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Főnevek toldalékai
tárgyeset –t
Nyelvi szempontból könnyebb illesztési típus, gyakoribb
1. Mgh-ra végződő főnév, tővégi időtartamot megnyújt (baba-

babát)
2. Mgh-ra végződő főnév, tővégi időtartamot nem változtat 

(lufi-lufit)
3. Msh-ra végződő főnév-magánhangzó betoldással (dob-

dobot)
4. Msh-ra végződő főnév betoldás nélkül (banán-banánt)
Nyelvi szempontból nehezebb illesztési típus, ritkább 
5. Msh-ra végződő főnév, az utolsó szótagban az mgh. rövidül 

(levél-levelet)
6. Msh-ra végződő főnév, az utolsó szótagból kiesik az mgh., -t 

előtt msh. betoldás (majom-majmot)
7. Mgh-ra végződő főnév, -t előtt –v tövet és mgh betoldást kap 

(ló-lovat)

Látogatás a beszéd birodalmába: 48-51. o. 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 24-26 o.
Én is tudok beszélni 1.: 42-48. o., 52-53. o.

A tárgyrag értésének fejlesztése, utasítások 
végrehajtásával, szituációs játékokkal.

Tárgyakkal, tevékenység közben, majd 
képekkel.

A toldalék aktív használata 
(utánmondással, majd megnevezéssel) 
tevékenység közben, tárgyakkal, majd 
képekkel.
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Birtokos személyjel –é
-ja, -je, -m, -d 
E/3, majd E/1 végül E/2 személyű birtokos szerkezet
Testrészek neveivel, testséma tanításával összekapcsolva, majd 
egyéb szóanyaggal, összetartozó személyek (állatok) és tárgyak 
párosításával, rész-egész viszony megfogalmazásával.
Látogatás a beszéd birodalmába: 58-59.o 
Látogatás a beszéd birodalmába 2:  31.o
Én is tudok beszélni 1. 35. o.

Utasítások végrehajtásával, 
cselekedtetéssel, tárgyakkal, majd 
képekkel.

A toldalék aktív használata 
(utánmondással, mjad megnevezéssel) 
tevékenység közben, tárgyakkal, majd 
képekkel

Helyhatározó rag
Hol? –ban, -ben .
Látogatás a beszéd birodalmába:64-67.o. 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 34-36 o.
Én is tudok beszélni 1. 54-61. o.

Utasítások végrehajtásával, 
cselekedtetéssel, tárgyakkal, majd 
képekkel.
Nem ragaszkodunk valós élethez 
kapcsolódó viszonyokhoz.

A toldalék aktív használata 
(utánmondással, majd megnevezéssel) 
tevékenység közben, tárgyakkal, majd 
képekkel.

Igeragozás
E/3, E/1, E/2

Tárgyakkal, cselekedtetéssel, utasítások 
végrehajtásával

Az ige ragozott formáinak használata 
utánmondással, majd önálló 
megnevezéssel. 

Főnévi többes szám –k
A –k illesztése a –t tárgyraghoz hasonlóan változást okoz a 
szótőben, a fent már leírt fokozat figyelembe vételével.
Látogatás a beszéd birodalmába:73,75-76o. 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 38-39. o

Tárgyakkal, cselekedtetéssel, utasítások 
végrehajtásával

A rag aktív használata utánmondás majd 
önálló megnevezés során.
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Igei többes szám
Főnévi többes számok összekapcsolása az igeivel. (Fogalmi 
szinten tisztában kell lenni az egy és a sok fogalmának 
elkülönítésével.)
Látogatás a beszéd birodalmába: 74.o. 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 40.o.
Én is tudok beszélni 1. 62-63. o.

Tárgyakkal, tágyképekkel, differenciáló 
válogatással, egyeztetéssel.

A rag aktív használata utánmondás majd 
önálló megnevezés során.

Helyhatározó rag
Hol? –on, -en, -ön
Hová? –ba, -be
Látogatás a beszéd birodalmába: 79-80,84-86. oldalak 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 45-46, 51-52 o.
Én is tudok beszélni 1: 66-67. o., 70-71. o.

Tárgyakkal, cselekedtetéssel, utasítások 
végrehajtásával.

A ragok aktív használata utánmondás 
majd önálló megnevezés során.

Részeshatározó rag -nak, -nek, 
Eszközhatározó rag 
-val, -vel
Látogatás a beszéd birodalmába: 88-93o.
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 47.o.
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 53-54.o.
Én is tudok beszélni 1: 74-75. o.

Tárgyakkal, cselekedtetéssel, utasítások 
végrehajtásával.

A ragok aktív használata utánmondás 
majd önálló megnevezés során.

Helyhatározó rag
Honnan? –ból, -ből
Hová? –ra, -re
Látogatás a beszéd birodalmába: 96, 99-100o.
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 58, 61, 66-67.o
Én is tudok beszélni 1: 80-81. o.

A helyhatározó ragok kétféle 
irányultságának értelmezése 
és összekapcsolása tárgyakkal, 
cselekedtetéssel az értést differenciálva 
tárgyakkal, majd tárgyképekkel.

A kétféle rag adekvát használata 
utánmondással, majd önálló 
megnevezéssel.
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Igeragozás – tárgyas igeragozás E/3 személyben 
egyszerű bővített mondatban.

Én is tudok beszélni 1: 84. o.

Eseményképbe ágyazottan, a 
cselekvésekről kérdő mondatokkal 
detektáljuk a megértést.

Mondatalkotások során (utánmondással, 
majd önálló mondatokkal) a tárgyas 
igeragozás használatának kialakítása.  

Helyhatározó rag
Hová? –hoz, -hez, -höz
Honnan? –ról, -ről
Hol? –nál, -nél
Látogatás a beszéd birodalmába:108,109.o., 111-114. o.
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 69-71, 74-75.o.
Én is tudok beszélni 1: 94-95. o., 100-105. o.

Tárgyakkal, cselekedtetéssel, utasítások 
végrehajtásával, a gyermek életéből 
vett különböző események bevonásával 
fejlesztjük és monitorozzuk az értést.

Mondatok ismétlésével, önálló 
mondatalkotással, ok-okozati 
összefüggések felismertetésével. (Mihez 
tartozik?)

Kettős toldalékolások
o többes szám és tárgyeset
o birtokos személyjel és tárgyeset
o tárgyrag és –ról, -ről helyhatározórag
 Én is tudok beszélni 1: 98-99. o.

A receptív morfológiai nyelvi szint végén 
a kettős toldalékolások dekódolását 
gyakoroljuk, egy-egy esemény-, 
illetve tárgyképről több az értés 
differenciálásával.

Expresszív morfológiai szinten a kettős 
toldalékolások aktív használatának 
gyakorlatát vezetjük be utánmondás, majd 
önálló megnevezés fokozatain keresztül.

 


