinórt a két fal között!
Lékó Péter nagyon tehetséges sakkozó.
Lehetséges, hogy nem megyek el az osztálykirándulásra.
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyekben „másképpen ejtjük,
másképpen írjuk” – kapcsolat van!
b) Másold le a neked legjobban tetszõ mondatot!

2. Egészítsd ki a szavakat!
ts

ds

gys

mula___ág

szelí___ég

na___ág

feszül___ég

szaba___ág

he___ég

tehet___ég

zöl___ég

iri___ég

kimerül___ég

bolon___ág

e___ég

süke___ég

szomszé___ág

lá___ság

bágyad___ág

szilár___ág

70
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3. Bontsd szóelemekre a szavakat!

segíts
lazíts
vadság
hevíts
feszíts
meríts
fáradság
alakíts
gömbölyíts
a) Másold le a három szótagú szavakat!

b) Írj egy-egy szóval három mondatot!

71
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