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ö – ő  

 
1. Írd a megfelelő oszlopba a szavakat! 
 

ökör, vörös, csörgő, szőlő, főző, hősök,  

öröm, szőrös, vödör, zörgő, sörös, hőzöng, 

törlő, fölött, hősnő, ődöng, nőző, törő, hőköl, 

ökör, öltöny, ösztön, öntő, őröl, hörgő, dörgő 
 

ö – ö ö – ő ő – ö ő – ő 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
2. Alkoss mondatokat a szópárok szavaival! 
 

szökés – szőkés 
 
_____________________________________________________________ 
 
őrök – örök 
 
_____________________________________________________________ 
 
tőrök – török 
 
_____________________________________________________________ 
   
török – törők  
 

_____________________________________________________________ 
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3. Mondd gyorsan! 
 
a) Öt török öt görögöt dögönyöz örökös örömök között, föld döbörög 
ördögökhöz. 
 
b) Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög 
szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Igyál inkább fröccsöt: nem 
törnek rád hörcsög görcsök. 
 
4. Írj tíz ő-re végződő egytagú szót! Kezdődjenek különböző 
mássalhangzókkal! 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
5. Írj ő-vel kezdődő öt egytagú szót! Végződjenek különböző 
mássalhangzókkal. 

_____________________________________________________________ 
 
6. Írj öt rövid ö-vel kezdődő egytagú szót! 

_____________________________________________________________ 
 
7. Egészítsd ki ő-re végződő szavakkal! 
 
A vadász nyulat ___________ . 
 
A leves fazékban ___________ . 
 
A ruha kissé ___________ . 
 
Nagy _______ esett le a szívéről. 
 
A világhírű ______________ gyorsan lesiklott a havas pályán. 
 
Tíz perc késéssel szállt le a londoni ________________ . 
 
Nagy cseppekben hull az őszi _____________ . 
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A Napot lassan elfedte egy sötét _____________ . 
 
A szobában már ott állt a gyönyörűen feldíszített  ___________ . 
 
Az új _____________ feltörte a lábát. 
 
Tetszett neki a zene, de nem tudta, ki a _____________ . 
 
Az  _____________ közepén  egy tisztást talált. 
 
A hét végén szép lesz az _____________ . 
 
A nyáját _____________ juhász megéhezett. 
 
A nagy lánggal ____________ tetőt a tűzoltók hamar eloltották. 
 
Az állomáson az egyik táblán az induló, a másikon az _____________ 
vonatok menetideje látható. 
 
Az ugró felnézett, és látta, amint a feje fölött kinyílik az 
_____________________ . 
 
A róka nem érte el a fürtöket. Hogy ne maradjon szégyenben, azt 
mondta: – Nekem nem kell ez a savanyú _____________ !  
 
Az enyhe _____________ megrezegtette a fák lombját. 
 
A kenyeret  ___________ késsel megvágta az ujját. 
 
A ___________ nap besütött a szobába. 
 
___________  figyelem nélkül könnyen hibás eredményt kapunk. 
 
Segítségül válogathatsz az alábbi szavak közül: 
idő, terelő, lő, erdő, fő, kő, kelő, szőlő, felhő, szelő, szerző, ejtőernyő, szellő, cipő, kellő, eső, 
fenyő, bő, síző, repülő, érkező. 
 


