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4. Rendezd az alábbi szavakat helyesírási szempontból!
a) Írd be őket a megfelelő helyre!

b) Csoportosításodat indokold meg a társadnak!

j

ly

díj, ibolya, kastély, fúj, helyjegy, fáj, héja, lyukaszt, fojt,
pajkos, bélyeggyűjtő, erkélyajtó, gömbölyű, folyik, új,
pulykatojás, száj, súlyos, helyes, gólyajelmez, fáklya,
hömpölyög, papagáj, ujj, olyan
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8. Írd a képek mellé, mit ábrázolnak! Figyelj rá, hogy helyesen
jelöld a magánhangzók időtartamát!
_________

___________

_________

___________

_________

____________

__________

____________

9. Melyik a helyes az alábbi szópárok közül? Keretezd be a jó
alakokat!
Magyarázd meg a helyesírásukat a helyesírási szabályzat segítségével!
jékkrém – jégkrém

anyjuk – annyuk

úttya – útja

igazság – igasság

báttya – bátyja

hegytől – hetytől

egésség – egészség

zölcség – zöldség

könyvtár – könyftár

fölgyük – földjük

kabátja – kabáttya

mozsdó – mosdó
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15. Színt a színhez! A virágszirmokban különböző szavakat látsz.
a) Állapítsd meg a szófajukat!
b) Illeszd hozzájuk a megfelelő toldalékot!
c) Megoldásodat magyarázd el osztálytársaidnak!
d) Foglald őket mondatba!
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A MELLÉKNÉV

1. Pótold a hiányzó szóvégi magánhangzókat!
Megoldásodat ellenőrizd a helyesírási szótárodban!
savany….

suttog….

hossz….

sűr….

forr….

zöldell….

gyönyör….

szigor….

jószív….

könny….

szunnyad….

csillog….

mosolyg….

süllyed….

nagyszer….

keser….

cím….

csúfolód….

jóíz….

hízelg….

hi….

jókép….

min….?

küls….

apr….

szűkmark….

fels….

készül….

b….

lass….

fényl….

illend….

bárgy….

karcs….

iszony….

homor….

gömböly….

szomor….

dombor….

szörny….

bőkez….

négyláb….

romland….

zajong….

als….

lekicsinyl….

elbűvöl….

ifj….
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2. Egészítsd ki az alábbi táblázatot! Fogalmazd meg a
szabályt!
alapfok

középfok

felsőfok

erős
szebb
leggömbölyűbb
kicsi
feketébb
legidősebb
szorgalmasabb
legforróbb
könnyű
hosszabb
legdölyfösebb
friss
bölcsebb
csillogó
72

