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Melyik mesterség bújt el a
mondatokban?

A süveg Eszter fején van. _________
A hóbucka lapos. _________
Ott pihen testvérem a fa árnyékában. _________
A csizma diadala csak elnyomás lehet. _________
Az asztal Oszkár és Bálint mestermunkája. _________
Hajrá, Csaba, légy az els ő. _________
Panna tegnap ékszert vásárolt. _________
Az őszi hervadás zajtalan. _________
A kislány éneke szép. _________
Gábor bélyeget gy űjt. _________
Már rózsaszín északon az égbolt. _________
Az udvar galambok pihen őhelye. _________
Épeszű csak egy volt köztük. _________
A nagymama fazeka szép. _________
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Már rózsaszín északon az égbolt. _________
Az udvar galambok pihen őhelye. _________
Épeszű csak egy volt köztük. _________
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Pótold a főnevekben a j hangot
jelölő betűt!

ká__ha,   tá__,       gereb__e,   hogo__ó,

szabá__, űrha__ó, é__szaka,   __égpá__a,
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Pótold a főnevekben a j hangot
jelölő betűt!

kályha,   tá__,       gereb__e,   hogo__ó,

szabá__, űrha__ó, é__szaka,   __égpá__a,
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Pótold a főnevekben a j hangot
jelölő betűt!

kályha,   táj,       gereb__e,   hogo__ó,

szabá__, űrha__ó, é__szaka,   __égpá__a,
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Pótold a főnevekben a j hangot
jelölő betűt!

kályha,   táj,       gereblye,   hogo__ó,

szabá__, űrha__ó, é__szaka,   __égpá__a,



2010.07.04. Gyányi Ibolya 21

Pótold a főnevekben a j hangot
jelölő betűt!

kályha,   táj,       gereblye,   hogolyó,

szabá__, űrha__ó, é__szaka,   __égpá__a,
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Pótold a főnevekben a j hangot
jelölő betűt!

kályha,   táj,       gereblye,   hogolyó,

szabály, űrha__ó, é__szaka,   __égpá__a,
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Pótold a főnevekben a j hangot
jelölő betűt!

kályha,   táj,       gereblye,   hogolyó,

szabály, űrhajó, é__szaka,   __égpá__a,
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Pótold a főnevekben a j hangot
jelölő betűt!

kályha,   táj,       gereblye,   hogolyó,

szabály, űrhajó, éjszaka,   __égpá__a,
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Pótold a főnevekben a j hangot
jelölő betűt!

kályha,   táj,       gereblye,   hogolyó,

szabály, űrhajó, éjszaka,   jégpálya,
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Pótold a mondatokban a hiányzó
toldalékokat!

A fiúk a friss hó__  hóember_  építenek.

Szén__  készül a szeme és a szája.

Seprű is lesz a kezé__ .
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Pótold a mondatokban a hiányzó
toldalékokat!

A fiúk a friss hóból  hóember_  építenek.

Szén__  készül a szeme és a szája.

Seprű is lesz a kezé__ .
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Pótold a mondatokban a hiányzó
toldalékokat!

A fiúk a friss hóból  hóembert  építenek.

Szén__  készül a szeme és a szája.

Seprű is lesz a kezé__ .
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Pótold a mondatokban a hiányzó
toldalékokat!

A fiúk a friss hóból  hóembert  építenek.

Szénből  készül a szeme és a szája.

Seprű is lesz a kezé__ .
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Pótold a mondatokban a hiányzó
toldalékokat!

A fiúk a friss hóból  hóembert  építenek.

Szénből  készül a szeme és a szája.

Seprű is lesz a kezében .
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Írd le a f őneveket a megfelel ő
csoporthoz!

FOLYÓ, CSABA, EMBER, VÁROS, ÜNNEP,  DUNA, MICIMACKÓ,

EGER,

         KÖZNEVEK:                                      TULAJDONNEVEK:
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Írd le a f őneveket a megfelel ő
csoporthoz!

FOLYÓ, CSABA, EMBER, VÁROS, ÜNNEP,  DUNA, MICIMACKÓ,

EGER,

         KÖZNEVEK:                                      TULAJDONNEVEK:

              folyó
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Írd le a f őneveket a megfelel ő
csoporthoz!

FOLYÓ, CSABA, EMBER, VÁROS, ÜNNEP,  DUNA, MICIMACKÓ,

EGER,

         KÖZNEVEK:                                      TULAJDONNEVEK:

              folyó                                           Csa ba
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Írd le a f őneveket a megfelel ő
csoporthoz!

FOLYÓ, CSABA, EMBER, VÁROS, ÜNNEP,  DUNA, MICIMACKÓ,

EGER,

         KÖZNEVEK:                                      TULAJDONNEVEK:

              folyó                                           Csa ba
          ember
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Írd le a f őneveket a megfelel ő
csoporthoz!

FOLYÓ, CSABA, EMBER, VÁROS, ÜNNEP,  DUNA, MICIMACKÓ,

EGER,

         KÖZNEVEK:                                      TULAJDONNEVEK:

              folyó                                           Csa ba
          ember
           város
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Írd le a f őneveket a megfelel ő
csoporthoz!

FOLYÓ, CSABA, EMBER, VÁROS, ÜNNEP,  DUNA, MICIMACKÓ,

EGER,

         KÖZNEVEK:                                      TULAJDONNEVEK:

            folyó                                             C saba
          ember
          város
          ünnep
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Írd le a f őneveket a megfelel ő
csoporthoz!

FOLYÓ, CSABA, EMBER, VÁROS, ÜNNEP,  DUNA, MICIMACKÓ,

EGER,

         KÖZNEVEK:                                      TULAJDONNEVEK:

            folyó                                             C saba
          ember                                           Duna
          város
          ünnep
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Írd le a f őneveket a megfelel ő
csoporthoz!

FOLYÓ, CSABA, EMBER, VÁROS, ÜNNEP,  DUNA, MICIMACKÓ,

EGER,

         KÖZNEVEK:                                      TULAJDONNEVEK:

            folyó                                             C saba
          ember                                           Duna
          város                                            Micimackó
          ünnep
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Írd le a f őneveket a megfelel ő
csoporthoz!

FOLYÓ, CSABA, EMBER, VÁROS, ÜNNEP,  DUNA, MICIMACKÓ,

EGER,

         KÖZNEVEK:                                      TULAJDONNEVEK:

            folyó                                             C saba
          ember                                           Duna
          város                                            Micimackó
          ünnep                                           Eger


