Név:

Tavasztündér birodalma
- Helyesírási verseny 1. osztály

………………………………
Iskola:
………………………………
……………………...

Üdvözöllek! Én Tavasztündér vagyok. Lépj be velem a birodalmamba!
1. Tollbamondás

2. Milyen virágokból készült Tavasztündér koszorúja? Keresd meg a szóhatárokat,
és írd le őket külön!

3. Melyik hónapok fölött van hatalma Tavasztündérnek? Megtudod, ha a betűket
megfelelő sorrendbe rakod. Írd le a szavakat!

4. Beléphetsz te is Tavasztündér birodalmába, ha megtalálod a rácsban elrejtett
élőlényeket! Írd le helyesen a nevüket!
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5. A májusi eső aranyat ér. Segíts a tündérnek! Színezd kékre azokat az
esőcseppeket, amelyekben a képek nevében ő-t írnál!

ő

5
6. Válassz ki az előző feladatból két kék esőcseppet, majd a benne lévő képek nevével
alkoss egy-egy mondatot!

7. Julcsi lejegyezte, hogy mit látott Tavasztündérnél. De sajnos helytelenül írta le a
szavakat. Segíts neki kijavítani a hibáit!

roka

ladba

kislánok
világ
pilangó
nyuzsi

Remélem, hogy jól érezted magad a birodalmamban!
Jövőre találkozunk!

Tavasztündér

Elérhető pont:……………...
Elért pont:………………….
Helyezés:…………………..

Név:

Kalandozás Bodrival
- Helyesírási verseny 2. osztály

………………………………
Iskola:
………………………………
……………………...

Sziasztok! Én Bodri vagyok! Elcsavarogtam otthonról, és most nem
találok haza.
Segíts te is Bodrinak! A te segítségeddel biztos hazatalál.

1. Tollbamondás

2. Gézengúz, a kisegér kirágta a j és ly betűket. Pótold a hiányzókat!
pá…a, ma..om, me…ik, erké…, bago…,
biva…, gömbö…ű, ibo…a, …ukas, Orso…a,
pá…audvar, pu…ka, só…om, szá…, szenvedé…, zsiva…,
tuta…, …úlia

3. Bodrinak sok barátja van. Számozással állítsd betűrendbe a nevüket!
BÉKUCI

PARÁZS

GÉZENGÚZ

ZÜMI

TÁLTOS

NYAMI

MICÓ

CIRMIKE

SÜNI

BARNABÁS

FOLTOSKA
PÖTYI

4. Bodri nagyon válogatós. Csak olyan csontot eszik meg, amire helyesen vannak
felírva a szavak. Húzd át a helytelen szavakat!
CSILAG

MENÜ

TŰZHEJ

GYALÚ

JUNIUS
HOSSZU

OSZTÁLY

Számold meg, hány csontot
ehet meg Bodri!

KOTTA

CÍM
DINNYE

5. Jó nyomon jársz! Titkos üzenetet kaptál. Ha helyesen írod be a kezdőbetűket,
megtudod, hogy merre kell elindulnod.
…üni …agyok, …odri
…arátja. …áttam …odrit
…z …rdő …elé …utni.

6. Újabb akadály!
Az erdő szélén egy tábla
van. Karikázd be, azokat
a szavakat, amelyek
helyesen vannak leírva!

bajusz
balyusz
bajúsz
mósopor mosópor mosopor
kissebb
kisebb
kisseb
jóizű
jóízű
lyóízű

7. Most már beléphetsz az erdőbe. Újabb titokra derül fény.
Tagold ezt a szöveget álló egyenessel szavakra, majd írd le helyesen a mondatokat!

SÜNINEKVOLTEGYPIROSALMÁJA
EGYIKREGGELHIÁBAKERESTE
AMEDVÉHEZFORDULTSEGÍTSÉGÉRT
ARÓKADUGTAELASZÁJÁBA

8. Írd le szótagolva a következő szavakat!

KETTŐ
ASSZONY
SZEBB
KORCSOLYA
EVŐESZKÖZ

9. Pótold a hiányzó betűket!
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ha…ú
ú…a

lá…a

ggy

po…an

dj

vagy

alu…
po…ász
a…a
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10. Egészítsd ki a kérdőszavaknak megfelelően az alábbi mondatokat és megtudod,
hol van Bodri!
Bodri az erdő… (Hová?) futott Micó után. Ott eltéved… (Mit csinált?), és nem talált haza.
Szerencsére Süni és Barnabás segíte… (Mit csináltak?) neki. Elvezet… (Mit csináltak?) az
erdő szélé… (Hová?), ahol te már várod és közös… (Hogyan?) indultok …… (Hová?).

Nagyon ügyes vagy!
Megtaláltad Bodrit!
Gratulálok Neked!

Elérhető pont:……………...
Elért pont:………………….
Helyezés:…………………..

Név:

Mesék birodalmában
- Helyesírási verseny 3. osztály

1.

………………………………
Iskola:
………………………………
……………………...

Tollbamondás

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.

Gyakran találkozhatsz a mesékben a következő szavakkal.
Emlékszel a helyesírásukra? Pótold a j vagy ly betűket!

a___ándék, akadá___oz, ba___nok, biva___, bo___tár, bo___ong, só___om, zsiva___,
bor___ú, dato___a, fák___a, fe___edelem, forté___, für___, kehe___, petrezse___em,
sza___kó, paszu___, seregé___, kevé___
3.

Varázsceruza elromlott. Segíts neki! A példa alapján tagold a mondatokat
szavakra! Színessel húzd meg a szóhatárokat, és tedd ki az írásjeleket!

Példa: e z a m e s e l á z á r e r v i n t o l l á b ó l s z á r m a z i k
miazasoványítópalacsintalelehetfogynitőleegyélminél
többetbelőlejajdeakkormégkövérebbleszekakár
hétszázhetvenhetetiselfogyaszthatszebből

4.

A színházban a következő gyermekelőadásokat tűzték műsorra.
Sorold betűrendbe a címeket!

___ Égig érő mesefa
___ Egyszer volt Budán kutyavásár
___ Térdszéli Katica
___ Mátyás három lustája
___ Egy nagy művész, aki a borsót hajigálja
___ Mit köszöntél meg fiam?
___ Ásó, kapa
___ Három tréfa

5.

Téged is meghívtak az egyik előadásra. Sajnos nagyon sok hiba van benne.
Javítsd ki a hibákat, és írd le helyesen!

Kedves Gyerekek!
A felujított nekeresd bábszínház május 25.-én meg nyittya
kapujátt a közönség elött. Mátyáskirály Gömörben cimu bábjátékát
mutatjabe. Az elő adások Szombaton délelőtt 10. órakór keszdődnek.
miskolc, Sárkány Körút 6.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6.

Képzeld el, hogy te egy meseíró vagy! Hogyan írnád helyesen a szavakat?
1
óvatosan

2
óvatossan

x
óvatóssan

leg eredményesebb

legeredményessebb

legeredményesebb

nekilendült

nekilendűlt

nekilendüllt

külőmböző

különböző

külömböző

fölerősítette

fölerösítette

fölerösitette

holddal

Holdal

Holddal

lene essél

lenessél

le ne essél

füzesd ki

fizesd ki

fizetsd ki

ingújj

ingujj

inguj

tizen

tízen

tizenn

tanúsítani fogjuk

tanusítani fogjuk

tanúsíttani foglyuk

híggyaitok

hídjaitok

higyjaitok

varássipkái

varázssipkái

varázssipkáji

kisebb

kissebb

kiseb

7.

Tipp
















Ügyesen fogtál neki a meseírásnak! Az írás során gyakran kell elválasztani a
szavakat! Szótagold a szavakat!
________________________________

legilledelmesebben,

________________________________

mindannyiótokkal,

________________________________
________________________________
________________________________

megörvendeztet, Naszreddin
Hodzsa, hallgatólagosan,

________________________________

smaragdja,

________________________________

injekcióra

________________________________
________________________________
____________

8.

Elromlott az írógéped, csupa nagybetűkkel és egybeírtál mindent!
Írd le helyesen!
MAROSFOLYÓ, DUNÁNTÚLIKÖZÉPHEGYSÉG,
VACKORDÍJ, NAPSUGÁRÁLTALÁNOSISKOLA,
BODRIKUTYA, BOLYGÓ, ARIELMOSÓPOR,
SOMOGYMEGYE, ÓPERENCIÁSTENGER, ALFÖLDI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Reméljük, jól érezted magad a mesék birodalmában!
Várunk jövőre is!

Elérhető pont:……………...
Elért pont:………………….
Helyezés:…………………..

A csodálatos vízi világ
- Helyesírási verseny 4. osztály

Név:
………………………………
Iskola:
………………………………
……………………...

1. Tollbamondás

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…

2. A horgászathoz türelem kell! Légy te is türelmes! Húzd alá a tollbamondásban
hazánk vizeinek neveit, majd írd le őket betűrendbe!

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. Szegény halacska partra vetődött. Segíts neki visszajutni a tóba! Színezd ki azokat
a téglalapokat, amelyekben helyesen vannak írva a szavak!
rejtély
pehej
paraly
halynal
kalymán
öjv

gulya
viszály
engedély
gomolya
sólyom
rejtett

felelyt
sejmes
olaly
veszéj
szeméj
talaj

gőzhajó
javít
fogoly
csermely
lajhár
komoly

hüvelyk
harkáj
tolyás
erdély
akadáj
pocsoja

erkély
furulya
mályva
bolytorján
homájos
salyát

4. Kacsamamának szüksége lenne egy kis segítségre!
Keresd meg a szósorban a tulajdonneveket, majd írd le őket helyesen!
TISZANEMZETIDALFEKETEISTVÁNTERMÉSZETBÚVÁR
PESTMEGYEMARGITHÍDÉSZAKIKÖZÉPHEGYSÉG
NOBELDÍJJÓZSEFATTILASZÍNHÁZGÖNCÖLSZEKÉR
PERSILMOSÓPORBOGÁNCS

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

5. Pótold a hiányzó ékezeteket!
elohely, vızek, fuzag, fuggocınege, gunar, szıtakotolarvak,
vızırovarok, rejtoszın, elobujık, nadırıgo

6. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak kérdésekre válaszoló alakjával! Ha
ügyes vagy, eláll az eső, és nem ázik tovább a kisbéka!
Ha enyhe az időjárás és a hótakaró is …………………….…….
(elolvad – Mit csinált?) a ………………. (béka – Mik?) előbújnak a
……………..………. (rejtekhely – Honnan?), s tüstént a víz felé
veszik ………………… (út – Mijüket?).
Mindegy szálig …………………… (nőstény – Mik?). A hímek ugyanis a folyó vagy a tó
……………………. (mély – Hol?) töltötték a …………………… (tél – Mit?).
A nőstények a hűvös …………………… (éjszaka – Miben?) ……………………. (lassú –
Hogyan?) mozognak, de eltökélten …………………….…… (halad – Mit csinálnak?) a
víz felé.

7. A kishal elkóborolt a társaitól. Segíts neki visszajutni! Írd le szótagolva a szavakat!
halivadék

vízszennyeződés
békalencse
petéiért

zöldmoszatoktól
tündérrózsa
lándzsahal

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

8. A vízi madarak horgászversenyt tartottak. Ki volt az ügyesebb?
Melyik szóalak a helyes? A tippedet írd az üres négyzetbe!

HATTYÚ
1
aranyal

SIRÁLY
2
aranyval

GÓLYA
X
arannyal

Budapesti

budapesti

Buda-pesti

többől

több-ből

többöl

fonyadt

fonnyadt

fonnyatt

vendégsékbe

vendékségbe

vendégségbe

szépüjjön

szépűljön

szépüljön

meghalotta

meghallotta

meghallota

olvadjon

olvaggyon

olvagyon

mond meg

monddmeg

mondd meg

teríccsen

terítsen

tericsen

jegy gyűrű

jeggyűrű

jegygyűrű

bellyebb

beljebb

bejjebb

potrohval

potrohhal

potrokkal

magassabb

magasabb

magassab


Tipp
















Melyik madár lett a győztes? …………………
Véget ért a felfedezés a vízi világban!
Reméljük, hogy jól érezted magad!

Elérhető pont:……………...
Elért pont:………………….
Helyezés:…………………..

