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HANGOK  AZ  ISKOLÁBAN 
Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, 
mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a 
virágillat, a zománc, az opál tüze. 

(Kodály Zoltán) 
 
Nyelvtanórán 
 
 1. Figyeljük meg anyanyelvünk hangjait! 39 hangunk van, s ezt 40 jellel 
írjuk le. Honnan ez az eltérés? 

 2. A magyar nyelvben 25 mássalhangzó és 14 magánhangzó van. A leg-
gyakrabban előforduló magánhangzó az e, 100 közül kb. 26. Mit gondolsz, 
melyik a leggyakoribb mássalhangzó? (100 közül 13.) 
 

I. JÁTSSZUNK A MAGÁNHANGZÓKKAL! 

1. Számold meg, hány a betű van a versben! 

Nyelvgyötrő 
Hat vak makk meg 
  hat vak bab 
napmartlapra 
  házat rak. 
Rak hat vak makk 
  hat falat, 
hat falat hat 
  vak bab rak. 
Vakmakklak, 
  vakbablak – 
martlaplakon 
  vakablak. 
  (Jánky Béla) 

 

2. Gyűjts olyan neveket, melyekben csak az a hang szerepel! (Legalább 

ötöt!) 3. Most cselekvést jelentő szavakat (igéket) mondj ugyancsak a hanggal!   

(Legalább tízet!) 
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 4. Nagyra tátott szájjal mondd az á-t a mondókában és a nyelvgyötrőben! 

Nyár, nyár, nyár, nyár, 
sose várjál! 
Tél, tél, tél, 
mindig késsél! 
 (Kiss Dénes) 
 

 5. Magyarázd meg a nyelvgyötrő értelmét!  

  Ádám bátyám pávát látván lábát rázván párává vált. 

 6. Milyen sokat jelent egy ékezet! A II. oszlop egyik e betűjére tegyél egy 
ékezetet! Hogyan változott meg a szó értelme? Magyarázd meg a szópárok 
jelentését! 

ebed – ebed     kerek – kerek 
keret – keret     verem – verem 
feled – feled     meglep – meglep 
merek – merek    beszed – beszed 
szemet – szemet    veres – veres 

 7. Csupa – csupa e! Jegyezd meg! 
Ne verekedj! 
Ne gyere Kerekes Ferenccel erre! 
Ne fess fekete leveleket! 

 8. Mennyi? 
Hetven meg hetvennek fele. 
Negyven meg negyven negyede. 

 9. Fess! 
           Levest tesznek bele.  
 
           
 
              

 
 
         
         Emese, egy kezed emeld fel! 
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 10. Írd le csupa e betűvel, amit a rajzon látsz! 
 

 
_____________________________________________________________ 
 
 11. Töltsd ki az üres négyzeteket e betűs szavakkal! 

a) Nem egészséges. 
b) A magas házban több is van. 
c) Híres. 
d) Ilyen az öreg ember keze. 
e) Őszi csapadék ékezet nélkül. 
f)  L. 
g) Főzeléknövény. 
h) Nem arra. 
i)  Első fogás az ebédnél. 
j)  Ennivaló. 
k) Kereket gyártó mesterember. 

 12. Ha jól dolgoztál, a függőleges első sorban nagy mesemondónk nevét 
olvashatod. 
a) Mi az író neve? 
b) Hogy hívták azt a lapot, melyet ő szerkesztett? 
c) Mi a címe mesegyűjteményének? 
d) Hol van az író emlékháza? 

 
13. Írd be az üres négyzetekbe a madarak nevét! Csak e és é magán-

hangzók vannak a szavakban. 
 

a) Tarka színű, begye azúrkék. 
b) Galambhoz hasonló. 
c) Télen is nálunk él. 
d) Szőlőskertek réme. 
e) A hímje gácsér. 
f) Házak eresze alatt fészkel. 
g)  Rovarpusztító, de a csirkéket is elviszi. 
h) Ilyen madár a rigó. 

a B    G  S 
b  M    T  
c   V  S   
d  R      
e D       
f        
g   L     
h  R      
i L  V     
j  L  D    
k K    K  S 

   a K     G Y
    b G   L   
   c   R  B   
  d S    G  L Y
   e R       
  f F    K    
g V          
    h  N    S
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 14. A vastag vonalak között milyen madárnév alakult ki? Mit tudsz róla? 
 
 15. Edd meg! – mondja az édesanya gyerekének. Vajon mi volt az ebéd? 
Pótold a hiányzó betűket a gyerek étlapjáról! 
 __ gr __s  l__v__s 

 d__r__ly__ 

 __p__r 

 16. Mi a derelye? Hogy hívják a derelyéhez hasonló töltött laskatésztát? 

 17. A legtöbb egytagú szóban az í hosszú. Pótold az utolsó sorban 
hiányzó betűket! 

b c cs d gy h k p s sz t v zs 
í í í í í í í í í í í í í 
             

 
 18. Két betűből álló szavak is végződhetnek í-ben. Olvasd ki őket! 
 

 gy    v  
 s í   h í (v) 
 r    sz  

  
19. Az -ít toldalékot a cselekvést jelentő szavakban (igékben) mindig 

__________ í-vel írjuk. A vonalra írandó választ megtudod, ha a hálót kitöltöd, 
s a vízszintes első sort kiolvasod! 

 
a) Fát vág. 
b) Tanít. 
c) A rászorultak mellé áll. 
d) Csinosít. 
e) Ont. 
f) Változtat valamin. 

 
 

 20. Keretezd be a közmondásokban az -ít toldalékot! 
A munka nemesít. 
Ha a búzát hamar veted, korán virít. 
Apró ajándékok erősítik a barátságot. 
A pénz nem boldogít. 
Ki a másét kívánja, a magáét is elveszíti.  
Nehéz a vadat megszelídíteni. 

a b c d e f 
H  S S Z  
 K    J 
S  G  D  
 S  P   
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 21. Fejtsd meg a találós kérdést! 
 Lába van, és mégse jár, 
 Víz felett visz, nem madár, 
 Nem rab, mégis láncot hord, 
 S minden utat összetold. 
    Mi az? 

 

22. Pótold a hiányzó betűket! Jegyezd meg írásukat! 

 v__gad     d__csér   s__ma 
 ir__gy     __rogat   f__nom 
 

23. Mi a különbség a kiemelt szavak helyesírása közt? 
Gyermeki hittel úgy megyek 
ma is minden hídra, 
mintha kedvemnek teret 
végtelenbe nyitna. 
Csöpp, csöpp folyón, hidakon 
úgy menjünk, kívánom, 
szorosan is szabadon 
végig a világon. 

   (Illyés Gyula)   

 24. Írd át a szóvégi ó és ő betűket!  

Soroló 
Gőzös, robogo, 
Duna-híd dobogo!  
Zászlo, lobogo,  
csermely, csobogo! 

Zúzmara, roszogo, 
Csiga-biga, csoszogo! 
Kicsi kacsa, totyogo, 
Mari néni, locsogo! 

Téb-láb, topogo, 
harkály, kopogo! 
Kemence, dohogo, 
rőzsetűz, ropogo! 

Zápor, zuhogo, 
falikút, zubogo! 
Somfaág, suhogo, 
vén huhu, huhogo! 

Napocska, nevetö, 
tavi jég, repedö! 
Puha ágy, lepedö, 
teli madár-etetö! 

Réce-ruca, sepegö, 
Tibi, Tomi, tipegö, 
Sapkabojt, fityegö, 
szökevény, szepegö! 
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Juci, Mici, fecsegö, 
régi ágy, recsegö! 
Kisgida, mekegö, 
kerekeskút, nyekergö! 

Csontenyv, ragado, 
darázscsípés, dagado! 
Forrás, fakado, 
rakott szekér, akado! 

Bori baba, gügyögö, 
pici Peti, pötyögö! 
Bő gatya, lötyögö, 
kicsi kocsi, zötyögö! 

Váza virág, virulo, 
pöttyös labda, gurulo, 
csíkos váza, borulo, 
Pajkos Peti, szorulo! 

Jégcsap, csepegö, 
füsti fecske, csevegö! 
Léggömb, lebegö, 
simogató levegö! 

Pacsirta, pityegö, 
búbos banka, bicegö! 
Fazék leves, sziszegö, 
zacskó zizi, zizegö! 

Butykos, kotyogo, 
dédapa, totyogo, 
libasült, rotyogo, 
öreg szüle, motyogo! 

Mozdony, tolato, 
vén teve, halado, 
kiskutya, szalado, 
kutyaház, marado! 

Gulya, delelö, 
pulikutya, terelö, 
makrapipa, szelelö, 
hosszú vályú, betelö! 

Autó, tütülö, 
balatoni üdülö! 
Gabi, Robi, csücsülö, 
cukorka-fütyülö! 

         (Tóthfalusi István) 
 
 25. Mondd gyorsan! 
 Öt török öt görögöt dögönyöz örökös örömök között, föld döbörög 
ördögökhöz. 
 Számold meg, hány ö betű van a nyelvgyötrőben! Írd a négyzetbe! 

 
 26. Mi a különbség a két oszlop szavai közt? Foglald mondatba őket, s 
azonnal megtudod! 

fúrat – furat 
fűzet – füzet 
húzat – huzat 
szűret – szüret 
zúg – zug 

 


