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GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

 

1. Légy szíves, pótold a szövegben a hiányzó betűket! 

Amint közele__ értek, Petit te__esen leny_gözte ez a csodás madárka. Még 
soha nem láto__ i__en érdekes kis ál__atot. Hófehér to__ait mintha sárga 
festé__el csinosították volna a szárnyán, sz_nes kis bóbitá_ánál csak a pofi-
_án lévő kis narancsszín_ foltok voltak sze__ek, ezektől olyan volt, mintha 
mindig elpirulna. Különlegesen szép papagá_ volt, a kakad_félék családjába 
tartozo__ A fa_táját kis sárgabóbitás kakadunak, más néven aranyosarc_ 
kakadunak nevezték el (az orcá_án látható narancsszín_ foltok miatt). 
 

2. Légy szíves, válaszd ki a helyes írásmódot az alább felsoroltak 

közül! Karikázd be a helyesen írt alak számát! 

 

 

 

 

3. Légy szíves, húzd alá a helytelenül leírt szavakat! 

 

Peti, papagály, kakadú, kúszókenguru, tigris, koboldmaki, kancsíl, 
oranángután, csinpánz, cibetmacska, legcsodálatosabb, narancsszinű, 
bájos, sérűjjön, ujjabb, agódjon, baráttya  

 

4. Légy szíves, írd le az előző feladat hibásan írt szavait 

helyesen! 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

1. Indiai-oceán 
2. Índiai-óceán 
3. Indiaióceán 
4. Indiai-óceán 

1. Szúmátra 
2. Súmátra 
3. Szumátra 
4. Sumatra 

1. Aranysziget 
2. Arany-sziget 
3. Arany Sziget 
4. Arany sziget 
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5. Légy szíves, karikázd be a helyes alakot! 

 

Szentkirályi, fojtatta, mosolygott, ijen, olyan, mien, mélyen, 
műhejébe, folyamatosan, helyre, hangsúj, köjök, veszélyes, maláj, 
majd, megfolytotta, ijedtében, selytette, elájul 

 

6. Légy szíves, jelöld a szavak határait! 

Nangamessziérdekesvárosvolt,sajátoshangulatávalegészenmagá-
valragadtaaturistákat.Szentkirályidoktorszerettevolna,hakisfiaismegismeri.Peti
számáraalegcsodálatosabbélménytavárospiacajelentette:színpompáskaval-
kádjával,fűszerillattalalevegőben,megannyilátnivalójávalszinterabulejtetteőt. 

 

7. Légy szíves, pótold a szövegben az írásjeleket! 

Amint közelebb értek Petit teljesen lenyűgözte ez a csodás madárka Még 
soha nem látott ilyen érdekes kis állatot Hófehér tollait mintha sárga fes-
tékkel csinosították volna a szárnyán színes kis bóbitájánál csak a pofiján lévő 
kis narancsszínű foltok voltak szebbek ezektől olyan volt mintha mindig elpi-
rulna Különlegesen szép papagáj volt a kakadufélék családjába tartozott A 
fajtáját kis sárgabóbitás kakadunak más néven aranyosarcú kakadunak ne-
vezték el az orcáján látható narancsszínű foltok miatt 
 

8. Egybe vagy külön? Légy szíves, karikázd be azokat a 

kifejezéseket, amelyeket egybe kell írni! 

Szent királyi, Csoda erdő, narancs színű, kitárt karokkal, ének hangot, békén 
kell hagyni, lég tornászok, orang után, kakadu félék, zenei nevelést, szem 
látomást, ágról ágra, vadász ösztöne, furcsa módon, házi munka 

 

 


