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Kedves második évfolyamos Tanuló!

Az elmúlt tanévben megtanultál írni, olvasni. Legyél erre nagyon büszke! Az
olvasás tudományával ugyanis megnyílhat előtted a világ. Most már egyedül is
képes vagy a betűk birodalmában barangolni. Ennek a birodalomnak nincsenek
határai. Arra mehetsz, amerre szeretnél, amerre a kedved tartja. Csak rajtad múlik,
hogy mekkora területet barangolsz be. Járj nyitott szemmel! Bővítsd ismereteidet
a könyvek, a számítógép, az internet segítségével!

Ez a munkafüzet ebben nyújt neked segítséget. Olvashatsz benne meséket,
verseket, szövegeket állatokról, növényekről, évszakokról. Megismerkedhetsz
időkerékkel, receptekkel, a terítés illemtanával. Találkozhatsz színházműsorral,
színházjeggyel, órarenddel, térképpel, nagymamának írt levéllel. Megismer-
kedhetsz versenyfelhívással, kézműves foglalkozással, szabadtéri és szobai
játékokkal, madáretető-készítéssel.

A rövid szövegek feladatai segítik az olvasottak megértését. Az adatok, fontos
információk néhol a sorok mögött bújtak meg. Próbáld azokat „elővarázsolni”! 
A szép, színes képek is segítik a megértést.

Ha végiglapozod a munkafüzetet, bizonyára sok érdekes témát találsz, amelyek
már most felkeltették az érdeklődésedet. Böngészd át a tartalomjegyzéket is!
Jelöld *-gal annak az 5-6 szövegnek a címét, amelyikre kíváncsi vagy!

Jó szórakozást, kellemes időtöltést kíván:

a Szerző

AP020125:szövegértést4_1.qxd 2013.07.08. 13:12 Oldal 3



4

A csacsi

Nőtt a csacsi, növekedett, Teltek-múltak napok, hetek,
nagy csacsivá cseperedett. a sok kicsi elsős gyerek
Azt mondja az apukája: az ábécét megtanulta,
– Beíratlak iskolába. s már az egyszeregyet fújta…
Tanulj, fiam, okosodjál, A csacsi meg minden este
buta szamár ne maradjál!. . . könyvét feje alá tette:
Így került az első bé-be azt hitte, a tudománya
csacsicsalád csemetéje. így vándorol buksijába…
Vettek neki könyvet, irkát1, Tanulni biz nem volt kedve!
kalamárist2, tollat, tintát, Sose tudta, mi a lecke!
táskát is egy szépet, nagyot – Ült, csak ült a szamárpadban,
s abba mindent belerakott. s kalimpált a füle nagyban.
Reggelenként útnak eredt Hiába járt első bé-be –
a nagy fülű csacsigyerek, semmi se ment a fejébe!
sietett, hogy idejében Az év végén meg is bukott:
ott legyen az első bé-ben. mert csak – iá! – ennyit tudott. . .
Gondtalanul nyargalászva Csacsicsalád fiacskája
ment mindig az iskolába. az első bé-t ötször járta!
Hátán vitte tudományát: Tudomány rá így sem ragadt. . .
a hatalmas teli táskát Bizony jó nagy szamár maradt!
– mert a csacsi úgy gondolta,
a tudományt abban hordja. Szalai Borbála

1 irka: füzet
2 kalamáris: tintatartó

1. a) Satírozd be a csacsira jellemző tulajdonságokat!

4. Alkoss szóláshasonlatokat a példa szerint! Buta, mint a szamár.

3. Húzd alá a mesében, miért rakta a csacsi esténként a könyvet a feje alá! 

2. Karikázd be a verses mesében, mit vitt magával a csacsi az iskolába! 

b) Igazold állításodat a megfelelő verssor felolvasásával!

21

8

6

1

6

Összesen:

Mese és valóság

nagy fülű kicsi fürge figyelmes okos magányos

szorgalmas lusta ostoba hiszékeny buta gondtalan

lassú           gyáva             fürge            bölcs        bátor           ravasz
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3. Kösd össze! Ki mit rajzolt a táblára?

6. Írd a nevük alá a táblára írt szót! 

5. Kik írtak szavakat a táblára?

4. Milyen sorrendben rajzoltak az állatok? Számozással jelöld a 3. feladatban! 1

8. Írd le, milyen nevet adnál ennek a különleges állatnak! 1

7. Mit kérdezett Mackó bácsi a tanulóktól? Keretezd be a mesében! 2

2

2

25Összesen:

A csodapók

Volt egyszer egy erdő. Erdő mélyén iskola, kölykök iskolája. Állatok fiaié. 
Kicsöngettek egyszer az óráról. Szaladt ki a sok kölyök az udvarra. A kissün az

osztályban maradt. Fogta a krétát, neki a táblának. A mamáját rajzolta oda. Alá is
írta: MAMA. 

Jött a nyúlfi, nézte. Nem tetszett neki. 
– A mama nem ilyen! – és rajzolt rá két nagy fület. 
Jött a rókafi, neki sem tetszett. Rajzolt rá egy lompos rókafarkat. 
Jött a  tevefi, az két nagy tevepúpot rajzolt a mama hátára. Jött a kis ele fánt, az

az orrát nyújtotta meg. Jött a kis zsiráf, az a négy lábát. Jött a kis oroszlán, az a
bajuszát húzta jó hosszúra. 

Mackó bácsi lépett be végül. Ő tanította a kölyköket. 
Ránézett a rajzra. Aztán a gyerekekre. 
– Mi ez? Kinek a mamája ez? 
Nem szólt senki. 
Akkor letörölte azt, hogy MAMA, és odaírta: CSODAPÓK.

Lejerv nyomán

__ a zsiráf a mamáját
__ a sün két nagy fület
__ az elefánt lompos farkat
__ a teve két nagy púpot
__ a nyúl hosszú ormányt
__ a róka négy hosszú lábat
__ az oroszlán hosszú bajuszt

1. Karikázd be a mese szereplőit a szövegben!

2.  Hol játszódik a mese? Húzd alá a szövegben!

8

2

7
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A két nyulacska és a félelmetes farkas

A félelmetes farkas vadászatra indult. Egy erdei tisztáson megpillantott egy sünt
és két vidám nyulacskát.

„No, lesz már háromfogásos ebédem!” – gondolta a farkas magában.
Lassan lopakodott feléjük a bokrok között. 
Elsőnek a vidám nyulacskák vették észre.
– Farkas! – suttogták rémülten.
A sünből tüskés kis gombolyag lett.
A félelmetes farkas odaugrott hozzá. Nagyra tátotta a száját és fel üvöl tött:
– Jaj, jaj, jaj!!!
A két vidám nyulacska vajon mit tett?
Ugyanazt, amit a sün: összegömbölyödött. 
A félelmetes farkas nézte, nézte a két mozdulatlan gombócot. 
„Ohó, most már óvatosabb leszek! Nem nyúlok hozzájuk.” És beszaladt az er-

dőbe.
Czeslaw Janczarski nyomán

2. Felelj röviden a kérdésekre!

1. Karikázd be a mese szereplőit és a történet helyszínét a szövegben! 4

3

3. Kösd össze a szavakat hasonló jelentésű megfelelőikkel! 10

Ki vette észre a farkast? 

Mi lett a sünből? 

Mit tett a két vidám nyulacska?

megpillantotta osont tüstént nyomban
vidám ijedten nagyra felordított
lopakodott észrevette tátotta befutott
gondolta képzelte felüvöltött nyitotta
rémülten jókedvű beszaladt hatalmasra

6. Számozással állítsd időrendbe a részeket!

5. Húzd alá a szövegben, mi járt a farkas fejében a nyuszik láttán! 2

4. Keretezd be a szövegben, mit gondolt először a farkas magában! 1

1

___  A farkas és a sün találkozása

___  Az éhes farkas

___  A nyuszik megmenekülnek

___  Az ijedt nyuszik

21Összesen:
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1. Karikázd be a helyes válasz(ok) betűjelét! 5

4. Miért tudott győzni a szárnyasok serege? Húzd alá az igaz állításokat! 2

5. Figyeld meg a róka rajzát! Írd le, mit fejez ki a testtartása! 1

6. Adj más címet a mesének! 2

3. Melyik állat seregében harcoltak a felsorolt állatok?
Írd a neve mellé a megfelelő betűjelet! medve (M), harkály (H)

2. Húzd alá a mesében, mi volt a négylábúak terve! 1

12

22Összesen:

A szárnyasok és a négylábúak háborúja

Egyszer a medve és a harkály háborút indított egymás ellen. Az összes
négylábú állat az első segítségére sietett, míg minden madár és rovar a

második pártjára állt. A szárnyasok kémeket küldtek az ellenséges tá borba. A fő-
parancsnok, a róka, éppen a másnapi ütközetre készítette fel seregét: 
– Ha az én vörös és bozontos farkamat egyenesen tartom, akkor győ ze lemre

állunk, ha leengedem, akkor visszavonultok! 
Másnap a négylábúak támadtak. A madarak vezére egy lódarazsat kül dött a róka

ellen. A lódarázs úgy összeszurkálta a rókát, hogy az nem bírta egyenesen tartani
a farkát, és kénytelen volt leengedni. 

Erre a négylábú sereg azonnal visszafelé kezdett futni… 
Így győzte le egy lódarázs a négylábúak seregét.

Grimm fivérek

Kik háborúztak egymással?
a) A medve és a harkály.  b) A madár és a rovar.  c) A róka és a lódarázs.
Kik tartozhattak a szárnyasok seregébe?
a) A madarak.  b) A repülni tudó állatok.  c) Bármelyik állat.
Ki volt a négylábúak főparancsnoka?
a) A medve.  b) A róka.  c) Az oroszlán.
Melyik sereg lett a győztes?
a) A négylábúaké.  b) A szárnyasoké.  c) Egyik sem.

őz ___ holló ___ lódarázs ___ bagoly ___ farkas ___ seregély ___

sün ___ vércse ___ mókus ___ gólya ___ szarvas ___ kakukk ___

Mert sokkal erősebb volt.
Mert kémkedett az ellenség táborában.
Mert sokkal többen voltak.
Mert a harkály a legmegfelelőbb harcost küldte a rókára.
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Nem fogadott szót a kiskakas

Hol volt, hol nem volt, volt két testvér: egy kiskakas és egy tyúkocska. Kiszaladt
a kertbe a kiskakas, és csipegetni kezdte a ribizlit. Figyelmeztette is a tyúkocska:

– Ne edd meg, kiskakas! Várj, amíg a ribizli megérik!
Nem fogadott szót a kiskakas. Csipegetett, csipegetett, és annyit csipegetett,

hogy alig bírt hazáig vánszorogni.
– Jaj, jaj! – kiabált a kiskakas. – Fáj, fáj! Testvérkém, segíts!
Okos testvére megitatta orvossággal, borogatást rakott a gyomrára.
Hamarosan meggyógyult a kiskakas, és kiment a mezőre.
Nyár volt, a nagy melegben ugrándozott, szaladgált a kiskakas. Kimelegedett,

megizzadt, és odaszaladt a folyóhoz, hogy szomját csillapítsa.
– Ne igyál kiskakas! – kiáltotta a tyúkocska. – Várj, amíg lehűlsz!
Nem fogadott szót a kiskakas, mohón itta a hideg vizet. Ismét megbetegedett.

Okos testvérkéje hazavitte a beteg kiskakast.
Orvosért szaladt a tyúkocska. Nagy üveg orvosságot rendelt az orvos.
Nagyon sokáig feküdt betegen a kiskakas. Tél volt már, mire felgyógyult. Jég

borította a folyót. Korcsolyázni akart, de a tyúkocska azt mondta neki:
– Várj, kiskakas, várd meg, míg a folyó egészen befagy! Nagyon vékony most

a jég, beszakad, és elmerülsz!
Hallgatott most már a kiskakas idősebb testvére okosabb tanácsára.

Népmese

2. Kösd a meseszereplőkhöz a tulajdonságaikat!

1. Karikázd be a mesében a helyszíneket! Keretezd be a szereplőket! 6

8

3. Fejezd be a megkezdett mondatokat! 3

4. Húzd alá a mesében, majd olvasd fel a tyúkocska jó tanácsait! 6

5. Fogalmazd meg röviden, mire tanított meg téged ez a mese! 1

segítőkész fürge
szófogadatlan okos
mohó megfontolt
gondoskodó meggondolatlan

A kiskakasnak fájt a gyomra, mert

A kiskakas nem ment korcsolyázni, mert

A kiskakas kimelegedve hideg vizet ivott, ezért

24Összesen:
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1. Írd le röviden, miről szól a vers! 1

6. Hogy tetszett az almának a csalogány hangja? Indokold! 2

7. Számozd be a versszakokat! Írd a képekhez, hányadik versszakot idézik! 2

2. Sorold fel a szereplőket! Jelöld *-gal a főszereplőt! 6

3. Húzd alá, milyen a vers hangulata! 4

29Összesen:

A csúfondáros kis alma

vidám       humoros       szomorú       játékos       vicces       bús

4. Mi jellemző a kis almára? Pótold a magánhangzókat! 10

k__cs__ ,     p__r__s ,     n__v__t__s ,     cs__f__l__d__ ,     h__nc__g__ ,

b__t__r ,    __gy__tl__n ,    n__gyk__p__ ,    f__nt__rg__s ,    d__cs__kv__

5. Húzd alá a versben a kérdésekre felelő válaszokat! 4

Mikor szökött meg az alma? Minek szólította az alma a baglyot?
Hogyan szólította az alma a holdat? Mit ugrott át a cicapár?

Fá já ról a kis al ma
meg szö kött az éj sza ka,
in dul, sza lad messzi re, 
le a ker tek vé gi be.

Árok part ján lé pe get,
és a hold ra rá ne vet:
– De sá padt vagy vén le gény!
Bez zeg pi ros va gyok én!

Ar ra száll a jó ba goly,
és an nak is oda szól:
– Csúfít az a pá pa szem,
dobd el gyor san, öre gem!

Csa lo gány kezd egy dal ba,
s fin tort vág a kis al ma:
– Szép a han god, kis hú gom,
de a fü lem be du gom!

Ár kot ug rik cicapár…
s a kis al ma szá ja jár:
– Ó, hát ez is va la mi?
Én is tu dok ug ra ni!

Ug rik, be az árok ba,
el nye li a po cso lya.
No, kis al ma, ott ma radsz,
ha ki nem szed egy ma lac.

Herke Ró za
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Miért piros a vörösbegy fejecskéje és melle?

Egyszer egy kisfiú édesanyjával kiment füvet szedni. Szűk hegyi ösvényen1

mentek. Az ösvény egyik oldalán meredek szakasz volt, a másikon sziklafal és
tövises bozót húzódott. A gyermek lábacskájába tövis fúródott, úgy, hogy nem bírt
tovább menni.

Édesanyja leült egy kőre, és megpróbálta a tövist kihúzni, de nem tudta, és a
gyermek fájdalmában sírt. Az édesanya sajnálta fiacskáját, és nagy könnyek
hullottak szeméből. Egy kis madár, amely éppen ott szállt le egy bokorra, látta
mindezt. Odaröppent, kedvesen csicsergett, nézte a bánatos anyát, és nézegette
a gyermeket. A kisfiú, amint a madárkát megpillantotta, felkacagott, és azt mondta:

– Ne sírj, anyácskám, a madárka segít rajtunk!
A madárka pedig mintha megértette volna a kicsi hívását, gyorsan ott termett,

és a csőröcskéjével kihúzta a tüskét. Közben a kisfiú lábacskájából két picinyke
vércsepp hullott: az egyik a madárka fejére, a másik a mellére csöppent, és soha
többé nem kopott le tolláról a két piros folt. Annak emlékére viseli a kis jeleket,
hogy a fiúcskán segített.

Azóta minden vörösbegy fejecskéje piros.

1 ösvény: keskeny földút Lett népmese

Brodszky Erzsébet fordítása

5. Felelj a címben feltett kérdésre! 1

4. Húzd alá a mesében a szókapcsolatok megfelelőit! 4

3. Jelöld *-gal azt a mondatot, amely az anya együttérzését fejezi ki! 1

2. Keretezd be a mesében a tájat bemutató mondatokat! 2

1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt a szöveg segítségével! 6

1. Hány vércsepp hullott a madárkára?
2. Az odaszállt szó rokon értelmű párja.
3. Keskeny földút.
4. Mi volt az ösvény másik oldalán?
5. Ki segített a fiún?

Megfejtés:

a) szúrós bokrok nőttek c) nevetni kezdett
b) tüske ment a lábába d) mindig ott van a tollán

14Összesen:

1.
2.

3.
4.

5.
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1. Keretezd be azokat a szavakat, amelyek a vers hangulatát jellemzik! 4

2. Válaszolj a kérdésekre a vers segítségével! 3

3. Csillagozd meg a versben a humor forrását kifejező mondatokat! 4

4. Írd le, hogy miért ment fényképészhez a zsiráf! 1

5. Indokold meg, miért készült két kép a zsiráfról! 1

6. a) Húzd alá a versben a zsiráf által mondott mondatokat!    
b) Olvasd fel a párbeszédes részt társaddal együtt!

10

23Összesen:

Fény kép kel lett a zsi ráf nak,
fény ké pész hez ment va sár nap.
– Le tud en gem fény ké pez ni?
– Ké rem!
– Szé pen tud ön fény ké pez ni?
– Szé pen.
– És a ké pet most csi nál ja?
– Nyom ban.
– Van-e hoz zá ma si ná ja?
– Ott van!
– Nem fog a kép el moz dul ni?
– Kár iz gul ni.
– És el fé rek majd a ké pen?
– Csak a fe le fér rá ké rem.

– S mi lesz a má sik fe lem mel?
– Hát azt majd kü lön ve szem fel.
– De re mé lem, nem lesz drá ga!
– Két kép ára.
– Hát ha el fé rek egy ké pen!
– Sem mi kép pen!
– Nos, ha más képp nem megy: raj ta!
Csett: a lá ba.
Csett: a tor ka.
– Kész!
Fél meg fél az egy egész. 
Uram, rop pant von zó raj ta!

Jerzy Kern
Rab Zsu zsa for dí tá sa

A zsi ráf a fény ké pész nél

vicces szomorú elgondolkodtató

bánatos vidám humoros

Hová ment a zsiráf?

Melyik napon ment?

Mivel fényképezték le?
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A sán ta ró ka

A já té kot sza bad ban játsz hat juk. A já té ko sok szá ma nincs meg ha tá roz va. Ki szá -
mo ló val ki vá laszt juk az egyik gye re ket. Ő lesz a sán ta ró ka, a töb biek a nyu szik.
Kré tá val vagy bot tal 5-6 mé ter át mérőjű kört rajzolunk. A sán ta ró ka a kör kö ze -
pén áll. A nyu lak a kör szé lén gug gol nak, s csú fo lód va hív ják. 

„Sán ta ró ka, gye re ki, jobb dol god lesz ide ki!” 
A sán ta ró ka oda sza lad hoz zá juk, s igyek szik el fog ni a nyu la kat. Azon ban a ró -

ka a kö rön kí vül már csak fél lá bon ug rál hat. A nyu lak pe dig gug gol va, bé ka üge -
tés ben vagy négy kéz láb me ne kül het nek. Ame lyik nyu lat megérin tet te, azt vi szi a
kör be. Ek kor a nyu lak új ra csú fo lód va hív ják a ró kát. Ha két nyúl meg fog ja egy -
más ke zét és pár ban ug rál nak, nem le het őket meg fog ni. Ha elen ge dik egymást,
vagy va la ki nek nem jut pár, sza bad a va dá szat. 

Ad dig játsszuk, míg min den nyu lat el nem fog a sán ta ró ka. Ek kor új ró kát vá -
lasz tunk, s kezdődhet elölről a já ték.

Népi gyermekjáték

Játsszunk együtt!

2. Írd le, hogyan menekülhetnek a nyuszik! 3

1. Keretezd be a szövegben kékkel a nyulak csúfolódó mondatát! 1

4. Igaz vagy hamis? Írd a mondatok után! (I = igaz, H = hamis) 4

3. Húzd alá a játékleírásban, mit csinál a róka a megfogott nyulakkal! 1

6. Játsszátok el a játékot!

5. Írd az ábra megfelelő helyére, mekkora átmérőjű kört kell rajzolni! 1

Két rókát kell választani a kiszámolóval.   ___
A nyulak állva, csúfolódva hívják a rókát.   ___
A körön belül a rókának fél lábon kell ugrálnia.   ___
A sánta róka bármerre futhat.   ___

10Összesen:

átmérő
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4. Húzd alá a játékleírás szövegében, mi történik, ha a játékosok egyforma
kézjelet mutatnak!

1

1. Válaszolj a kérdésekre egy-egy számmal! 4

2. Írd a kézjel alá, melyik tárgyat jelöli a játékban! 3

3. Karikázd be, melyik az erősebb tárgy kézjele!

5. Játsszátok el a játékot!

3

11Összesen:

Kő, pa pír, ol ló

Egy sze rű, köz ked velt já ték, amely hez nem kell sem mi lyen esz köz.
A já té kot ket ten játsz hat ják. A já té ko sok nak há rom kéz je let kell meg jegyezniük.

A ki nyúj tott te nyér a pa pír. Az ököl be szo rí tott kéz a kő. Ha csak a mu-
 ta tó ujj és a kö zép ső ujj van nyit va, az az ol ló.

Mindketten hátra teszik a kezüket. „Egy-két-há”-ra előrelendítik karjukat, és a kí-
vánt tárgyat mutatják: kő, papír, olló. Ha egy for mát mu tat nak, egyik sem nyert,
kez dőd het új ra a já ték. Ha kü lön bö ző a két jel, ak kor az ol ló el vág ja a pa pírt, a kő
ki csor bít ja az ol lót, a pa pír ba be cso ma gol ha tó a kő. Így az a já té kos kap egy pon -
tot, aki az erő sebb tárgy kéz je lét mu tat ta.

Az nye ri a já té kot, aki elő ször gyűjt össze öt pon tot.

Cseke Mik lós – Csekéné Koszter Ma rian na Jó já ték az ujj, a kéz, a kar 
cí mű könyve alapján

Hány gyerek játszhatja a játékot? ____

Hány kézjelet kell ismerniük a játékosoknak? ____

Hány pontot kap az erősebb tárgy kézjelét mutató játékos? ____

Hány ponttal lehet nyerni? ____

a) b) c)
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Gyümölcsszedő társasjáték homokkislánnyal

A játéktér elkészítéséhez 60 x 60 cm-es karton-
lap és ugyanekkora méretű filcanyag szüksé-
ges. A filcet a kartonnal ragaszd össze! Ezután
készíts gyümölcssablonokat! 1 db szőlőt, 3 db
körtét, 3 db almát, 3 db szilvát és 3 db meggyet.
Ezeket is vágd ki filcből, és ragaszd az alapra!
A katapult1 lehet egy húsforgató lapát, amit a
játéktér szélén helyezz el! Tedd a homokkislányt
a lapátra, és röpítsd magasba a babát a játéktér
fölött! Attól függően, hogy melyik gyümölcsre
esik, pontokat gyűjthetsz össze. A szőlő 20 pon-

tot, a körte 15 pontot, az alma 10 pontot, a szilva 5 pontot, a meggy 1 pontot ér.
Minden játékosnak öt röpítése van. A röpítés sorrendje megegyezés szerint
történik. Az nyer, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze.

Diószeginé Nanszák Tímea – Szabóné Nádudvari Klára
1 katapult: kilövő szerkezet

1. Írd le számmal, hogy hány darabot kell készíteni a különböző
gyümölcsökből! Hány pontot ér egy-egy gyümölcs?

10

____ db              ____ db            ____ db           ____ db          ____ db
pont                       pont                    pont                    pont                  pont

2. Satírozd be, mire van szükség a társasjáték alaplapjának elkészítéséhez! 7

3. Írd a mondatok után, hogy igaz (I) vagy hamis (H)! 6

4. Szerinted mi történik akkor, ha a homokkislány a játéktéren kívül esik? 1

kartonlap      fonal      ceruza      filcanyag      húsforgató lapát    sablonok

gombostű      olló      homok      ragasztó      homokkislányok      vonalzó

13 gyümölcsöt kell kivágni. ___ A homokkislányt kézzel kell feldobni. ___
Mindenki ötször röpíthet. ___ A röpítés sorrendje balról jobbra megy. ___
A játékban pontozni kell. ___ Maximum 100 pontot lehet szerezni. ___

24Összesen:
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3. Zsuzsi, Peti és Bence homokkislányai a következő gyümölcsöket hozták le
a képzeletbeli gyümölcsfáról. Számold össze, ki hány pontot szerzett!
Karikázd be a győztes nevét!

7

1. Állítsd számozással időrendbe, hogyan készíted el a homokkislányt! 1

2. Fejezd be a mondatokat röviden az 1. feladat és a szöveg segítségével! 5

13Összesen:

Homokkislány készítése a társasjátékhoz

A társasjátékhoz el kell készítened a homokkislányokat. Minden játékosnál
legyen egy bábu. Ha a katapult segítségével feldobod a levegőbe őket, egy gyü-
mölcsöt „hoznak le” egy képzeletbeli gyümölcsfáról. Elkészítése egyszerű,
melyhez textilre és homokra van szükség.

Textilmaradékból vágj ki egy 12 x 12 cm-es darabot! Tegyél az anyag közepé-
re egy kis marék homokot! (A homoktól pottyan.) Kösd össze a megtöltött
anyagot úgy, hogy feszes zsák keletkezzen! A felesleges anyagot ollóval nyírd le!
Papírgolyóból készítsd el a fejét! Gombostűvel tűzd rá a fejet a zsákra! Rajzold
meg a szemét és a száját! Fonalból készíts hajat!

Diószeginé Nanszák Tímea – Szabóné Nádudvari Klára

____ ____ ____ ____ ____

Név Dobások eredménye Elért pontszám

Zsuzsi alma, alma, körte,
meggy, szőlő __ + __ + __ + __ + __  = ___ pont

Peti körte, szilva, szőlő,
szilva, meggy __ + __ + __ + __ + __  = ___ pont

Bence szilva, meggy, alma,
körte, alma __ + __ + __ + __ + __  = ___ pont

Kinyírok

Az anyag közepére

A papírgolyó fejet

A kész homokkislányt

Bekötöm
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Menekülj a kapun át!

Két csapat kettős körben helyezkedik el. A csapattagok fogják egymás kezét. A bel-
ső kör közepén a fogó guggol. A külső kör két egymás mellett álló párja egy sál
két végét tartja a kezében. 

A játék azzal kezdődik, hogy sípszóra a két kör ellentétes irányba megindul.
A belső kör mindig jobbra, a külső kör mindig balra megy. Sípszóra a menet
megáll. A külső körben álló két kijelölt tanuló a sál segítségével kaput tart. 

A belső kör tagjai, miután meglátták a menekülés útját, villámgyorsan
igyekeznek a kör belsejét elhagyni a kapun át. Az eddig guggoló fogó üldözni
kezdi a menekülőket, s akit megérint, az kiáll a játékból. Amikor a belső kör
játékosai közül mindenki elhagyta a kapun át a kör közepét, és tisztázták, hogy
kik estek ki, a fogó visszamegy a helyére. A belső kör tagjai is visszatérnek
a helyükre. A külső körben balra haladva a kapus pár tovább adja a sálat. Kéz-
fogással sípszóra folytatódhat a játék. 

A játék addig tart, amíg csak egy tanuló marad a belső körben. Ő lesz a győz-
tes, és a következő fordulóban a fogó. Ezután szerepcserével folytatódik a játék.
Akik eddig a külső körben voltak, a belső körbe kerülnek és fordítva.

Kiss Erzsébet

2. Állítsd számozással időrendbe a játék mozzanatait! 1

3. Kösd össze, ki(k)re vonatkozik! 8

1. Karikázd be a szövegben, milyen eszközökre van szükség a játék során! 2

5. Figyeld a rajzot, majd folytasd a játék ismertetését! Játsszátok is el!

4. Húzd alá a játékleírásban, melyik kör merre megy, s meddig tart a játék! 2

___  Sípszóra a két kör ellentétes irányba indul.

___  Két csapatot és egy fogót választunk.

___  Két kört alakítunk, a fogó középen guggol.

___  Akit megfognak, kiesik a játékból.

___  A belső kör tagjai a kapun át menekülnek.

___  Újabb sípszóra megállunk, a kapu kinyílik.

sípszóra körben sétálnak
sípszóra kaput tartanak
sípszóra menekülnek
a kör közepén guggol
sípszóra kergeti társait
sípszóra egy helyben állnak

13Összesen:

belső kör tagjai

külső kör tagjai

kaput tartó játékosok

fogó
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1. Felelj a kérdésekre egy-egy számmal! 4

2. Húzd alá a játékleírásban, hogyan lehet lépni a bábukkal! 1

3. Fejezd be a mondatokat! 2

4. a) Hova érdemes letennie a piros bábuval játszó játékosnak a következő
korongját? Jelöld X-szel az ábrán!

b) Mit tanácsolsz, melyik bábuját vegye le az ellenfelének? Karikázd be!

2

5. Következtess! Miért veszít az a játékos, akinek már csak két bábuja van? 1

6. Játsszátok el a játékot!

10Összesen:

Malom

A malom olyan logikai társasjáték, amelyet két játékos
játszhat. Játékboltokban is kapható, de te is könnyen
elkészítheted az ábra szerint.

A játék menete
Mindkét játékosnak 9-9 db egyforma bábuja van (pl. 9 db
kék, ill. 9 db piros korong). Váltakozva helyezik el ezeket
a táblán. A cél, hogy egy sorban három azonos színű bábu
legyen. Átlósan nem lehet. Ekkor bezárt egy „malmot”, s leveheti ellenfele egyik
bábuját. Csak azt a bábut nem szabad levenni, amelyik egy malom része. Ha az
összes bábu fenn van már a táblán, lehet felváltva lépegetni. A bábukkal csak a vo-
nalak mentén szabad lépni valamelyik szomszédos mezőre. Ha közben sikerül
malmot alkotni, megint levehet az ellenféltől egy bábut. Ha valamelyik
játékosnak már csak három bábuja marad, akkor „ugrálhat” velük a tábla bár-
melyik üres mezőjére. A játék akkor ér véget, ha valakinek csak kettő bábuja ma-
rad. Ő veszítette el a játékot.

Hány játékos játszhatja a játékot? ____

Hány bábuja van egy játékosnak? ____

Hány bábu kell összesen a játékhoz? ____

Hány bábu képez egy malmot? ____

A játékos leveheti ellenfele bábuját, ha

A játékos akkor „ugrálhat”, ha
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