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Koppants, ha hallod a szóban az f hangot!

falu, gyalu, hamu, fóka, móka, róka, gyufa,

fedő, néző, fölé, fonó, manó, Janó, folyó, fúró

fal, mar, kar, far, jaj, baj, báj, háj, máj, sál, bál,

mer, fen, ken, fed, seb, lep, fej, fúr, húr

kefir, liheg, zsineg, libeg, pofon, pánik, bánik,

könyök, cáfol, rámol, bámul, zsámoly, zsúfol

fanfár, zsandár, páfrany, sármány, bálvány,

sáncol, zendül, rendül, cifráz, cingár, bifláz
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Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban az f hangot!

bire, fola, lemu, sopa, fale, hozi, zözé, füzi,

lumi, relá, dérő, főré, ciru, cselé, fityu, daki

lof, ses, lam, maf, zir, heb, béf, hőf, ruz, csad,

nyef, zséf, bol, cöl, zem, zif, hucs, möf

zsubez, sufed, meluzs, hemőr, ráfum, lafóm,

heróm, lopár, csofil, lecsér, monyez, selez

masra, safra, serfá, mezsbő, csesra, pilze,

marhi, sifra, gyabra, halsi, parfi, mámse

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

foci, bod, fóka, fakó, fonó

far, faj, baj, fal, fagy

film,kincs,finn,fönn,föld

halas, falaz, facsar, fázik, fácán

ferh, ficko, kifli, fecske, kecske

fürdik, fütykös, függöny, sürgöny, parfüm

fényező, zsűriző, fenőkő, fölöző, fenyőfa
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

fola, lofi, sufó, posu

zsőb, lif, süf, for

bezőf, lüfes, zobozs, rifös 

selefö, busizsó, razsufa, bufaso 

fumba, capfu, pisla, sifma 

böfs, fümb, lafb, zsomb 

zsofios, parfázs, milfus, parlöb

Hányadik helyen hallod a szavakban az f hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

fagyi, falu, fedő, fenyő, fele 

fék, fény, fél, séf, fém

fejel, felel, figyel, filéz, felez

figura, fifika, fizika, kalifa, falusi
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Feri figyel.

Feri a felhőre figyel.

Feri a fehérfelhőre figyel.

Feri a fehér fátyolfelhőre figyel.

Feri a furcsa fehér fátyolfelhőre figyel.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „fóka” szót,

az f-fel kezdődő szavakat,

az f-re végződő szavakat, 

az f hangot a szóban,

a „fi” szótagot!

Feri és a fiúk Franciaországban fókanézőbe indulnak a híres 
cirkuszi fókához, Fufókához. Feri félénken figyeli, ahogy a 
nagy, pufók fóka fireg-forog a medencében. Piff-puff, fehér, 
fényes labdája a kisfiú lába elé pottyan. Feri visszadobja egy 
finom, ficánkoló fogassal Fufókának. Az örömében Feri felé 
fordul és furcsa, mély hangon fütyül. Egy nagy csobbanás, 
fröcskölés Fufóka hálája.
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

fal felől oldal magas nő fű 

félszem félláb kalóz film rém 

február hó fed fehér föld 

Feri fecseg forog nem figyel óra

cserfes bakfis szófukar ifjú hölgy lesz 

fülemüle fütty ki lesz? 

farsang fecskefarok frakk fiangál bál 

kel nap fény csillan felhő 

ferde függ fal faliújság 

szomorúfűzfa ág folyó nyújtói
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

fa af afa affa

fá áf áfá áffá

fe ef efe effe

fé éf éfé éffé

fi if ifi iffi

fí íf ífí íffí

fo of ofo offo

fó óf ófó óffó

fö öf öfö öffö

fő őf őfő őffő

fu uf ufu uffu

fú úf úfú úffú

fü üf üfü üffü

fű űf űfű űffű
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Már régen fáj a fogam egy Alfa Romeóra.
Már régóta fáj a fogam egy Alfa Romeóra.

Fürjek ülnek a füzesben.
Fürjek ülnek a füzesben.

Fölösleges ennyi függöny, csak porfogó!
Fölösleges ennyi függöny, csak porfogó!

Fokról-fokra ereszkedik le a sziklafalról a földre.
Fokról fokra ereszkedik le a sziklafalról a földre.

Félmérföldre hófelhő közeleg a falu felé.
Félmérföldre hófelhő közeleg a falu fölé.

SZÁLFAEGYENESFIÚKBÓLÁLLASORFAL.
SZÁLFAEGYENESFIÚKBÓLÁLASORFAL.

FONALONFARKASFOGFÜGGANYAKÁBAN..
ANYAKÁBANFONALONFÜGGAFARKASFOG.

AFOCIZÓKAFÜTTYSZÓRAFÜRGÉNFUTNAK.
AFOCIZÓKAFÜTTYSZÓRAFÜRGÉNFUTNAK.

AFÜRDŐFLAMINGÓKFÁLLÁBONÁLLNAK.
AFÜRDŐFLAMIGÓKFÉLLÁBONÁLLNAK.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

fátyoflelhő

falába

farafagás

fülessapka fadála

cápafóg

feynőfa

faliszekrény

faláda

fafaragás

fefőnya

fülessakpa

fafagarás

fagyöngy

cáfapog

fagyögny

fátyólfelhő

fafarágas

faliszerkény

fülesapka

cápafog

cágafop

fenyőfa

fagyögy

fálada

falíszekrény

fátyolfehlő

fátyolfelhő

főnyefa

fagyőngy

fűlessapka

falizsekrény
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Koppants, ha hallod a szóban a v hangot!

vese, bele, vele, véső, kérő, védő, késő,

vaku, kiló, véső, velő, redő, Jenő, vágó, báró

sáv, már, lány, hám, jár, kár, bár, sav, mar,

rém, rész, rég, rév, rét, kép, lép, bég, vég

lovag, lohad, rovar, roham, nevet, hever,

téved, bűvöl, szűkös, tövis, köves, javít,

szarvas, harmat, márvány, járgány, járvány,

kormány, szabvány, bankár, tolvaj, horpad
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Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban a v hangot!

hesi, vise, réne, vebő, lemi, pipe, vudi, csére,

zsüle, vimo, rasi, vise, mile, végyi, lidő, sili

dov, bar, mas, lev, dosz, hac, his, csev, mov,

mös, kov, zsul, bám, csöm, jál, juv, rül, lüv

sumál, buvál, ravogy, dosel, zsömeh, mevél,

misir, suvál, hosec, giles, redec, hevec, sivil

mavra, herga, csarsa, rasva, rilbe, zsavmi,

mávcse, racsvi, zsamba, horsu, sorve, rovse

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

véső, vége, véna, védő, kérő

híd, hív, visz, víg, vív

könyv, völgy, hölgy, nyelv, szerv

vihar, vigasz, vereb, regel, keves

vizsga, Vilma, vizsla, parna, malyva

cincál, vitrázs,vitrin, virtus, villany

nevelő, csecsemő, keverő, heverő, nevető
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

vilo, povi, tuso, muve

vab, lev, rüv, rol

devőr, belüs, voráb, söriv 

kevelő, surivó, ruzsiva, mirase 

pámvi, buvma, simra, pemvü 

börm, larv, sovi, temv 

lervés, zservél, porvál, relmüb

Hányadik helyen hallod a szavakban a v hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

velő, jövő, szövő, védő, véső 

visz, vív, szív, hív, hév

vidám, viszály, virág, zsivány, világ

nevető, nevelő, keverő, heverő, levegő
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Vali vár.

Vali vendéget vár.

Vali vendéget vár vacsorára.

Vali kedves vendéget vár vacsorára.

Kovács Vali kedves vendéget vár vacsorára.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „Vili” szót,

a v-vel kezdődő szavakat,

a v-re végződő szavakat, 

a v hangot a szóban,

a „ve” szótagot!

Viki vidáman nézte a verébcsaládot. Látta, hogy a szülők 
szorgalmasan vitték az ennivalót a kisverebeknek.  
A legvagányabbat Viki elnevezte Vilinek. Vacsora után 
vágyakozva rebbentette meg szárnyait: nagyon szeretett 
volna már repülni. Vasárnap végre-valahára kiröppentek az 
udvarról. Micsoda hév! – ámuldozott Viki, majd utána kiáltott: 
– Vili, mindig vissza-visszavárlak
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

Velence karnevál tavasz köszönt 

november havaz örül gyerek 

ventilátor kever levegő 

kiváncsi vár év vége bizonyítvány 

vidám csivitel veréb erkély 

cserépváza hamar hervad virág 

Vili vágy villamosvezető lesz 

vád képviselő védőügyvéd vita 

Hannover vérebek vadász szarvas 

vihar vízözön járhatatlan vált út
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

va av ava avva

vá áv ává ávvá

ve ev eve evve

vé év évé évvé

vi iv ivi ivvi

ví ív íví ívví

vo ov ovo ovvo

vó óv óvó óvvó

vö öv övö övvö

vő őv ővő ővvő

vu uv uvu uvvu

vú úv úvú úvvú

vü üv üvü üvvü

vű űv űvű űvvű
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

A vereség elszenvedésekor sovány vigasz az igaztalan itélet.
A vereség elszenvedésekor sovány vigasz az igaztalan ítélet.

Való igaz, hogy velem vannak a legkevesebben.
Való igaz, hogy velem vannak a legkevesebben.

A kertvárosban az óvoda közel van a Levél utcához.
A kertvárosban az óvoda közel van a Levél utzához.

A tévé is közvetítette a vitorlásversenyt. 
A tévé is közvetitette a vitorlásversenyt.

Elbűvölten nézte a távolban virító vadvirágokat.
Elbűvölőek voltak a távolban virító vadvirágok.

NEMVÁRJAVENDÉGSÉGBEAKARVALYTAVAKOND.
NEMVÁRJAVENDÉGSÉGBEAKARVAJTAVAKOND.

AFŐVÁMTÉRENVOLTAVÁROSVÉGE.
AFŐVÁMTÉRENVOLTAVÁROSVÉGE.

ASZERVEZETEMHEVESENVÉDEKEZIKAVIRUSOKELLEN.
ASZERVEZETEMHEVESENVÉDEKÉZIKAVÍRUSOKELLEN.

EGYVADDISZNÓTÉVEDTAVÁROSBA.
EGYVADDISZNÓTÉVETTAVÁROSBA.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

csavahrúzó

vörösbeggy

villanyvonat
vezéynel

villanynavot

vetésívarjú

csazarhúvó

vetésivarju

vöröhsagyma

világváza

vadbivaj

virágzáva

vörösbeyg

vőröshagyma

vadbivaly

vörösdegy

virágváza

csavarhuzó

vezénnyel

vöröshamgya

vörösbegy

vetésivarjú

vöröshagyma

vabdivaly

vilanyvonat

vetésivajrú
vadbívaly

villavnyonat

virágvázza

vezényel

vézenyel

csavarhúzó
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Koppants, ha hallod a szóban a k hangot!

kígyó, kiló, kicsi, pici, kocsi, poci, pofi, répa,

lopó, kóla, bója, kála, páva, bánya, kánya

piszok, piros, pocok, homok, perec, seper,

sumák, rámás, ménes, lélek, népes, marék

lakás, rakás, banán, sakál, falaz, bokor, fodor,

szokás, lopás, repül, rémül, csákány

farkas, harkály, lajhár, vulkán, nyársal, ciprus,

bocskor, konkoly, sárkány, páfrány
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Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban a k hangot!

bise, sebi, zére, kemő, mile, kipe, zsuli, léle,

zsame, dilu, szelü, küle, miso, lüsze, kösze

dök, bür, sam, lek, mes, bok, cal, hés, csük,

bom, zok, lűzs, máb, möcs, mük, bul, rek

bikél, busál, dakoz, zoker, mözser, mekél,

mikir, sáhul, sokem, rezil, decem, hekes

zsekrü, merké, sarzsá, ramsi, belki, varme,

mazsbá, hásra, perki, sokre, rozme, pakme

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

kapu, kasza, kusza, csúnya, csuka

kém, bér, kér, kép, kék

kulcs, kincs, ponty, korty, csonk

lebeny, köpeny, könyök, köröm, kölyök

kunyhó, kucsma, pulyka, hurka, csúszda

kolbász, pompás, kormány, sárkány, Kálmán

Marika, karika, muzsika, medúza, Zsuzsika
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

kéle, kérni, zsemu, soku

köm, zsik, rnük, los

bemőr, bükem, pekül, zsimők 

zőkese, kimará, razsuka, zsarubó 

lumka, bukma, rakmu, zsálsa 

lökm, lörk, pörm, börk 

celkés, zsekmél, bérkezs, serlézs

Hányadik helyen hallod a szavakban a k hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

kuka, kupa, kutya, kopó, karó 

kék, kép, kér, szék, fék

könyök, kölyök, köröm, köröz, köszön

karika, kanyaró, rakodó, korona, koponya
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A kukac kúszik.

A kövér kukac kúszik.

A kis kövér kukac kúszik.

A kis kövér kukac sziklákhoz kúszik.

A kis kövér kukac kerek sziklákhoz kúszik.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „róka” szót,

a k-val kezdődő szavakat,

a k-ra végződő szavakat, 

a k hangot a szóban,

a „ku” szótagot!

Az alkonyi csöndben egy éhes róka vadászni indul. A karcsú 
rókakoma lassan, kecsesen, de nagyon is éberen somfordál. 
Kakashúsra vágyom – morfondírozik a róka. Ahogy bandukol, 
egy kis kunyhóhoz ér. Irigykedve nézi, hogy a kalyibájánál egy 
farkas-falka lakmározik. Egyszercsak előkerülnek a kanász 
kuvaszai! A farkasok árkon-bokron menekülnek, a kutyák elől, 
a róka a maradékból királyian belakmározik.
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

kar ül gyermek nehéz kirándul 

kifli alak helyez széksor 

kökörcsin kókadoz kánikula 

nagymama szakácskönyv főz karácsony

forradalom emlék kokárda büszkélked blúz 

korona ékkő szikráz fáklya fény 

Debrecen környék sonka kalács dukál 

kiskutya vihar fél kosárka kuksol 

körbe-körbe karikáz park gyerekek 

jobb igyekszem új iskola kerül 

szép emlék gyermekkor énekkar szereplés
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

ka ak aka akka

ká ák áká ákká

ke ek eke ekke

ké ék éké ékké

ki ik iki ikki

kí ík íkí íkkí

ko ok oko okko

kó ók ókó ókkó

kö ök ökö ökkö

kő ők őkő őkkő

ku uk uku ukku

kú úk úkú úkkú

kü ük ükü ükkü

kű űk űkű űkkű
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Icike-picike kis ökrök kószálnak a kaszálón.
Ici-pici kis ökrök kószálnak a kaszálón.

Miki énekórán mukkanás nélkül ül.
Miki énekórán mukkanás nélkül ül.

A küszöbön fekszik Pici kiskutyám.
A küszöbön fekszik pici kiskutyám.

A koncon összevereked nek a kutyák.
A koncon összekeverednek a kutyák.

Éjszaka kapukulccsal kell kinyitnom a kaput.
Éjszaka kapukulcsal kell kinyitnom a kaput.

AKISCICAHALKANNYIVÁKOLAKOSARÁBAN.
AKISCICAHALKANYIVÁKOLAKOSARÁBAN.

AZABLAKBANKIVÁNCSINÉNIKÖNYÖKÖL.
AZABLAKBAKIVÁNCSINÉNIKÖNYÖKÖL.

MISIKÖZELLAKIKAMUNKAHELYÉHEZ.
MISIKÖZELAKIKAMUNKAHELYÉHEZ.

KOCKÁSFÜLŰNYUSZIKAAKABALÁM.
KOCKÁSFÜLŰNYUSZIKAAKABALÁM.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

gyermekkocsi

kiskasca

koynhakés

kecsebéka

halázscsónak
kiskacsa

kískacsa

kesckebéka

kígyószéfek
hálaszcsónak

söröskosró

konyhasék kukószpálma

kókuzspálma
gyermekkosci

kigyófészek

kókuszpálma

konyhékas

kókúszpálma

konyhakés

söröskórsó

kecskebéka

gyermekocsi

kígyofészek

halászsónak

sörőskorsó

halászcsónak

kígyófészek

kecskedéka

gyemrekkocsi

kiksacsa

söröskorsó
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Koppants, ha hallod a szóban a g hangot!

golyó, folyó, fonó, gólya, pólya, pálya, gálya,

cumi, pufi, gatya, papa, baba, laza, gumó

gőg, főz, nős, bőg, rég, vég, mécs, jég, cég,

sül, nyűg, szeg, fel, szem, szer, heg, mer

bogár, pohár, jogász, mocsár, néger, béres,

bagoly, szagol, tarol, nyomor, sziget, fizet

pengő, csengő, várta, Márta, mályva, máglya,

pezsgő, rigli, tégla, szemle, boglya, csorba
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Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban a g hangot!

sibé, gesé, rize, gözé, lemi, gipe, zsilu, leré,

gela, limu, zsüre, gelü, simo, lüzse, güle

zög, rüb, maz, zöb, cog, sal, séb, csüg, mog,

zoh, zsul, mág, csöm, mög, sáj, lub, reg

légeb, básul, mogaz, zegor, zsemőr, méges, 

rigim, luhás, moges, zeril, cegem, hisor

sügra, rémle, zsarsá, simra, limge, merva,

zsebmá, sarsa, pergi, soble, cersa, pemga

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

gúnya, fuga, ragu, guba, suba

láz, gáz, tág, vág, rág

zeng, peng, bent, teng, reng

legel, terel, lebeg, rebeg, szegel

pergo, bogre, gorbe, vegso, lepcso

mellény, felség, végzet, mérleg, mérges

guriga, figura, cicoma, csigolya, rigolya
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

gile, megi, bogu, lure

mes, sig, zség, gel

lőgem, gezeb, migőz, lerőz 

zagalá, zsubora, csegoma, legola 

bemlá, ségla, bézsga, galbu 

zerg, meig, cémg, zárm 

selgas, besléz, mézsgáb, ramsóg

Hányadik helyen hallod a szavakban a g hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

gebe, rege, füge, gége, régi 

géz, jég, még, lég, rég

görög, görény, gőgös, gőzöl, löveg

rigolya, csigolya, gomolya, galiba, figura



30 g

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A golyó gurul.

Gergő golyója gurul.

Gergő golyója a fáig gurul.

Gergő golyója a fügefáig gurul. 

Görög Gergő golyója a fügefáig gurul.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „golyó” szót,

a g-vel kezdődő szavakat,

a g-re végződő szavakat, 

a g hangot a szóban,

a „gu” szótagot!

Gergő a lugasban talált egy csillogó-villogó üveggolyót a 
jegenyefa alatt. Csillog, mint egy igazi csillag – gondolta 
Gergő a guruló golyót nézegetve. Ám a lugasban gubbasztó, 
gilisztát evő gatyásgalambot megzavarta a csillogó, guruló 
golyó. Mérgében felborzolt tolla alá rejtette azt. Gergő összes 
furfangját bevetette, hogy visszaszerezhesse a golyót. Rögtön 
meg is ígérte magának, hogy vigyázni fog rá.
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

lazít ing gallér ez hőség 

egész húz rengeteg galagonya ág 

giliszta reggeliz sárgarigó gereblyézés 

finom szag hangos morog gyomor 

gusztusos terít reggeli asztal 

tigris ugrás ér gazella 

szorong sem szagol igeragozás 

gerlice hangos búg reggel galagonya ág 

gőzhajó pöfög Gangesz 

zúg orgonaszóló cseng hang vált

öreg csigalassú mozog ingovány
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

ga ag aga agga

gá ág ágá ággá

ge eg ege egge

gé ég égé éggé

gi ig igi iggi

gí íg ígí íggí

go og ogo oggo

gó óg ógó óggó

gö ög ögö öggö

gő őg őgő őggő

gu ug ugu uggu

gú úg úgú úggú

gü üg ügü üggü

gű űg űgű űggű
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

A legelőn sovány gebe legel.
A legelőn sovény gebe legel.

A bogaras öregúr gesztenyét sütöget.
A bogaras öregúr gesztenyét sütöget.

Gergő zuhogó esőben pingpongozott.
Gergő zuhogó esőben ping-pongozott.

A jaguár erős rágófoga megsérült.
A jaguár erős rágófoga sérült meg.

A csomagmegőrző reggelig megtelt.
A csomagmegőrző reggelig metelt.

NÉGYGÖNGYÖLEGETMOZGATMEGAGÉP.
NÉGYÖNGYÖLEGETMOZGATMEGAGÉP.

AZORGONAHANGJAZÚG.
AZORGONAHANGJAZENG.

AZEGÉRÖSSZERÁGTAMÁRAZEGÉSZET.
AZEGÉRÖSSZERÁGTAMÁRAAZEGÉSZET.

ELTÖRHETAFOGAMAMANGÓMAGALATT.
ELTÖRHETAFOGAMAMANGOMAGALATT.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

cserebogár

gatyásgalanb

fűlesbagoly

szegmolyó

citrommag
gyatyásgalamb

jagúár

cseredogár

szemgólyó

bőgőmanisa

góllövő

gollövő

fülebsagoly

szemgoyló

bögömasina

gatyásgalamd

fülesdagoly

jaguár

citrómmag

gólövő

cserebógár

január

cítrommag

góllővő

szemgolyó

cseberogár

fülesbagoly

gatyásgalamb

citromag

jaugár

bögőmasina

bőgőmasina
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Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

főző, fűző, füge, fölé, tőle 

fej, tej, fel, fen, fez 

fürj, dölyf, tölt, föld, fánk

nyírfa, nyárfa, somfa, torma, forma 

sertés, refrén, fanfár, sáfrány, páfrány 

figura, fabula, temető, figyelő, fityula

tele, fele, tini, tiló, nyitó 

túr, tus, fúr, túsz, rút 

tart, part, taps, sajt, farm 

tiszta, lista, tinta, minta, nimfa

felség, rejtély, termés, patron, matróz 

terítő, temető, térítő, fényező, tényező
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

fure, sefo, mote, zsofe 

sarf, merf, forz, cért

zerite, merife, sefire, ferisi

fumza, zumta, zarfu, famcu

horf, lorf, furm, torm

zefbéc, certéz, mérfez, zembéf

tire, tori, meti, lofi

tes, fem, let, tim

zirate, cafame, temaba, reteba

samta, tarla, famla, csamta

mast, salf, rabt, tarp

mertic, tarliz, cirfaz, mirlat
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Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

fáj-táj, táj-táj, táj-fáj, fáj-fáj

tűz-tűz, fűz-tűz, tűz-fűz, fűz-fűz

fejel-fejel, tejel-fejel, fejel-tejel, tejel-tejel

füzér-tüzér, tüzér-füzér, füzér-füzér, tüzér-tüzér

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

fóka, fúró, túró, fura, buta

tej, fáj, táj, fúl, túl

füzet, fizet, futár, futás, fűtés

futómű, sífutó, fásító, nótafa, tarifa

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A fiúk futottak.

A fiúk a teremben futottak.

A fiuk a tornateremben futottak.

A fiúk a tornateremben az ütőért futottak.

A fiúk a tornateremben a faütőért futottak.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

tafa táfa táfá tafá taffá

tefe téfe téfé tefé teffé

tifi tífi tífí tifí tiffi

tofo tófo tófó tofó toffó

töfö tőfö tőfő töfő töffő

tufu túfu túfú tufú tuffú

tüfu tűfü tűfű tüfű tüffű



39 f – t

A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

ferde áll tető antenna

fal- fal terit szőnyeg szoba

Feri segít ültet futóbab

Eiffel torony alulnézet szinte felhő súrol

fregattflotta fiatal tiszt irányít

esze helyett erő fitogtat

folyó hatalmas fatörzs szállít tutaj

falbontas jár terasz újít

történelem folyam többször fordul trónfosztás

célfotó lát fiú öt centi előz társ
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Fokozatosan lett ő a legkitűnőbb tollforgatónk.
Fokozatosan ő lett a legkitűnőbb tollforgatónk.

Felületes ismeretségünk ellenére feltétlenül bízom benne.
Felületes ismeretcségünk ellenére feltétlenül bízom benne.

Átfutott rajtam a megfutamodás lehetősége. 
Átfutott rajtam a megfutamodás lehetősége.

Főnökei elfelejtkeztek kitűnő fantáziájáról.
Főnökei elfelejtkeztek kitünő fantáziájáról.

Flitteres, zöld balettruhában forgott a színfalak mögött.
Flitteres, zöld baletruhában forgott a színfalak mögött.

FARAGATLANTÖKFILKÓNAKKIÁLTOTTÁKKIAFIÚT.
FARAGATLANTÖKFILKÓNAKIÁLTOTTÁKKIAFIÚT.

TESZÜNKEAZŰRELLENINTÉZKEDÉSEKET?
TESZÜNKEZŰRELLENIINTÉZKEDÉSEKET?

FORMABONTÓTÁMFALATÉPÍTETTEKAFÜLKÉKMÖGÉ.
FORMABONTÓTÁMFALATÉPÍTETEKAFÜLKÉKMÖGÉ.

FÜLHALLGATÓTFELTÉTLENÜLHOZZASZANATÓRIUMBA!
FÜLHALLGATÓTFELTÉTLENÜLHOZZASZATANÓRIUMBA!
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

szőlőfűrt

fagylalt

fácátnoll

fútballista

filctoll

férfifelöltő

feperfutás

fílctoll

golfütő

fagyalt

golfűtö

futbalista

filctol

golfűtő

futballista

gólfűtő

terepfufás

fácántóll

futdallista

szőfőlürt

fagylatl

fayglalt

férfífelöltő

tereptufás

szölőfürt

férfifelőltő

terepfutásfácántoll

filtcoll

szőlőfürt

férfifelötlő

fácántol
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Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

fuga, fura, falu, puszi, pufi

fúj, fúl, szúr, fúr, csúf

copf, rossz, golf, múff, puff

szellő, felhő, karfa, falka, fejfa

furdal, puffan, fullad, szusszan, furgon

faragó, parafa, kalifa, fityula, sziréna

szűrő, fűző, szülő, szőlő, gyűszű

szesz, szel, fel, lesz, nesz

föld, szörny, szörp, szerb, szebb

szalma, falka, szarka, szakma, massza

szusszan, számlál, mászkál, finnyás, használ

beszélő, reszelő, szerelő, meszelő, felelő
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

fola, losza, mafo, refo

mof, szom, lef, fom

mülisza, fülima, remafi, lofáme

férme, lefré, meszré, lirfe

feim, borf, malf, szaip

fembor, szolbam, parfel, lembof

mesza, szora, lofa, lesza

szom, resz, széb, béf

belisza, haleszi, mafiha, bilesza

lérfe, mérsze, marszé, szerlé

szölm, rolf, maisz, mepsz

csarlosz, mepszél, lafcsir, szalmir
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Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

fel-szel, fel-fel, szel-fel, szel-szel

szél-fél, fél-szél, fél-fél, szél-szél

puszi-puszi, pufi-puszi, pufi-pufi, puszi-pufi 

szakad-szakad, fakad-szakad, szakad-fakad,  
fakad-fakad

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

fóka, szóda, fölé, fúró, szűrő 

fék, szék, szél, széf, fél 

fűrész, fülész, fűszer, fohász, fogász

szerelő, figyelő, reszelő, meszelő, fényező

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A férfi mászik.

A férfi felmászik.

A férfi felmászik a szilfára. 

A férfi felmászik a szilfára, a fészekhez. 

A férfi felmászik a szilfára, a szarkafészekhez.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

szafa száfa száfá szafá szaffá

szefe széfe széfé szefé szeffé

szifi szífi szífí szifí sziffi

szofo szófo szófó szofó szoffó

szöfö szőfö szőfő szöfő szöffő

szufu szúfu szúfú szufú szuffú

szüfu szűfü szűfű szüfű szüffű
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Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

fenyő, fele, vele, kefe, büfé

vél, fél, fém, fény, fék

férj, férc, sérv, föld, fönt

hárfa, sámfa, fásli, fáklya, mályva

férjes, fénylik, vedlik, ferdül, felhős

vipera, furulya, fügefa, fakutya, fütyülő

velő, vevő, vese, vele, fele

fáj, váj, vág, vár, vágy

völgy, férj, sérv, vers, vonz

medve, ferde, pelyva, mályva, durva

felség, vendég, verseny, nyelvel, kedvel

valaha, valami, vacsora, vasaló, folyosó
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

lufe, nofe, cove, fode

maf, lev, csof, réf

bofora, savola, farasé, lirofa

merva, ferga, sofma, lárfe

müfs, felm, csalv, folm

femloc, sevios, zsolmaf, bafmel

mive, hefi, sova, vome

lüv, vor, saf, mov

müveri, seleva, mifema, vilera

bémve, vilsa, merva, lefma

virc, forc, cerv, mölv

varmár, celvam, famlec, belvac
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Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

fér-vér, fér-fér, vér-fér, vér-vér

vele-vele, fele-vele, vele-fele, fele-fele

Feri-veri, veri-Feri, Feri-Feri, veri-veri

fonó-fonó, vonó-fonó, vonó-vonó, fonó-vonó

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

fóka, fonó, vonó, fedő, vevő

fej, vaj, fáj, váj, fél

felel, vedel, fonás, fonal, vonal

favágó, fuvola, fúvóka, figyelő, vizenyő

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A láva folyik.

A forró láva folyik.

A vulkánból forró láva folyik.

A vulkánból forró láva folyik a földsávra.

A vulkánból forró láva folyik a fokvárosi földsávra.
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

fűzfavessző fon készül vásárló kosár

farsang pingvinjelmez frakk kell

város viharfelhő közeleg

norvég csúf vereség végződik focimeccs

vőfély falu jó versfaragó

vaddisznó röfög véreb felfigyel

fösvény foghúzás könnyű fillér kiad

fülvédő muff színház kellék

nyelvfék vág nem fáj nem veszély

forró kávéfőző fogókesztyű fog
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

A fövenyen fekve vizes fürdőruhában elviselhető a hőség.
A fővenyen fekve vizes fürdőruhában elviselhető a hőség.

A Várban van a legfinomabb vaníliafagyi. 
A Várban van a legfinomab vaníliafagyi.

Kiváncsian vizsgálódik a városban az afrikai varázsló.
Kiváncsian vizsgálódik a városban az afrikai varázsló.

Afrikában a lovakhoz hasonlóan rövid szőrű a fehér farkú 
gnú.
Afrikában a fehér farkú gnú a lovakhoz hasonlóan rövid  
szőrű.

Európában nem élnek vérszívó denevér fajok.
Európában nem élnek vérszívó devenér fajok.

AZAFRIKAISZAVANNÁKLEVEGŐJEALEGFORRÓBB.
AZAFRIKAISZAVANNÁKLEVEGŐJELEGFORRÓBB.

VASÁRNAPAVISEGRÁDILOVASFELVONULÁSRAME 
GYÜNK.
VASÁRNAPMEGYÜNKAVISEGRÁDILOVASFELVONU 
LÁSRA.

EGYSZARVASVADÁSZFEJFEDŐAFIÚVÁGYA.
EGYSZARVASVADÁSZFEJVEDŐAFIÚVÁGYA.



52 f – v

Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

lőfegyver félésev

fulova

falevél

févéles

fűzfavessző

fémvonalzó

felavél

furavozás

fűzfavesző

lőfevgyer
fuvóla

fuvarosáz

fémvomalzó

falével

fényvillamás

fűszfavessző

fémvónalzó

fűfzavessző

fuvarozás

fényvíllanás

lőfegvyer

fénvonalzó

féynvillanás

fuvazorás

favelél

fényvillanás

félléves

fúvola

fuvola

féléves

lőfeygver
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54 v – z

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

vita, mozi, kávé, velő, vető 

zár, vár, vád, vág, víg 

terv, nyelv, nedv, torz, volt 

dudva, durva, lárva, zárda, vágta

kedvel, nemzet, lekvár, vándor, vektor 

levegő, távoli, nevelő, heverő, kezelő

laza, haza, havi, mozi, Gizi 

ház, máz, láz, zár, vár 

volt, torz, borz, küzd, kezd 

gázló, váltó, párzó, porzó, korzó

nemzet, kedvel, leplez, rendez, rezget 

hazudó, hegyező, heverő, húzató, házaló



55 v – z

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

vomi, vile, zire, veni, vine 

kov, vop, nov, zon, vok

morv, comv, sovp, vonyk, zonyk

cervi, nyörzé, cörvé, nyövré, vömbé

gömzen, hönveg, vörnyem, cevröm, mervöc

csamovi, velimő, lemiző, mivála, viláma

zore, huzi, zuda, vuda, duza

zep, bez, jéz, jév, zén

malz, janz, gavgy, gagyz, ranz

zimba, mivga, rigve, rizme, zimge

jelvőn, rezjől, gezlőj, lezgőj, lőzgej

zumire, nuzihe, murize, nuvime, hinezu



56 v – z

Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

zár-zár, vár-zár, zár-vár, vár-vár

Zita-vita, vita-vita, Zita-Zita, vita-Zita

keze-keze, Keve-keze, keze-Keve, Keve-Keve

hívó-hízó, hízó-hízó, hívó-hívó, hízó-hívó

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

vevő, védő, néző, vívó, hízó

vaj, zaj, zab, vad, vagy

zápor, zálog, vályog, vámol, zátony

vakaró, zavaró, kavaró, házadó, lázadó

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A víziló várakozik.

A víziló a vízben várakozik.

A vonzó víziló a vízben várakozik.

Vazul, a vonzó víziló a vízben várakozik.

Vazul, a vonzó vízilóvezér a vízben várakozik.



57 v – z

1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

vaza váza vázá vazá vazzá

veze véze vézé vezé vezzé

vizi vízi vízí vizí vizzi

vozo vózo vózó vozó vozzó

vözö vőzö vőző vöző vözző

vuzu vúzu vúzú vuzú vuzzú

vüzu vűzü vűzű vüzű vüzzű



58 k – t

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

koma, kopó, totó, hoki, kiló 

kár, tár, mák, rák, nyák

bank, csonk, link, kincs, tincs

csitri, kifli, pakli, rékli, kölni

kölcsön, mérnök, közlöny, börtön, pörköl

keserű, keselyű, kísérő, térítő, komika

buta, tunya, kusza, suta, satu

tél, kél, rét, szét, hét

rajt, matt, sakk, lant, talp

torta, torma, rosta, posta, kocka

kormány, botrány, tartály, pajtás, tolmács

tatarni, tálaló, tanító, simító, kinyíló



59 k – t

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

koci, coki, ciko, toci

rnök, kum, tum, bok

sutila, lokima, belika, kelira 

kérme, kérke, részte, rékle 

melk, pelt, kelb, reik 

solkám, morlák, lortám, korlám

toma, soka, mota, tola 

zsik, tis, zset, tos 

cselita, likase, setali, telacsi 

zséske, retmé, bamtá, sutrná 

polt, rotm, zsolk, nyolt 

boltám, morkáb, támbor, lobmát



60 k – t

Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

szék-szét, szét-szét, szék-szék, szét-szék 

tincs-tincs, kincs-tincs, kincs-kincs, tincs-kincs

Keve-teve, teve-teve, teve-Keve, Keve-Keve

kenyér-kenyér, kenyér-tenyér, tenyér-kenyér,  
tenyér-tenyér

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

kötő, tőke, toka, totó, kohó

kar, tar, tök, köt, kút

kamat, lakat, patak, kacat, tasak

tátika, patika, katica, takaró, kutató

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Kati kóstol.

Kati pörköltöt kóstol.

Kati a kuktából pörköltöt kóstol.

Kati a kuktából csirkepörköltöt kóstol.

A torkos Kati a kuktából csirkepörköltöt kóstol.



61 k – t

1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

kata káta kátá katá kattá

kete kéte kété keté ketté

kiti kíti kítí kití kitti

koto kóto kótó kotó kottó

kötö kőtö kőtő kötő köttő

kutu kútu kútú kutú kuttú

kütu kűtü kűtű kütű küttű



62 k – g

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

kupa, kuli, kuka, guba, bakó

kap, gaz, kas, szak, kar

zsong, komp, korty, korc, konc

lecke, kecske, kelme, lepke, gerle

kellék, szekrény, képzel, végzés, kérvény

galóca, kabóca, kocsonya, koponya, boróka

golyó, gólya, gálya, kuka, gulya

gőg, nyög, kör, rög, göb

rang, halk, hang, pang, gally

körző, görgő, pezsgő, csengő, csörgő

horgol, konkoly, guggol, lángol, cincog

gabona, galiba, kalifa, gomolya, lagúna



63 k – g

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

kasze, moka, goma, loka

lok, rek, kes, ger

rekabo, gariba, rekibe, kemire

cekra, megla, ricki, lekca

kolm, rask, ralg, kelm

halgór, melkór, beklór, karlek

gira, gare, raki, gema

lok, gos, reg, gir

gasira, rasika, miliga, segerő

csirga, sagma, máksa, gársa

bolg, solk, geis, raig

porkor, mergol, cagmol, galbor



64 k – g

Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

kén-gén, kén-kén, gén-kén, gén-gén

lég-lék, lék-lég, lék-lék, lég-lég

fok-fog, fog-fok, fok-fok, fog-fog

inka-inka, inga-inka, inka-inga, inga-inga

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

kupa, gála, bika, csiga, kefe, gebe

pék, bég, kém, gém, kér

kerek, nyereg, kehely, sereg, berek

keverő, levegő, legelő, karika, guriga

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A kocsi kopog.

A gépkocsi kopog.

A gépkocsi kuplungja kopog.

A kék gépkocsi kuplungja kopog.

Kinga kék gépkocsijának kuplungja kopog.



65 k – g

1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

kaga kága kágá kagá kaggá

kege kége kégé kegé keggé

kigi kígi kígí kigí kiggi

kogo kógo kógó kogó koggó

kögö kőgö kőgő kögő köggő

kugu kúgu kúgú kugú kuggú

kügu kűgü kűgű kügű küggű



66 k – g

A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

farsang bál keringő siker nagy

magas fiú lesz jó kosaras

gépkocsi kerék hely pörög jég

Kinga sarok kuporog keserves zokog

reggel kézenfog érkez iskola

Gabi lekvár csörögefánk vár uzsonna

csikorgó fog mászik fa csúcs cél

agyag kaspó készül korongozó szakkör

faág kövér gerle búg kora reggel

kecske hangos mekeg menekül farkas



67 k – g

Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Az egérke orra elé kerek gomolya gurul. 
Az egérke orraelé kerek gomolya gurul.

A nyár végén az égen gyakori a csillaghullás.
Nyár végén az égen gyakori a csillaghullás.

A Csiky Gergely Színház híres különleges rendezéseiről.
A Csiky Gergely Színház híres különleges rendezéseiről.

Három kívánságom: béke, egészség, szívjóság.
Három kívánságom: béke, egészség, szívjóság.

Ha kiújul a porckorongsérvem, nem bírok keringőzni.
Ha kiújul a porckorong sérvem, nem bírok keringőzni.

KIVÁNCSIVAGYOKAKORCSOLYÁZÓKGÁLÁJÁRA.
KIVÁNCSIVAGYOKAKORCSOLYÁZÓKGÁLÁJÁRA.

ABALATONJEGÉNFAKUTYÁZNAKAGYEREKEK.
ABALATONEGÉNFAKUTYÁZNAKAGYEREKEK.

KUNCOGÓKRAJCÁROKGURULNAKELŐ AKREDENCBŐL.
KUNCOGOKRAJCÁROKGURULNAKELŐAKREDENCBŐL.

AKÖZSÉGLAKÓINAKELKELLKÖLTÖZNIÜKAZÁRVÍZIDE 
JÉRE.
AKÖZSÉGLAKÓINAKELKELKÖLTÖZNIÜKAZÁRVÍZIDEJÉRE.



68 k – g

Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

csörpősagka

jégszekrény

görkorcsolya

jégszerkény

zsekfűcsokor

gomblyúk

kengurru

csőrgősapka

gőrkorcsolya

gépkocsí

jégzsekrény

kenguru

gépkocsi

gökrorcsolya

gombyluk

kengurú

szekfőscokor

gomblyuk

görkocsrolya

gépkosci

szekfűcsokor

kenuru

jészgekrény

gumikessztyű

gomgjuk

gumikeztyű

gumikesztyű

gépcsoki

csörgősapka

csörgősakpa

szegfűcsokor

gumikesztyü



69 k – g
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70 g – d

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

gumi, gúla, duda, guba, gumó 

lég, dér, még, gép, gém 

domb, gomb, zsong, gong, golf 

gázló, morgó, forgó, bolygó, hordó 

nyergel, hergel, serleg, rendes, henceg 

cinege, csemege, jegenye, derelye, csöröge

dara, gatya, dada, daru, duci 

hód, mód, dóm, lóg, jód 

nedv, rend, reng, csönd, zöld 

vidra, hidra, zúzda, nyurga, nyomda 

pislog, poshad, sorvad, horpad, borzad 

rezeda, medúza, mosoda, rozoga, fonoda



71 g – d

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

gela, dera, geva, gavi, gari 

zeg, ger, peg, feg, def

sung, duns, gulf, culg, purg

darsi, garszi, ragszi, gimsze, rigsze

csamgál, margál, darmál, largám, csargám

begara, meraga, marige, madire, gamire

daho, mado, doma, gona, rado

dof, hog, mod, dim, dok

gurn, durm, murd, romd, lomd

dimce, vidme, midve, vimge, cimde

modhos, sodmol, roglom, lodrom, domsol

csimoda, domisa, csomida, somiga, midaso



72 g – d

Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

vág-vád, vád-vád, vág-vág, vád-vág

Ida-iga, Ida-Ida, iga-iga, iga-Ida

rend-rend, reng-reng, reng-rend, rend-reng

szalag-szalag, szalad-szalag, szalag-szalad,  
szalad-szalad

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

gida, dagi, deli, gála, gúla

fog, dog, dög, rög, nyög

fogad, ragad, dagad, dadog, dolog

dagadó, fogadó, hegedű, dadogó, dagonya

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A ragadozó száguld.

A ragadozó odaszáguld.

A ragadozó odaszáguld a gidához.

A ragadozó odaszáguld a dagi gidához.

A ragadozó morogva odaszáguld a dagi gidához.



73 g – d

1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

gada gáda gádá gadá gaddá

gede géde gédé gedé geddé

gidi gídi gídí gidí giddi

godo gódo gódó godó goddó

gödö gődö gődő gödő göddő

gudu gúdu gúdú gudú guddú

güdu gűdü gűdű güdű güddű



74 g – d

A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

vadon dingó csorda nyom halad

jó dolgoz vendégmunkás hamar gazdag

dörgedelmes szó ne ijed

hidegrázás didergés magas láz jellemző

hang madárcsicsergés ébred reggel

egyidejű indul minden ellenség sereg

minden rend-rang vendég öröm időz Buda

jó dolog nem gondol forgandó szerencse

maga úr szolga nincs — igaz mondás

sudár jegenyefa ág ég ér



75 g – d

Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Magányos vendégfogadó álldogál a dűlő végén. 
Magányos vendégfogadó áll a düllő végén.

Döcögve landol a gépmodell a gödörben. 
Döcögve landol a gépmodell a gödörben.

Micsoda galádság, az igazság dolga, hogy kiderüljön!
Micsoda galádság, az igazság dolga, hogy kiderüjjön!

Gondosan végigondolom, mik is a teendőim.
Gondosan végiggondolom, mik Is a teendőim.

DIRMEGŐDÖRMÖGŐMEDVEHANGJÁRAÉBREDEZEK.
DIRMEGŐDÖRMÖGŐMEDVEHANGJÁRAÉBREDEZEM.

SZORGALOM:GAZDAGSÁG-HENYÉLÉS:SZEGÉNYSÉG.
SZORGALOM:GAZDAGSÉG-HENYÉLÉS:SZEGÉNYSÉG.

ADAGÁLYHULLÁMFÜRDŐVIZEHIDEG.
ADAGÁLYHULLÁMFÜRDŐVIZEHIDEG.

MEGONDOLANDÓHOGYKIMONDVAISIGAZNAKHANGZIKE.
MEGGONDOLANDÓHOGYKIMONDVAISIGAZNAKHANGZIK.

MAGÁVALRAGADAZORGONAHANGVERSENY.
MAGÁVALRAGADÓAZORGONAHANGVERSENY.



76 g – d

Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

gőszmoszdony

dognóméh

gázlódamár

fürdőnadrág hegédű
Madgolna

gősmosdony

hegedű

galanbféreg

fürdőmadrág

földgolyó

hegedü

dongóméh

Magolna

füdrőnadrág

dóngóméh

fölgdolyó

galamdféreg

gázlomadár

gözmozdony

fűrdőnadrág

Magdolna

hedegű

földgólyó

gázlómadár

gázlónadár

galandféreg

gőzmozdony

Magdólna

födlgolyó

dongónéh

galandferég



77 g – gy

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

gumi, gumó, gúla, Gyula, gulya 

győz, gőz, gőg, szög, rög 

rang, hang, láng, ráng, tárgy 

gerle, penge, mezsgye, zsenge, zerge 

tengely, henger, tenger, fegyver, hergel 

cinege, guriga, Gyurika, Gabika, galiba

gyúró, kígyó, bogyó, fogó, fogyó

begy, heg, hegy, jegy, megy

tölgy, hölgy, völgy, gyöngy, gömb 

hanga, hangya, hagyma, hagyja, zagyva 

jegyzet, fegyver, kengyel, gyermek, tenger 

vigyori, gyakori, legyező, levegő, hegyező



78 g – gy

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

gamó, lagó, gyola, moga, suga

reg, gas, log, gyol, gof

megéz, zegyém, zémeg, gérez, téneg 

gálsza, gyalszá, szalgó, lózga, mógza 

logn, molg, golb, bolgy, lorg 

morgázs, zsorgyám, mágrozs, rogzám, mázgor

gyeni, migye, gime, megyi, gyehi 

gyab, nag, lögy, gyüm, gyösz 

szemőgy, győmesz, mesőg, győsem, mesőgy 

regmi, megyri, ramgyá, magyrá, lámgya 

zelgy, gyeib, geib, mergy, remgy 

nárgyás, bálgás, bágynás, sángyáb, gyálbázs



79 g – gy

Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

győz-győz, győz-gőz, gőz-gőz, gőz-győz 

fog-fog, fog-fogy, fogy-fog, fogy-fogy

ágaz-ágaz, ágyaz-ágaz, ágyaz-ágyaz, ágaz-ágyaz

hegyes-heges, hegyes-hegyes, heges-heges,  
heges-hegyes

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

füge, gügye, güzü, gyűszű, gyűrű

vág, gáz, gyár, lágy, tág

méreg, féreg, négyel, bélyeg, szégyen

legyező, hegyező, lebegő, figyelő, libegő

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Gigi megy.

Gigi gyalog megy.

Gigi gyalog megy a hegyre.

Gigi gyalog megy az agyagos hegyre.

Gigi gyalog megy az agyaggöröngyös hegyre.



80 g – gy

1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

gagya gágya gágyá gagyá gaggyá

gegye gégye gégyé gegyé geggyé

gigyi gígyi gígyí gigyí giggyi

gogyo gógyo gógyó gogyó goggyó

gögyö gőgyö gőgyő gögyő göggyő

gugyu gúgyu gúgyú gugyú guggyú

gügyu gűgyü gűgyű gügyű güggyű



81 sz

Koppants, ha hallod a szóban az sz hangot!

szabó, lakó, faló, szita, liba, hiba, szívó, hívó,

vívó, széna, véna, véka, szedő, szőlő, fedő

vadász, madár, barát, halász, kalász, kapál,

kanál, kanász, darál, banán, bűvész, megél

titok, piszok, tipor, küszöb, köpül, tükör,

puszil, damil, vászon, károg, tátog, vászon

deszka, dudva, tészta, tégla, bosszú, bukta,

hosszú, posztó, hordó, dongó, fosztó, panda



82 sz

Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban az sz hangot!

naszé, pagyó, tapa, szípe, roszo, jala, szatya,

lóke, keja, kiszi, szola, dahé, role, ligyi

noszoszim, legy, mot, vosz, kesz, rek, rigy,

lod, szet, dasz, hak, losz, kiv, szasz, gyof

naszof, virak, liszef, légik, tokisz, lakav, 

moszel, rohek, ripam, lahál, vesződ, rebesz

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

szülő, szűrő, szőlő, bőgő, szöszi

szív, hív, szín, szíj, szid

szint, gipsz, kint, tiszt, liszt

szemely, veszely, penesz, regeny, szegely

nyegle, szemle, szegfű, szellő, szeplő



83 sz

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

szagyi, maszi, fila, szika

mosz, dok, szih, gúsz

riszom, szinőt, hupak, ruszan

perszef, dikszom, pitrol, kerszif

Hányadik helyen hallod a szavakban az sz hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

szoba, szóda, szőlő, szőke 

széf, száj, szék, szén, szín 

színész, szirom, szalag, szivar, sziget

szomorú, szalámi, szavaló, szapora, szigorú



84 sz

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A szitakötő száll.

A szitakötő a szélben száll.

A szitakötő a tavaszi szélben száll.

A szitakötő a kósza tavaszi szélben száll.

A szitakötő a kósza tavaszi szélben messze száll.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „szappanbuborék” szót,

az sz-szel kezdődő szavakat,

az sz-re végződő szavakat, 

az sz hangot a szóban,

a „szi” szótagot!

Sziszi szalmaszálon szappanbuborékokat fújt, amelyek 
a szellők szárnyán egyre feljebb-feljebb szálltak. De 
szép! Olyan, mint a szivárvány – mondta Sziszi. A szél 
egész nap játszani szeretett volna. A szivárványszínű 
szappanbuborékokat egyre messzebb-messzebb repítette. 
Sziszi a szélnek szaporán készítette a szebbnél szebb 
szappanbuborékokat.



85 sz

A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

szurikátaőrszem szem áll velem 

több húsz év van szabad szombat 

porszem megy szem száll busz 

szigorú szem szinte szúr 

szeptember szeret megy Szudán 

szivárványszín szikra szór szem fájdalom 

országút széna teli szekér ritka lehet lát 

szántszándék nem szeret bosszant 

szomorú lát felszín úszó szemét



86 sz

1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

sza asz asza assza

szá ász ászá ásszá

sze esz esze essze

szé ész észé ésszé

szi isz iszi isszi

szí ísz íszí ísszí

szo osz oszo osszo

szó ósz ószó ósszó

szö ösz öszö összö

sző ősz ősző őssző

szu usz uszu usszu

szú úsz úszú ússzú

szü üsz üszü üsszü

szű űsz űszű űsszű



87 sz

Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Mérgében miszlikbe szabdalta a szövetet.
Mérgében miszlikbe szabdalta a szövetét.

A színházi szerepekben döntő a színészek kosztümje.
A színházi szerepekben döntő a színészek kosztümje.

Szerteszét szóródtak a leszakadt gyöngyszemek.
Szerteszét szóróttak a leszakadt gyöngyszemek.

Szárba szökkentek tavasszal a kalászok.
Szárba szökkennek tavasszal a kalászok.

László egy új szövőszéket szerkesztett.
László egy ujj szövőszéket szerkesztett.

EZTNEMVISZEDELSZÁRAZON!
EZTNEMVISZEDELSZÁRAZON!

RENDBESZEDEMASZÉNÁMAT.
RENDBESZEDEMASZÉNÁDAT.

SZALAGJASZÍNÉVELSZÍNTVALLOTT.
SZALAGJASZINÉVELSZÍNTVALLOTT.

NEMSZERETNÉKTENGELYTAKASZTANIVÉLE!
NEMSZERETNÉKTENGEJTAKASZTANIVÉLE!



88 sz

Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

szelídgesztenye

szövetkesztyü

szászorszép

szappanbuborék

szövetkeztyű
szásszorszép

szurikátaőrszem

szagólszerv

szappanboburék

eszmikókutya

szelídgezstenye

börszandál

szurikátaőrszem
szelidgesztenye

ekszimókutya

szelídgenytesze

szapanbuborék

szövektesztyű

eszkimőkutya

bőrzsandál

zsappanbuborék

bőrszadnál

szövetkesztyű

szaglószevr

szurikátaőrzsem

szászzorszép

eszkimókuyta

szaglózserv

százszorszép

szurikátaerszőm

bőrszandál

szaglószerv



89 z

Koppants, ha hallod a szóban a z hangot!

zizi, pipi, zakó, lakó, fakó, zúgó, búgó, gubó,

zuhé, büfé, zeke, tele, zene, fele, neve, zúza

doboz, toboz, pofoz, fodor, liter, vitéz, tetéz,

terep, felel, falaz, tárol, tépáz, helyez, fedez

hízik, vizit, vidít, bízik, vezet, nevet, keret,

lázad, tálal, fárad, tüzel, fülel, közöl, pöröl

gazda, pajta, falka, kezdő, rezgő, lejtő, pózna,

porta, gázló, váltó, körző, pörgő, hörgő



90 z

Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban a z hangot!

domó, fozó, vate, báre, zemé, vapa, zöpe,

nyöfe, röze, tede, bitu, pála, zévő, méza, razi

zor, mok, gyöl, vaz, den, bás, ződ, jöv, för,

zegy, laz, dig, piz, hok, koz

vezik, hozág, gálek, mokol, petév, litáz, neriz,

lekel, gániz, rufón, pefer, lazap, fokáz, fözák

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

kapa, haza, laza, váza, láza

láz, váz, mák, máz, ház

borz, torz, vonz, zord, hord

toboz, doboz, motoz, kotor, bozót

gazda, balta, zagyva, zabla, lagzi



91 z

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

hize, guzi, kidu, ruze

zup, hz, hop, hoz

gűkoz, rezif, gehil, feziny

palza, hekpa, kezmi, lezto

Hányadik helyen hallod a szavakban a z hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

zizi, hízó, mozi, zúza

zaj, gaz, gáz, zár, zab

zápor, zálog, zuhany, zafír, zuhan 

vezető, falazó, zizegő, gázoló, zuhogó



92 z

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A vizet nézem.

A zöld vizet nézem.

A zajló, zöld vizet nézem.

A zajló, zöld vizet megigézve nézem.

A közeli zajló, zöld vizet megigézve nézem.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „Zoli” szót,

a z-vel kezdődő szavakat,

a z-re végződő szavakat, 

a z hangot a szóban,

a „za” szótagot!

A vízilómama és a fia, Zoli az állatkertben élnek. A vízilóház 
az otthonuk, amihez egy nagy víz is tartozik. Amikor a nézők 
zajongása zavaró, akkor Zoli a vízilómamával a víz alá bújik. 
Meredező füleivel jelzi, hogy figyel ám minden zajra!  
A vízilómama biztató horkantása megnyugtatja Zolit. 
Gondozója, Géza hangjára mindig örömmel fut az ízletes 
falatokért.



93 z

A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

mongúz bizalom néz ház gazda 

karzat húz néz Rozi zongorajáték 

mezítláb zokni fut Gizi mező 

Géza gondol nagy élvezet mozdony vezet 

mozdulatlan áll őzike búzamező közép 

gazella bozót húz égzengés

váza kazal rezeda rezeg 

laza hajzuhatag nehéz frizura képzel 

nem túl benzingőz bűz már-már fojt 

kezdet nehéz volt kifejez maga idegen nyelv



94 z

1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

za az aza azza

zá áz ázá ázzá

ze ez eze ezze

zé éz ézé ézzé

zi iz izi izzi

zí íz ízí ízzí

zo oz ozo ozzo

zó óz ózó ózzó

zö öz özö özzö

ző őz őző őzző

zu uz uzu uzzu

zú úz úzú úzzú

zü üz üzü üzzü

zű űz űzű űzzű



95 z

Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Az amazonok fölött azúrkékben pompázott az égbolt.
Az amazonok fölött azúrkékben pompázik az égbolt.

Bendegúz ábrázatát mintha körzővel rajzolták volna.
Bendegúz ábrázatát mint körzővel rajzolták volna.

Nemezzakóra pazarolta pénzét a hiú Zoli.
Nemezzakóra pazarolta pénzét a hiú zoli.

A nemzetközi mezőnyben minket legyőzni a legnehezebb.
A nemzetközi mezőnyben minket legyőzni a legnehezebb.

A mezőközepén egy őz közeledik.
A mező közepén egy őz közeledik.

ÍZLETTAZELLERZÖLDDELGAZDAGONMEGHINTETTPIZZA.
ÍZLETTAZELLERZÖLDDELGAZDAGONMEKHINTETTPIZZA.

AZÚZMARAFEDTEZUZMÓKONNEMLÉTEZNEKPARAZITÁK.
AZUZMARAFEDTEZUZMOKONNEMLETEZNEKPARAZITAK.

ANAGYZUHÉBANELÁZOTTAKÁVÉZÓBÚTORZATA.
ANAGYZUHÉBANELÁZOTTAKÁVÉZÓBÚTORAINAKHUZATA.



96 z

Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

zellergyökér

zödlpaprika

zenebarab

zőldövezet

zellergyőkér

zölbpaprika

fenyőtoboz

zárójelez

zűrólejez

készilabdázik

fenyőbotoz

zebrapinyt

szárójelez

zebrapinty

kézilabdázik

kézílabdázik

zelergyökér

fenyötoboz

zenedarad

zödlövezet
zenedarab

zerbapinty

kéziladbázik

feynőtoboz

zebrapínty

zöldpaprika

zárójelesz

zemedarab

zöldözevet

zölpdaprika

zöldövezet

zellerygökér



97 c

Koppants, ha hallod a szóban a c hangot!

Cili, cipő, hívő, jövő, cipó, vívó, cumi, lufi, pufi,

cica, vita, cápa, láma, páva, cécó, dákó, cuki

bohóc, komód, perec, keret, kukac, kutat,

kupac, furat, fukar, malac, falat, garat, fakad

pocok, torok, forog, fácán, bárány, vágány,

vacak, kacag, lakat, matat, kamat, pacal

lecke, medve, varga, mérce, férfi, fecni,

murva, pudva, bucka, mackó, Lackó, Vince



98 c

Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban a c hangot!

cira, taci, mele, híro, dame, töcö, népa, götö,

catá, tecő, méka, döpa, tice, cifi, facó

cer, mág, vac, col, göt, lém, gyöm, möc, cön,

jál, bőf, röm, kep, jöc, cuj

curán, vuláf, tecér, mafol, maluk, gyelam,

rekáv, pélec, lunac, cugel, mikun, fákot, cucil

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

Cili, Lóci, maci, Mari, Laci

pác, Pál, Vác, rác, cár

copf, comb, lomb, nyolc, morc

kukac, kupac, mulat, kuruc, cukor

lepke, cefre, kence, cinke, mérce



99 c

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

kice, hibe, loco,kocu

cuf, cegy, hif, mic

hapic, kogoc, folon, firec

kilcu, nuche, milgu, podca

Hányadik helyen hallod a szavakban a c hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

paca, paci, maci, pici 

cél, cég, kóc, góc, léc 

cölöp, döcög, pöcök, cövek, pocok

cédula, kacagó, bicegő, Lacika, hócipő
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A cica civakodik.

A cica a pincében civakodik.

A pici cica a pincében civakodik.

A nyolc pici cica a pincében civakodik.

A nyolc pici cica a pincében a koncért civakodik.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „Vince” szót,

a c-vel kezdődő szavakat,

a c-re végződő szavakat, 

a c hangot a szóban,

a „ci” szótagot!

Vince a játszótéren egy icipici cinegét talált. A picike még nem 
tudott repülni. Cip-cip-cip! – így hívogatta a mamáját. Vince 
gondjába fogadta az árva cinegét. Etette, itatta, még repülni 
is tanítgatta. A cinege cikcakkban repkedett, majd átrepült egy 
nagy kupac kockát, végül felrepült a polcra. Vincének nagyon 
tetszett kedvencének huncut röptánca.
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

galambdúc épít kacagó gerle

ártatlan arc vicc Laci Ica

polc nagy koccan pici pohár

cérna fércel játékmaci pocak

citromlé porcukor önt barack 

mackóálarc dac tud ő Ferenc 

minden porcika ellenzi ruca lövés 

kukorica címer moccan tud merre megy Laci

cipó dagad láb cipő

kedvenc kanca jutalom kockacukor ad
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

ca ac aca acca

cá ác ácá áccá

ce ec ece ecce

cé éc écé éccé

ci ic ici icci

cí íc ící íccí

co oc oco occo

có óc ócó óccó

cö öc öcö öccö

cő őc őcő őccő

cu uc ucu uccu

cú úc úcú úccú

cü üc ücü üccü

cű űc űcű űccű
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Haja mint a kóc, döcögve kacag a bohóc.
Haja mint a kóc, döcökve kacag a bohóc.

Egy cella cirka kilenc centi.
Egy cella cirka kilenc centi.

Egy vacak krajcár cincog a tárcámban.
Egy vacak krajcár sem cincog a tárcámban.

A duci kanca vidáman döcög az utcánkban.
A duci kanca vidáman döcög az utcán.

Cingár pici emberek élnek a cölöpökre épült faluban.
Cingár pici emderek élnek a cölöpökre épült faluban.

NYOLCPERCALATTÉRTACÉLBA!
NYOLCPERCALATTÉRTACÉLBA!

LACIKEDVENCEATÚRÓGOMBÓC.
LACIKEDVENCEATÚRÓGONBÓC.

HARMINCKILENCMATRICÁTGYŰJTÖTTEMMÁRCIUSBAN.
HARMINCKILENCMATRICÁTNYŰJTÖTTEMMÁRCIUSBAN.

AKURUCOKALABANCOKKALHARCOLTAK.
AKURUCOKALABANCOKELLENHARCOLTAK.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

cintányér
cílinder

Celícia

mackónardág

hőscimcér

cirbonyafelyő

kockacukor

Cecilia

cilinder

höscincér

cirdolyafenyő

cintáynér

vizipocok

cilinber

hőscincér

kockacokur

vizípocok

vizipokoc

makcónadrág

mackonadrág

kokacukor

cirbolyafeynő

Cecílai

cintényár

mackónadrág

hőscicnér

cíntányér

vizicopok

Cecília

cidinler

cirbolyafenyő

kokcacukor
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Koppants, ha hallod a szóban az s hangot!

séta, satu, hamu, kapu, suta, fura, saru, buta,

fogó, fonó, súgó, fúró, suli, buli, puli, gumi

dudás, futár, futás, gulyás, fakul, tanul, tubus,

bűnös, törés, füles, kakas, magas, falat

vásár, vájár, lapát, kabát, hasáb, tasak, hasal,

tipeg, liget, visít, libeg, sisak, vitat, jósol

borsó, hordó, bordó, kotró, korsó, hidra, tinta,

posta, monda, rosta, bárka, párna, bástya
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Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban az s hangot!

salku, sula, gyake, fasé, teta, ramé, nema,

sikí, luba, libé, tyasi, sinyu, bisi, ruré, bile

lut, suk, lák, gyét, huf, nyus, pig, sit, raf, las,

hár, ter, lén, nus, saj

megus, vusag, tuhár, péták, guták, kupes,

setim, fitér, simel, rátám, rápus, nyatik, gápés

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

suli, suba, kuka, suta, súgó

sál, tál, sás, sár, sáv

vers, sejt, rejt, fest, test

május, tubus, sugár, dudás, futár

lusta, buksi, puska, furkó, tuskó
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

losa, hota, jusi, kisu

lus, nes, kir, lis

gyasik, nyisün, gekup, resuk

polse, girsö, gintö, lesfi

Hányadik helyen hallod a szavakban az s hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

sűrű, süsü, sütő, suba 

súly, süt, sün, sül, sós 

sólyom, sirály, sóhaj, sógor, sereg

saláta, savanyú, suhogó, súroló, vasaló
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A sárkány siet.

Süsü, a sárkány siet.

Süsü, a sárkány siet a vásárba.

Süsü, a sárkány vasárnap siet a vásárba.

Süsü, a sárkány vasárnap sonkáért siet a 
vásárba.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „Samu” szót,

az s-sel kezdődő szavakat,

az s-re végződő szavakat, 

az s hangot a szóban,

a „sü” szótagot!

Sün Samu vidám, pajkos kis süni volt. Barátaival a 
tüskeviadalt kedvelte a legjobban. Édesanyja gyakran mondta 
neki, hogy sokat kell tanulnia és aludnia, hogy ő legyen a 
nyertes. Amikor havas lett az erdő, a sünikék téli álmuk alatta 
nagy erdei tüskeversenyről álmodtak. Samu mosolygott 
álmában, mert neki sikerült megnyernie a hatalmas erdei 
tüskeviadalt.
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

sürgős eset mesterember segít 

sáskajárás semmi marad 

időjárás-jelentés sok eső jós június 

ósdi vaslábos illatos húsleves gőz 

bors erős hatás nem sok bír 

nagy has varangy nádas sűrű sás pislog 

sebes hasít vitorlás hullám verseny 

kisváros salakpá sok esnek sportoló 

őssejtkutatás sok betegség gyógyít 

magasugró iskola Sándor jó
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

sa as asa assa

sá ás ásá ássá

se es ese esse

sé és ésé éssé

si is isi issi

sí ís ísí íssí

so os oso osso

só ós ósó óssó

sö ös ösö össö

ső ős őső ősső

su us usu ussu

sú ús úsú ússú

sü üs üsü üssü

sű űs űsű űssű



111 s

Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Frissen sült péksütemény az óvodások reggelije.
Frisssen sült péksütemény az óvodások reggelije.

Ha kenyértörésre kerül a sor, oda a békesség.
Ha kenyértörésre kerül sor, oda a békesség.

Legkedvesebb mesém a Piroska és a farkas.
Legkedvesebb mesém a Piroska és a farkas.

A kis királylány sok rusnya békát talált a kastélyban.
A kis királylány egy rusnya békát talált a kastélyban.

Megsokallta társa lustaságát az artista.
Megsokkalta társa lustaságát az artista.

OKOSMESTERNEKOKOSATANÍTVÁNYA.
OKOSMESTERNEKOKOSATANÍTVÁNYA.

KIKIAMAGAMESTERSÉGÉTFOLYTASSA.
KIKIASAJÁTMESTERSÉGÉTFOLYTASSA.

TUDATLANHATALMAMINDENKINEKÁRTALMAS.
TUDATLANHATALMASMINDENKINEKÁRTALMAS.

PÜNKÖZSDIKIRÁLYSÁGNEMNAGYURASÁG.
PÜNKÖSDIKIRÁLYSÁGNEMNAGYURASÁG.



112 s

Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

sebevsonat
sisarkostély

sértéshús

sifutás

síntávólság

sífutás

saskeseljű

salátástál

sertéshús

sisaksortély

stopperóra

sertéshus

stópperóra

sakseselyű

stoperóra

salatástál

sedesvonat

saskeselyű

sintávolság
salátáslát

sebesvonat

setréshús

síntávoslág

saskeslyű

sífútás

sebesvanot

sisakrostély
stepporóra

sítufás

satálástál

síntávolság

sísakrostély
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Koppants, ha hallod a szóban a zs hangot!

dézsa, béka, mázsa, láda, falu, lapu, zsalu,

püré, zselé, tűri, zsűri, gulya, mulya, múzsa

zsivány, dívány, vagány, darázs, parázs,

zsúfol, fukar, futár, mozsár, pohár, zsinór

vizsia, birka, firka, vizsga, rozsda, gomba,

pakli, parti, pézsma, penge, zsenge, zsemle

márvány, zsákmány, páfrány, kátrány, vizsgál,

tenger, lengyel, lebzsel, hemzseg, kellem
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Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban a zs hangot!

mezsá, bibá, tyazsu, vufa, méve, zsaki, leká,

nyuzsa, maju, tyabá, veta, lipu, kizsa, zsera

tuf, tizs, zsuk, ral, tyuzs, huzs, gáj, vat, luf, tin,

lagy, lazs, zsik, noty, réd, hem, zsen

vazsál, zsugén, nátul, bizsel, taték, herőgy,

rétázs, pehul, nyizsel, zsamél, lulázs, nyikáj

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

zselé, zseni, rezsi, zsabó, lakó

rizs, hír, zsír, zsák, rozs

tört, törzs, zsold, Zsolt, zsong

zsivaj, zsilip, virít, zsizsik, zsineg

rozsda, ronda, torzsa, morzsa, perzsa
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

zsipa, lazsi, hati, hizse

muzs, lizs, hik, fizs

bajot, nazsif, hezsor, lizsügy

puzskir, gitmony, hirzsen, kizsmol

Hányadik helyen hallod a szavakban a zs hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

zsalu, zsálya, mázsa, zsuga 

zsák, rizs, zseb, zsúr, zsír 

zsineg, garázs, zsilip, zsiráf, parázs 

muzsika, párizsi, mazsola, zsugori, pizsama
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A zsarnok dőzsöl.

A kapzsi zsarnok dőzsöl.

A kapzsi zsarnok Párizsban dőzsöl.

A kapzsi zsarnok Zsolttal Párizsban dőzsöl.

A kapzsi zsarnok Zsolttal a nyüzsgő Párizsban 
dőzsöl.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „Zsuzsó” szót,

a zs-vel kezdődő szavakat,

a zs-re végződő szavakat, 

a zs hangot a szóban,

a „zsi” szótagot!

A perzselő melegben a pázsiton pihent zsiráfpapa és 
zsiráfmama. Zsuzsó miatt zsörtölődtek, mert mindig – uzsgyi! 
– otthagyta őket. Zsuzsó, a zsiráfiány a fatörzs mögött a 
zsenge leveleket, uzsonnáját morzsolgatta. Nagy zsivaj 
kerekedett, mert a Vén elefánt vágtatott a folyó felé. Zsuzsó 
ijedtében rögtön zsiráfpapa és zsiráfmama mellett termett.
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

nyüzsög gyerek zsák bolha 

nem zsineg mér ember 

bizsereg talp muzsika hall 

garázs áll Zsolt Zsiguli 

petrezselyem újkrumpli finom rántott padlizsán 

zsoké gázsi még a manézs kap 

zsúr telt porzsák morzsák 

Csipkerózsika guzsaly pókháló lep 

mázsa mazsola rendel Pozsony 

bazsarózsabokor zsong darázs
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

zsa azs azsa azzsa

zsá ázs ázsá ázzsá

zse ezs ezse ezzse

zsé ézs ézsé ézzsé

zsi izs izsi izzsi

zsí ízs ízsí ízzsí

zso ozs ozso ozzso

zsó ózs ózsó ózzsó

zsö özs özsö özzsö

zső őzs őzső őzzső

zsu uzs uzsu uzzsu

zsú úzs úzsú úzzsú

zsü üzs üzsü üzzsü

zsű űzs űzsű űzzsű
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

A nindzsák kardját nem lepheti rozsda.
A nindzsák kardját nem lepheti be a rozsda.

A zsombék a zsiványok rejtekhelye.
A zsombék a zsiványok rejtekhelye.

A zsúromon Erzsiék muzsikáltak.
A zsúromon Erzsiek muzsikáltak.

Zsiga zsúrjára zserbó zsúrtortát rendeltem.
Zsiga zsúrjára zserbó szúrtortát rendeltem.

A zsalugáterek mögött darazsak zsongnak.
A zsalugáterek mögött zsongnak a darazsak.

AMOULINROUGE-BANAVARÁZSLÓZSAKETTBENLÉPFEL.
AMOULINROUGE-BANAVARÁZSLÓZSAKETTBENLÉPFEL.

AHÉTTÖRZSPAJZSRAEMELTEURALKODÓJÁTÁRPÁDOT.
AHÉTTÖRZSPAJZSRAEMELTEURALKODÓJÁTÁRPÁDOT.



120 zs

Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

mellényzsebzsérkríta

zsonglőrköbik

vadrósza

szakett

zsonglőrködik

zsiráfynakú
vardózsa

zsiráfnyakú

zsúrlófűzsebrótorta

zsírkréta

zsurlófű

szerbótorta

zsaket

zsírkéta
vadrózsa

sziráfnyakú

zsekatt

melényzseb

zserbótorta

szurlőfű

zsurlofű

zsírtréka

zsakett
zsonglőrködik

mellényszeb

vadrozsa
zyíráfnyakú

zsomglőrködik

zserbótotra

melléynzseb
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Koppants, ha hallod a szóban a cs hangot!

csikó, rigó, tinó, csoda, csibe, csúnya, fura,

csoki, pofi, csákó, csecse, vele, fele, csere

tanács, lakáj, madár, kalács, kulacs, kovács,

radar, kalap, bekecs, perem, pehely, gébics

mocsár, pohár, tanár, tücsök, Fülöp, csücsök,

hónap, mocsok, ropog, fecseg, mecset, remek

macska, fajta, falka, kucsma, karcsú, varjú,

lépcső, körte, tinta, bicska, medve, kecske
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Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban a cs hangot!

vecsa, ramá, bucsé, buku, csufa, bácsá,

jogyú, riti, tugu, hicsé, cseba, gagu, vunye

cseb, vef, rnacs, lar, vecs, mir, leb, csir, lád,

mágy, iacs, csij, tib, rad, büg

jumál, gyányács, csüdep, vimőr, mánol,

ticsim, vaták, csefőr, vanel, lévecs, diküm,

keficse, csékel, tüvül, vacsir

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

csuka, csuda, csuha, ruha, csúnya

csíny, kín, csíp, csík, csín

csend, cseng, rend, csepp, csekk

csavar, csatak, csapat, falat, facsar

csempe, fecske, lepke, kecske, Csenge
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

csara csufa kúcsú guri

gyúb, csud, csav, csany

mincs, cserk, csengy, belf

mavics, csornai, rabak, csónar

vámpa, kájcsa, csunre, csirma

Hányadik helyen hallod a szavakban a cs hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

csacsi, csóka, csiga, csúnya 

csal, csók, csíp, csőr, csúcs 

család, köcsög, cserép, csokor, bekecs 

csemete, kecsege, csalóka, vacsora, csábító
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A csacsi csatangol.

A kicsi csacsi csatangol. 

A kicsi csacsi csendben csatangol.

A makacs kicsi csacsi csendben csatangol.

A makacs kicsi csacsi csendben csatangol a 
csalitban.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „kicsi” szót,

a cs-vel kezdődő szavakat,

a cs-re végződő szavakat, 

a cs hangot a szóban,

a „csa” szótagot!

A makacs csacsi kicsi kocsijával elcsatangolt. Csak bandukolt, 
hegycsúcsra föl, völgybe le. A réten egy csomó bogáncs 
mellett elaludt. Amikor felocsúdott, furcsa dolgot látott, eltűnt  
a kicsi kocsija. A tücsök, a gyíkocska nem látta a kocsit.  
A méhecskétől tudta meg, hogy Csaba bácsi kölcsönvette  
a kicsi kocsit, aki a kicsi csacsi helyett egy ökröcskét fogott  
a kocsi elé.
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

nagy loccsan pocsolya kecskebéka toccsan 

csengő macska nem fog egér 

karácsony csilingel csengettyű hív karácsonyfa 

kancsó loccsan fröccsen csöpp tejecske 

csuda jó harcsa kecsege csinál vacsora 

ritkán van jó csizma csizmadia 

mindenki maga kovács élet 

cselgáncs korcsoport Csaba jó lett Öcsi 

Csöpi csak én kedv csinál vacsora kalács 

csecsemő bölcső boldog gőgicsél
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

csa acs acsa accsa

csá ács ácsá áccsá

cse ecs ecse eccse

csé écs écsé éccsé

csi ics icsi iccsi

csí ícs ícsí íccsí

cso ocs ocso occso

csó ócs ócsó óccsó

csö öcs öcsö öccsö

cső őcs őcső őccső

csu ucs ucsu uccsu

csú úcs úcsú úccsú

csü ücs ücsü üccsü

csű űcs űcsű űccsű
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Ez a prücsök úgy csivitel, mint egy fecske.
Ez a prücsök csivitel, mint egy fecske.

Egy kicsi mindig csurran-cseppen.
Egy kicsi mindig csurran cseppen.

Csaba csélcsap, csuda csapodár.
Csaba csélcsap, csuda csapodár.

Akkor lop a macska, amikor nincs mit ennie.
Akkor lop a macska, amikor nincs mit enni.

Bölcsebb a reggelre eltett tanács.
Bölcsebb a reggelre eltett tanács.

HARCSASZÁJÚAPÁNAKLOCSKAAFIA.
HARCSASZÁJÚAPÁNAKLOCSKAAFIAIS.

EGYFECSKENEMCSINÁLNYARAT!
EGYFECSKENEMCSINALNYARAT!

AKICSALASZTMEGCSALJÁK.
AKICSALAZTMEGCSALJAK.

BOTCSINÁLTACSALÓVÁLNABELŐLEM.
BOTCSINALTACSALOVALNABELŐLEM.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

kacsacsőrcsokoládétorta

kulcscsomó

motorcsónak

étscokoládé

jégkorcsolja

csengettyűvirág

motórcsonak

kecsege

kascacsőr

csokolábétorta

motorscónak

jégkorcsolya

étcsolokádé

csolokádétorta

étcsokodálé

csegnettyűvirág

kulsccsomó

étcsolokádé

keccsege

kacsacsör

kulcssomó

csengettyüvirág

kacsasőr

kescege

kegecse

motorcsókan

jégkorscolya

csokoládétotra

kulccsomó

jékgocsolya

csengetyűvirág
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Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

kusza, suba, szuka, szaru, puszi

szét, szép, szél, rés, rész

szánt, száll, nyárs, szárny, nyuszt 

szúnyog, paszuly, bajusz, mókus, kókusz 

szerda, deszka, lusta, buksza, puszta

fésű, sűrű, süsü, sütő, szülő 

sík, síp, visz, sír, kis 

fest, sejt, nyers, mersz, vers 

május, mókus, lótusz, tónus, pólus 

belső, külső, felső, szellő, festő
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

szimu, kisza, kesi, rosza

szát, tis, vűsz, szöl

lasár, raszáv, lemősz, viszél 

mebesze, vesere, szitame, kuszora

sumi, kisu, resi, szopa 

set, vis, hüsz, tyis 

mesér, rasám, röszém, réser 

reséme, bélesze, mibőse, vasirá
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Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

sár-szár, sár-sár, szár-sár, szár-szár 

szál-sál, sál-sál, sál-szál, szál-szál 

soros-soros, szoros-soros, soros-szoros,  
szoros-szoros

másik-másik, másik-mászik, mászik-másik,  
mászik-mászik

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

vese, szabó, séta, széna

hús, húsz, sín, szín, sós

sátor, vadász, sofőr, jogász, mókus

saláta, reszelő, vasaló, szerelő, keserű

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A sas száll.

A szirti sas száll.

A szirti sas magasan száll.

A szemfules szirti sas magasan száll.

A szemfüles szirti sas magasan száll a szélben.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

sasza sásza sászá saszá sasszá

sesze sésze sészé seszé sesszé

siszi síszi síszí siszí sisszi

soszo sószo sószó soszó sosszó

söszö sőszö sősző sösző sössző

suszu súszu súszú suszú susszú

süszu sűszü sűszű süszű süsszű
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Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

szőke, szöszi, tüsző, szülő, mező 

szeg, szem, tesz, mez, lesz 

szörp, szörny, zöld, szörf, félsz 

vezér, vegyész, méhész, gépész, kérész 

fejsze, zerge, szemle, piszke, szöszke

hízó, búza, főző, szűrő, fűző 

tűz, fűz, gőz, bősz, főz 

zeng, kezd, szánt, zárt, torz 

kazán, fazék, faszén, tüzér, füzér 

gazda, zagyva, zabla, paszta, menza
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

szoma, moza, szavo, tosze 

mesz, vez, szib, lüsz

kovasz, meszét, közál, szifém

biszéme, fiméze, leszemá, táfoszi

zumi, fuzo, szolu, noza

zol, roz, zim, szif

kazok, muszek, vezor, mazar

szimola, lazaré, viráze, femező
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Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

szár-zár, szár-szár, zár-szár, zár-zár

húsz-húz, húsz-húsz, húz-húsz, húz-húz

visz-víz, visz-visz, víz-visz, víz-víz

szűr-zűr, szűr-szűr, zűr-szűr, zűr-zűr

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

szabó, búza, szőlő, mező

szél, méz, szív, tíz, szár

vadász, bozót, veszély, zápor, sziget

szavaló, hazafi, szószóló, lázadó, beszélő

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Zita hímzett.

Zita zászlót hímzett.

Zita szép zászlót hímzett.

Zita szép nemzetiszínű zászlót hímzett.

Tavasszal Zita szép nemzetiszínű zászlót hímzett.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

szaza száza százá szazá szazzá

szeze széze szézé szezé szezzé

szizi szízi szízí szizí szizzi

szozo szózo szózó szozó szozzó

szözö szőzö szőző szöző szözző

szuzu szúzu szúzú szuzú szuzzú

szüzu szűzü szűzű szüzű szüzzű
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Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

széna, dézsa, szegő, szedő, szőke 

szer, szem, zseb, tesz, vesz 

szarv, maszk, szaft, pajzs, passz 

zsarol, szalon, haszon, tapasz, panasz 

szemle, szende, mezsgye, persze, messze

rezsi, zseni, szülő, zsűri, rezsó 

rizs, zsír, szúr, zsúr, rúzs 

zsong, szörp, törzs, Zsolt, zsold 

szilaj, zsivaj, zsivány, zsiráf, zsilip 

torzsa, morzsa, perzsa, szerda, vizsla
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

szeti, mezsi, mosza, szimo 

szom, bösz, zsém, szüv

riszöm, zsüvál, barősz, szütel 

zsolami, malászó, szatamé, vilusző

zsila, szali, vizsó, zsimó 

zsem, vozs, szöm, mézs 

szolán, zsomár, mezsér, zsolőr 

zsononé, moszoré, berizső, vazsaré
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Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

szák-szák, szák-zsák, zsák-szák, zsák-zsák 

zsabó-szabó, szabó-zsabó, szabó-szabó,  
zsabó-zsabó

szúr-zsúr, szúr-szúr, zsúr-szúr, zsúr-zsúr 

zsálya-szája, szája-zsálya, szája-szája, zsálya-zsálya

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

szabó, zsabó, széna, dézsa

szél, zsák, szer, zseb, szid

sziget, zsiráf, fűszer, mozsár, szüret

szárító, pizsama, beszélő, muzsika, szapora

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A muzsika száll.

A tavaszi muzsika száll.

A tavaszi muzsika messzire száll.

A tavaszi muzsika a szélben messzire száll.

A tavaszi muzsika a rózsaillatú szélben messzire száll.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

szazsa százsa százsá szazsá szazzsá

szezse szézse szézsé szezsé szezzsé

szizsi szízsi szízsí szizsí szizzsi

szozso szózso szózsó szozsó szozzsó

szözsö szőzsö szőzső szözső szözzső

szuzsu szúzsu szúzsú szuzsú szuzzsú

szüzsu szűzsü szűzsű szüzsű szüzzsű



142 sz – zs

A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

zsúfol busz arasz Erzsébet híd

zsákszám szed vadgesztenye ősz

bazsalikom fő fűszer olasz étel

Zsóka szeret káposztatorzsa

rizsszem minta tálka esszük mazsola rizs

eszkimók pizsama alszik éjszaka

Párizs szigorú zsűri dönt fesztivál

földszint zsöllye szeret ül színház

zsilett szed szakáll Zsolt

zsákvászon készül szoknya feszít Zsuzsi
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Rozslisztből készült a zsúrkenyér.
Roszlisztből készült a zsúrkenyér.

Parázsló szemekkel bámulta a varázslót.
Parázsló szemekkel bámultam a varázslót.

Zsírszalonnából lesz a töpörtyű.
Zsírszalonnábol lesz a töpörtyű.

Szűrővizsgálaton vesz részt az osztály.
Szűrővizsgálaton vesz részt az osztály.

Egészen összezsúfolódtunk a trolibuszon.
Egészen ősszezsúfolódtunk a trolibuszon.

HAJBALZSAMOTÉSZSELÉTHASZNÁLAFODRÁSZ.
HAJBALZSAMOTÉSZSELÉTHASZNÁLAFODRÁSZ.

AMORZSÁKATSZEDEGETTEMPORSZÍVÓNÉLKÜL.
AMORZSÁKATSZEDEGETEMPORSZÍVÓNÉLKÜL.

JÓSZOMSZÉDAROSSZBÓLISJÓTVARÁZSOL.
JÓSZOMZSÉDAROSSZBÓLISJÓTVARÁZSOL.

OLYANMESSZEVANMINTMAKÓJERUZSÁLEMTŐL.
OLYANMESSZEMINTMAKÓJERUZSÁLEMTŐL.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

zsírszalonna

maszolaszőlő

zsúrassztal

szebnotesz

riszszedö

zsúratszal

mazsolaszőlő

kápozstatorzsaszölőzsír

zsírzsalonna

vadázsvizsla

zsebnotesz

zsednotesz

káposztatozsra

vadászviszla

szúrasztal

riszzsedő
szírszalonna

risszedő

szőlőszír

zsúrazstal

szőlőzsír

káposztatorsza

vadászvizsla

szőlőrízs

mazsolazsőlő

zsírszalona

zsebnotezs

káposztatorzsa

maszolazsőlő

rizsszedő

vadászvisla
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Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

foci, poci, lóca, szóda, koca 

kóc, góc, luc, busz, dúc 

férc, bérc, félsz, perc, cent 

pocak, pocok, cukor, kacor, szatyor 

kapca, racka, paszta, kanca, kocka

szári, száda, cápa, szóda, szoba 

szán, cár, száj, szál, szám 

szebb, szett, szerv, cent, szenny 

szobor, coboly, szólam, szónok, szótár 

szikra, szikla, cifra, tiszta, szipka
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

celi, szile, peci, cuma

szöl, löc, cam, rac

micek, cerul, luszer, ciram

taraca, vaszam, kacama, cabara

leszu, szémi, néci, pészi

lusz, cum, mosz, vösz

luszák, malósz, cepim, szunor

cipula, paszima, szaferé, veleszi
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Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

cél-szél, cél-cél, szél-cél, szél-szél

boci-boszi, boci-boci, boszi-boci, boszi-boszi

réce-része, réce-réce, része-réce, része-része

tornác-tornác, tornász-tornác, tornász-tornász,  
tornác-tornász

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

szabó, maci, szőlő, cica

szél, léc, szív, cím, szag

vadász, kanóc, halász, kukac, bűvész

szigorú, ceruza, szapora, cédula, sziréna

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A bohóc szomorú.

A bohóc arca szomorú.

A szőke bohóc arca szomorú.

A táncoló szőke bohóc arca szomorú.

A széken táncoló szőke bohóc arca szomorú.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

casza cásza cászá caszá casszá

cesze césze cészé ceszé cesszé

ciszi císzi císzí ciszí cisszi

coszo cószo cószó coszó cosszó

cöszö cőszö cősző cösző cössző

cuszu cúszu cúszú cuszú cusszú

cüszu cűszü cűszű cüszű cüsszű



150 s – cs

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

saru, satu, suta, csuda, suba 

sün, süt, csűr, sül, hűs 

gáncs, nyárs, hárs, társ, sors 

sereg, segéd, cseléd, sebes, deres 

sóska, sáska, sárga, csárda, sánta

csibe, csiga, sima, csípő, csikó 

csap, csal, csak, sas, csat 

csont, korcs, sort, csonk, gyolcs 

tanács, kalács, takács, rakás, család 

furcsa, rusnya, kucsma, csuklya, karcsú



151 s – cs

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

sefe, lucsa, sapu, mose 

kes, csam, mes, sof

sakám, lasór, recsév, visár 

mecsére, barásó, satemé, lesité

nicsa, sira, csepu, recsó 

csem, lécs, sél, csáv 

csuvál, vecsor, hoser, lerécs 

macsilo, bolisa, ticsala, bemecsa



152 s – cs

Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

sakk-csak, sakk-sakk, csak-sakk, csak-csak 

sók-csók, sók-sók, csók-sók, csók-csók 

eset-ecset, eset-eset, ecset-eset, ecset-ecset 

mosok-mocsok, mosok-mosok, mocsok-mosok, 
mocsok-mocsok

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

séta, csiga, mese, csacsi

hús, csuk, sós, csók, sok

sátor, mocsár, tojás, kulacs, nádas

masina, pocsolya, savanyú, pecsenye, hűsítő

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Csilla most mos.

Csilla most csempét mos.

Csilla most sárga csempét mos.

Csilla most sárga csíkos csempét mos.

Csilla most narancssárga csíkos csempét mos.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

sacsa sácsa sácsá sacsá saccsá

secse sécse sécsé secsé seccsé

sicsi sícsi sícsí sicsí siccsi

socso sócso sócsó socsó soccsó

söcsö sőcsö sőcső söcső söccső

sucsu súcsu súcsú sucsú succsú

sücsu sűcsü sűcsű sücsű süccsű



154 cs – c

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

csóka, csoki, cuki, kocsi, kicsi 

csúf, dúc, csúcs, csuk, csúf 

kincs, tincs, nincs, vicc, giccs 

cserép, cseléd, cserél, pecsét, Pécel 

tárca, tárcsa, harcsa, macska, bicska

cumi, cipő, csípő, cigi, cápa 

cet, cég, cél, léc, mécs 

copf, comb, csont, porc, polc 

civil, címer, cirok, csutak, kukac 

címke, cinke, csipke, cucli, cifra



155 cs – c

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

vécse, mecé, csepu, ricsé 

csám, lecs, cii, csev

lecil, csevir, menecs, becser

tevécse, pérece, necsegó, csamare

cifa, vecé, csemé, race

com, csem, vacs, böcs

belécs, macol, cufál, revec

melica, kaciva, borácse, ceméri



156 cs – c

Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

cakk-csak, cakk-cakk, csak-cakk, csak-csak

csikk-cikk, cikk-csikk, csikk-csikk, cikk-cikk

Béci-Béci, bécsi-Béci, Béci-bécsi, bécsi-bécsi

Marcsi-Marci, Marcsi-Marcsi, Marci-Marcsi,  
Marci-Marci

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

csuka, cipő, csikó, cipó

csíny, léc, csík, cég, csók

kavics, kukac, csokor, cukor, pamacs

csemete, cinege, csemege, szamóca, locsoló

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Cili cseveg.

Cili viccelődve cseveg.

Cili viccelődve cseveg Csabával.

Ciii viccelodve cseveg Csabaval a cicárol.

Ciii viccelődve cseveg Csabával a csacska cicáról.



157 cs – c

1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

cacsa cácsa cácsá cacsá caccsá

cecse cécse cécsé cecsé ceccsé

cicsi cícsi cícsí cicsí ciccsi

cocso cócso cócsó cocsó coccsó

cöcsö cőcsö cőcső cöcső cöccső

cucsu cúcsu cúcsú cucsú cuccsú

cücsu cűcsü cűcsű cücsű cüccsű
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159 z – zs

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

laza, haza, mázsa, váza, búza 

ház, láz, zsák, zár, gáz 

borz, torz, vonz, zsong, zord 

zátony, zálog, zápor, zsákol, zápul 

zerge, zebra, perzsa, menza, kezdő

zsalu, zsaru, zsabó, zakó, zsoké 

záp, zsák, zsúr, rúzs, gúzs 

zsold, zord, Zsolt, zsong, pajzs 

zsákol, lazsál, kazán, varázs, bagázs 

vizsga, vizsia, mázli, morzsa, torzsa



160 z – zs

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

kaze, zema, lazse, bezi 

zél, pizs, rez, voz

lezsöm, maláz, tuzob, zepöl

leviza, marizsa, zevelé, nizáta

zsera, meza, vizsá, zsomé

puzs, zsor, müz, zsál

vezim, nozsál, zsömon, monőzs

zsönömó, müziré, zsevipő, ferezsé



161 z – zs

Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

Róza-rózsa, Róza-Róza, rózsa-Róza, rózsa-rózsa

zenit-zenit, zsenit-zenit, zenit-zsenit, zsenit-zsenit

mázsa-máza, máza-mázsa, máza-máza,  
mázsa-mázsa

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

rózsa, búza, rőzse, zúza

zsák, ház, zseb, mez, rizs

zsivány, kalóz, varázs, doboz, garázs

pizsama, házikó, mazsola, ceruza, párizsi

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Zoli zsákol.

Zoli zabot zsákol.

Zoli zabot zsákol a mezőn.

Zoli, a zsoké zabot zsákol a mezön.

Zoli, a zsoké Zsuzsával zabot zsákol a mezőn.



162 s – zs

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

rezsó, dézsa, séta, zseni, zselé 

rizs, sír, zsír, rozs, zsúr 

zsong, zsold, törzs, sült, pajzs 

sólyom, mozsár, zsámoly, zsivaj, guzsaly 

zsömle, tömzsi, pezsgő, süldő, zsöllye

mese, kese, vese, savó, zsabó 

súly, dús, tus, rúzs, súly 

pajzs, sajt, san, taps, sakk 

lakás, hatás, rakás, darázs, sakál 

simli, sipka, vizsga, sikló, sufni



163 s – zs

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

pezsi, tyase, zsuvi, bezső

zsol, lezs, los, zsát

murás, varázs, zsemér, tizsór

zselibe, puzsalá, várase, zsibola

sile, rizsi, mosu, solu

sif, les, zsom, gyas

sumőr, lenús, noser, mezsőr

lisula, mazsavó, seféme, miváse



164 s – zs

Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

Mása-mázsa, Mása-Mása, mázsa-Mása,  
mázsa-mázsa

zseb-seb, zseb-zseb, seb-zseb, seb-seb

zsír-sír, zsír-zsír, sír-zsír, sír-sír

bazsa-basa, bazsa-bazsa, basa-bazsa, basa-basa

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

vese, zseni, súgó, rózsa

más, zsák, seb, zseb, mos

sakál, garázs, kosár, mozsár, sisak

saláta, mazsola, vasaló, pizsama, zsugori

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A mese elálmosít.

A zsiráfos mese elálmosít.

A zsiráfos esti mese elálmosít.

A varázslatos zsiráfos esti mese elálmosít.

A varázslatos zsiráfos esti mese zsongása elálmosít.



165 s – zs

1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

sazsa sázsa sázsá sazsá sazzsá

sezse sézse sézsé sezsé sezzsé

sizsi sízsi sízsí sizsí sizzsi

sozso sózso sózsó sozsó sozzsó

sözsö sőzsö sőzső sözső sözzső

suzsu súzsu súzsú suzsú suzzsú

süzsu sűzsü sűzsű süzsű süzzsű



166 s – zs

A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

kirándulás uzsonna sonka zsömle kap saláta

keskeny ösvény oson törzsfőnök őserdő

hatalmas rozsomák lát Stockholm állatkert

sivatag est perzsel nap

sláger zsebfésű muzsikál Zsófi

tövis sárgarózsa kap Zsanett ballagás

friss levegő pirospozsgás jött síelés

festő muzsikus első lett verseny

telítetlen zsírsav jó hatás van memória

rózsalugas édes illat tódul darázs



167 s – zs

Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

A zsellérsoron zsúptetős viskók álltak.
A zsellérsoron suptetős viskók álltak.

Sok tehetséges, híres ember pihen a házsongárdi temetőben.
Sok tehetséges, híres ember nyugszik a házsongárdi temetőben.

Zsákhordással kereste meg tandíját az egyetemista.
Zsákhordással kereste meg tandíját az egyetemista.

A sötét fasorban zsarátnok fénye pislog.
A sötét fasorba zsarátnok fénye pislog.

Nyüzsgő zsizsikektől hemzseg a borsó.
Nyüzsgő zsizsikektől hemzseg a borsó.

DRÁGABIZSUTVÁSÁROLTAMASTRANDON.
DRÁGABISUTVÁSÁROLTAMASTRANDON.

ZSARNOKSÁGGALSEMMIRESEMMÉGY!
ZSARNOKSÁGGALSEMMIRESEMMEGY!

MÁSODIKJÓZSEFVOLTAKALAPOSKIRÁLY.
MÁSODIKJÓZSEFVOLTAKALAPOSKIRÁLY.

DÓZSASZELLÉREIANEMESSÉGELLENFORDULTAK.
DÓZSAZSELLÉREIANEMESSÉGELLENFORDULTAK.



168 s – zs

Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

zsindelytetős

zsizsikes

hátízsákos

szizsikes

múzsikus

hálozsákos

zsindeljtetős

zsókésapka

sindelytetős

hátiszákos

múszikus
szokésapka

rózsabimbós

hálószákos

rózsabimdós

zsiszikes

zsoképaska

zsabos

muzsikús

szabós

rózsadimbós

hátizsákos

zsokésapka

muzsikus

hátisákos

zsabós

hálózsákos

sizsikes

zsabósz

rószabimbós

zsinbelytetős

hálósákos



169 l

Koppants, ha hallod a szóban az l hangot!

gól, bog, dog, szál, vág, tál, gát, máz, bál,

hal, hat, bal, mag, tag, fal, hagy, nyél, vél, vét

liba, gida, csiga, lopó, fogó, mohó, lakó, bakó,

bagó, lóca, fóka, látó, laza, haza, léha, béka

tépés, bélés, kalács, tanács, csalán, banán,

talány, vadász, kanász, halász, kalap, kakas

pille, piszke, kölni, holmi, zokni, kifli, viskó,

disznó, sámli, masni, bálna, bástya, pálma



170 l

Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban az l hangot!

sal, zám, vecs, tim, mol, kesz, zsél, fot, mosz,

tel, sziz, möb, cál, zsem, mél, tuf, zsem, zil

degi, loha, vano, sema, liszö, mabe, fösi, lemá,

labe, fuzi, letö, csube, time, fazá, soza, löcé

maliz, zábem, celos, fizot, docsez, tilet, pezig,

mezség, güláz, bubát, molás, szogoz, cselég

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

lila, liba, szita, liga, Lina

dúc, luc, lúg, dúl, fúl

zöld, föld, csönd, bölcs, tölt

halász, kalász, lakás, kohász, lovász

költő, bölcső, szeplő, szellő, kendő



171 l

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

sab, sal, tal, lan

mena, male, lame, nale

teláz, zebát, záleb, betál

penlész, telpész, nesztép, szenlét

Hányadik helyen hallod a szavakban az l hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

dűl, sül, hűl, fül, szül

zsalu, falu, lufi, puli, lila

bélés, lépés, levél, legény, fedél

meszelő, beszélő, legelő, felelő, lepedő



172 l

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Lilla dalol.

Lilla halkan dalol.

Lilla halkan altatódalt dalol.

Lilla halkan altatódalt dalol Lalinak.

Lilla halkan altatódalt dalol a lázas Lalinak.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „szalmaszál” szót,

az l-lel kezdődő szavakat,

az l-re végződő szavakat, 

az l hangot a szóban,

az „el” szótagot!

A kis szalmaszál a földön feküdt, kiesett a szalmakazalból. 
Mi lesz velem? Hogy találok vissza? Nem kellek senkinek! 
Itt fogok elpusztulni! – szipogta a kis szalmaszál. Lali 
odasétált hozzá és felemelte. De szép szalmaszál! Elviszem 
magammal! Milyen pompás szappanlufikat fogok én ezzel  
készíteni! – lelkendezett Lali. A kis szalmaszál ettől boldogan 
csillogott-villogott a tündöklő napfényben.



173 l

A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

változatlan nehéz igazodni hivatal útvesztő

nem szabad halogat állandó végzendő dolog

liget gipsz készül őslény modell állított

lámpafény csodálatos látvány Mátyás-templom 
Bazilika Lánchíd

lehetetlen gondol Tibet láma föld lebeg

öltöny öltözködés számos foglalkozás elengedhetetlen 
kellék

fölött kék ég szempillantás sötétül éles villám szabdal

színház előadás kellékes feladat szükséges dolog 
készítés

kezeletlen lázas beteg talál dugott kis falu valahol 
kelet

nem kell és nem is lehet végtelenség foltozgat 
dolgaink



174 l

1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

la al ala alla

lá ál álá állá

le el ele elle

lé él élé éllé

li il ili illi

lí íl ílí íllí

lo ol olo ollo

ló ól óló ólló

lö öl ölö öllö

lő ől őlő őllő

lu ul ulu ullu

lú úl úlú úllú

lü ül ülü üllü

lű űl űlű űllű



175 l

Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Feledhetetlen élményem egy balatoni lakodalom.
Feledhetetlen élményem egy balatoni lakodalom.

Velencében a lagunák közt lágyan sikló gondolában  
megilletődve hallgattuk evezősünk felcsendülő dalát.
Velencében a lagunák közt lágyan sikló gondolában  
megilletődve halgattuk evezősünk felcsendülő dalát.

A spanyol nyelvet tanulom, hiszen a világon milliók és  
milliók beszélik.
A spanyol nyelvet tanulom, hiszen a világon milliók és  
milliók beszélik.

A sötétben csak a hullámok loccsanását észleltük a ladikban.
A sötétben csak a hullámok locsanását észleltük a ladikban.

VILÁGTALANKOLDUSOKÜLDÖGÉLTEKATEMPLOMLÉP 
CSŐIN.
VILÁKTALANKOLDUSOKÜLDÖGÉLTEKATEMPLOMLÉP 
CSŐIN.

AMILÁNÓISCALAMŰVÉSZEINEKELŐADÁSAIMINDEN 
HOLTELTHÁZZALMENNEK.
AMILÁNÓISCALAMŰVÉSZEINEKELŐADÁSAMINDEN 
HOLTELTHÁZZALMEGY.

ALATYAKOSLÁPONMEZÍTLÁBÁTKELNIESZTELENSÉG.
ALTYAKOSLÁPONMEZÍTLÁBÁTKELNIESZTELENSÉG.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

lakókocsi

lakókocsí

lakókócsi

lakókosci

lelassul

lelassúl

lalessul

lelussal

lelocsolta
lelócsolta

leloscolta

lelocsotla

lepkeháló
lepkeláhó

lekpeháló

lephekáló

lángnyelv

lángynelv

lámgnyelv

lánygnelv

lúdtollal

lúdtóllal

lúbtollal

lúdlotlal

ízeltlábúak

izeltlábúak

ízeltlábuakiszeltlábúak

lefetyeli
lefeyteli

letyefeli

leletyefi
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Koppants, ha hallod a szóban az r hangot!

nász, már, mák, kár, sár, zsák, tár, táp, gát,

bár, tér, fém, fér, mén, kér, mér, döf, kör, bot

róka, móka, fóka, répa, téma, régi, ráma,

páva, mázsa, rege, teve, ruha, redő, fedő

féreg, német, kerek, beteg, terep, mutat, hurut,

tubus, pirít, sikít, visít, virít, torok, topog, horog

férfi, fürdő, függő, hárfa, mátka, párna, sánta,

sárga, hátra, patkó, furkó, tompa, csorba
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Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban az r hangot!

bat, mör, gyet, pür, cab, cös, bir, nyér, cid, fet,

föm, céb, hér, nüt, fir, sap, cám, deb, sür, mát

remi, bita, cisa, ráda, gyesi, pecé, mecsö,

rübe, cimó, ricó, dáme, fitu, süge, babe, ribe

fátam, sebégy, ciráf, pushoc, hopát, vesec,

cerém, titas, kered, cired, vépőc, sarác, kint

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

tar, sar, nyar, ban, bar

karó, váró, báró, káró, csákó

bors, bont, ránt, mord, kord

söpör, gyötör, pödör, döcög, röfög

szoknya, forma, torma, torta, torzsa
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

fob, for, rof, rob

tare, nare, nate, nera

sanáb, naráb, náras, barás

sérgyöm, mörgyés, györmés, pösmégy

Hányadik helyen hallod a szavakban az r hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

rák, sár, már, tár, kár

ráma, róka, rózsa, rugó, ruha

ravasz, ragad, harap, harag, marad

rakodó, szorító, szárító, takaró, hadaró
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Ráró forog.

Ráró, a paripa forog.

Ráró, a paripa a réten forog.

Ráró, a paripa a virágos réten forog.

Ráró, a paripa a virágos réten körben forog.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „százszorszép” szót,

az r-rel kezdődő szavakat,

az r-re végződő szavakat, 

az r hangot a szóban,

a „ré” szótagot!

A réten, a virágok között büszkén virított a százszorszép. Azt 
hitte, hogy mindenki csak az ő szépségében gyönyörködik. 
A  virágoknak nem tetszett ez a gőgös magatartás, és 
magára hagyták a kis százszorszépet. Ő a szomorúságát a 
virágbogárnak súgta meg, és megígérte neki, hogy mindig 
egyszerű, szerény virág marad. Így a réten hamarosan már 
egy virágerdő közepén virított a kis százszorszép.
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

tornasor gyerek nagyság szerint követ

Magyarország értékes ásvány kőzet gazdag

van mészpát kvarc pirit gipszkristály cinkérc recski réz 
Rudabánya vasérc Bakony mangánérc 

kvarchomok agyag homok kovagipsz anhidrit 

több ezer év ős mindennap környezet határoz

ma már környezet nem természet hanem mesterség

szükség véd környezet gyermek is marad kincs

középkor 1426-ban Zsigmond utasít ember kopár 
erdőrész szántás később friss erdő nő

egyre több természet érték védett így Európa-szerte 
híres Fehér-tó Hortobágyi Nemzeti Park számos más 
vidék
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

ra ar ara arra

rá ár árá árrá

re er ere erre

ré ér éré érré

ri ir iri irri

rí ír írí írrí

ro or oro orro

ró ór óró órró

rö ör örö örrö

rő őr őrő őrrő

ru ur uru urru

rú úr úrú úrrú

rü ür ürü ürrü

rű űr űrű űrrű
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Megduzzadt térdemre hidegvizes borogatást rakok.
Megduzzatt térdemre hidegvizes borogatást rakok.

Dicséretképpen megcirógattam a gyermekek kis kerek arcát.
Dicséretképpen megcirógattam a gyermekek kis kerek arcát.

A kos bárányát védve harciasan ugrott neki a vicsorgó rókának.
A kos bárányát védve harciasan ugrott a vicsorgó rókának.

Három napig tartó fárasztó utazás után korgott a gyomrom, 
úgy érkeztem Balatonmáriafürdőre.
Három nap, fárasztó utazás után korgott a gyomrom, úgy 
érkeztem meg Balatonmáriafürdőre.

Róma, az örök város, a nyugati kereszténység központja  
háromezer éves.
Róma, az örök város, a nyugati kereszténység központja  
hárpmezer éves.

ARÉGIRÓMAIAKRÖVIDVAGYHOSSZÚTÓGÁTTUNIKÁT 
HORDTAK.
ARÉGIRÓMAIAKRÖVIDVAGYHOSSZÚTUNIKÁTHORD 
TAK.

AZÓKORIRÓMÁBANAPOLGÁROKNAKFÜRDŐTÉPÍTET 
TEKMELYETNAGYPARKÖVEZETT.
AZÓKORIRÓMÁBANAPOLGÁROKNAKFÜRDŐHÁZATÉPÍ 
TETTEKMELYETNAGYPARKÖVEZETT.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

rövidáru

rövidárú

rövídáru

rövibárú

riporter

ríporter

ripotrer

reportir

redszám

rendszám

renbszám

rendszam

cukorrépa

cúkorrépa

cukérropa

cukorépa

ruháskosár

ruháskósár

rúháskosár

ruháksosár

rövidnadrág

rövídnadrág

rövibnadrág

rövidnabrág

rózsabokor

rózsabókor

rószabokor

rózsadokor

rozskenyér

roszkenyér

rozskeynérrokzsenyér
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Koppants, ha hallod a szóban az r hangot!

máj, mák, nád, váj, fáj, sáv, vád, zaj, zab,

hab, baj, vad, haj, vaj, had, szíj, szív, díj, fej

szövő, jövő, növő, jóga, fóka, móka, dákó,

jákó, duci, Juci, Jenő, menő, fenő, Janó, fonó

kajak, vajaz, fakad, majom, május, habos,

vadon, bajusz, kuvasz, hazug, bújik, szíjaz

dajka, macska, gazda, vajda, hajsza, kapca,

sajka, csajka, kocka, kopja, medve, fejsze
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Koppants, ha hallod  
az értelmetlen „szó”-ban az r hangot!

tab, möj, gyec, püs, szej, söc, met, zás, bij, nyéj,

decs, möf, gic, zéj, tün, vij, pas, poj, küj

jime, tiba, saze, jadá, seti, cépe, zsöme, jebü,

miso, sugye, zito, jáme, tifu, züse, jici, bazá

sejam, gyeféz, csijáz, cupán, szohat, samez, 

bejém, zejüb, satis, möjacs, kesez, dijem

Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

szag, vaj, baj, haj, zaj

java, baja, jojó, jóga, szóda

pajzs, majd, jobb, mond, szomj

mamusz, bajusz, jogász, juhász, jószág

jenki, senki, bajsza, fejsze, jegyző
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

szej, zej, szes, jez

hake, keja, kaje, heja

vojám, nováj, nájov, mován

szöjmüz, szötzüsz, szöjmüt, töjmüz

Hányadik helyen hallod a szavakban az r hangot? 
Mutasd meg az alábbi számsoron!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soronként mondd utánam,  
majd emlékezetből írd le az utolsó sort a füzetedbe!

száj, máj, fáj, báj, váj

jojó, jóga, bója, szója, java

japán, jogász, jószág, juhász, Júdás 

jaguár, január, hajító, javító, tokaji
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Maja íjász.

Maja íjászbajnok.

Maja a bajai íjászbajnok.

Jó Maja a bajai íjászbajnok.

Jó Maja a bajai ifjúsági íjászbajnok.

Oldd meg a feladatot az utasításnak megfelelően! 
Koppants, ha hallod:

a „pajti” szót,

a j-vel kezdődő szavakat,

a j-re végződő szavakat, 

a j hangot a szóban,

a „je” szótagot!

Pajti, a kis jegesmedve nem fogadott szót anyukájának. 
Egész nap csak a jeges vízben játszadozó pajtásait nézte. 
Jaj, de csúszik a jég, jaj, de mély a víz! Anyukája és pajtásai 
mondták neki, hogy ő is játsszon, mozogjon a jégen. De 
ő meg se moccant! Be is következett a baj, Pajti nagyon 
megfázott. Fájt a feje, fájt mindene. Még jó, hogy a mamája 
tudta, hogyan gyógyítsa meg Pajtikát.



189 j

A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

tájékoztat autó hajtómű hiba dob

fejfájás soká kínoz hasfájás

május utaz Hajdúnánás János

sajnos majmok nem szabad játszani játékház

jó étvágy vendég Jókai-sütemény kap ebéd

jó volt ujjong Jancsi bohóc játék vég

jegyajándék jegyes India hajóút vett nekem

jó bizonyítvány vitt haza június
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

ja aj aja ajja

já áj ájá ájjá

je ej eje ejje

jé éj éjé éjjé

ji ij iji ijji

jí íj íjí íjjí

jo oj ojo ojjo

jó ój ójó ójjó

jö öj öjö öjjö

jő őj őjő őjjő

ju uj uju ujju

jú új újú újjú

jü üj üjü üjjü

jű űj űjű űjjű
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Jenő júniusi hajózásunk idején bajuszt növesztett.
Jenő júniusi hajózásuk idején bajuszt növesztett.

Hajdanán a jövendőmondó jósoknak, vajákosoknak hittek.
Hajdanán a jövendő mondó jósoknak, vajákosoknak hittek.

Japánban a VIII. és XII. században a nindzsák az  
igazságosztás bajnokaiként kezdtek ténykedni.
Japánban a VIII. és XII. században a nindzsák az  
igazságosztás bajnokaiként kezdtek ténykedni.

Nindzsa nők nemesekként csak az övéik megvédése miatt 
küzdhettek.
Nindzsa nők nemesként csak az övéik megvédése miatt 
küzdhettek.

SOKVITAMINVANAJONATÁNHÉJÁBAN.
SOKVITAMINVANJONATÁNHÉJÁBAN.

JÁNOSVITÉZÉSKATONÁIÍGMOZOGNITUDNAKHŰEKHA 
ZÁJUKHOZ.
JÁNOSVITÉZÉSKATONÁIAMÍGMOZOGNITUDNAKHŰEK 
HAZÁJUKHOZ.

ABAJUSZOSOKMANAPSÁGNEMTESZNEKÉJSZAKABA 
JUSZKÖTŐT.
ABAJUSZOSOKMANAPSÁGNEMTESZKÉJSZAKABA 
JUSZKÖTŐT.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

óceánjáró

óceájnáró

óceárjánó

oceánjáró

juhászkutya

juházskutya

juhászkuyta

júhászkutya juhnyáj

junhyáj

júhnyáj

junyháj

jatagán

jatakán

jatagám

jafagám

jegyzetfüzet

jegyzeftüzet

jegyzetfűzet

jeygzetfüzet

jegesmedve

jegesmebve

jegezsmedve

jegesnedve

játékbaba

játébkaba

játékdaba
játékbada

jegenyefa

jegeynefa

jekenyefajegenyeta
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Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

vér, fél, fér, gyér, tér

kért, sért, bérc, férc, félsz

fúró, túró, rigó, látó, rágó

gitár, tatár, sátor, fátyol, bátor

szolga, morzsa, torna, rosta, rocska

kel, nyel, nyer, lel, les 

vált, váll, láng, ráng, lánc

kiló, bíró, lopó, móló, póló

telel, teper, felel, delel, szemel

költő, küllő, kürtő, külső, hüllő
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Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

för, löf, rük, cör

szilo, szón, rozsi, riszó

barás, saráb, sálab, rabás

mosoru, sokolu, rosomu, morosu

pel, bil, nel, nir

tale, tera, late, tela

selán, lesán, náres, sálen

meciré, lemicé, cemilé, melicé
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Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

lúg-rúg, rúg-lúg, rúg-rúg, lúg-lúg

vall-vall, varr-vall, varr-varr, vall-varr

rakás-rakás, lakás-rakás, lakás-lakás, rakás-lakás

rámpa-lámpa, rámpa-rámpa, lámpa-rámpa,  
lámpa-lámpa

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

láz, ráz, rák, láb, lány

csali, csaló, csóró, lecsó, rezsó

likőr, tükör, kerül, terül, rémül

nyaraló, daráló, poroló, soroló, házaló

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Az orgona nyílik.

Az orgona a kertben nyílik.

Az illatos orgona a kertben nyílik.

Az illatos lila orgona a kertben nyílik.

Az illatos lila nyáriorgona a kertben nyílik.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

rala rála rálá ralá rallá

rele réle rélé relé rellé

rili ríli rílí rilí rilli

rolo rólo róló roló rolló

rölö rőlö rőlő rölő röllő

rulu rúlu rúlú rulú rullú

rülu rűlü rűlű rülű rüllű
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Szavakat fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

hal, haj, fal, bal, nyal 

jobb, lomb, hold, nyolc, polc 

láma, láda, szója, lóca, kóla 

bújik, lakik, ladik, lódul, zúdul 

falka, dajka, zabla, labda, nyalka

máj, fáj, száj, tál, táj 

jobb, szomj, pajzs, juss, hull 

Janó, Jocó, Józsi, Juci, Laci 

salak, kajak, kacaj, bajusz, juhász 

dajka, sajka, balga, csajka, hajsza



198 l – j

Értelmetlen „szavakat” fogsz hallani.  
Figyeld meg, hogy melyik nem illik a sorba!

cil, zil, lic, cij 

meli, mija, lami, mile

sölev, vösel, söjev, lösev

zelibé, belizé, lezibé, bezijé

nöj, szöl, zöj, jöz

jesé, selé, séje, jése

zijes, jizes, silez, jisez

jazámó, zajámó, mazájó, zalámó
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Koppants, ha egyformának hallod a két szót!

lak-jak, lak-lak, jak-lak, jak-jak

fej-fej, fel-fej, fel-fel, fej-fel

tojás-tolás, tolás-tojás, tolás-tolás, tojás-tojás

Jenő-Jenő, lenő-Jenő, lenő-lenő, Jenő-lenő

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

lop, lom, jól, jód, jós

velő, Jenő, jövő, szőlő, küllő

malom, majom, hajol, javul, tanul

vajúdó, jojózó, másoló, mázoló, lázadó

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Fúj a szél.

Jajongva fúj a szél.

Éjjel jajongva fúj a szél.

Éjjel-nappal jajongva fúj a szél.

Éjjel-nappal jajongva fúj a déli szél.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

jala jála jálá jalá jallá

jele jéle jélé jelé jellé

jili jíli jílí jilí jilli

jolo jólo jóló joló jolló

jölö jőlö jőlő jölő jöllő

julu júlu júlú julú jullú

jülu jűlü jűlű jülű jüllű
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A következő szavakból alkoss mondatokat!  
Szükség szerint pótold a hiányzó toldalékokat, szavakat! 

Először olvasás, majd hallás után dolgozz!

pálmafák ritkul kezd száradt patakmeder híd kopog 
teve talp

barlang boltozat torkoll repedés víz csepeg

nagy barlang haza Aggtelek és Jósvafő környék talál

cirkusz porond állat szerepel oroszlán tigris elefánt

remekel gyerek verseny első hely nyer

Balaton nyaralás hűvös idő roller és gördeszka 
verseny rendez

ez meleg Alma név lány gyermek Berci és Zsiga férj 
Gergő Balatonmáriafürdő nyaral

Erkel Ferenc magyar zeneszerző zongoraművész és 
karmester Kölcsey vers ír Himnusz zene
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Színezd a mondatok előtti négyszöget 

• kékre, ha egyformák a mondatok; 
• zöldre, ha nem egyformák, de mindkettő jó; 
• pirosra, ha valamelyik mondat hibás!
Az egybeírt mondatokat tagold szavakra, és írd le a füzetedbe!

Az Ezeregyéjszaka meséit először Vörösmarty fordította  
magyarra.
Az Ezeregyéjszaka meséit elöször Vörösmarty fordította  
magyarra.

Albert Einstein a relativitáselméletével vált világhírűvé.
Albert Einstein a relativitáslméletével vált világhírűvé.

Egyiptom történelmét időszámításunk előtt 3200-tól ismerjük.
Egyiptom történelmét időszámításunk előtt 3200-tól ismerjük.

Az Óbirodalomban, a nagy piramisok korában született és 
szilárdult meg az egyiptomi civilizáció.
Az Óbirodalomban, a nagy piramisok korában született és 
szilárdult meg az egyitpomi civilizáció.

AKÖZÉPBIRODALOMGYÁSZOSKORSZAKÁBANLEIGÁZ 
TÁKAZORSZÁGOT.
AKÖZÉPBIRODALOMGYÁSZOSKORÁBANLEIGÁZTÁKAZ 
ORSZÁGOT.

AZÚJBIRODALOMBANFENNHATÓSÁGAKINYÚLTSZUDÁ 
NIGÉSAZEUFRÁTESZIG.
AZÚJBIRODALOMBANFENHATÓSÁGAKINYÚLTSZUDÁ 
NIGÉSAZEUFRÁTESZIG.

AKÉSŐIKORBANLEZÁRULTAFÁRAÓKKORAI.E.525BE 
NAPERZSÁKLEIGÁZTÁKEGYIPTOMOT.
AKÉSŐIKORLEZÁRULTAFÁRAÓKKORAII.E525BENAPER 
ZSÁKLEIGÁZTÁKEGYIPTOMOT.
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Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! 

jegenyesor

jegenyeser

jegeynesor

jegenyezsor
helikopter

helíkopter

helitopter

helikotper

jaguár

jagúár

jagáur

jakuár

jégvitorlás

jégvítorlás

jégvitolrás

jévgitorlás

játékfilm

játékfiml

játéfkilm

jákétfilm

rajzlapok

rajszlapok

rajlzapok

rajzlopak

letérdepel

letérbepel

letédrepel

letértepel

jávorantilop

jávoratnilop

jávarontilop

jávoranlitop
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

boly, hol, lúg, lyuk, kel

gála, gálya, gólya, pálya, kóla

selyem, felez, felel, mélyül, vénül

keselyű, helyező, felező, palota, gomolya

bolha, kályha, máglya, mályva, pálca

sulykol, tuszkol, selypít, lendít, folytat

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

A lepke ül.

A molylepke ül.

A molylepke a tulipánon ül.

A molylepke a lila tulipánon ül.

Éjjel a molylepke a lila tulipánon ül.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

lalya lálya lályá lalyá lallyá

lelye lélye lélyé lelyé lellyé

lilyi lílyi lílyí lilyí lillyi

lolyo lólyo lólyó lolyó lollyó

lölyö lőlyö lőlyő lölyő löllyő

lulyu lúlyu lúlyú lulyú lullyú

lülyu lűlyü lűlyű lülyű lüllyű
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Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó sort a füzetedbe!

zúg, túr, fúr, nyúz, húz

róka, rózsa, haza, rakó, kóró

lemez, tegez, remeg, rezeg, retek

borozó, zavaró, rozoga, rezeda, rizikó

Soronként mondd utánam, majd emlékezetből  
írd le az utolsó mondatot a füzetedbe!

Rozi zongorázik.

Réz Rozi zongorázik.

Réz Rozi a zenekarban zongorázik.

Rez Rozi a zirci zenekarban zongorázik.

Réz Rozi Rézivel a zirci zenekarban zongorázik.
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1. Olvasd hangosan! 
(Előbb függőlegesen, majd vízszintesen.)
Kiejtéskor ügyelj a hangok időtartamára!

2. Most én mondom,  
Te pedig mutasd meg, hogy melyiket hallod!

3. Most Te mondd,  
és nekem kell megmutatnom.

raza ráza rázá razá razzá

reze réze rézé rezé rezzé

rizi rízi rízí rizí rizzi

rozo rózo rózó rozó rozzó

rözö rőzö rőző röző rözző

ruzu rúzu rúzú ruzú ruzzú

rüzu rűzü rűzű rüzű rüzzű


