
otthonifejlesztes.hu
Szókincsbővítés; logikus gondolkodás fejlesztése 

 

 

1.: Írd le az alábbi szavak ellentétét, és olvasd össze azok kezdőbetűit! Milyen szót 

kapsz? 

 

a) PISZKOS - …………….. 

b) DAGÁLY - ……………. 

c) SÖTÉT - ……………….. 

d) ÉBRENLÉT - ………….. 

e) ÉDES - ………………… 

f) CSEND - ………………. 

 

 

2.: Melyik tóban lehet fürödni? Húzd alá! 

 

TOTO, LOTTÓ, FERTŐ-TÓ, ARAL-TÓ, SÓSTÓ, KOLTÓ, TÓSZEG, TÓVIDÉK, TÓTH, 

TÓPART, VALLATÓ, POROLTÓ, VONTATÓ, HÁTRAMOZDÍTÓ, IRTÓ 

 

 

3.: Mi van fából? Húzd alá! 

 

kofa, pofa, almafa, fa, fapados, sátorfa, faburkolat, fal, fagyöngy, körtefa, tölgyfa, fapapucs, 

fakutya, faház, jópofa, fakanál, faeke, falábú, kapufélfa, nótafa, kapufa 

 

 

4.: Fiú vagy lány neve rejtőzött el az alábbi mondatokban? Keress keresztneveket!  

 

Kicsim, reszelős a torkod?  

A kend szoknyája, ni, milyen rövid!  

Ha bármi ragályról tudsz, védekezz! 
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5.: Találd ki, melyik szóra gondoltam! 

 

Pl.: Szín, amelynek magánhangzói: e, é – fehér 

Ékszer: a, á - …………………. 

Bútor: e, e, ő - ………………… 

Jármű: e, e a, u, ó - ……………. 

Ruhadarab: o, a - …………….. 

Szerszám: a, a, á - ……………. 

 

6.: Rakd helyes sorrendbe az alábbi betűket, és megfejtésül értelmes szavakat fogsz 

kapni! 

                  AALPK                    AASPK                    EELPK                    ÓATU 

 

7.: Olvasd el figyelmesen a szószerkezeteket, s eszedbe fog jutni róluk 1-1 összetett szó!  

 

fúrt agyú - Milyen ember? …………………………………. 

veszett eszű - Milyen ember?  ………………………………… 

ordító farkas - Milyen hideg?  …………………………………. 

elzárja a vizet - Milyen réteg?  ………………………………… 

égeti a szemet - Mi a foglalkozása?  ……………………………. 

látta a madár - Milyen kenyér?  ……………………………….. 

süti a nap - Milyen vidék? …………………………….. 

a dió ehető része - Mi?  ……………………………… 

az ajtó kilincse - Mi? ……………………………… 

a ceruza hegye - Mi? ……………………………… 

a tó partja - Mi? ……………………………… 

az asztal fiókja - Mi? ……………………………… 

 

8.: Egyszerre csak egy betűt szabad kicserélni, de úgy, hogy ismét értelmes szót kapj. 

Hány lépéssel tudsz a VÍZ-ből, illetve a JÉG-ből a GŐZ-höz eljutni? 

 

VÍZ  ……………………………………………………. GŐZ 

JÉG ……………………………………………………. GŐZ 

 


