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Sűrű erdő, kopaSz mező éS tárSai

Válogatás a testismeret szókincséből

1. A fej és annak tartozékai

a) Rajzolj egy fejet a táblázat bal oldali oszlopába! 

b) Mi van a fejen? Rajzold rá, amelyek a fejre illenek! 

c) Nyilazd meg a fejet, és írd a nyilakhoz a táblázat jobb oldali oszlopában 
felsorolt szavak közül a szükségeseket!

rajzolj egy fejet! Szógyűjtemény

könyök, haj, 
kar, homlok, 
lábfej, has, 
halánték, fül, 
sarok, térd, hát, 
szemöldök, 
szemhéj, orr, 
arc, váll, ujj, 
szempilla, 
szemgolyó, 
ajkak, kézfej, 
áll, lábfej, nyak

2. Tudod-e, hogy milyen a haj?

a) Rajzolj több fejet a füzetedbe! 

b) Rajzolj mindegyikre egy-egy hajformát az alábbiak felhasználásával! 

hosszú, rövid, ritka/gyér, göndör, hullámos, egyenes/sima, sűrű, dús, copf, 
kakastaréjos, hátra fésült, oldalra fésült, középen elválasztott, lófarok, var-
kocs, konty

c) Írd a rajzod alá az odaillő szót!
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3. Milyen az emberi külső? Írd a szócsoportok tagjait a megfelelő sorba! Egy-
egy kifejezés több helyen is állhat. Igaz?

a) csinos, kisportolt, pocakos (nagy hasa, azaz pocakja van), törékeny alkatú 
(gyenge, finom, vékony testalkatú), vézna (nagyon sovány), dagadt/dagi, 
karcsú (magas, jó alakú, vékony), cingár (vékony, gyenge alkatú), meghízott;

b) teltkarcsú (az átlagosnál kicsit kövérebb), szikár (sovány, csontos, de erős), 
lefogyott, nyakigláb (magas, túl hosszú keze, lába van), felszedett pár kilót, 
zömök (alacsony és izmos), köpcös (alacsony, kicsit kövér), sportosabb lett

az emberi 
külső

mit mondhatunk?

a magasság 
és a termet

a testsúly

az alak,
a testalkat

mit mondhatunk?

a nőkről 
szólva

a férfiakról
mondva
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4. Keresd meg az állatnevek és a testrésznevek párját!

lúd, macska, szamár, szarka, tyúk – fül, láb, nyelv, szem, talp

a) Alkoss összetett szavakat a fenti példák felhasználásával és írd a vonalra!

b) Foglald mondatokba az összetett szavaidat és írd le a füzetedbe! Legyenek 
változatosak a beszélő szándékának megfelelően!

5. Vannak tárgyak, amelyek egyes részei emberi testrészek nevét viselik.  Ilye-
nekre gondolhatunk például: az asztal lába, a hegy gyomra stb. 

a) Írd az alábbi testrészeket megnevező szavakat a megfelelő sorba az előző 
példák mintájára!

Testrészek: fül, száj, fog, gyomor, has, hát, fenék, láb

a tárgyak a tárgyak testrészei

a pohár

az asztal

a csésze

a hegy

a kancsó
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a szekrény

a fűrész

a cumisüveg

b) Rajzold le ezeket a tárgyakat!

6. Keresd az egybetartozó mondatdarabokat!

1. Kacsintok egyet a) vállam.
2. Süket a jobb füle, mint b) a bal szememmel.
3. Nem tudja a jobb kéz, mit c) kelt fel.
4. Bal lábbal d) csinál a bal.
5. Lehorzsolódott a bal e) az ágyú.

1. 2. 3. 4. 5.

b)




