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Téma: Szótagolás 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 04.07. 

 

Most önellenőrzéssel javítsd a munkafüzeti feladataid megoldásait! 

Mf. 54/2. 

 tüdő légcső      gégefő  garatüreg orrüreg         szájüreg 

 

Mf. 54/4. 

nap abrosz        rossz ajtó néni csekk → narancs  

 

Mf. 55/5.  

 hal hall halnak  hallása  kiállt kiált halak hallják 

  

Mf. 55/1. 

 u-ú: borjú, tanú, odú, gyanú, kátyú, fiú, faggyú, ágyú, koszorú, varjú 

u-ú: adu, alku, áru, batyu, falu, kapu, daru, hamu, hindu, lapu 

i-í: ígér, kíván, színes, ízletes, színész, szíves, víziló, tízes, kísér 

i-í: dicsér, mindig, irigy, mirigy, kilincs, tizedik, kifli, zsiradék 

 

A tegnapi tesztet sokan nem töltöttétek ki. Ezért ma újat adok.  

Aki ezt sem csinálja meg, elégtelen lesz a munkája.  

Aki mindkettőt kitöltötte, választhat majd a megajánlott jegyek közül, vagy a jobbat, vagy 

mindkettőt kérheti. 

A feladatok megoldására ismét 20 perced van. 

A feladatlapot 10.00 órakor töltöm fel.  

Onnantól számított 25 percen belül meg kell oldanod az alábbi linken található feladatlapot: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduT0OJluoagDjcFLN118k7qn55VS1n0f5k5dE6H1jhl8QF

dA/viewform?usp=sf_link 

 

A következő új anyagunk a szótagolás lesz. 

Használd a füzeted, a szokásos módon írj! 

 

     

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduT0OJluoagDjcFLN118k7qn55VS1n0f5k5dE6H1jhl8QFdA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduT0OJluoagDjcFLN118k7qn55VS1n0f5k5dE6H1jhl8QFdA/viewform?usp=sf_link


48. óra      04.07. 

   Szótagolás 

(1 sor kimarad) 

Egy szó annyi szótagból áll, ahány magánhangzó van benne. 

kivéve: idegen szavak, régies nevek pl. Soós 

(1 sor kimarad) 

A szótagolás szabálya: 

 Az egytagú szavakat nem lehet elválasztani.  

pl. part, sajt, néz, száz 

 Az első szótag kivételével a továbbiak mindig magánhangzóval vagy egy rövid 

mássalhangzóval kezdődnek. 

pl. asz-tal, stró-fa, fi-ók, te-a, kro-ko-dil 

 A szomszédos magánhangzók elválaszthatók a szavakban. Egy magánhangzó 

önmagában is alkothat szótagot. 

pl. le-ány, di-ó, bo-a 

 Ha a magánhangzók között egy mássalhangzó áll, az elválasztáskor átkerül az új 

szótag elejére. 

pl. ci-pő, e-gér 

 Ha a két magánhangzó között két mássalhangzó van, elválasztáskor a második 

mássalhangzó a következő szótag elejére kerül. A toldalékos alakok esetében is így 

kell eljárni. 

pl. ber-reg, em-ber-rel, ás-vány 

 Ha kettőnél több mássalhangzó van egymás mellett, csak az utolsó kerül át a másik 

szótag elejére. 

pl. And-rás, cent-rum 

 Ha a két magánhangzó között hosszú kétjegyű mássalhangzó van, akkor a szótag 

végére és a másik szótag elejére egyaránt kiírjuk a teljes kétjegyű betűt. 

pl. hosz-szú, köny- nyű, füty-tyent, rozs-zsal 

 A dz és dzs többjegyű betű, ezért elválasztáskor ugyanúgy kezeljük, mint a többi 

kétjegyű mássalhangzót. 

pl. bo-dza, edz-het, lán-dzsa 

 

Ha ezzel kész vagy, gyakorolj a következő feladattal, amíg hibátan nem lesz a megoldásod! 

 

https://learningapps.org/display?v=peuj2929n20 

 

  

Hf: Tk. 48-49. oldal elolvasása + füzet szabályok megtanulása (gyakorlati alkalmazás) 

 

  Mf. 35/1 – 3. 36/4.      szorgalmi: 36/3 

A kitöltött munkafüzet oldalakat fényképezd le és küldd el 04. 16-án 18.00 óráig! 

https://learningapps.org/display?v=peuj2929n20

