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Előszó

Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

A Varázslatos helyesírás című gyakorló az anyanyelvi tapasztalatokra építve segíti a ta-
nulókat a helyesírás gyakorlásában. 

A kötet feladatai fi gyelembe veszik a tanulók életkorát és lehetőséget nyújtanak a
diff erenciálásra, amit katicabogarakkal jelöltünk. A az egyszerűbb feladatokat, a

 az adott évfolyamon elvárható tudásszintű feladatokat, míg a  a kihívást jelentő
feladatokat jelöli.

A feladatok nagy része egy család külföldi utazása köré épül. A család tagjai: anya,
apa, az ikrek: Dóri és Dani, akik 4. osztályosok és Ádám, a bátyjuk. A szomszédos orszá-
gokban tett utazás érdekes élményeit ismerhetik meg a tanulók, ha megoldják a felada-
tokat.

A j jelűek izgalmas, csoportosj
munka elvégzésére adnak módot. A feladatok önállóan is elvégezhetőek, akár otthonió
gyakorlás során. Bizonyos feladatok elvégzéséhez segítséget nyújt a Helyesírási szabály-
zat*. Ezt az adott feladat mellett jelöltük.

A
. Ezt az ad

A 
A/1A/1A/1/ gyva

ott felada
y lel ellátott feladatok helyes megoldásáért a diákok jutalma egyjel

varázslatos matrica, amelyet a hátsó borítóbelsőbe ragaszthatnak be. Ha a tanuló évázslatos matrica, am
közben ügyesen összegyűjtötte a matricákat, akkor a kötet végén egy izgalmas társas-
játékkal gazdagodhat**.

Egy kis kutatásra is hívjuk a gyerekeket: néhány feladat mellett Nézz utána! ré-
szeket helyeztünk el, melyek lehetőséget biztosítanak tananyagon kívüli újabb infor-on kívü
mációk szerzéséhez, búvárkodáshoz. A

g
A Tudod-e? részek a feladatokhoz kapcsolódó

érdekességeket tartalmaznak, fi gyelembe véve a gyermek életkori sajátosságait.mbe vév
Minden fejezetet egy javítást szolgáló oldal zár, mely tollbamondáshoz is használható.
A kötet végén projektfeladatok találhatóak, melyek a tantárgyi koncentrációt segítik.
A feladatok megoldásai, valamint az órán kiosztható témazáró feladatlapok a kiadó

honlapján (www.olvas.hu) érhetőek el. Ugyanitt találhatóak a társasjátékhoz kapcsoló-
dó kérdések, amelyeket a 87. oldalon is megtalálhatnak.

Kiadványunkat iskolai és otthoni gyakorlásra egy-
aránt ajánljuk.

Élményekben gazdag tanulást és gyakorlást kíván:
a Szerző és a Kiadó

*  A magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest
** A társasjáték szabályleírását a 86. oldalon, az ehhez kapcsolódó kérdéseket a 87. oldalon, 

illetve a kiadó honlapján találhatják meg.
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6.

5.

Dóri levelet írt Bécsből a tanító néninek. Édes-

anyja is elolvasta a levelet, talált benne hibá-

kat. Olvasd át te is a levelet, javítsd a hibásan

írt szavakat. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Dani a tengerparti nyaralás során SMS-t írt

barátjának, melyből kihagyott néhány ma-

gánhangzót! Pótold azokat! Ügyelj a helyes-

írásukra! (Hsz. 4.)

Tudod-e? 
AA tengngerekek v vize e aa sótartalom miatt sűrűbb b b azaz édedesvízízekeknél, ezért könnyebb ússsznznznniiii i a a tetennggererbeben.

-

-

n 

Kedves Tanító néni!
Ausztria fôvárosában, Bécsben vagyok a családomal. Tegnap éjel 
érkeztünk. Ma megnéztük a Szent István-Székesegyházat, majd 
vilamosal elmentünk a Belvedere palotához, amely a Világörökség 
része. Nekem legjoban a park tetszet.
Még ketô napot maradunk it, holnap a Práterbe is kimegyünk, ahol 
fel fogunk ülni az óriáskerékre. Töbet majd othonról í rok.
Jó pihenést kívánok a tanító néni nek!

Szeretetel: Dóri

J az id , s kat

k ránd lunk,és f rd nk

a tengerben. Ád m m gtan lt 

szörf zni. A t ngerben 

k nny szni.

Tudod-e? 
AA Beelvlveedereree Kaaststéély Ausztria egyik szimbó-óólulumaa. AA PrPrátáter Bécs egyik legnagyobbbb zz zzööölölöldd d teterüleletete, ahol a híres óriáskerék tatataláláláláálhlhlhatatóó.ó.
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2.

1.

2. Az igék helyesírása – Ausztria

a) Írj igéket a képek alapján!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b) Te mit sportolsz, vagy mit szeretnél sportolni? Írd le!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Beszélgessetek az alábbi országról!

Járt-e már valaki közületek itt? Milyen nemzetiségű emberek élnek ebben az ország-

ban, milyen nyelven beszélnek?

Ausztria

222.2.2.

________

_____

Bécs
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4.

3. Ádám, Dóri és Dani ország-várost játszottak. A következő táblázatban láthatod, hogy

milyen megoldásokat írtak H betűvel.

a)  Nevezd meg a hiányzó kategóriákat! Egészítsd ki a táblázatot a kategóriának 

megfelelő szavakkal!

versenyző  város folyó fi ú

Ádám Holló-
háza Hatanga Haláp Helga harkály hérics

Dani Haiti Hévíz Hernád Hármashegy Henrik hal hunyor

Dóri Horvát-
ország

Hortobágy-
Berettyó

Hármashatár-
hegy Hugó Hédi hóvirág

b)  Keretezd be a tulajdonnevek oszlopait

zölddel, a köznevekét pirossal!

c)  Játsszatok ország-várost a megadott kate-

góriákkal!

gy

Tudod-e? 
HaHaititiin 2201010-beben tragagikikus erejű földrengés voltlt, meelylynnek sosorán több ezren veszítették el sszezerettteieikket, otthonaikat. Az újjáépíítététésstststt  aa vivilálág minden tájáról adomááánynynynyyokokokkakall sesegítik. 

Dóri és Dani elhatározták, hogy rendet raknak k

a könyvespolcukon. A szerzők neve szerint 

tették betűrendi sorrendbe a könyveket. Segíts

nek

ték betűrendi sorrendbe a könyveket. Segíts

kik! Számozással jelöld a helyes betűrendet!

            MMMMMMóóóóóóóóórrrrrrrrrrriiiiccccczzzzzzz ZZZZZZZssssssiiiiggggggggmmmmmmmmmmmmmoooooonnnnnnnnnnddddddd::::: IIIIIIIcccccccccciiiiiiirrrrrrrriiiiii-----pppppppppppppiiiiiicccccccccccccccccccccciiiiiirrrrrrrrriiii

                                            JJJJóóóóóóóóóózzzzzzzsssssseeeeeeeeeffffff  AAAAAAAAttttttttttttiiiiilllaaaaaaa:::: BBBBBBBBBBeeeeeeetttllleeeeeehhhhhheeeeeeeeeemmmmmiiii  kkkkkkkkkkkkiiirrrrrrááááááááálllllllyyyyyyyyyoooooookkkkkkkkkkkk 

      WWWWWWWWWeeeeeeöööööörrrrrrrrreeeeeeesssssss  SSSSSSSááááááánnnnnnnnnnndddddddoooorrrrr::::: HHHHHHHHaaaa aaaaaaaaa vvvvvvvviiillllááááágggggg rrrrrriiigggggggggggggóóóóóóóóóó llllllllllleeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeee ((((((((vvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeerrrrrrrrssssssssssseeeeeeeeeeeeeeessssssssssssskkkkkkkkkkkkkkköööööööööööööttttttttttteeeeeeeeeettttttttt))))))))

                 RRRRoooommmhánnnnyyi JJóóóózssseeff: SSSSzzammmmmmmááárrfül ((versseessskkkkötttttteet)

                                    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeedddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEElllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk::::::::::::::::::  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggggggggggggggggggggyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnééééééééééééééééééééééééééééééééééépppppppppppppppppppppppppppmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssséééééééééééééééééééééékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

                                                   MMMMMMMMMMMMéééééééééééééésssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzöööööööööööööööööllllllllllyyyyyyyyyyyyyyyy MMMMMMMMMMMiiiiiiiikkkkkkkkkkkkllllllóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóssssssssss:::::::::  FFFFFFFFFFFFFFFFeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttteeeeeeeeeee   gggggggggggggggóóóóóóóóólllllllllyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaa

                TTTTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrssssssssssssáááááááááánnnnnnssssszzzzzzzzzzkkkkkkkyyyyyyy JJJJJJJJóóóóóóóóóóózzzzzzzzzsssssssiiii JJJJJJJJJeeeeeeeennnnnnőőőőőőőőő:::::  MMMMMMMMiiiiiiiiiiissssssssiiiiiii  MMMMMMMMMMMMMMMMóóóóóóóóókkkkkkkkuuuuuusssssss kkkkkkaaaaaaallllllaaaaaannnnnnnnddddddddjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaiiiiii

                                        TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTöööööööööööööööööööööörrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrööööööööööööööööööööööööööööökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSáááááááááááááááááááááánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddddddddddoooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:::::::::  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKööööööööööööööööööööööööökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkööööööööööööööööööööööööööööööööjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjsssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiii  ééééééééééééééééééééééééééééééssssssssssssssss  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBoooooooooooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbooooooooooooooooooooooooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

                                          JJJJJJJJaaaaaaaannnnnnniiiiiiiiiikkkkkooooovvvvvsssssszzzzzzzzzkkkkkkyyyyyyyyy ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaa:::::::::::  AAAAAAAAAAAAAAA hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhééééééééééééééééétttttttttttttttt bbbbbbbbbbbbbbbbbbőőőőőőőőőőőőőőőrrrrrrrrrrrrrr

                     CCCCCCCCCCssssssssuuuuuuuukkkkkkkkáááááááááássssss  IIIIIIIIsssssttttttttvvvvvvvááááááááánnnnnnn::::::: VVVVVVVVaaaaaaakkkkkkkááááááácccccccccciiiióóóóóóó aaaaa  hhhhhaaaaaaaaaalllloooooooooootttttttttttttttttttt uuuuuutttttccccccccáááááábbbbbbaaaaaannnnnnnnn

                                  LLLLáázzááárr EErrvinnnnn: AA HHéééttffeejjűű TTTüünndér 

ss

(Hsz. 14; 15; 87.)

Nézz utána! 
Ki íírtrtaa a a SüSüsüü,, aa sárkány című mesét?
KK
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5.

6.

a)  A családban a gyerekek nagyon szerettek volna állatokat tartani otthon. Sajnos nem

tudtak megegyezni, hogy kutyát vagy macskát válasszanak.

 Amíg vitatkoztak, apa arra kérte őket, hogy magyarázzák meg a következő össze-

tett szavak jelentését. Segítsetek nekik!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b)  Gyűjtsetek további összetett szavakat, melyeknek az egyik tagja állatnév!

_____________________________________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Nézz utána! 
AzAz ááltltaaladad n nemm i ismert szavak jelentését t AA
kekereesdsd megeg a Magyar értelmező kéézizizi-kk
szszóótárárbban! s

macskanyelv

macskaszem

macskazene

macskabajusz

vasmacska

kutyaélet

kutyabőr

kutyaszorító

Végül úgy döntöttek, hogy kutyát hoznak haza egy állatmenhelyről.

a) Adj találó nevet a képen látható kutyusoknak! (Hsz. 172.)

b) Gyűjts olyan könyv- és fi lmcímeket, amelyekben állatok neve szerepel!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____

___

Nézz utána! 
Találálhlhatatóó-e lalakkóhelyedhez közel állaaat-t-t-TT
meenhnhelely?y?m
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10.

9. Ádám már földrajzot is tanult, ezért tőle kérdezték testvérei, hogy milyen tavakat,

tengereket, hegyeket, szigeteket ismer. Sokat felsorolt, közben Dóri jegyzetelt. Javítsd

ki azokat a szavakat, amelyeket hibásan írt le! (Hsz. 176.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Velencei-tó Fertő tó

Sólyom-sziget Balti-tenger 

Földközi tenger

Kab-hegy

Csepel sziget

János hegy

Dóri és Dani a tengerparton homokvárat és köré egy egész várost épített. El is nevezték 

az utcákat, tereket. (Hsz. 182.)
a) Írd be az üres négyzetekbe az alábbi nevek sorszámát!

b) Találj ki ötletes neveket, és írd be az üres táblákba!

1. Széles utca 2. Nehogy beomolj alagút

6. Tarts ki híd

3. Kagyló vár

5. Hangya sétány4. Virágos tér
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6.

5.

Ajándékkal is kedveskedtek vendéglátóiknak. 

Írd a képek alá melléknév + főnév szókapcso-

lattal, hogy mit ajándékoztak! A melléknevet 

tulajdonnévből képezd! (Hsz. 175.)

Nézz utána! 
KeKereessss másás hírreses magyar termékeket 
KK
mémég,g, a ameelylyeket külföldi ismerősöknknnekekekekk 
mm
ajajáándédékkozhatsz!a

Amikor megérkeztek vendéglátóikhoz, anya SMS-t küldött 

nagymamáéknak.

a) Írd le anya SMS-ét a megadott melléknevekkel kiegészítve!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b) Írd le az előző melléknevek ellentétét!

hosszú

izgalmasfi nom

kedvesérdekes

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

barátságos ______________________

Tudod-e? 
AAzz S SMMSS m mobbililttelefonon küldött, röviddd ss sszzözözö--veegeges üzüzeenet.

___

_________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

Az utazás jó 
volt. Vacsorával 
vártak bennünket 
vendéglátóink. 
Holnap 
városnézésre 
megyünk.

hosszú fi nom érdekes

barátságos izgalmas kedves
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3. Anya arra kérte Danit és Dórit, hogy a postán 

adják fel a csekkeket. Daninak a fűtésszámlát 

kellett befi zetnie, amely 12 999 Ft volt, Dórinak a 

villanyszámlát, amely 6447 Ft volt.

Töltsétek ki a csekkeket! (Hsz. 289.)

Hőszolgáltató Kft.
1111 Budapest, Nap út 10/b.

Hőszolgáltató Kft.
1111 Budapest, Nap út 10/b.

Áramszolgáltató Rt.
1111 Budapest, Sütő út 15.

Áramszolgáltató Rt.
1111 Budapest, Sütő út 15.

A család (megbízó) adatai a következők: 
Fürkész László
Naposrét
Szép u. 6.
2222
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8. Amikor Munkácsra értek, Ádámnak eszébe jutott, hogy Munkácsy Mihály festőművész 

itt született. Ádám elmesélte testvéreinek, hogy ő a leghíresebb magyar festő. 

2009-ben krátert is neveztek el róla a Merkúron. A Merkúr krátereit a legelismertebb 

művészekről nevezik el. (Hsz. 155; 163.)

a) Olvasd le a képről, hogy kikről neveztek el krátert! Folytasd a felsorolást!

Munkácsy Mihályról,  ____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Írd le a vezetéknevek -val,-vel ragos alakjait a példa szerint!

Munkácsy  ____________________________

Kossuth   ____________________________

Bartók   ______________________________

Móricz   ______________________________

Liszt  _________________________________

Kodály   ______________________________

Ady  _________________________________

Kölcsey  ______________________________

Vörösmarty   __________________________

Nézz utána! 
Meelylyekk M Munnkákácsy Mihály leghíresebbbbbb 
MM
kképepeii?  kk

Munkácsyval

Bartók Béla

Liszt Feren
c

Jókai Mór

Munkácsy
Mihály

André 
Kertész


