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Kedves Gyerekek!

„A könyvet szép, de csalfa tündér lakja;
Ha fölnyitod, megkapja szívedet,
És fölvisz a legragyogóbb csillagra”
Petőfi Sándor

Reméljük, hogy az idén is sokat és szívesen olvastok majd. Jó barátotok lesz ez
a munkafüzet, amely a Hétszínvirág című könyv olvasmányainak megismeréséhez
nyújt segítséget.
A munkafüzet feladatait megoldhatjátok egyéni, páros vagy csoportmunkában.
A szöveget a megismerés előtt minden alkalommal többször is tekintsd át! Próbálj következtetni a szöveg típusára, tartalmára, céljára! Az átfutáskor megjegyzett
szavakkal alkosd meg a saját változatodat! A feldolgozás után vesd ezt össze az
olvasottakkal! Gondold át, mit nyújtott számodra a megismert szöveg!
Előfordul, hogy gyakorláskor vagy összefoglaláskor olyan szövegeket is említünk,
amelyekkel nem foglalkozik a munkafüzet, az olvasókönyvben viszont megtaláljátok ezeket is. Olvassátok el őket! Vezessetek olvasásfüzetet is, amibe rajzokat készíthettek, képeket ragaszthattok. Búvárkodjatok a könyvtárban és az interneten!
Ennek eredményét is ide jegyezhetitek le!
Az olvasmányok feldolgozásában segítséget nyújt a Magyar értelmező kéziszótár
és a Magyar szinonimaszótár.
Reméljük, hogy az olvasókönyv és a munkafüzet segítségével megszeretitek az
olvasást, és szorgalmas látogatói lesztek az iskolai vagy a gyermekkönyvtárnak.
Jó tanulást kívánnak

a Szerzők
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HA ÉLET ZENGI BE AZ ISKOLÁT
Miről olvasunk 3. osztályban?

Ok. 4–6. o.

1.Folytassátok csoportokban a megkezdett mondatot a saját gondolatotokkal,
a memóriajáték szabályai szerint!

Az új olvasókönyvben szívesen olvasnék a _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2.a) Lapozzatok az olvasókönyvetek végére, a tartalomjegyzékhez! Mondjátok el,

mire való a tartalomjegyzék! Mit jelentenek a nagy nyomtatott és kis nyomtatott betűs címek?

b) Pótold a fejezetcímek hiányzó szavait nagy nyomtatott betűkkel!
AP 030123 hetszinvirag_kart_ofi_15.01_OK_Layout 1 2015.01.07. 12:12 Page 1

HA ÉLET ZENGI BE AZ _________________________

AP–030123

______________________________ , HOL NEM VOLT
A __________________________________ – AZ ÉLET
VARÁZSLATOS ________________________________
NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, ________________

HÉTSZÍNVIRÁG

HATÁRTALAN _________________________________

________________________________________________
GYÖNGY AZ ___________________________________

Burai Lászlóné – Dr. Faragó Attiláné
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HÉTSZÍNVIRÁG
olvasókönyv

c) Beszéld meg a társaddal, mely címek keltették fel az érdeklődésedet!

3.Gyűjtsétek össze csoportokban, miért fontos a tanulás! Az ötleteket szókártyákon helyezzétek el az osztály jól látható pontján!

4.Hallgasd meg Nemes Nagy Ágnes

Tanulni kell című versét! Mire hívja
fel a figyelmet a költő?

5.Jegyezd meg Shakespeare (sékszpír)
gondolatát!

„A tudás a szárny, amelyen az égbe
szállunk.”

4

hetszinvirag_mf_2016.indd 4

3/9/16 2:18 PM

Nagy Katalin: Mini mese

Ok. 7. o.

1. Idézzetek fel emlékezetes eseményeket osztálykirándulásaitokról!
2. T ekintsd át a Mini mese című szöveget! Mely szavakon, kifejezéseken akadt meg
a szemed? Jósolj ez alapján! Vajon miről szólhat a történet?

3. G
 yakoroljátok csoportokban a szavak pontos olvasását többféleképpen:
• a nagybetűs, majd a kisbetűs szavakat,
• soronként, azután oszloponként,
• a szótagoltakat, utána a folyamatosan írottakat!
leereszkedtünk

MEGKAPASZKODOTT

nad-rág-szí-já-ból

BELEKAPASZKODTUNK

visz-sza-e-resz-ke-dett

felvilágosítottak

ösz-sze-göm-bö-lyö-dött

értetlenkedtem

FÖLVERGŐDTÜNK

4. Jegyezd

le a füzetedbe a válaszokat!

Ki beszéli el a történetet? Kikről mesél? Miről volt nevezetes a 3. bé osztály?

5. S zámozással állítsd időrendbe a kirándulás eseményeit! Fogalmazz összefüggő
mondatokat a képek alapján!

6. V essétek össze előzetes jóslataitokat az olvasottakkal! Kinek az ötlete hasonlít
hozzá? Kié tér el? Miben?

7. J átsszátok el, hogyan keltek át a gyerekek az árkon! Hangosítsátok ki gondolataikat!
5
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Manfred Mai (manfréd máj): Nem akartam!

Ok. 12. o.

1.Gyűjtsétek össze csoportokban, ami a tolvaj és a becsületes szóról eszetekbe jut!
2.a) Takard le írólappal az első rész utáni szöveget! Ha elolvastad, felelj tanítód
kérdéseire! Ezután jósold meg a történet folytatását! Így haladj, részenként
tovább húzva az írólapot!

b) Folyamatosan töltsd ki a jóslótáblázatot!
Szerinted mi fog történni?

Mi történt valójában?

1. rész
2. rész
3. rész
4. rész

3.a) Kösd össze, mikor hogyan érezte magát Erika a történet folyamán!
Tétovázott,

amikor rájött, hogy hibát követett el.

Kétségbeesett,

amikor meglátta a pénzt.

Reménykedett,

amikor sikerült visszatennie a pénzt.

Megrémült,

amikor kitalálta a megoldást.

Megkönnyebbült,

amikor lépteket hallott a folyosón.

b) Mit olvasol le Erika arcáról? Karikázd be a megfelelő szót az a) feladatban!
c) Mi volt az az érzés, ami nem hagyta nyugodni Erikát? Te éreztél már ilyet?
Mikor?

4.Beszéld meg a társaddal!
• Miért tétovázott Erika, amikor meglátta a pénzt az asztalon?
• Mit érezhetett, amikor a tanító néni megsimogatta gyorsaságáért?
• Mire gondolhatott, amikor lépteket hallott a folyosóról?
• Vajon a tanító néni sejtette-e a történteket? Miből gondolod?

5.Gyűjts rokon értelmű párokat a kuncog, tétovázik, átcikázik, összekuszálódott,
megmerevedik szavakhoz a füzetedbe!

6.Mondjátok el a történet tartalmát röviden! Csoportokban dolgozzatok szóforgóval!
6
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Gyakorlás
1.Párokban dolgozzatok! Olvassátok fel egymásnak a Tanulni kell című verset!
Mondjatok udvarias véleményt a felolvasásról!

2.a) Beszéljétek meg egymás között!
• Miért fontos a tanulás? Mi a jutalma?
• Miért érdemelhet valaki dicséretet gyengébb érdemjegyért is?
• Milyen kapcsolat van a tanulás, a tudás és az osztályzat között?
b) Válogassatok a szavak közül! Írjátok a buborékba, mi szükséges a sikeres tanuláshoz! Folytassátok a gyűjtést!
kitartás
tisztelet
figyelem

szorgalom
lustaság
büszkeség

akarat
ravaszság
kötelességtudat

TANULÁS

3.Játsszátok el párokban Harisnyás Pippi és a tanító néni találkozását! Kiknek a
játéka tetszett a legjobban? Miért?

4.a) Egy közmondás bújt el az alábbi rejtvényben. Fejtsétek meg! Az üres négyzetben levő szám azt jelzi, hogy a felső kép nevének hányadik írásjegyét írd oda.

1.

1.

3.

1.

2.

3.

1.

4.

1.

2.

3.

1.

3.

5.

2.

2.

3.

3.

4.

2.

2.

2.

1.

3.

2.

3.

2.

5.

3.

.
b) Mit jelent a közmondás? Magyarázzátok meg! Mely olvasmányt juttatja eszetekbe? Miért?

7
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c) Készítsetek ötsorost Erikáról! Válogassatok a szavak és a mondatok közül!
meggondolatlan, elsüllyesztette, vidám, visszacsempészte, diáklány,
ideges, meglátta, rádöbbent, óvodás, szorgalmas
Kétségbeesve gondolkodott a megoldáson. Jóvátette az elkövetett hibát.
Erika
Ki? (egy név)
________________________ ________________________
Milyen? (2 tulajdonság)
________________________ ________________________ ________________________
Mit csinált? (3 cselekvés)
_______________________________________________________________________________________
Miről szólt? (egy 4 szavas mondat a tartalomról)
________________________
Ki? (rokon értelmű szó az első sorhoz)

5. Mondd el a Velem mindig történik valami című szöveg tartalmát a tanító néni
vagy valamelyik családtag nevében! Őrizd meg a történet humorosságát!

Móra Ferenc: A kis bicebóca

Ok. 15. o.

1. Gyakorold a szókapcsolatok folyamatos olvasását! Mutasd be mozdulatokkal,
amelyiket tudod!

megcirókálta a fejét
nagy mankókopogással
sietett a megnyugtatással

belecsúsztattam a zsebembe
besompolygott az ajtón
csöndesen nyitottam be

A rövidített változatot olvasók oldják meg a következő feladatokat!

2. a) Pótold a hiányzó rajzot az olvasottak alapján!

8
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b) Írj az 1. és a 3. képről egy-egy mondatot!
1._________________________________________________________________________________
2. Peti délben egyedül marad az iskolában.
3. _________________________________________________________________________________

3.Mutassátok be párokban Pálistók Peti arckifejezését a megérkezésekor, amikor
kökényt ebédelt, amikor a gyerekek ellátták mindenféle jóval!

Az eredeti szöveget olvasók ezeket a feladatokat oldják meg!

4.Helyezd el a táblázat megfelelő ablakaiban a Petire és az osztályra vonatkozó
szavakat! Egy ablakba több szó is kerülhet.

hálás
bátor

bánatos
szelíd

elégedett
zavart

kíváncsi
csendes

segítőkész
együttérző

Időpontok

Megérkezéskor
Délelőtt
Ebédidőben
Délután

5.Olvassátok fel párokban Peti és a tanító úr beszélgetését! A mondatok tartalmát
fejezzétek ki helyes hanglejtéssel!

6.Beszéljétek meg csoportonként szóforgóban!
• Miért csak ősz végén került Peti az iskolába?
• Miért örült a fiú, hogy a tanító bácsi a kuckóba ültette?
• Miért nem ment délben haza?
• Vajon miért hoztak neki finomságokat a gyerekek?
• Ti kerültetek-e már hasonló helyzetbe?
• Ha igen, mikor? Hogyan segítettetek?

9
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Bosnyák Viktória: A sirály a király?

Ok. 18. o.

1.Ha kíváncsi vagy rá, ki lesz végül az erdő királya, olvasd el a könyvet! Ha az olvasás mellett a helyesírásodat is szeretnéd fejleszteni, azt ajánljuk, hogy a könyvben
szereplő j-s, ly-es szavakat csoportosítva gyűjtsd ki egy füzetbe. A tartalomra vonatkozó feladatokat pedig folyamatosan oldd meg egy-egy fejezet elolvasása után!

2.A könyv adatai
Szerző:____________________________________________________________________________________
Cím:_______________________________________________________________________________________
A kiadó neve:_____________________________________________________________________________
A kiadás helye: _____________________________

A kiadás éve: ________________________

I. fejezet: Az új lakó

1.Képzeljétek el és csoportokban rajzoljátok le, fessétek meg az erdőt egy nagy
csomagolópapírra! Folyamatosan népesítsétek be a megjelenő állatokkal!

2.Válaszd ki és keretezd be a lakályos szó jelentését az alábbiak közül!
mozgalmas, rendetlen

barátságos, otthonos

lakatlan, csendes

3.Olvasd fel a pároddal felváltva, miért találta a sirály kellemesnek,
miért különlegesnek az erdőt!

II. fejezet: Felbolydul az erdő

1.Pótold a hiányzó betűket a mondatokban az olvasottak segítségével!
Így dicsekedett a sirály:
B B

N

V

N

G Y

N Y

K

K

G Y

R

R

R D

B

N

L Y!

Ezt gondolták az állatok:
A

A

A

Á

E

É

O

O

O

!

2.Mindenki válasszon magának egy állatot a fejezetben szereplőkből! Játsszátok
el a beszélgetésüket!

10
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3.a) Kik hozták meg a végső döntést?____________________________________
b) Olvasd fel, mit javasoltak!

III. fejezet: Bujkál a bűnös?

1.a) Írd le, melyik állat indult a sirály keresésére!__________________________
b) Keresd meg és jelöld a képen elbújt állatokat!

IV. fejezet: Bajban van a jómadár

1.Kösd össze a megkezdett mondatot a folytatásával!
A gepárd és a jaguár jól összeveszett, ezért aztán az erdőlakók jól összevesztek.
Mások is pályázni akartak a trónra,

hogy éjjelre megtalálja a helyes megoldást.

A sirály nagyon elkeseredett,

mert mindketten a királyságra vágytak.

A bagoly megígérte neki,

mert miatta odalett az erdő békéje.

V. fejezet: Egy jó ötlet

1.Töltsd ki a táblázatot az olvasottak alapján!
Milyen legyen a király?

Miért?

jegesmedve
papagáj
gepárd
hermelin
bagoly

11
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2.Mit javasolt a bagoly? Fejtsd meg a titkosírásos mondatot!
.TAKAVAZS SO-YL ZA IREMSI NABBOJGEL IKA ,YLÁRIK A ZSEL ZA
______________________________________________________________________________________

VI. fejezet: A bagoly selejtez

1.Beszéld meg a pároddal, melyik állat mit vitt az esti gyűlésre!

Miért volt rossz a választásuk? Mivel bizonyította ezt a bagoly?

VII. fejezet: Jé, egy j!

1.Rajzold az állatok alá az általuk gyűjtött tárgyakat!

2.Miért nem fogadta el ezeket sem a bagoly?______________________________
VIII. fejezet: Újabb akadály

1.Írd be a hiányzó királyjelöltek nevét vagy az általuk hozott tárgyakat!
pólyás baba

bivaly

harkály

üveggolyó
lyukas sajt
selyem sál

selyemmajom
bögölycsípés

IX. fejezet: Az esélyesek

1.Ha helyes sorrendbe rakod a betűket, a következő fordulóban gyűjtött tárgyak
neveit kapod.

ACSKLYOOR______________________________

EEEELYMPTRZS________________________

AFLYRUU_________________________________

AÁCSHKLYŐ____________________________

AÁEEHLYNPPR__________________________

ÁEEIGHKLYRV__________________________

ÁCIKKLYORRSTU _______________________

LYMOOS_________________________________

2.Ki esett ki a versenyből? _______________ Melyik szóval? _________________
12
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X. fejezet: Új szabály

1.Színezd ki az újabb fordulóban hozott tárgyakat!

2.Beszéld meg a pároddal, miért és hogyan változtatták meg a játékszabályokat!
XI. fejezet: Szűkül a kör

1.Sorold fel, mely szavak jelentését mutogatta el a négy versenyző! Válasszatok a
könyv végén lévő szójegyzékből! Mutogassátok el egymásnak a szavakat!

_____________________________________________________________________

XII. fejezet: Peregnek az események

1.a) Írd ki a fejezetből a füzetedbe, melyik madár mely szavakat sorolta a versenyben!
b) Keretezd be azt a szót, ami miatt a karvaly kiesett!

2.a) Írd ki a füzetedbe azokat a szópárokat, amelyeket ly-nal és j-vel is lehet írni!
b) Alkossatok velük mondatokat párokban!

XIII. fejezet: A madár a fejedelem

1.Pótold a mondatból hiányzó szavakat!
A ______________________ lett a király, akinek nemcsak a ______________________,
hanem a ______________________ is ______________________ mindenkinél.

XIV. fejezet: Minden a helyére kerül

1.Beszéljétek meg csoportokban, mi alapján teremtettek rendet az állatok az erdőben! Hová kerültek az összegyűjtött tárgyak?

2.a) Rajzold le a füzetedbe a megkoronázott I. Mihály sirály királyt!
b) Melyik állatot találtad még rokonszenvesnek? Indokold a választásodat!

3.Osszátok meg a véleményeteket egymással A sirály a király? című könyvről!
Kinek, miért ajánlanád elolvasásra?

13
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Philip Wilkinson (filip vilkinzon): A golyóstoll

Ok. 20. o.

1. a ) Írd a buborékba, mely tevékenységhez kapcsolódnak a fürtábra szavai!
lúdtoll

kalamáris

palatábla
palavesszővel

papír

fémhegyű
mártogatós toll

tinta

b) Mondjatok néhány összefüggő mondatot az ábra alapján! Segítenek az olvasókönyv 14. oldalán látható képek. Ha nem ismeritek valamelyik szó jelentését,
nézzetek utána a Magyar értelmező kéziszótárban vagy az interneten!

2. H
 asonlítsd össze a megismert három íróeszközt ismereteid és az olvasottak
alapján!

Mikor(tól)
használták?
Ki találta fel?

az 1800-as évek
közepétől

1967-től

Paul Fischer
(pól fiser)

Hogyan működik?

Mi az előnye vagy
hátránya?

3. G
 yűjts érveket a golyóstoll hasznosságáról! Ki tud többet felsorolni?
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Összefoglalás
1. a ) Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1.

1. Harisnyás Efraim lányának neve.

2.

2. A bagoly ……. királyt akart.

3.

3. Ő tette zsebre a százast a tanáriban.

4.

4. Ilyen kalácsot hoztak a bicebócának.
5.

5. Gyakran használt íróeszköz.
6.

6. Ő ragasztotta meg a fotel lábát.

b) Milyen kapcsolat van a megfejtés és az olvasott szövegek között?

2. a ) Melyik szövegben miről olvastál? Írd a megfelelő számot a körökbe!
1. segítőkészség 2. a tanulás fontossága 3. a beilleszkedés nehézségei
4. a vendégvárás bonyodalmai 5. a becsület fontossága 6. a másság elfogadása

b) Bizonyítsd választásodat szövegrészletek felolvasásával!

3. a ) Készíts illusztrációt a legkedvesebb olvasmányodhoz a füzetedbe!
b) Olvass fel belőle egy általad választott rövid részletet! A többiek ismerjenek rá!

15
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4. a ) Írj olvasmánycímeket ebből a tankönyvi fejezetből az alábbiakhoz!
Egy történetet mondott el: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ismereteket szereztem belőle:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Verses formában íródott:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) Mondj példákat a régen élt és a ma élő gyerekek életének bemutatására!

5. B
 eszéljétek meg!
• Mi minden segít téged a világ megismerésében?
• Honnan juthatsz olvasnivalóhoz?

6. a ) Olvasd el az alábbi hírt!
2010. 03. 05-én Törökbálinton, a Bálint Már
ton Általános és Középiskolában felavatták a
tetőtérben kialakított új könyvtárat. A polgármester avatóbeszéde után átadta az
országos könyvtárhasználati verseny díjait
az iskola két diákjának. Ezt követően a
tanulók adtak műsort. (…) A könyvtárban
elhelyeztek nyolc számítógépet is, amelyek
internetkapcsolattal rendelkeznek.
http://balintinfo.hu nyomán
b) Különböző színekkel húzd alá a hír szövegében az eseményt, az esemény helyszínét és időpontját!

7. E gészítsd ki a szöveget az olvasókönyvben található illemszabályok szerint!
A könyvtár dolgozóival viselkedj _________________________________________________!
Ne _________________________, _________________________ a könyvtárban!
_________________________ a kikölcsönzött könyvekre!
Mindig _________________________ vidd vissza a könyveket!
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HOL VOLT, HOL NEM VOLT
A róka meg a daru vendégsége

Ok. 24. o.

Tudod-e, hogy a népköltészeti alkotások a falusi emberek hagyományos közös
összejövetelein (kukorica- és tollfosztás, fonás) keletkeztek? A népmesék, népköltések, népdalok, népi mondókák, közmondások, szólások, találós kérdések
szerzője általában ismeretlen. Szájról szájra terjedtek, ezért szövegük, dallamuk
állandóan változott. A néprajzkutatók, a népdalgyűjtők később összegyűjtötték,
lejegyezték őket. Minden népnek megvan a saját népköltészete.

1. Húzd alá a szövegben!
• Mi minden tartozik a népköltészeti alkotások közé?
• Hogyan maradtak fenn ezek az alkotások?

2. Képzeljétek el, hogy vendégségbe várjátok a barátaitokat! Játsszátok el párok-

ban vagy csoportokban, hogyan készülődik a család a vendégfogadásra! Mondjatok udvarias véleményt az eljátszott jelenetekről!

3. a) Írd a buborékokba, melyik állat mit gondolhatott a vendégfogadásra készülődve!
b) Mondjátok el a véleményeteket a szereplők gondolkodásáról!

4. Állítsd össze a szótagokból a szereplők tulajdonságait! Írd le a füzetbe!
Bizonyítsd a tulajdonságokat a szereplők cselekedeteivel!
VA
LAN

ZŐ
MU

TÓ
UD

RI
TA

KÉP
AT

ÖN

5. Játsszátok el bábokkal, hogyan illett volna fogadniuk egymást az állatoknak!
6. Gyűjtsetek La Fontaine (la fonten)-meséket a következő órára!
17
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Jean de La Fontaine (zsan dö la fonten):
A teknős és a nyúl

Ok. 25. o.

1. Mutassátok be a gyűjtött meséket! Mondjátok el rövid tartalmukat! Mit állapítottatok meg a mesékről? (szereplők, tanulság)

2. Fejezd be röviden a megkezdett mondatokat a mese alapján!
A nyúl azzal dicsekszik, hogy __________________________________________________
A teknős ugyan lassú, mégis ____________________________________________________
A versenyen a nyúl gyorsan megelőzi, és ________________________________________
Pihenés közben elnyomja az álom, ezért ________________________________________

3. Figyeld meg a futóverseny közönségét! Hogyan biztathatják a versenyző(ke)t?
Írd a buborékokba!

4. Csoportosítsd a szereplők tulajdonságait a számok segítségével! Bizonyítsd példákkal jellemzésüket!

1. kitartó
2. kérkedő
3. lomha

4. elbizakodott
5. holtfáradt
6. dicsekvő

nyúl: _________________________________

7. öntelt
8. elszánt
9. szívós

10. szerény
11. gúnyos
12. rémült

teknős: _____________________________

5. Mondjátok el a véleményeteket az állatok viselkedéséről!
• Miért érdemelte meg a nyúl, hogy pórul járjon?
• Melyik tulajdonsága segítette győzelemre a teknőst? Te mit tanultál a meséből?

6. Írd le az alábbi kifejezések rokon értelmű megfelelőit a füzetedbe!
van hozzá mersze,

vállalom a próbát,

csúfot űz belőle,

lépked lankadatlan

7. Gyakorold az olvasást! Érzékeltesd a nyúl elbizakodottságát, a teknős szerénységét!
18
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Gyakorlás
1. a ) Pótold a tulajdonságokból hiányzó magánhangzókat!
r

ssz

m

g

nd
n

l

t

,

kv

l

, cs

l

g
l

d
d

tl

n,

tt

b) Melyik mese szereplőire ismersz a tulajdonságokról? Igazold a cselekedeteikkel!

2. a ) Kösd a szereplőkhöz a hozzájuk illő mondatokat!
Jobb lenne, ha el se indulna,
hiszen olyan lassú! _______________________
De jó lenne legyőzni! ______________________
Akkora előnyöm van, hogy pihenhetek is egy kicsit!
_______________________
Erre aztán nem számítottam! _______________________
b) Írd a vonalra, hogyan mondhatták! Olvasd fel a mondatokat ennek megfelelően!
gúnyosan,

elbizakodottan,

elkeseredve,

vágyakozva

3. a ) Melyik szereplőre illenek a következő szólások? Írd utánuk az állat(ok) nevét!
Borsot tör az orra alá. __________________ Fejébe száll a dicsőség.__________________
Veri a mellét. __________________
b) Melyik mese tanulságát fejezik ki a közmondások? Indokoljátok választásotokat!
• A türelem rózsát terem. • Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

4. Í rd le, mi volt a közös a felidézett mesékben!
Szereplőik: _____________________________________________________________________________
Hogyan viselkedtek az állatok? Mintha ________________________________ lennének.
Mivel végződtek a mesék?________________________________________________________

5. H
 asonlítsd össze a meséket a táblázat alapján!
Mesecímek

Szerzője

A róka és a daru

ismeretlen

A teknős és a nyúl

Műfaja

műmese
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Kolozsvári Grandpierre Emil:
Tilinkó és a bíró

Ok. 27. o.

1. K
 eretezd be az azonos szórészt a szavakban! Olvasd fel először az összetett szavakat!
FALU

NYÍRFALOMB

KOFA

FAVÁGÁS

FAFEJŰ

VADGESZTENYEFA

FACSEMETE

TRÉFA

FACSAVAR

FALAT

KARÁCSONYFA

MALACFAROK

2. B
 ontsd két részre az olvasmányt a helyszínek szerint! Adj címet a részeknek a
kép alapján!

_____________________________________

_____________________________________

3. T egyél fel három kérdést a mese első részéhez! Felelj is rájuk!
Mivel ___________________________________________________________________________?
Hová ___________________________________________________________________________?
Miért ___________________________________________________________________________?

4. F ejezd be a mondatokat a mese második része alapján!
Tilinkó a bíró előtt csak az ajkát mozgatta, de _____________________________________ .
A bíró ezért azt gondolta, hogy ____________________________________________________ .
A nemesember lelepleződött, _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .

5. K
 ösd össze a mesebeli kifejezéseket a mindennapiakkal! Foglald őket mondatba!
vágott közbe indulatosan			
nekiment
nem tért ki az útjából				
kérdezősködött
kártérítést kapjon				mérgesen félbeszakította
faggatta tovább					
fizesse ki az okozott kárt
			
6. M
 ondd el a mese tartalmát valamelyik szereplő nevében, párbeszédek nélkül!

20
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A tulipánná változott királyfi (magyar népmese)

Ok. 30. o.

1. V arázsoljatok az ismert mondókával tulipánt! (Tulipánból paprika…)
2. T egyetek fel kérdéseket párokban a mese tartalmával kapcsolatban! Feleljetek
is rájuk! (Ki? Mivel? Mikor? Mit csinál?)

3. C
 soportokban töltsétek ki a táblázatot a mese alapján!
Mesejellemzők

Példák a meséből

Átváltozások
Próbatételek
Beszélő állatok
Varázseszközök
Hármas meseszám

4. O
 lvassatok fel párokban mesére jellemző szófordulatokat a szövegből!
Például: Járj szerencsével...

5. H
 asonlítsd össze a képeket! Karikázd be a pár nélküli rajzokat!

 udod-e, hogy azokat a meséket, amelyekben varázserejű tárgyak, természetfeletti
T
lények, csodák fordulnak elő, varázs- vagy tündérmeséknek nevezzük?

6. Í rd le a következő szavak rokon értelmű megfelelőit a füzetedbe!
kétségbeesetten, megszánta, vergődik, megcirógatta, nyomban
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Az öregember és a pokróc (magyar népmese)

Ok. 34. o.

1. a) Melyik korábban olvasott elbeszélés jut eszedbe a szavakról?
nagyapó, karosszék, kisunoka, megirigyelte, ebéd nélkül maradt, elgondolkodott
b) Mondd el röviden a történetet! Mit tanultál belőle?

2. Töltsd ki a hiányzó sorokat, és fejezd be a megkezdett mondatokat a mese alapján!
Helyszínek és szereplők: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
A probléma: A fösvény fiatalasszony megharagudott az öregemberre, mert ________
_________________________________________________________________________________
1. esemény: Az asszony és a férje úgy döntött, ___________________________________
2. esemény: A vásárban _________________________________________________________
3. esemény: A szülők a fiukra bízták ____________________________________________
4. esemény: A fiú az egyik pokróccal ____________________________________________
5. esemény: Este megkérdezték a fiukat, hogy miért _____________________________
_________________________________________________________________________________
6. esemény: Megértették a leckét, és _____________________________________________
A megoldás: Bocsánatot kértek az öregtől, és ezután _____________________________
A tanulság: _____________________________________________________________________

3. a) Vitassátok meg párokban, vajon miért a fiukkal küldették el a szülők a nagyapót!
b) Egyeztessétek a véleményeket csoportokban!
c) Beszéljétek meg, miben hasonlít és miben különbözik
egymástól ez a mese, és az
óra elején felidézett elbeszélés!

4. Írd a buborékba, mit gondolhatott az öregember, amikor az
unokája útjára engedte!

22
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Az üres virágcserép (koreai népmese)

Ok. 36. o.

1. O
 lvasd fel egy-egy levegővétellel a mondatokat!
Meglátott egy kisfiút.
A király meglátott egy kisfiút.
A király a sarkon meglátott egy kisfiút.
A király a sarkon meglátott egy sírdogáló kisfiút.
A király a sarkon meglátott egy sírdogáló kisfiút cseréppel a kezében.
A király a sarkon meglátott egy sírdogáló kisfiút üres cseréppel a kezében.

2. V ersenyezzetek! Ki tud két perc alatt több virágnevet gyűjteni?
3. F ejezd be a megkezdett mondatokat!
A király búsult, mert ____________________________________________________________
Próbát akart tenni, hogy _________________________________________________________
Virágmagot osztott ki a gyerekek között, és _______________________________________
Kicsi Liu szomorú volt, mert _____________________________________________________
A király udvarába hívatta a gyerekeket, hogy _____________________________________
__________________________________________________________________________________
Mindenki pompás virágokat szorongatott, csak ___________________________________
A király mégis őt fogadta fiává, mert _____________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. a ) Vitassátok meg csoportokban!
• Miért ezt a módot választotta a király utódja megkeresésére?
• Vajon miért csaltak a gyerekek?
b) Mondd el, ha te is kerültél már döntéshelyzetbe! Melyik utat választottad? Miért?

5. H
 úzd alá a szereplők tulajdonságait! Bizonyítsd őket a szöveg alapján!
a király: szomorú, gonosz, bölcs, furfangos,
igazságos, kapzsi, tréfás, elégedett
Liu: szerény, erőszakos, becsületes, tiszta szívű,
nagyravágyó, boldog, elkeseredett

6. S zámold meg a virágokat! Hány gyerek akarta
becsapni a királyt?

7. M
 ondd el a történteket Liu nevében!
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Képtelen történet (indiai népmese)

Ok. 37. o.

1. a ) Gyűjtsetek csoportonként néhány kisebb tárgyat! Takarjátok le egy kendővel!
b) A csoportok cseréljenek helyet! Ezután tapintás alapján ismerjétek fel és nevezzétek meg a letakart tárgyakat!
c) A cím és a játék alapján jósold meg, miről szólhat a mese!

2. T öltsétek ki párokban a táblázatot az olvasás után!
Szereplők

Milyen tulajdonságokat
érzékelt?

Minek
gondolta?

Mit tapintott
valójában?

1. vak ember

3. V itassátok meg!
• Mi alapján találgattak az emberek az ismeretlenről?
• Miért nem egyezett a véleményük? Miért nem vitatkoztak többé?

4. Á
 llíts össze két mondatot a megadott kódok alapján! Írd le a füzetedbe!
1. mondat: B1, C2, A2, D1		

2. mondat: D2, C1, B2, A1

A

B

C

D

1

tudatlanságuk miatt.

Az öt ember

a látók is

a valóságot.

2

nem ismerte fel

tévednek

a vaksága miatt

Gyakran

5. M
 ásold át a megfelelő helyre az összekevert részleteket! Mi látható a képen?
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Ludas Matyi (magyar népmese)

Ok. 40. o.

1. Beszélgessetek!
• Ki járt már vásárban? Kik és mit árulnak ott? Milyen a vásár hangulata? Miért?
• Milyen hangokat, színeket, illatokat, ízeket idéz fel bennetek a vásár gondolata?

2. a) Gyakorold az olvasókönyvben a vásári kikiáltások olvasását!
b) Kikiáltóként kínáld a portékádat megfelelő hangerővel, hanglejtéssel!

3. Pótold a hiányzó rajzokat és vázlatpontokat!

Matyi elindul a vásárba.

_______________________

Döbrögi veréssel

_______________________

fizet a ludakért.

Matyi az erdőben

_______________________

_______________________

elnáspángolja a földesurat.

_______________________

_______________________

A rövidített változatot olvasók oldják meg
a következő feladatokat!

4. Keresd meg a betűhálóban, és színezd

ki két különböző színnel Matyi és Döbrögi tulajdonságait! (Jobbra-balra, lefelé irányokban keresgélj!)

C
D
M
H
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D

Ó
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H
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5. K
 ösd össze a meséből vett kifejezéseket a mindennapi párjukkal!
„deresre húzatta”
„hadd lássák színről színre”
„egy lélek sem maradt a háznál”
„illa berek, nádak, erek”

ismerjék meg a valóságot
hirtelen elszaladt
megverette
mindenki elment otthonról

6. a ) Jegyezd meg a jellegzetes mesekezdést és -befejezést!
b) Sorold fel, hol fordul elő a mesében a hármas meseszám!
Az eredeti szöveget olvasók ezeket a feladatokat oldják meg!

7. a ) Indokold Matyi és Döbrögi tulajdonságait cselekedeteikkel!
b) Következtess a két szereplő tetteire és tulajdonságaira! Írd ezeket a helyükre!
furfangos

______________________________________
mert szembeszállt az urasággal

kitartó

______________________________________

igazságtalan

______________________________________
mert kétszer is megverte Matyit

erőszakos

______________________________________

8. Párokban értelmezzétek a következő kifejezéseket!
„lekapták a tíz körméről”
„egy szikrát sem törődött vele”
„megalkusznak, kezet csapnak”

„engedelmet kérek”
„azzal sem maradok adósa”
„hátrakötöm a sarkadat”

9. B
 eszéljétek meg csoportokban!
• Kinek az oldalán állt az igazság a mesében? Miért?
• Miért nem fordulhatott elő ez az igazságtétel a valóságban?
• Szerinted hogyan alakulhatott Matyi és Döbrögi további sorsa?

10. Készüljetek fel a mese eljátszására! Építsetek a darabba vásári jelenetet, kikiáltókat! Keressetek otthon jelmezként használható ruhadarabokat, kellékeket!
Készítsetek egyszerű díszleteket! Az összefoglaló órán adjátok elő a mesét!
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Találós kérdések, szólások, közmondások
1. F ejtsd meg a találós kérdéseket!
A napfénytől nagyon félnek,
Csupán sötét égben élnek.
Oly vidámak, úgy ragyognak,
Reggel szépen elalusznak.

Kályhában születtem,
Kéményen kiszöktem.
Onnan tovább szállok,
Soha meg nem állok.

_______________________

_______________________

Tudod-e, hogy a találós kérdés rövid terjedelmű szóbeli rejtvény, fejtörő?

2. K
 ösd össze a közmondásokat a jelentésükkel!
Nem akarásnak nyögés a vége.
Sok kéz hamar kész.
Gyakorlat teszi a mestert.

Többen hamarabb elvégzik a munkát.
A hozzáértéshez gyakorlás szükséges.
Kelletlen munkának nincs eredménye.

Tudod-e, hogy a közmondás tömören, találóan megfogalmazott megállapítás, ítélet
vagy tanács? A nép tapasztalata, bölcsessége tükröződik benne.

3. Í rd le a szólások jelentését egyetlen szóval! Melyik mesékhez illenek?
Mit csinál az, akire ezt mondják?_

Milyen az, akire ezt mondják?

Menti az irháját.

Fogához veri a garast.

__________________

_____________________

Lakat van a száján. __________________

Megette kenyere javát. _____________________

__________________

Minden hájjal megkent. _____________________

Lógatja az orrát.

Tudod-e, hogy a szólás több szóból álló kifejezés? Nem szó szerinti jelentésében
használjuk. Értelmét átvesszük egy-egy jellegzetes cselekvés, tulajdonság vagy
élethelyzet találó kifejezéséhez. Ezért azt mondjuk, átvitt értelemben használjuk.

4. F ejtsd meg és magyarázd meg a szólások és a közmondás jelentését!
a)

b)

c)

d

d

ú

.

i

S

l

z

sz

o

k

ő

n

ó

t

gy

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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Berg Judit: Rumini

Ok. 48. o.

1. F ejtsd meg a betűk sorba rendezésével a varázseszközök nevét!
EGSÜV __________________ EKNYÖP __________________ AÁCLP __________________
ACSDOAÁLMP ____________________________ EÉLT EIVZ _________________________
RÉMSEDHÉTLÖF MAZICS _______________________________________________________

2. B
 erg Judit ma élő írónő kedvenc mesefigurája Rumini, a bátor és agyafúrt kisegér, akinek kalandjairól egész sor könyvet írt. 2006-ban a Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa az Év Gyermekkönyve díjjal tüntette ki.

3. a ) Írd le a meserészlet szereplőinek nevét!____________________________________
Hol játszódik az esemény?__________________________________________________
Milyen varázseszközt ismertél meg a meséből?______________________________
b) Rajzold le, miből mi lett a varázslattal!

4. Á
 llítsd időrendbe a cselekvéseket! Segítségükkel mondd el a részlet tartalmát!
belecsöppentette

szemügyre vették

elugrott

beleszagolt

nőni kezdett

meg akarta kóstolni

kiugrott

kirángatta

kipróbálják

5. J átsszátok el csoportokban, mit mondhattak az egerek a varázsszer hatását látva!
6. a ) Készüljetek az összefoglaló órára kedvenc meséitek dramatizálásával, bábozással!
b) Írjatok Ki vagyok én? címmel bemutatkozásokat! Fogalmazzatok apróhirdetéseket!

28

hetszinvirag_mf_2016.indd 28

3/9/16 2:18 PM

Összefoglalás
1. F ejtsd meg a keresztrejtvényt!
1.

1. Ő nyerte a futóversenyt a mesében.

2.

2. Ilyen volt Kriszti királykisasszony.
3. Ezzé változott a királyfi.

3.
4.

4. Ez volt Süsü.

5.

5. Ő vitte el a makacs asszonyt.

6.

6. A teknőssel futott versenyt.
7. Ludas ……………

7.
8.

8. Ebbe ültették a gyerekek a magokat.
9.
10.

9. Átvitt értelmű, többszavas kifejezés.
10. A nép bölcsességét tükrözi.

11.

11. Ez volt Rumini.

12.

12. A bíró neki adott igazat a mesében.

Megfejtés: ________________________________

2. a ) Húzd alá a népköltészeti alkotásokra jellemző mondatokat!
Szerzője ismeretlen.

Szövege változik.

Egyéni alkotás.

Szájhagyomány útján terjed.

Szerzője ismert.

Közösségi alkotás.

Szövege állandó.

Írásban terjed.

b) Miféle alkotásokra jellemzőek a kimaradt állítások? _________________________
c) Mondj példákat a mesék két csoportjára!

3. a ) Csoportokban dolgozzatok! Mely mesékre ismertek a képekről? Fogalmazzátok meg néhány mondatban a mesék tartalmát!
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b) Beszéljétek meg!
• Miben hasonlít a három mese?
• Hogyan járt túl ellenfele eszén Tilinkó, Ludas Matyi és a szegény ember?
• Hogyan alakulhatott a mesehősök további sorsa?

4. a ) Olvasd el a mondókát! Érzékeltesd a tréfás hangulatot!
Szilvát szedtem eper helyett,
S láttam fürödni húsz legyet.
Hal mászott a fára,
Letörött az ága.
Ráesett a kalapomra,
A kalapom összenyomta.
Mit tehettem egyebet,
Fogtam három verebet,

Három macskát, tíz egeret,
Meresztettek nagy szemeket.
S az egerek, huss, ni,
El akartak futni.
Kerítettem hát egy zsákot,
S belevarrtam a világot.
Hát a huncut egerek,
Nem kirágták az eget?
magyar népköltés

b) Soroljátok fel, milyen képtelenségeket olvastatok a versben! Alkossatok ti is
tréfás mesét szóforgóval!

5. a ) Párokban fejtsétek meg a szólásokat! Mely mesékhez tudjátok kapcsolni őket?

_________________________

_________________________ _________________________

b) Találd ki, melyik közmondásra gondoltunk! Írd le! Például:
A nem örökbe adott ennivalót vissza kell szolgáltatni. – Kölcsön kenyér visszajár.
Gyorsabban beérik a hamisan szólót, mint egy rossz lábú háziállatot.
_________________________________________________________________________________
Aki jól készíti el a fekhelyét, jól tölti az éjjelét.
_________________________________________________________________________________

6. a ) Játsszatok Ki vagyok én?-t! Fejtsétek meg az apróhirdetéseket!
b) Adjátok elő a dramatizált meséket! Melyik előadás miért tetszett vagy miért nem?
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Mesekocka
1. K
 észítsetek technikaórán világos színű kartonból egy-egy papírkockát!
• Rajzoljátok meg az ábra alapján a kiterített kockát!
• A lapokra rajzoljatok egy-egy mesével kapcsolatos szereplőt, tárgyat, eseményt,
helyszínt, meseszámot...
• Ezután vágjátok körbe a kiterített kockát! Az éleknél hajtogassátok meg!
• A fülek segítségével ragasszátok össze az oldalakat!

2. I ndulhat a játék!
Az osztályból alkossatok két csoportot! Üljetek körbe!
• A tanító néni vagy egy tanuló kezdjen el egy mesét!
• Sorban továbbhaladva a következő gyerek dobjon a saját kockájával!
•F
 olytassa a mesét szintén egy mondattal úgy, hogy a kockán felül lévő ábra
nevét beleszövi abba!
• Így haladjatok tovább, míg mindenki sorra nem kerül!
A játék többféleképpen is játszható:
•k
 isebb csoportokban vagy az egész osztály bevonásával,
• mindig újabb kockákkal,
• mindenki csak a más kockájával,
• k iköthetitek, hogy hagyományos vagy
mai mese szülessen…
Fontos szempontok:
• mindig előre tisztázzátok a szabályokat,
• kerek mese szülessen,
• a mondatok kapcsolódjanak,
• haladjanak az események!
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A SZERETET – AZ ÉLET
Petőfi Sándor: Füstbement terv

Ok. 55. o.

1. a) Gyűjtsétek össze csoportokban, ami a honvágy szóról eszetekbe jut!
b) Beszéljétek meg, ti mikor éreztetek ilyet! Mikor szűnt meg ez az érzés?

2. a) Párokban feleljetek a kérdésekre!
• Meddig lehetett távol a költő? Melyik sorból derül ki?
• Mit tervezgetett a hazafelé úton? Hogyan történt a találkozás?
• Miért nem volt szükség szavakra? Miért találó a vers címe?
b) Írd a buborékokba, mit gondolhatott a költő és az édesanyja a találkozáskor!

3. a) Figyeld meg, milyen mondatfajták találhatók a versben! Ki válaszol a feltett
kérdésekre?

b) Pótold a verssorok hiányzó szavait! Mit jelent ez az ellentétpár?
„Mig _________________________ látszék az idő,
Bár a szekér _________________________ .”
c) Írd ki a hasonlítást az utolsó versszakból a füzetedbe! Magyarázd meg!
d) Gyűjtsd ki a pároddal a vers régies hangzású szavait! Hogyan mondanátok ma?

4. a) Figyeld meg a vers ritmusát! Olyan, mint a szívdobbanás. Folytasd a ritmizálást!
„S a k i s s z o b á b a t o p p a n é k…
∪ ––  ∪ ––  ∪ ––  ∪ –– 
R ö p ű l t f e l é m a n y á m…”
∪ ––  ∪ ––  ∪ –– 
b) Írd ki a füzetedbe az összecsengő sorvégeket! Mely sorokat kapcsolják össze?

5. Tanuld meg a verset! Fejezd ki versmondásoddal a várakozás izgalmát, majd a
találkozás örömét!
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Kenéz Ferenc: Batyu

Ok. 56. o.

1. Ö
 tleteljetek csoportokban, vajon miről szólhat az elbeszélés!
2. a ) Ki a beszélő? ___________________ Olvass fel erre egy bizonyító mondatot!
b) Beszéld meg a társaddal!
• Téged mire emlékeztet az, hogy a kisfiú világgá akart menni?
• Miért indulnak világgá a mesehősök?
• Miért ment el a történet főszereplője? Válassz a felsoroltakból! Indokolj!
elkeseredés
sértődés

kíváncsiság
akaratosság

meggondolatlanság
kalandvágy

3. a ) Bontsd részekre az olvasmányt! Pótold a hiányzó rajzokat és címeket!
b) Fogalmazz egy kérdést minden részhez a füzetedbe!

_________________

A batyu

_________________

A visszatérés

4. F ejezd be a megkezdett mondatokat a példa alapján! Párban dolgozzatok!
A fiú világgá indult, mert sérelem érte. A fiút sérelem érte, ezért indult világgá.
Az édesanyja útjára engedte, mert ______________________________________________ .
Édesanyja meg akarta leckéztetni, ezért ________________________________________ .
A kapuban megtorpant, mert ___________________________________________________ .
Megijedt az ismeretlentől, ezért _________________________________________________ .

5. I ndokold meg, miért illik a történethez ez a közmondás!
Mindenütt jó, de legjobb otthon.

6. F ejezd ki másképpen! Több megoldást is keress! A füzetben dolgozz!
meghökkent, nehéz lett a szíve, bandukolt

7. G
 yakorold a fiú elindulásáról szóló rész olvasását! Figyelj a kérdő mondatok
helyes hanglejtésére! Érzékeltesd a kisfiú elkeseredettségét!
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Szabó Lőrinc: A rádió

Ok. 57. o.

1. a ) Folytassátok a mondatot csoportonként szóforgóban!
Nekem a betegségről az jut eszembe, hogy…
b) Csoportosítsd a felsoroltakat aszerint, hogy rosszul érezted magad tőle vagy
örömet szerzett!

2. K
 eretezd be, melyik a kinin szó helyes magyarázata!
A kínafa kérgéből készült lázcsillapító gyógyszer.
Lázcsillapító gyógyszer, melyet a kivi héjából nyernek.

3. C
 soportos megbeszélés után színezd egyforma színnel a Lócira jellemző szavakat a magyarázatukkal!

Sírós,

mert semmi sem esett jól neki.

Vigasztalhatatlan,

mert most kiderülhetett, hogy elrontotta a rádiót.

Nyűgös,

mert testét gyötörte a láz.

Szorongó,

mert el kellett viselnie a borogatást
és gyógyszert kellett szednie.

Csalódott,

mert apjának sem sikerült megjavítania azt.

Boldog,

mert anyja elismerte, hogy a felnőttek is hibázhatnak.

Elégedett,

mert apa is büntetést kap.

4. O
 lvassátok fel csoportokban az illusztrációhoz kapcsolódó verssorokat!

5. a ) Soroljátok fel párokban a rímelő szavakat
a versből! Hány sort kapcsolnak össze a rímek egy gondolattá?

b) Írj ki néhányat!
__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
c) Mi adja a szabályos lüktetést a versben? Bizonyítsd a szótagszámokkal!
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Móra Ferenc: A csaló

Ok. 58. o.

1. a) Csoportokban dolgozzatok! Móra Ferenc mely történeteire ismertek a rajzokból?
b) Idézzétek fel őket csoportonként körmesével! Röviden, tömören fogalmazzatok!

2. Írd be a táblázat megfelelő soraiba a következő cselekvéseket!
kifigyelte
megkapja
elvörösödik
Hol?

utolérte
visszavonult
lesomfordál

megkérdezte
megijedt
kicsordult a könnye

Mit csinált Pétör?

sírásra fakadt
öntögette
követte

Mit csinált a tanító úr?

az osztályban

az udvaron

3. Indokold meg röviden Pétör tulajdonságait a szövegből megismert cselekedeteivel! Miért volt furfangos, állhatatos, gondoskodó, kétségbeesett?

4. Beszéld meg a társaddal a következőket!
• Te miben hasonlítasz Pétörre? Mikor mondtál le valamiről más javára?
• Miért bocsátható meg a fiú csalása? Miért érdemel tiszteletet a kis csaló?
• Milyennek ismerted meg a tanító bácsit?

5. Másold le a szövegből az alábbi kifejezések megfelelőjét a füzetedbe!
a tanító úr gyanakodni kezdett, újra előkerült, az ajtó felé hátrált,
elsápadt, kiderült Pétör turpissága, alaposan megnézte

6. Képzeld magadat a tanító úr vagy Pétör helyébe! Így mondd el a történetet!
Próbáld folytatni!

35

hetszinvirag_mf_2016.indd 35

3/9/16 2:18 PM

Méhes György: Amíg a rögtönből rögtön lesz

Ok. 62. o.

1. J ósoljátok meg a cím és az illusztráció alapján, vajon miről szólhat az elbeszélés!
2. V itassátok meg csoportokban, a történet melyik szereplője a beszélő!
3. a ) Töltsd ki önállóan a táblázat első, második és utolsó sorát!
b) Írd be a mondatokat a táblázat megfelelő sorába!
A család meg akarja leckéztetni a fiút. A nővére sem teljesíti a kérését.
Öcsi nem teljesítette édesapja kérését. Anyu halogatja az uzsonna elkészítését.
A kisfiú Krisztihez fordul segítségért. Öcsi uzsonnát kér édesanyjától.
Szereplők
Helyszín
A probléma (ami elindította
az eseményeket)
1. esemény
2. esemény
3. esemény
4. esemény
5. esemény
Következmény

4. F ejtsd meg a tulajdonságokat! Kösd a megfelelő szereplőhöz!
ÓTRATIK ______________________________________________
ATULS _________________________________________________
SSZEÖTÓRAT _________________________________________
HÖSÜD ________________________________________________
ECCIVS ________________________________________________
SÉGEBTÉKSETET _____________________________________
ELSTETÖ ______________________________________________
ERÜTLMETNEL ______________________________________
FOGDANALÓSZAT ___________________________________
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5. a) Beszéld meg a pároddal!
• Mit gondolhatott Öcsi a családja sugdolózásáról?
• Miért akarták megleckéztetni Öcsit?
• Mondd el, ha veled is történt már hasonló eset! Mit tanultál belőle?
b) Egy közmondás is kifejezi a történet tanulságát. Állítsd sorba a szavakat a
megfejtéséhez!
a gyomrát.

Aki

nehezen

a munkát,

kerüli

tölti meg

____________________________________________________________________________________________

6. a) Hogyan fejezi ki az író, hogy Öcsi nagyon éhes? Olvasd fel a pároddal a szövegből a kifejezéseket!

b) Írd le a következő szavak, kifejezések rokon értelmű alakjait!
ráncba szedi ___________________________________________________________________
elővánszorog __________________________________________________________________
pityereg ________________________________________________________________________
megszakad a szíve _____________________________________________________________
lurkó __________________________________________________________________________
odapörköl ______________________________________________________________________
elmereng ______________________________________________________________________

7. Vajon mit választott Öcsi a pékség kínálatából? Karikázd be azt a terméket, amelyik

egy kalácstól jobbra, egy kiﬂitől balra, egy házikenyér alatt és egy perec fölött van!

8. Alkossatok csoportokat!

Játsszátok el Öcsi alkudozását a családdal!
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Fábián Imre: Kukucskáék

Ok. 64. o.

1. G
 yűjts rokon értelmű szavakat, kifejezéseket!
kukucskál:________________________________________________________________________________

2. B
 eszéld meg a pároddal!
• Ki a történet beszélője?
• Kiről mintázhatta az író ezt a szereplőt? Miből gondolod?
Olvass fel olyan mondatokat a szövegből, amelyek az állításodat bizonyítják!

3. a ) Folytasd a megkezdett mondatokat!
A kisunoka kihívta nagyapót az udvarra, hogy _________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Tata szerint azért gubbasztanak a baglyok a fán, mert __________________________
_________________________________________________________________________________________.
A fiú ettől megijedt, és ________________________________________________________ .
b) Beszéld meg a társaddal az alábbiakat!
• Mit gondolt a fiú és mit a nagyapó a baglyok eltűnéséről?
• Neked mi a véleményed erről? Te mit tettél volna a fiú helyében?
• Vajon nagyapó tudta-e, hogy hová tűnt a bicskája? Miből gondoljátok?
• Veled történt-e már hasonló eset? Mikor? Hogyan tetted jóvá a hibádat?

4. a ) Fogalmazd meg a történet tanulságát! Írd le röviden a füzetedbe!
b) Húzd alá azokat a közmondásokat, amelyek ugyanezt fejezik ki!
Hallgatni arany.				

Legjobb az egyenes út.

Ne szólj szám, nem fáj fejem!		

A rossz lelkiismeret súlyos teher.

5. V itassátok meg csoportokban!
• Mit gondolhatott nagyapó, amikor a bicskáját újra a fiókban találta?
• Vajon mi lett a gyöngyházveretes bicska későbbi sorsa?

6. K
 arikázd be a szomszédos baglyok közötti egy-egy különbséget!
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Antoine de Saint-Exupéry (antoán dö szent-egzüperi):
A kis herceg (részlet)

Ok. 67. o.

Hallottad-e, hogy a francia írót és pilótát egy szaharai repülőgépes kényszerleszállás
ihlette a regény megírására? E valós eseményt ötvözte mesével, képzelete segítségével.
A regény főhőse, a kis herceg utazásai során ismerkedik meg a világgal. Minden bolygón találkozik valakivel, és megtanul valami fontos dolgot.

1. Játsszatok memóriajátékot! Az első gyerek mondja a legjobb barátja keresztnevét,
a második ismételje el és tegye hozzá a saját barátjáét, s így folytassátok tovább!

2. Mire kérték egymást a részlet szereplői? Idézd a mondatukat!
„ – __________________________________________________________” – javasolta a kis herceg.
„ – ________________________________________________________________” – mondta (a róka).

3. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a szöveg alapján! Jegyezd meg a gondolatokat!
„De ha megszelídítesz, ______________________________________________________________.”
„ __________________________________________________________________, amit megszelídít .”

4. Olvassátok fel párokban, mit jelent a róka szerint a megszelídítés, hogyan lehet
megszelídíteni valakit!

5. a) Írjátok be az ábrába, miket érzett a róka b) Rajzold le, néhány hét elteltéa kis hercegre várakozva! Segít a szöveg.

I

L

vel mi járhatott a róka eszében délután négy óra körül!

G
L

D

Á

A
Ü

E
Ö M

6. a) Készüljetek az összefoglaló órára! Alkossatok csoportokat! Válasszátok ki az olvasott történetek közül azt, amelyiket szívesen előadnátok dramatikus játékkal!

b) Írj otthon rövid fogalmazást egy vidám családi eseményről!
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Móra Ferenc: A szánkó

Ok. 68. o.

1. a ) Keresd meg és kösd össze az ellentétes jelentésű szópárokat!
önző
nemes lelkű
szegény

irigy
jómódú
önzetlen

hálás
boldog
szomorú

elkeseredett
vidám
hálátlan

b) Figyeld meg a feldolgozás során, mikor és mely szereplőkre vonatkoznak a
fenti tulajdonságok!

2. B
 eszéld meg a pároddal és keretezd be az elbeszélésre jellemző szavakat!
megható

szomorú

humoros

elgondolkodtató

buzdító

tanulságos

3. B
 ontsd részekre az elbeszélést! Adj címet a részeknek! Írd le a füzetedbe!
A következő feladatokat a rövidített változatot olvasók oldják meg!

4. S zínezd ki a képen azokat a mezőket, amelyekben fekete pontot látsz!

5. K
 ösd össze a mondatok elejét a folytatásával az első szövegrész alapján!
A bíró csináltatott a fiainak 
egy szép szánkót,

hogy cserébe ők is kipróbálhassák majd.

Ferkóék szívesen vállalták a 
szánkóztatást azért,

ezért azok felborították velük a szánkót.

A Bíró-fiúk azonban nem 
engedték felülni Jánoskáékat,		

de nem volt, aki húzza őket.

6. O
 lvasd fel a következő mondatokat az utasításnak megfelelően!
„Szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba...”
„Mást nem kívánnál, kis rongyos?”
„Örülj, hogy húzhatod!”

vágyakozva
gúnyosan
gőgösen
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7. P
 ótold az igéket a hiányos szövegben a második rész segítségével!
Ferkóék egy szenesládából _____________________ maguknak szánkót. A falu végére
_____________________________ kipróbálni. Útközben __________________________, hogy
Kati néni kutyája a küszöbön ___________________________. Az idős asszony a fűtetlen
házban __________________________________ . A fiúk _________________________________
szánkójukat. Hamarosan tűz _____________________________ a kályhában.
A következő feladatokat az eredeti szöveget olvasók oldják meg!

8. a) Számozd meg a cselekvéseket a történet első része alapján!
húzták

kiborították

bele akartak ülni

csináltatott

nem engedték

b) Foglald mondatba a sorba állított szavakat a történésük szerint!

9. F ejezd be a mondatokat a szöveg második része alapján!
Ferkó és Jánoska a falu végére mentek, hogy _________________________________________.
Rátaláltak a kunyhójában didergő Kati nénire, ezért __________________________________
________________________________________ és ________________________________________.

10. Másold át a megfelelő helyre az összekevert részleteket! Mi látható a képen?

11. O
 lvasd fel a párodnak a szövegből a következő kifejezések megfelelőjét!
Jánoska nagyon szomorú volt.
Gyorsan elszaladtunk.

Majd belehaltunk a bánatba.
A kutya majd megfagy a kinti hidegben.

12. V itassátok meg közösen, mikor és mely szereplőkre vonatkoznak az 1. feladatban megismert ellentétes tulajdonságok!
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Összefoglalás
1. F ejtsétek meg a keresztrejtvényt!
1. Ez volt Pétör.

1.

2. A fiú, akit meg kellett leckéztetni.

2.

3. 
A világgá indult kisfiú ezt vitte
magával.

3.
4.

 ukucskál – rokon értelmű szóval.
4. K

5.

5. Tűzrevaló lett belőle.

6.

6. A szegény ellentéte.

Megfejtés: ____________________________

2. L apozzatok vissza a fejezet mottójához (jellemző gondolatához)! Magyarázzátok
meg a mottó jelentését az olvasmányok, versek ismeretében!

3. a ) Írd a fenti betűket számozásuk sorrendjében az alsó keretekbe!
9

5

1

M
T
A

3

10

11

O
E
L

2

6

4

Z
H

7

12

O
E

13

8

G
N

14

E

T

b) Mondj példákat az olvasmányokból, amelyek a családi együttlétet idézik!
c) Olvassátok fel csoportokban a vidám családi eseményről írt fogalmazásaitokat! Mondjátok el véleményeteket, melyik írás miért tetszett vagy nem tetszett!

4. A
 történetekből a szereplők jó és rossz tulajdonságait is összegyűjtöttétek. Vajon
magatokat mennyire ismeritek? A következő játékból kiderül.

Gyűjtsetek csoportokban jó és rossz tulajdonságokat! Írjátok fel a táblára! Álljatok
ahhoz a szócsoporthoz, ahol a legtöbb rátok jellemző tulajdonság van! Hallgassátok
meg társaitok véleményét is! Ezután írjátok le a rátok legjellemzőbb tulajdonságokat a füzetetekbe!
2. csoport: megbocsátó
l. csoport: haragtartó
önző...		önzetlen...
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5. S zínezd ki az olvasott művekre vonatkozó megfelelő ablakot! Indokold is választásodat!
Művek címe

Milyen
a hangulata?
vidám

Mikor
játszódik?

szomorú régen

ma

Mi a mű formája?
próza

vers

mindennapi
szöveg

Amíg a rögtönből…
Füstbement terv
A szánkó
Családi életmódés sportnap

6. R
 ajzold meg a hiányzó szereplőket vagy a hozzájuk tartozó tárgyakat!

7. A
 djátok elő csoportonként a választott történeteket! Értékeljétek egymás előadását! (előadásmód, ötletesség, szép beszéd…)
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HATÁRTALAN HAZÁBAN
Időszalag
Időutazásra hívunk benneteket. A fejezet olvasmányai népünk múltjáról mesélnek.
Nagy elődeink példája buzdítson benneteket is a haza szeretetére!

__________________________________

__________________________________

800

900

IX. sz.

_____________________

1000

X. sz.

1100

XI. sz.

___________________

XII. sz.

1200

1300

XIII. sz.

_____________________

1400

XIV. sz.

XV. sz.

______________
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1500

X

sz.

Lapozzatok vissza gyakran az itt található oldalakhoz! Írjátok a képek alatti vonalakra a történelmi eseményt és az évszámot, amelyről éppen olvastatok! Jelöljétek az
időszalagon az időpont helyét! Kössétek össze a megfelelő képekkel! Forgassátok
rendszeresen a térképet is! Keressétek meg azokat a helyeket, ahol az olvasmányokból
megismert események játszódnak!

_____________________________________

1500

1600

XVI. sz.

1700

XVII. sz.

1800

XVIII. sz.

____________________________

__________________________________

1900

XIX. sz.

2000

XX. sz.

_________________________

2100

XXI. sz.

_________________________
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Móra Ferenc: Rege a csodaszarvasról

Ok. 74. o.

Hallottad-e, hogy a magyarok hosszú évszázadokon át nem tudták, hogy népünk
hogyan került mai hazánk területére? Kutatások azt bizonyították, hogy meglehetősen kiterjedt rokonságunk él szétszórva a világban: a legnépesebbek a vogulok,
az osztjákok, a finnek, az észtek – ezek a nyelvrokonaink. Az Urál hegység keleti
lejtőin lévő őshazából úgy hatezer évvel ezelőtt indultak útnak őseink, hogy letelepedésre alkalmas új hazát keressenek maguknak.

1. B
 eszéljétek meg a történet elolvasása előtt! Milyennek képzelitek a címben szereplő csodaszarvast? Milyen varázserővel rendelkezhet?

2. A
 dj címet a szövegrészeknek a rajzok alapján! Írd le a füzetedbe!

3. F ejezd be a megkezdett mondatokat az olvasottak alapján!
mert _________________________________________ .
Nimród fejedelem gazdag volt,

de ___________________________________________ .
mert _________________________________________ .

Fiai egy vadászat után
hazaindultak,
Napestig üldözték a szarvast,

de ___________________________________________ .
mert _________________________________________ .
de ___________________________________________ .

Végül egy csodaszép
tájékra értek,

ahol__________________________________________ .

4. G
 yűjtsd össze a társaddal a szövegből a csodaszarvast bemutató hasonlatokat!
5. H
 asonlítsd össze az 1. feladat előtti szöveget az olvasottakkal!
a kutatások szerint

az olvasottak szerint

Hol volt a magyarok őshazája?
Kik a nyelvrokonaink?
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Móra Ferenc: Az Isten kardja

Ok. 76. o.

1. S zámolj be az olvasókönyvben kapott feladatról! Mit gyűjtöttél a hunok fejedelméről?

2. Í rj egy-egy jellemző tulajdonságot az olvasmány szereplőiről!

________________________

________________________

________________________

3. P
 ótold a mondatokban a hiányzó főneveket!
Egyszer Attila király egy különös ________________________ látott álmában. Amikor a
kezébe vette, maga előtt látta az egész ____________________ . A ____________________
megfejtette az álmot. Hamarosan az őrök egy ________________________ vezettek a
király elé, aki egy ________________________ nyújtott át neki. ________________________
ráismert az álombeli fegyverre, mellyel meghódította a ___________________________.

4. O
 lvasd fel a király álmát leíró bekezdést! Érzékeltesd tartalmának sejtelmességét! Mondd el, mit jelent az álom a táltos szerint!

5. a ) Készíts rövid szómagyarázatot a szöveg segítségével!
táltos: 1. _______________________________________________________________________
b) Melyik jelentését ismered még?
2. _____________________________________________________________________________

6. K
 épzeld magadat Attila király vagy a táltos helyébe! Így mondd el a történetet!
7. B
 eszéljétek meg, mi a valóságos és mi a meseszerű ebben a szövegben!
Tudod-e, hogy a monda valóságos eseményhez, személyhez, meghatározott hely
hez fűződő történet, amelyben a valóság keveredik a mesével? Ugyanúgy kelet
kezett és terjedt, mint a népmese. Íróink összegyűjtötték, átdolgozták.
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Vérszerződés

Ok. 78. o.

Hallottad-e, hogy az Urál vidékén élő népeknek fel kellett kerekedniük az őshazából, mert ez a föld már nem tudta eltartani a létszámában igen megnövekedett népcsoportokat? Az együtt induló tömeg hosszú vándorlása során több ágra szakadt, és
különböző útvonalon haladtak tovább. Az egyes csoportok útközben más népekkel
is kapcsolatba kerültek.

1. H
 úzd alá a szövegben, miért kellett őseinknek elhagyniuk az őshazát!
2. a ) Bontsd részekre a szöveget az események alapján! Adj egyszavas címet a részeknek!

_______________________________

_______________________________

tanácskoztak
választottak
megvágták
esküt tettek

Álmos – Árpád
hegyeken, vizeken, országokon
turulmadarak – Vereckei-szoros
Munkács – honfoglalás

b) Mondd el tömören a részek tartalmát a kulcsszavak felhasználásával!

3. Í rd a kép alá, milyen rendben vonultak őseink hosszú útjuk során!

________________________

_________________________

_________________________

4. J egyezd meg a honfoglaló törzsek nevét!
Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi

5. B
 eszéljétek meg!
• Mit gondoltok, miért kellett őseinknek szerződést kötni az elindulás előtt?
• Miért szabtak ki súlyos büntetést az esküszegőre?
• Napjainkban kik és mikor kötnek szerződést? Mit vállalnak benne?
• Kik és milyen alkalomból tesznek esküt? Gyűjts példákat!
• Mi ebben a szövegben a meseszerű? Mi a valóságos?
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Móra Ferenc: Árpád, a honalapító

Ok. 80. o.

1. M
 ondjatok egy-egy fontos állítást Árpádról a Vérszerződés című szöveg alapján!
2. B
 ontsd részekre a mondát a helyszínek szerint! Fogalmazz címet a részeknek!
_____________________________________________________________________________________

3. K
 arikázd be és állítsd sorba az igaz állítások betűjelét! __________________________
K Honfoglaló őseink lakatlanul találták a Kárpát-medencét.
R Árpád fejedelem egy díszes paripát küldött a morva uralkodónak.
S A morva király azt hitte, hogy az ajándék küldője engedelmes szolgája lesz.
L A magyar fejedelem megengedte, hogy az országban maradjon.
A	Őseink szétkergették a morva király seregét.
Z A bolgár királynak is küldött ajándékokat a magyarok fővezére.
A Árpád egy kulacs vizet a Tiszából, egy marék földet és a mezők füvét kérte cserébe.
V A magyarok furfanggal és harccal szerezték a hazát.

4. T öltsd ki az ötsorost az olvasottak alapján!
Ki? (1) 		

Árpád

Milyen? (2)

________________________________ _________________________________

Mit csinált? (3) ___________________________________________________________________
Mi jut eszedbe róla?______________________________________________________________________
(4 szavas mondat)
Mire emlékeztet? (1 rokon értelmű szó a címhez) _________________________________

5. G
 yakoroljátok a monda szerepek szerinti olvasását! Válasszatok megfelelő tempót, hangerőt, hangszínt az érzelmek kifejezéséhez!

6. K
 eresd meg és jelöld a második képen a rajzok közti különbségeket!

7. K
 észülj a következő órára! Írj egy igaz állítást a honfoglaló magyarok életéről egy
általad kitalált titkosírással!
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Hogyan írtak őseink?

Ok. 81. o.

1. Cseréld ki a pároddal a titkosírással írt mondatot, és fejtsd meg! Olvasd is fel!
2. Készíts fürtábrát az olvasottak alapján! Mit tudtál meg őseink írásáról?

rovásírás

3. Olvasd le a táblákról a települések nevét! Írd le lakhelyed nevét rovásírással!

Tóth Dóra: Őseink otthona

OK. 82. o.

1. Sorold fel a füzetedben őseink
lakhelyeit!

2. Rajzold le vagy írd be a jurta
alaprajzába, kinek, minek hol
volt a helye!

3. Van-e a környéketeken hon-

foglalás kori emlék? Ha tehetitek, nézzétek meg!
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Gyakorlás
1. F olytassátok csoportokban a megkezdett mondatot!
Nekem az ősmagyarokról az jut eszembe, hogy…

2. M
 ondjátok el párokban a hét vezér esküjét!
3. O
 lvasd fel a Vérszerződés című olvasmányból a törzsek vándorlásáról szóló részt!
4. B
 izonyítsátok be honszerző Árpád tulajdonságait a cselekedeteivel!
bölcs

gondos

ÁRPÁD
bátor

kitartó

5. a ) Olvasd el, mit ír László Gyula az akkori szokásokról!
„A fehér ló, az aranyos lószerszám és nyereg a fejedelmek között a legdrágább ajándék volt. De elfogadása azt jelentette, hogy az illető aláveti magát a küldőnek, szerződést köt vele. Másrészt az ajándék fejében kért föld, fű és víz magát az országot
jelképezte. Aki az ajándékot elfogadta, és cserébe földjét, füvét, vizét ajánlotta fel,
voltaképpen országát adta oda. A Kárpát-medence elfoglalása nemcsak harccal
történt, hanem szerződések kötésével is.”
b) Húzd alá a szövegben, hogyan szerezték meg őseink a haza földjét!

6. a ) Versenyezzetek csoportokban! Keressetek a térképen olyan helységeket, ame
lyekben megtalálható valamelyik törzs neve! Írjátok le a füzetetekbe!

b) Mondjátok el, mit bizonyítanak ezek az elnevezések!

7. a ) Töltsd meg a sorokat

és oszlopokat a rajzok nevével!
Á
T

A

R

A
b) Idézd fel az olvasottakat! Kinek jut eszébe minél több ismeret a rajzokról?
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Benedek Elek: Botond

Ok. 84. o.

Hallottad-e, hogy vándorláshoz, küzdelmekhez szokott őseink nehezen tudták elfogadni a helyhez kötött életmódot? A honfoglalást követő időkben sokszor betörtek
más országokba, hogy kincseket, szolgákat raboljanak. Rettegésben tartották a környező népeket, akik így imádkoztak: „A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!” Harcmodoruk félelmet keltett az ellenségben: megfutamodást színlelve hátrafelé
nyilazták le az őket üldözőket. Ezt az időszakot a kalandozások korának nevezzük.

1. H
 úzd alá a fenti szövegben, miért támadták meg őseink a környező népeket, és
hogyan harcoltak!

2. T egyél fel kérdéseket a monda három részéhez!

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. a ) Gyűjtsd össze a két vitéz tulajdonságait! Indokold a tulajdonságokat tetteikkel!
Melyik a rokonszenvesebb? Miért?

b) Melyik közmondás illik a magyar vitézre? Írd le a füzetbe!

4. B
 eszéld meg a társaddal!
• Mi a meseszerű és mi a valóságos a mondában?
Bizonyítsátok a szövegből vett idézetekkel!

5. K
 eresd a mondában a szavak, kifejezések rokon értelmű megfelelőit! Írd le őket a
füzetbe!

ne gyilkolják egymást,

leggyorsabb, megforgatta, bosszankodott, odavágta

6. K
 épzeld magadat Botond helyébe, és mondd el röviden az eseményeket!
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Benedek Elek: Szent István király

Ok. 86. o.

1. K
 észítsetek csoportokban egy fürtábrát! Mit tudtok István királyról?
2. V álaszolj a kérdésekre a megismert szöveg alapján!
Mettől meddig uralkodott Szent István?_________________________________________________
Mikor és hol koronázták meg? __________________________________________________________

3. F ogalmazd meg tömören Szent István érdemeit!
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________

4. K
 észíts díszes meghívót egy külön lapon István király koronázási ünnepségére!
(helyszín, időpont, esemény)

Hallottad-e, hogy Szörényi Levente zeneszerző és Bródy János szövegíró István,
a király címmel rockoperát (modern, zenei kísérettel előadott énekes mű) írt első
királyunkról? A művet 1983. augusztus 20-án Budapesten, a városligeti Királydombon mutatták be. Szövege Boldizsár Miklós Ezredforduló című művéből készült.
Nagy sikerrel mutatták be kőszínházakban és szabadtéri előadásokon egyaránt.
Például: 1984 és 2013 augusztusában a Szegedi Szabadtéri Játékokon, 1986-tól Budapesten a Nemzeti Színházban, 1990-ben a
Népstadionban, 2003. július 6-án az erdélyi
Csíksomlyón mutatták be óriási tömeg előtt.
Az István, a király megjelent CD-n, 1984-ben
pedig filmet is készítettek belőle.

5. H
 úzd alá a fenti szövegben!
• Milyen címmel írtak rockoperát első királyunkról?
• Kik a szerzői?
• Mikor mutatták be először?
• Mely városokban játszották a művet?

6. Hallgassatok meg részleteket a rockoperából!
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Lengyel Dénes: István király ítélete

Ok. 87. o.

1. R
 endezzetek ötletbörzét! Mi jut eszetekbe a törvény szóról?
2. E gészítsd ki a monda alapján a történetkeretet!
A monda szereplői ________________________ és a ________________________.
A történet (mikor?) ________________________________________________________ idején,
(hol?) __________________________ játszódik. A bonyodalmat az okozza, hogy a
magyar katonák ___________________________________________________________________ .
István király úgy oldotta meg a problémát, hogy a katonákat _______________________
____________________________________, a besenyőket _____________________________________.
Mindezt azért tette, hogy __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
A mondából István király következő tulajdonságait ismertük meg: ________________
___________________________________________________________________________________.

3. C
 soportonként beszéljétek meg, majd játsszátok el a jeleneteket, vagy hangosítsátok ki a szereplők gondolatait!

• a besenyők a támadás után tanakodnak, mitévők legyenek
• István király azon tűnődik, vajon mi történhetett a besenyőkkel
• a besenyők megvitatják István király ítéletét

4. B
 eszéljétek meg, mi alapján ítélkezett István a katonái felett! Mit gondoltok, miért van szükség ma is törvényekre? Mondjatok példákat!

5. O
 lvassátok fel párokban a következő bekezdéseket a beszélők érzelmeinek kifejezésével:

• a besenyők elpanaszolják sérelmeiket,
• István király kihirdeti ítéletét!

6. V álaszd ki és rajzold át a kis képrészletek kö-

zül azokat, amelyek hiányoznak a nagy képről!

A

B

C

D

E
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Horváth Judit: Margit a Nyulak szigetén

Ok. 92. o.

1. a ) Kit, mit láttok a képeken? Fejtsétek meg a betűrejtvényeket csoportokban!

IV. aléB

teSzn ragtiM

A lorostok ijamor

tagMir-getisz

____________________________________________________________________________________________
b) Jósoljatok! Milyen kapcsolat lehet a képen látottak között?

2. E gészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján!
IV. Béla megfogadta, ha a _______________________ kitakarodnak az országból,
születendő gyermekét ___________________________. Ezért a kis Margit hercegnőt
_______________________ korában _______________________ adta. A leány a kolostorban dolgozott, főzött, ___________________________________________________________ .
Mindenét szétosztotta _______________________ .

3. B
 eszéljétek meg!
• Szent Margit mely tulajdonságai követendők?
• Rád jellemző-e valamelyik? Ha igen, melyik? Miért?

4. K
 eresd meg a kiindulópontot!

Ol
vasd el, hogyan építette újjá
az országot IV. Béla a tatárjárás
után!

5. B
 úvárkodj! Ki volt Hunyadi János? Mi fűződik a nevéhez?
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Lengyel Dénes: Nándorfehérvár ostroma

Ok. 93. o.

1. a ) Számoljatok be a gyűjtőmunka eredményéről!
b) Versenyezzetek! Ki jegyzett meg többet a hallottakból?

2. P
 ótold a hiányzó vázlatpontokat és rajzokat!

________________________________

________________________________

Dugovics Titusz hőstette

A törökök menekülése

3. Í rd a számokat a megfelelő helyre!
1. elszántak; 2. maroknyi sereg; 3. kétségbeesettek; 4. Hunyadi János; 5. elbizakodottak; 6. Dugovics Titusz; 7. bátor;
8. Mohamed császár; 9. hatalmas túlerő;
10. hazaszeretőek; 11. világraszóló győzelem; 12. önfeláldozóak

MAGYAROK

TÖRÖKÖK

4. Í rd ki a füzetedbe a köznapi kifejezések írói megfelelőit!
A fürge csónakok tovaúsztak.		
Égtek az ellenség hajói.		
A várfalak ledőltek.

A magyarok utolsó erőfeszítéssel harcoltak.
Új erőre kaptak.

5. H
 írmondóként számolj be a vízi és a szárazföldi csatáról a királynak!
6. a) Bizonyítsátok be, hogy sorsfordító volt Dugovics Titusz hőstette!
b) Indokoljátok, miért volt fontos Európa számára Hunyadi győzelme!
c) Jegyezd meg, miért szól délben a harang!

56

hetszinvirag_mf_2016.indd 56

3/9/16 2:18 PM

Mátyás corvinái

Ok. 95. o.

1. A
 dj rövid címet a szöveg bekezdéseinek!
1. ______________________________________

3. ______________________________________

2. ______________________________________

4–6. ____________________________________

2. O
 lvasd fel a pároddal azt a szövegrészt, amelyik bemutatja
a corvinákat!

3. a ) Írd ki a szövegből a füzetedbe, kik dolgoztak egy könyv
születésénél!

b) Mi volt a könyvek témája?
c) Hány corvina van ma a világon?

Benedek Elek: A kolozsvári bíró

Ok. 96. o.

1. Ö
 tleteljetek! Vajon mi dolga lehetett Mátyás királynak a kolozsvári bíróval?
2. a) Töltsd ki a táblázat hiányzó sorait a monda eseményei alapján!
Helyszín és szereplők
A probléma

Mátyás hírül vette, hogy a kolozsvári bíró sanyargatja a népet.

1. esemény

2. esemény

Megfigyelte a fát hordó parasztokat.

3. esemény
Következmény
4. esemény

Veréssel munkára kényszerítették.
Jeleket hagyott a fahasábokon és odébbállt.

5. esemény
6. esemény

Bebizonyította az igazságot a bírónak.

Következmény
Tanulság
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b) Válaszd ki a monda tanulságát kifejező közmondást! Írd a táblázat utolsó sorába és indokold!
A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.
Szólj igazat, betörik a fejed!

3. a ) Válogasd szét Mátyás király és a bíró tulajdonságait! Olvasd össze a szavak
előtt álló betűket! Írd a vonalra a kapott tulajdonságokat!
N
É
I
G
P
A
Z
S

gőgös
alázatos
szigorú
találékony
fölényes
álruhás
ravasz
hosszú orrú

NY
Ú
Á
Z
G
O
Ó
S

		
___________________________

pöffeszkedő
képmutató
kíváncsi
igazságtalan
bátor
népét szerető
hazug
furfangos
___________________________

b) Bizonyítsd a szereplők tulajdonságait cselekedeteikkel!

4. V itassátok meg!
• Hogyan viselkedett a bíró a történet elején és a végén? Vajon miért?
• A történet mely pontján lehetett volna más irányba terelni az eseményeket?
• Mi a véleményetek Mátyás ítéletéről?
• Melyik korábban megismert királyunkat juttatja eszedbe ez az ítélet? Miért?

5. a ) Kösd össze a mondabeli kifejezéseket mindennapi párjukkal!
neszét vette
színről színre látni a valóságot
Mit lopod Isten áldott napját?
szavának nagyobb foganatja legyen

Miért nem dolgozol?
meghallotta
elhiggyék, amit mond
meggyőződni az igazságról

b) Írd a szólások mellé, mit jelentenek!
Lopja a napot. _________________________________________________________________________
Lógatja az orrát. _______________________________________________________________________
Ég a föld a talpa alatt. _________________________________________________________________

6. V álaszd ki az olvasmány számodra legizgalmasabb részét, és olvasd fel! Érzékeltesd hangszín-, hangerő- és tempóváltással a szereplők érzelmeit, indulatait!

7. G
 yűjtsd össze a mondából, mi nem történhetett meg a valóságban!
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Lipták Gábor: Kinizsi

Ok. 98. o.

Hallottad-e, hogy Mátyás király uralkodása alatt (1458–1490) Magyarország Európa egyik legfejlettebb országa lett? A művelt, erőskezű uralkodót külföldön is tisztelték. Híres fekete seregével megvédte az országot a törökök támadásaitól. Szigorú
törvényeivel rendet tartott az országban. Megbüntette a népet sanyargató főurakat,
és védelmezte a szegényeket. Halála után sokáig emlegették.

1. O
 lvasd el többször a fenti szöveget! Sorold fel a pároddal Mátyás érdemeit!
2. K
 észítsd el az olvasmány vázlatát a füzetedbe!
Segítenek az igék: kér, nyújtja, meghívja, elindul

3. a ) Írd a buborékokba Mátyás király és Kinizsi legjellemzőbb tulajdonságait!
b) Igazold a tulajdonságokat a mondából megismert tetteikkel!

c) Beszéljétek meg!
• Miért mondhatjuk Kinizsi Pálra, hogy merész volt?
• Mely tulajdonságai miatt választotta be a seregébe a király?

4. a ) Gyűjtsd össze a szövegből, hányféleképpen nevezi meg az író a szereplőket!
b) Miért szükséges a sokféle megnevezés?

5. E gészítsd ki a mondából vett kifejezéseket a Hogyan? kérdésre felelő szavakkal!
_________________________ nézegette

kérdezte _________________________

_________________________ nézte

felelt _________________________

_________________________ felemelte

_____________________ ereszkedett fél térdre

szólt _________________________

rebegte _________________________

6. M
 ondjátok el a társaddal egymásnak az olvasmány tartalmát Kinizsi Pál vagy
Mátyás király nevében! Használjátok segítségként a vázlatot és a kifejezéseket!

7. G
 yűjtsetek a könyvtárban Mátyás-mondákat, ajánljátok a többieknek is!
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Gyakorlás
1. P
 ótold a Hunyadiak családfáján a hiányzó neveket! Írd a vonalakra az egyes személyek közötti rokoni kapcsolatokat!

SZILÁGYI
ERZSÉBET

HUNYADI
LÁSZLÓ

2. A
 z alábbi kulcsszavak felhasználásával mondd el tömören a nándorfehérvári
csata rövid történetét!

1456 nyara
várostrom

Nándorfehérvár
Dugovics Titusz

törökök
déli harangszó

Hunyadi János
vízi csata

3. P
 ótold a táblázat hiányzó sorait Mátyás király megismert tulajdonságaival és
cselekedeteivel az olvasókönyv és a munkafüzet szövegei alapján!

bölcs
művelt
mert megbüntette a hatalmaskodó bírót
erőskezű
mert álruhában akarta megismerni a nép életét
segítőkész

4. P
 árban dolgozzatok! Egyikőtök Mátyás király

könyvtárosa, másikótok egy riporter legyen!
Beszélgessetek a corvinákról! (keletkezésük,
borítójuk, lapjaik, díszítésük, nyelvük, témáik)

5. M
 elyik korábbi mese jut eszetekbe A kolozsvári bíróról? Miért?

6. V ezesd Kinizsi Pált a labirintuson át Budára!
7. K
 észüljetek fel az összefoglaló órára valamelyik monda eljátszásával!
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Gárdonyi Géza: Egri csillagok (részlet)
Holdfogyatkozás – Készülődés

Ok. 102. o.

Hallottad-e, hogy 1526-ban a mohácsi csatavesztés után Szulejmán szultán vezetésével a törökök kifosztották Buda várát, s Mátyás egykori
tündérpalotájának drága műkincseit elrabolták,
köztük a híres corvina kódexeket is? 1541-ben
elfoglalták hazánk fővárosát. Magyarország ekkor három részre szakadt. A törökök birtokolták
a középső országrészt. Északon és nyugaton a Habsburg császár uralkodott, aki
abban az időben a magyarok királya is volt. Az ország keleti részében élő magyarok
az önálló Erdélyben magyar fejedelmet választottak maguknak.

1. H
 úzd alá a szövegben! Kik uralkodtak az ország három különböző részén?
2. G
 yűjtsd ki a részletből a füzetedbe, hogyan készülődtek a várostromra az egri
védők: az ácsok, a tűzmester, a lakatosok!

3. F ejezd be a mondatot többféleképpen a füzetedben!
								 mert
Fontos volt a törököket Eger alatt megállítani,
ezért
								 de

4. a ) Beszéljétek meg, mit jelentenek a következő kifejezések Dobó beszédében!
„A falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében.”
„Mindenki vessen számot magával!”
„Alávetem akaratomat a nálam feljebbvaló parancsolatának.”
b) Gyűjtsd ki a társaddal a szövegből az egri védőkre és a törökökre vonatkozó
hasonlatokat! Magyarázzátok meg a jelentésüket!
c) Mi bizonyította a védők bátorságát?

5. a ) Alkossatok csoportokat! Osszátok szét egymás között a következő témákat:
• a honfoglalás
• a tatárdúlás és IV. Béla

• István király
• a nándorfehérvári csata

• Mátyás uralkodása
• a török uralom

b) Készítsetek jegyzeteket! Számoljatok be ismereteitekről az összefoglaló órán!
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Krúdy Gyula: A kis török

Ok. 104. o.

1. G
 yakorold mondatonként egy-egy levegővel a mondatpiramis olvasását!
Visszafoglalták Buda várát.
A magyarok visszafoglalták Buda várát.
A magyarok 1686-ban visszafoglalták Buda várát.
A magyarok 1686-ban visszafoglalták Buda várát a törököktől.
A magyarok kemény harcok árán 1686-ban visszafoglalták Buda várát a törököktől.

2. a ) Keresd meg a szövegben, hol változik a helyszín, és miért!
b) Következtess! Körülbelül hány év történéseit mondja el az író?
A rövidített változatot olvasók oldják meg a következő feladatokat!

3. F ogalmazd meg egy-egy mondatban az elbeszélés eseményeit a rajzok alapján!

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

4. a ) Rendezd sorba a betűket! Írd a négyzetekbe, mely szereplőkre vonatkoznak az
így kapott tulajdonságok!

		

Ahmed: A

az édesapja: É

Tóthék: T

SÁLHÁ _________________

GOLDOB ___________________

VŰÍSZÓJ _______________

MORÚOSZ __________________

LÓTTODCSA ___________

LAGSAMROSZ ______________

b) Bizonyítsd be a tulajdonságokat a szereplők cselekedeteivel!
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Az eredeti szöveget olvasók ezeket a feladatokat oldják meg!

5. P
 ótold az egyes részek hiányzó vázlatpontjait! Ahol kérdést találsz, felelj rájuk!
Ahol hiányoznak a kérdések, ott te fogalmazd meg, és írd le a füzetedbe!

1. rész:

Tóthék Budán rátaláltak Ahmedre.

2. rész: ____________________________________________________________________________________
Mit tanult Ahmed Debrecenben?
Miért szerették meg Tóthék? Miből gondolod?
3. rész: ____________________________________________________________________________________
Ki állított be évek múlva s miért?
Miért mehetett el Ahmed az apjával?
Hogyan fogadták a fiú hirtelen távozását nevelőszülei?
4. rész:

Ahmed visszatért Debrecenbe.

6. a ) Írd a szereplők alatti vonalra, milyen érzések, lelkiállapotok jellemezték őket
a történet folyamán! Ugyanaz a szám több helyre is kerülhet.

1. kétségbeesés 2. rémület
6. honvágy
7. elkeseredettség

_______________________

3. öröm
4. nyugalom
8. szomorúság 9. sajnálat

_______________________

5. szeretet

_______________________

b) Indokold a megoldásodat!

7. B
 eszéljétek meg!
• Miért volt nemes cselekedet, hogy Tóthék magukhoz vették Ahmedet?
• Vajon keresték-e a szülei a kis törököt?
• Miért mehetett el búcsú nélkül Ahmed a nevelőszüleitől?
• Mi a véleményetek erről?
• Melyik szereplőt találtad a legrokonszenvesebbnek? Miért?

8. Olvasd fel, hányféleképpen nevezi meg az író Ahmedet!
9. É rdeklődjetek a lakóhelyeteken török kori emlékhely, építmény, múzeumi tárgy

után! Ha tehetitek, keressétek fel ezeket! Készítsetek róluk feljegyzést, rajzot, fotót!
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Összefoglalás
1. H
 úzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak a mondára!
Szerepelhet benne valós történelmi

Közösségi alkotás.

személy vagy földrajzi hely.

A valóság keveredik benne a mesével.

A népmondákat íróink gyűjtötték össze.

Egy megtörtént eseményről is szólhat.

Szereplői csak mesehősök.

Csak valós szereplői vannak.

2. G
 yűjtsd össze a megismert mondákat a következő szempontok szerint! Használd
a tankönyv tartalomjegyzékét!

• történelmi személyről szól
• megtörtént eseményt mond el

• földrajzi helyhez kapcsolódik

3. A
 csoportok számoljanak be a választott történelmi eseményekről az előzetes
felkészülés alapján! Értékeljétek egymás beszámolóit a szempontok alapján!

• Tartalmazták-e a legfontosabb gondolatokat?
• Sikerült-e tömören fogalmazni?
• Értelmesen, választékosan fejezték-e ki magukat a csoport nevében szólók?

4. G
 yűjtsétek össze, milyen ellenségekkel kellett megküzdenie a magyaroknak!
5. F ejtsétek meg a keresztrejtvényt!
1. Kürtjét ma is őrzik.

1.
2.

2. A hunok nagy királya.
3. A ..................... bíró.

3.
4.

4. Ezt az állatot üldözte Hunor és Magyar.

5.

5. Ünnepeken ez lobog a házakon.
6. Mátyás hű vitéze.

6.
7.

7. A kis török neve.
8.

9.

8. Ő vezette a honfoglalókat.
9. Egyik nemzeti jelképünk.

10.

10. Igazságos királyunk.

11.

11. Dobó kapitány vára.

12.

12. Első királyunk volt.

Megfejtés: ________________________________________
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6. B
 eszéljétek meg!
• Kik dolgoztak és harcoltak a magyarság nyugalmáért, boldogulásáért?
• Miért tették ezt?
• Mit jelent számotokra a hazaszeretet?

7. K
 eresd meg a két kép közötti hét apró eltérést! Színezd ki őket!

8. Ha megfelelő sorrendbe állítod a betűket, a három legfontosabb magyar ereklye
nevét kapod.

_________________________

_________________________

_________________________

9. H
 úzd alá a mondatokban a tanulói elszólásokat! Javítsd őket!
• A kutatók az őshazában megtalálták az ősmagyarok hátrahagyott részeit.
•A
 zt nem lehet biztosan tudni, Álmos valóban élt-e vagy csak mondai alak, de
hogy Árpád az ő fia volt, az már bizonyos.
•E
 gy középkori törvény kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem lehet
kétszer megölni.
• Az éhen halt sereg kitakarodott az országból.
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VARÁZSLATOS TERMÉSZET
Keith Lye (kísz lái): A kék bolygó

Ok. 110. o.

1. H
 úzd alá, mit nyújt ez a szöveg az olvasó számára!
szórakozást

gyakorlati tanácsot

ismereteket

2. M
 elyik bekezdés miről szólt? Írd a címek elé a megfelelő bekezdés számát!
bekezdés: A Föld alakja, felszíne

bekezdés: A bolygók anyaga

bekezdés: Beavatkozás a természetbe

bekezdés: A földfelszín kialakulása

3. P
 árokban dolgozzatok tovább a szöveggel!

NAP

1. bekezdés: a) Sorold fel a bolygók nevét az olvasókönyv szövege alapján!

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b) Húzd alá kékkel a kőzetalapú, zölddel a gázalapú bolygók nevét! Keretezd be azt,
amelyen biztosan van élet!
2. bekezdés: Olvassátok fel párokban a válaszokat!
• Milyen a Föld alakja? 			

• Miért nevezzük kék bolygónak?

3. bekezdés: Tegyetek fel kérdéseket egymásnak a 3. bekezdésből! Feleljetek is rájuk!
Két kérdést írjatok le!______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. bekezdés: Beszéljétek meg!
• Mitől változik a Föld felszíne? Mit okoz ez a változás?
• Hogyan vigyázhatna jobban az ember a környezetére?

4. a ) Foglaljátok össze röviden a bekezdések lényegét!
b) Gyűjtsetek példákat, ti mit tehettek a Föld védelméért!
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Keith Lye: Ősállatok

Ok. 112. o.

1. F ejtsétek meg az ősállatok nevét csoportokban! Gyűjtsetek róluk adatokat!
RANSZAUTINORUSZ XER

TOPSZCETRIRA

AGUDONNOI

2. P
 ótold a bekezdések hiányzó címét!
1. bekezdés: Megjelennek az állatok a tengerekben.
2. bekezdés: A hüllők elfoglalják a szárazföldet.
3. bekezdés: _________________________________________
4. bekezdés:

_________________________________________

3. T öltsd ki a táblázatot az olvasmánynak megfelelően!
Élőlények neve
baktériumok és algák
ősrákok

Megjelenésük ideje
több százmillió évvel
ezelőtt
jóval később

Jellemzőik
parányiak

kemény héjjal rendelkező
állatok
500 millió évvel ezelőtt
kétéltűek
hüllők
a dinoszauruszokkal egy
időben
ősemlősök

4. B
 izonyítsd be a szövegből vett idézettel, hogy az életkörülmények megváltozásával átalakul egyes állatok testfelépítése és életmódja is!

5. a ) Olvasd el az alábbi tudósítást!
„A készülő balatoni elkerülő út munkálatai közben mamutfogat találtak. Egy
múzeumi geológus szerint a több ezer éves mamutbébi a jégkorszakban pusztult
el. […] A mamutcsemete teljes csontváza életnagyságban a Bakonyi Múzeumban, Zircen látható.” Magyar Rádió, 2006
b) Beszéljétek meg! Melyik korból származik a mamutfog? Mit bizonyít ez?
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Berkes Péter: A nagy varázsló

Ok. 113. o.

1. Í rd be: a) a nagy varázsló nevét: _________________________________________________
b) amiből varázsol: _______________________________________________________
c) teremtményei:

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Jane Elliott – Colin King (dzséjn eliot, kolin king):
A levegő

Ok. 116. o.

1. Í rj rövid szómagyarázatot a légkör szóhoz a füzetedbe a szöveg alapján!
2. A
 mondatok kiegészítéséhez gyűjtsd ki a szövegből a levegő jellemzőit!
Különféle _____________________________.

Ha fölmelegszik, _____________________.

Mindenhol ____________________________.

Ha lehűl, ____________________________.

Nincs _________________________________.

Nyomással __________________________.

3. F olytasd a megkezdett mondatokat az olvasmány szerint!
A gyapjúruhákat melegnek érezzük, mert __________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .
A madarak télen azért borzolják fel a tollukat, hogy ________________________________
_____________________________________________________________________________________ .

4. M
 ondd el, mire használja az ember a szél erejét!
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Dala László: Amiről a tűz mesél

Ok. 118. o.

1. J átsszátok a Tűz, víz, repülő játékot! (tűz = fej fölé nyújtott két kar összezárva;
víz = úszó mozdulat; repülő = kar oldalsó középtartásban lebeg) Aki téveszt, kiesik.

2. B
 ekezdésenként dolgozd fel a szöveget! Önállóan adj címet az egyes részeknek!
1. bekezdés: ______________________________________________________________________________
Egészítsd ki a szöveget az olvasottak alapján!
Valamikor régen az ősemberek ___________________ a tűztől. Ha ___________________
tört ki vagy ___________________ csapott le, állataikkal együtt futva ___________________.
Azt tapasztalták, hogy a tűz ___________________________________________________________.
2. bekezdés: ______________________________________________________________________________
Írj három kérdést a füzetedbe a bekezdés tartalmával kapcsolatban!

3. bekezdés: ______________________________________________________________________________
Keress összefüggéseket, és kösd össze a szétdarabolt mondatok részeit!
Az ősemberek fújták a parazsat,		

de táplálták és őrizték azt.

Azt is megfigyelték, 				

hogy jobban égjen a tűz.

Bár tüzet gyújtani még nem tudtak,		

hogy csak bizonyos anyagok égnek.

4. bekezdés: ______________________________________________________________________________
Írd le röviden, hogyan gyújtottak először tüzet őseink!________________________________
___________________________________________________________________________________________.
Sorold fel, napjainkban mire használjuk a tüzet!______________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. B
 izonyítsd be, hogy a tűz barátunk, de olykor ellenségünk is!
4. G
 yakorold a szöveg pontos, értelmező felolvasását!
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Tamkó Sirató Károly: Kattentotta

Ok. 119. o.

Hallottad-e, hogy a kőkorszak az őskor egy szakasza, amikor kizárólagosan kőeszközöket használtak? Szakaszai: pattintott, átmeneti és csiszolt kőkor.

1. M
 it jelentenek a következő szavak? Húzd át a rossz jelentést, a helyeset pedig
kösd a képekhez!

hottentotta

sárgásbarna bőrű, alacsony
termetű, dél-afrikai őslakosok

hóbortos, bolondozós
amerikai indián

szakóca

különleges, Afrikában termő
eperfajta

marokkő, kőkori balta

bungaló

földbe vájt kunyhó

kis, előteres házikó

2. a ) Írd ki a versből, a kőkorszak melyik szakaszát idézi fel Öregapó!
__________________________________________________________________________________________
Minek nevezi a költő a jelenkort?_____________________________________________________
b) Feleljetek a pároddal felváltva a kérdésekre!
• Hol játszódik a vers? Kikről szól? Miről beszélgetnek?
• Mire kéri a kisfiú az Öregapót? Mit válaszol a legbölcsebb hottentotta?

3. a ) Milyen érzéseket keltett benned ez a vers? Miért?
b) Húzzátok alá, mitől játékos a vers!
a költő szóhasználatától

az azonos szótagszámú soroktól

a különböző mondatfajtáktól

a verssorok váltakozó hosszától

a szabályos rímeléstől

a párbeszédektől

4. G
 yakoroljátok az olvasást hármas csoportokban, szerepek szerint! Felolvasásotok tükrözze a vers hangulatát!
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Tasnádi Kubacska András: A süncsalád

Ok. 120. o.

1. K
 észítsetek fürtábrát a sünről egy csomagolópapírra! Csoportokban dolgozzatok!
2. R
 endszerezd a szövegből szerzett ismereteidet a sünről!
A) Külseje
Mekkorára nő meg a sün? _______________________________________________________________
Milyenek a sün tüskéi születésekor? ____________________________________________________
Milyen tüskéi vannak kifejlett korában? _______________________________________________
Írd a kép mellé a szövegből hozzáillő mondatot!
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
B) Hangja
Milyen hangokat hallat? _________________________________________________________________
C) Táplálkozása
Mivel táplálkozik?________________________________________________________________________
Miért eszik sokat a sün? _________________________________________________________________
D) Életmódja
Hogyan tölti a telet?______________________________________________________________________
Miből készíti a vackát? __________________________________________________________________
E) Lakhelye
Hol él a sün?______________________________________________________________________________

3. H
 úzd alá az igaz állításokat! Javítsd ki a hamisakat!
Ha nincs senki a sün közelében, szuszog, prüszköl, fúj.
Ha veszély fenyegeti, erős hátizmai segítségével összegömbölyödik.
Hegyes, erős fogai igazi növényevőre utalnak.
Ha utódai felnőnek, külön élnek a szülőktől.

4. B
 eszélgessetek a sün hasznáról!
• Mitől és miért pusztulnak a sünök? Hogyan vigyázzunk rájuk?

5. G
 yakoroljátok párban a szöveghű olvasást! Mondatonként cseréljetek!
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Nagy László: Dióverés

Ok. 121. o.

1. K
 épzeld magadat a kertbe, a diófa alá! Milyen képek jelennek meg a szemed
előtt? Rajzold le a füzetedbe!

2. F elelj a kérdésekre!
• Mi jelzi az ősz beköszöntét a vers szerint?
• Mi történik, amikor megjelenik az ember a kertben?
• Miért szerez örömet télen a dió?
• Hogyan játszanak a tél végén a gyerekek a dióhéjjal?
• Mit üzen neked az utolsó versszak?

3. G
 yűjtsd össze a költeményben felidézett színeket, hangokat!
Színek: ___________________________________________________________________________________
Hangok: __________________________________________________________________________________
Melyik szín kapcsolja össze a rigót és a hulló leveleket? ______________________________

4. K
 eress a példákhoz hasonló szószerkezeteket a versben! Írd le őket a füzetbe!
füttyös sárgarigó, árva diófa, …

5. F igyeld meg a példát: levelek lengnek! Folytasd a gyűjtést a versből a megadott
kezdőbetűkkel! b… b…, f… f..., k… k…

6. a ) Ritmizáld a verset! Mit utánoz ez a ritmus? 7. S zínezd ki a fán maradt és a
Elsuhogott az
–– ∪ ∪  ––
∪

a füttyös
∪  ––
∪

levelek közé pottyant diókat!

s á r g a r i g ó i s d é l r e.
–– ∪ ∪  –– ∪  –– ∪ 
Sárgul az árva diófa
––
∪ ∪  –– ∪ ∪–– ∪ 
zöld
––

t e r e b é l y e.
∪ ∪ ––
∪

b) Írd a sorok elé a szótagszámot! Milyen szabályszerűséget vettél észre?
c) Keresd a versben a rímelő szavakat! Hány
sort kötnek össze?

8. Tanuld meg a verset! Ne válaszd el szünettel a 2-2 tartalmilag összefüggő sort!
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Kányádi Sándor: Ősz



Ok. 122. o.

1. B
 eszéljétek meg, milyen kép jelent meg előttetek a vers hallgatása közben!
• Milyen színekkel festenétek meg ezt a képet?
• Milyen hangulatot áraszt a költemény?

2. a ) Egészítsd ki a mondatot!
A költő úgy ír a Küküllő folyóról, mintha ______________________________________.
b) Sorolj fel a versből erre utaló mellékneveket és igéket!
c) Milyen lehet a Küküllő tavasszal? Gyűjts az előbbiekkel ellentétes jelentésű
szavakat!

3. a ) Figyeld meg a vers zeneiségét! Tapsolj ritmuskíséretet hozzá!
b) Keress a versből rímelő szópárokat! Írd le a füzetedbe! Mit figyeltél meg?

Dénes János: Itthon telelő énekesmadarak Ok. 123. o.
1. T öltsd ki a táblázatot a szövegek alapján!

Miről kapta a nevét?
Hová építi a fészkét?
Miből épül a fészke?
Hány tojást rak?
Meddig kotlik?
Mivel táplálkozik?

2. D
 öntsd el az állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! Jelöld!
A tojásból kikelt madárfiókák pontosan olyanok, mint a szüleik. ____
A feketerigó, a széncinege és a vörösbegy szorgos pusztítója a kártevőknek. ____
Mindhárom a madáretetők téli vendége. ____
A fiókák miután kikelnek, azonnal elhagyják a fészket. ____

3. S zámoljatok be párokban a megismert madarakról a táblázat segítségével!
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Charlie Bood (csárli búd): A füstifecske

Ok. 125. o.

1. A
 környezetismeret-órán tanultak alapján írd be a fürtábrába a madarak legfontosabb jellemzőit!

2. A
 következő szempontok szerint gyűjts információkat a szövegből!
A) A füstifecske kinézete
Milyen a tollazata?_______________________________________________________________________
Méretei? __________________________________________________________________________________
B) Tartózkodási helye
Hol telel? ___________________________ Hol él tavasztól őszig? ________________________
C) Fészke
Hová rakja? _______________________________________________________________________________
Miből építi? _______________________________________________________________________________
D) Szaporodása
Hány tojást rak? ____________________ Melyik madár költi ki? _____________________
Hány fészekaljat nevelnek évente a fecskepárok? ___________________
E) A fiókák gondozása
Mivel etetik a madárszülők a fiókákat? _________________________________________________
Hogyan változik a fiókák testének tömege?
kikeléskor: ______ g

13 naposan: ______ g

kiröpüléskor: ______ g

3. M
 ondd el a jegyzeteid segítségével, mit tudtál meg a füstifecskéről!
4. F ejtsd meg a betűk sorba rendezésével az év madarainak nevét!
2010. CSEEFK ______________________________

2013. A AGGYGYLRU ___________________

2011. CEEÉIGNNSZ ________________________

2014. KOTÚZ ____________________________

2012. EEÉGLYÖRSZV ______________________

2015. AABBBKNOSÚ____________________
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Fekete István: Fecskemadár

Ok. 126. o.

1. R
 ajzold le a találós kérdés megfejtését!
Sárból rakott vár a házon,
reggel, délben, este látom.
Gazdájának háta bársony,
farka villa, hasa vászon.

2. E gészítsd ki a hiányos mondatokat az olvasmány alapján!
A történet ____________________________ és a _____________________________ játszódik.
Szereplői ________________________________ és _____________________________________.
A bonyodalmat az okozza, amikor _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
Ezt követően elhatározzák, hogy ______________________________________________________.
A legszebb papírcsónakjukra fektetik a fecskét, és ___________________________________.
Az író még felnőttként is _______________________________________________________________.
Azt a tanulságot vontam le a történetből, hogy ________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

3. K
 eretezd be, mi vezethette a fiúkat tettük elkövetéséhez!
unalom

gonoszság

meggondolatlanság

érzéketlenség

vagányság

4. O
 lvassátok fel párban azokat a mondatokat, amelyekből kiderül, hogy:
• a fiúk azonnal megbánták tettüket!
• feltámadt a lelkiismeretük!

• a fecskét nem akarták eltemetni!
• örök nyomot hagyott ez az emlék!

5. P
 ótold a hiányzó írói és köznapi kifejezéseket!
„Két vállamra pedig ólomcsizmával
odaült a bánat.”					_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

furdalt bennünket a lelkiismeret

„…a nádbugák némán bókoltak a
felhők közé bukó napisten előtt.”		

_____________________________________

6. K
 eresd meg a történetnek azt a pontját, ahol jó irányba lehetett volna fordítani az
eseményeket! Így folytasd a történetet!
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Gyakorlás
1. Ismerkedj meg az olvasókönyvből Lászlóffy Aladár Fecske-felhő című versével!
• Hogyan képzeled el a fecske-felhőt és a gólyafelleget? Rajzold le, fesd meg!
• Milyen érzéseket kelt benned a vers?
• Kiknek öröm a költöző madarak visszatérése? Olvass fel ezt bizonyító sorokat!
• Ritmizáld a verset! Keresd meg a rímelő szópárokat! Írd ki a füzetedbe!

2. a) Időrendbe állítva másold le a Fecskemadár című elbeszélés igéit!
kiválasztották
hevertek
megdermedtek

megláttak
szipogtak
útra eresztették

megdobta
kísérték
elcsapta

elbúcsúztak
felvett
elfektették

b) Képzeld el, hogy távolabbról látod a történteket! Így mondd el az eseményeket!

3. Fejtsd meg a mondatot a füstifecske hasznáról!

2. 1. 3. 3. 4.

4.

3. 2. 3. 3. 2. 5. 2. 3. 2. 3.

4. Hasonlítsd össze a szövegeket a szempontok szerint! Pótold a hiányzó sorokat!
Fecskemadár

A füstifecske

Fecske-felhő

Ki a szerzője?
Miről szól?
Mi a célja?

Elgondolkodtat.

Milyen a
kifejezésmódja?
Hogyan tagolódik a szöveg?
Mi a műfaja?

Valósághű,
tényszerű.
Sok bekezdésre.

Színes, szemléletes.
Versszakokra.

Ismeretközlő szöveg.

5. a) Gyakoroljátok párokban az olvasást az alábbi szövegrészeken!
• a Fecskemadár című olvasmány párbeszédes része
• A füstifecske című szöveg 5., 6. bekezdése
b) Beszéljétek meg, miben különbözött a két felolvasás!
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Rápóti Jenő – Romváry Vilmos:
Fűben-fában orvosság

Ok. 129. o.

1. a ) Ismerkedj meg a gyógynövénygyűjtés szabályaival! Indokold meg, miért fontos
és hasznos a gyógynövénygyűjtés, miért kell a szabályait betartani!

b) Írd le a füzetedbe azt a szabályt, amely a természetvédelemre figyelmeztet!

2. T öltsd ki a táblázatot a pároddal az olvasottak alapján!

Hol található?

Mindenhol.

Melyik részét
gyűjtjük?

Parkokban,
utcák, utak
mentén.
Virágzatát.

Mikor szedjük?

Bogyóját.

Nyár végétől.

Miként
fogyasztjuk?
Mire jó?

Teaként.

Meghűlésre,
vértisztító,
hashajtó.

Epe- és vesebántalmakra,
erősíti a hajszál
ereket.

3. a ) Készíts édesanyád segítségével bodzaitalt!
Egy nagy fazékba engedj 5 liter hideg vizet! Tegyél hozzá ízlés szerint cukrot, egy
kis doboz citrompótlót vagy 2-3 dl citromlevet és két, karikára vágott, megmosott
friss citromot! Alaposan keverd össze a hozzávalókat! Ezután tegyél bele 8 szép
nagy, leöblített bodzavirágot, amit a kertben vagy az erdőben szedtél! Letakarva
hagyd állni az italt, majd szűrd üvegekbe! Hűtőben tárold!
b) Húzd alá a receptben a bodzaital hozzávalóit!
c) Beszéld meg a társaddal!
• Miért tanácsos az úttól távol gyűjteni a bodzát?
• Miért kell az összekevert italt állni hagyni?
• Miért kell az italt hűtőben tartani?
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Kiss Bitay Éva: Miért színesek a virágok? Ok. 130. o.
1. a ) Nevezd meg a képeken látható virágokat!

__________________

__________________

__________________

__________________

b) Mondj egy olyan állítást, amely mindegyik virágra igaz!

2. A
 dj címet a bekezdéseknek! Oldd meg a feladatokat!
1. bekezdés: ______________________________________________________________________________
a) Miért fontos a szín a virágoknak?____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
b) Írd a rovarok mellé az általuk kedvelt virág színét!
méhek: ________________________________

alkonyi lepkék: __________________________

nappali lepkék: _______________________

legyek: ____________________________________

2. bekezdés:______________________________________________________________________________
Egészítsd ki a mondatot a szöveg segítségével!
A piros, kék, ibolya és sárga színeket különböző ________________________, a fehéret
pedig ___________________________________________________________________________ okozzák.
3. bekezdés: Érdekes kísérletek
Végezd el az olvasott kísérletet! Mondd el, mit tapasztaltál!

3. A
 dj rövid választ a címben feltett kérdésre az olvasottak alapján!
4. a ) Ismerkedj meg Szabó T. Anna Pitypang című versével!
b) Hogyan hatott rád a vers? Mit éreztél a hallgatása közben?
c) Melyik napszak jelent meg előtted? Olvass fel ezt bizonyító sorokat!
d) Melyik Weöres Sándor verset juttatja eszedbe ez a költemény?
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Csicsay Alajos: Mézelő méh

Ok. 131. o.

1. a ) Egészítsétek ki a szöveget előzetes ismereteitek alapján csoportokban!
A méh a ________________________ nagy csoportjába tartozik.
Teste három részből áll:______________________________________________________________.
________________ pár szárnya van. ________________________ szaporodik.
b) Kikből áll a méhcsalád? Írd az állítások betűjelét a megfelelő keretbe!
A) A méhkirálynő szárnya kisebb,
mint a potroha.
B) A dolgozó szárnya és potroha
ugyanakkora.
C) A herének nagyobb a szárnya a
potrohánál.

2. D
 olgozd fel bekezdésenként a szöveget a pároddal! Adjatok rövid címet a részeknek!
1. bekezdés: ______________________________________________________________________________
Miért kezdte tenyészteni az ember már az ősidőkben a méheket?
____________________________________________________________________________________________
2. bekezdés:______________________________________________________________________________
Nevezd meg, az idők folyamán hogyan változott a méhek élőhelye!
1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________
3. bekezdés: ______________________________________________________________________________
Rendezd a bekezdésből szerzett ismereteket fürtábrába!

több tízezer

HERÉK

petét rak
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4. bekezdés:______________________________________________________________________________
Számozással állítsd sorba a mondatokat a szövegnek megfelelően!
Kifejlődik egy új méhkirálynő is.
A méhész egy kasba söpri őket, majd a kaptárba kerülnek.
A méhanya lerakja a petéket.
Kirajzanak a levegőbe.
A petékből kikelt lárvákat a dolgozók táplálják.
Az anya leszáll egy faágra, a dolgozók mellételepszenek.
5. bekezdés:______________________________________________________________________________
Nézz utána a könyvtárban vagy a világhálón, mire szolgál a táncnyelv!

3. J elöld pipával azokat a mondatokat, amelyekről olvastál a szövegben!
A méhek sok hasznos anyaggal segítik az embert.
Szép, szabályos hatszögletű sejtekbe gyűjtik a mézet.
A méhraj vezetője az anya, tagjai a herék és a dolgozók.
A méh 65 kilométeres sebességgel repül óránként.
A dolgozók a legszorgalmasabbak: virágport gyűjtenek és táplálják az utódokat.
Egy gyűszűnyi mézért 50-szer kell kirepülniük és 1000 virágot meglátogatniuk.

4. K
 arikázd be a sorban a két egyforma méhecskét!

5. a ) Olvasd el a Legenda a méhecskéről című népmondát!
Isten már megteremtett mindenfélét. Kirendelte az ennivalót is minden állatnak.
A méhecskének adta a legjobb eledelt, a mézet. Az ember rájött erre, de rájött a
medve is, s ott rabolták el tőle, ahol tudták.
A méhecske elment panaszkodni Istenhez. Ő hiába dolgozik, küzd, ha így megrabolják. Azt kérte, hogy legyen a csípése halálos. Pusztuljon el, akit megszúr, aki
meg akarja fosztani őt a fáradságosan megszerzett eledelétől.
– Hallod-e, méhecske! Azt kapod, amit másnak kívánsz. Ha megszúrsz valakit,
halj meg magad is! – mondta az Úristen.
Azóta, ha megcsíp valakit a méhecske, beleszakad a fullánkja, s ő meghal utána.
b) Hasonlítsd össze a két szöveget! (témája, terjedelme, műfaja, a szöveg célja)
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Kiss Bitay Éva: Élet a birtokon

Ok. 132. o.

1. a ) Versenyezzetek csoportokban, ki tud többféle állati lakhelyet felsorolni!
b) Kiegészítheted ismereteidet az alábbi könyvből is.
Schmidt Egon – Bécsy László: Hol laknak az állatok?
Csodaország Kiadó, 2003
Minden állat lakik valahol. Az egyik faodúban hajtja álomra
a fejét esténként, a másik művészi fészket épít, a róka hosszú
alagutat, kotorékot ás magának, a csiga a házába húzódik, a
lepkék a fatörzsön vagy a fű között pihennek. Könyvünkben
különböző állatok tanyahelyét, fészkét, vackát, odúját mutatjuk be szép fényképek kíséretében.

2. Í rd a keretekbe a birtok egyes részeinek nevét!

3. H
 úzd alá azokat a mondatokat, amelyekről nem olvastál a szövegben!
Az élettér az állat otthona.
Csökken a vadon élő állatok élettere.
Minden állat magának alakítja ki az otthon egyes pontjait.
A „szagkerítés” védi az állat otthonát.
Előfordul, hogy a vaddisznók megjelennek az elhanyagolt városszéli területeken is.
A birtok felosztása arra utal, hogy rendszer van az emlősök életében.
Úgy 70 év múlva az állatok 1/3-a elveszítheti természetes életterét.

4. S zámold meg, hány vaddisznót etet az erdész!
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Schmidt Egon: A nagy kócsag

Ok. 133. o.

1. M
 i jut eszetekbe a képekről? Beszélgessetek róluk!

2. D
 olgozzatok párokban! Adjatok címet az egyes bekezdéseknek! Írjátok le röviden
a nagy kócsagról szerzett ismereteket az ábrába!
Előfordulási helyei

_______________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

_______________________

_______________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
Egyéb ismeretek

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Összefoglalás
1.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1.

1. Az ősember nagyon félt tőle.
2. Mindenhol jelen van, de nem látjuk.

2.
3.
4.

3. Különféle fák, bokrok alkotják.
4. Az egyik legismertebb gyógynövény.

5.
6.

5. A fagy talajon lévő teremtménye.
6. Itthon telelő énekesmadár.

7.

7. Hidegben jéggé fagy.
8.

9.

8. Hazavezető útja több ezer kilométer.
9. …………… István, természetszerető író.

Megfejtés: _______________________________

2. Í rj egy-egy címet az olvasottakból a következő témákhoz!
Évszakok
Madárvédelem
Állatokról szóló ismeretek
Növények bemutatása
Ismeretek az élettelen természetről

3. P
 árokban dolgozzatok!
a) Válasszatok egyet-egyet a megismert állatok közül! Számoljatok be róluk röviden, a tanult szempontok segítségével!
b) Színezd ki a falánkabb sünit, amelyik már belekóstolt a csemegékbe! Mit evett meg?
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4. a ) Gyűjtsétek össze szóforgóban csoportonként a gyógynövénygyűjtés szabályait!
b) Mutassátok be értelmező felolvasással a legfontosabb gyógynövényeket!
c) Beszélgessetek arról, hogy a családban milyen gyógynövényeket fogyasztotok! Milyen formában?

5. O
 lvasd el néhányszor és jegyezd meg a könyv 136. oldalán a természetben való
helyes viselkedés szabályait! Soroljátok fel ezeket egymásnak!

6. a ) Ismerkedj meg Áprily Lajos A somfa-csonk című versével!
b) Milyen a hangulata? Miért?
c) Olvasd fel a megfelelő verssorokat!
• Mely versszak bizonyítja, hogy a költő személyes élményéről írt?
• Kiknek, miknek okoz bánatot a somfa pusztulása?
• Melyik versszak utal az ember természetpusztító tevékenységére?
d) Rajzold le, milyennek képzeled a virágban pompázó és a kivágott bokrot!

7. K
 eressetek összefüggéseket! Beszéld meg a pároddal és színezd egyforma szí
nűre a szétdarabolt mondatok összetartozó részeit!

Egy állat- vagy egy növényfaj számára
az a legnagyobb veszély,

az ott fészkelő madarak nem tudnak
megtelepedni többé.

Ha kiszárítják a mocsarakat,

mert élőhelyüket, az öreg tölgyeseket
kivágták.

Az erdőben végzett fakivágással

ha a természetes élettere megváltozik.

Mivel az ürge sok helyről eltűnt,

a tojásokkal és fiókákkal teli fészkeket
is elpusztítják.

A szarvasbogarak száma erősen megfogyatkozott,

így a parlagi sas és a kerecsensólyom
nehezen talál táplálékot.

8. Készítsetek plakátot ebben a témában! Használjátok fel az olvasottakat!
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NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

Mihály napja – szeptember 29.

Ok. 138. o.

1. a ) Rajzold le a találós kérdés megfejtését!
Nyári széltől ringatva,
ezer szemű kisbaba,
bölcsőjében alszik,
hosszú bajszát csüngetve
zöldbe burkolózik.
b) Beszélgessetek!
• Milyen őszi munkákat végeznek a kertekben, a földeken?
• Ha részt vettél már ilyenben, oszd meg a tapasztalataidat a többiekkel!

2. M
 elyik bekezdésben miről olvastál? Írd a megfelelő számot a keretbe!
Híres vásárnap

A névünnephez kapcsolódó mulatságok

Népi időjóslások

Változások a természetben – őszi munkák

3. S orold fel a füzetedben, minek a kezdete volt régen Mihály napja! Miért?
4. a ) Olvassátok fel párokban, milyen változások történnek a természetben e naptól!
b) Írd a képek alá a Mihály-nap utáni tevékenységek nevét!

______________________

______________________

______________________

5. F ejezd be a mondatot a szöveg alapján!
A Mihály-napi vásár azért volt fontos, mert…

6. M
 ilyen időjárási megfigyelések kapcsolódnak Mihály-naphoz? Kösd össze a megkezdett mondatot a befejezésével!

Ha Mihály napján még itt vannak a fecskék,

májusi hideget ígér.

A Mihály előtti dér

szép őszt, de kemény telet jósol.

A Mihály-napi mennydörgés

hosszú lesz az ősz.
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Karácsony – december 25–26.

Ok. 140. o.

1. É nekeljetek egy dalcsokrot az ismert karácsonyi énekekből!
Válasszatok: Kirje, kirje, kisdedecske
Kiskarácsony, nagykarácsony
Pásztorok, pásztorok

Dicsőség
Mennyből az angyal
A kis Jézus aranyalma

2. a ) Beszéljétek meg csoportokban, hogyan készülődik a családotok e szép ünnepre! (nagytakarítás, lakásdíszítés, sütés-főzés, meglepetéskészítés, fenyővásárlás…)

b) Édesanyád vagy a nagymamád segítségével készítsetek mézeskalácsot az olvasókönyvben található recept alapján!

3. O
 lvasd el az olvasókönyvből a Karácsony című szöveget!
a) Írd le, mit ünneplünk karácsonykor!
__________________________________________________________________________________________
b) Olvasd fel a szövegből az alábbi rajzokhoz tartozó mondatokat!

c) Beszéljétek meg csoportokban, miben különbözik az angolok és az erdélyiek
ünneplése a miénktől! A ti családotokban hogy zajlik a szenteste? Mi teszi bensőségessé az ünnepet?

4. a ) Hallgassátok meg József Attila Betlehemi királyok című versét!
• Mondjátok el, milyen érzéseket keltett bennetek!
b) Válaszoljatok párban a kérdésekre verssorok felolvasásával!
• Kik látogatták meg a kis Jézust? Mi vezette őket? Miért jöttek a látogatók?
• Miket ajándékoztak a Jézuskának? Miből gondolod, hogy Mária meghatódott?
c) Énekeljétek el a verset! Adjatok hozzá lágy kíséretet!
Kormorán együttes: Betlehemi királyok – karácsonyi dalok és versek.
Hungaroton Records Kft., 2000

5. K
 észíts karácsonyi üdvözlőlapot a jókívánságaiddal!
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Gergelyjárás – március 12.

Ok. 144. o.

1. Í rd ki a szövegből, miért emlékezünk Gergely pápára!
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. F ejezd be röviden a mondatokat az 1. bekezdés segítségével!
Miért alakult ki a gergelyjárás szokása?
Azért, hogy a szegény diákok ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Azért, hogy minél többen _______________________________________________________________

3. A
 lkoss három összefüggő mondatot a képről az olvasottak felhasználásával!
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. S orold fel a pároddal, mely növényekhez fűződik termésjóslás e napon!
5. I dézzétek fel és énekeljétek az énekórán tanult Szent Gergely doktornak kezdetű
dalt! Hallgassátok is meg!

Kolompos együttes: Jönnek a huszárok – Mesék, játékok, ünnepek, mulatság.
Kolompos Kkt., 2008
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Szent István ünnepe – augusztus 20.

Ok. 148. o.

1. F ogalmazd meg a képek segítségével, mit ünneplünk augusztus 20-án!

2. a ) Elevenítsétek fel párokban, mit olvastatok István királyról a tanév során!
Lapozzatok vissza a könyvben, és írjátok le az érdemeit címszavakban!
1. ______________________________________ 4. ______________________________________
2. ______________________________________ 5. ______________________________________
3. ______________________________________ 6. ______________________________________
							7. 
Államalapítás
b) Beszéljétek meg, hogy István király örökségéből mi maradt fenn napjainkig!
Hallottad-e, hogy az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban rendezik meg
minden évben augusztus 20-án az országos megemlékezést Szent István királyról?
Itt szentelik meg és vágják fel az új lisztből elsőként sütött kenyeret.

3. K
 észíts meghívót az ünnepségre! (helyszín, időpont, esemény)
4. Í rd a megfelelő sorba a képek nevét!

Megfejtés: _______________________________
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GYÖNGY AZ IDŐ…
Játsszunk!

Ok. 152. o.

1. a ) Soroljatok fel játékokat csoportokban! Melyik csoport gyűjtötte a legtöbbet?
b) Csoportosítsátok a gyűjtött játékokat! (kinti-benti, egyéni-páros-közös…)

2. H
 asonlítsd össze a megismert játékokat a táblázat alapján! Párokban dolgozzatok!

Hol játszható?
Hányan játszhatják?
Milyen eszközökre
van szükség hozzá?
Mi a játék lényege?

Körülírás alapján kell
felismerni a tárgyakat.

Ki a győztes?
Mit fejleszt?

Egy magyar játék – 40 éves a Rubik-kocka

Ok. 153. o.

1. I dézzétek fel párokban, mit jegyeztetek meg Rubik Ernőről!
2. F ogalmazd meg a szöveg alapján a Rubik-kocka lényegét!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. H
 úzd alá az igaz állításokat!
A ma is élő Rubik Ernő sokoldalú ember.
Nevét csak Európában ismerik.
Támogatja a fiatal tehetségeket.
Egy New York-i múzeumban kiállítással ünnepelték a kocka 40. évfordulóját.
A kockakirakás jelenlegi világrekordja 5 másodpercnél kevesebb.
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Heidemarie Brosche (hájdemarí brose): A döntő

Ok. 155. o.

1. a ) Fejtsd meg a rejtvényt! Írd be a kódok alapján az üres mezőkbe a megfelelő
betűket!

b) Jósolj a szavakból, miről szólhat a szöveg!
c) A szöveg megismerése után vesd össze a jóslatodat az olvasottakkal!

a

b

c

d

e

f

1

A

Á

B

D

E

É

2

F

G

Í

J

K

L

3

M N

O

Ó

P

S

4

T

Y

Z

c1 a1 d2 b3 c3 e2 f3 b1 b2

f2 a1 c1 d1 a1

f2 e1 a2 a1 b2 c4 b1 f3

f3 b4 b1 a3 c2 a4 d3 b2 f1 e3

2. A
 dj címet a képnek az olvasottak alapján!
____________________________________________________________________________________________

3. G
 yűjtsetek érveket csoportokban a számítógép használata mellett és ellen!
mellette: __________________________________________________________________________________
ellene:_____________________________________________________________________________________

Lackfi János: A nyerő

Ok. 155. o.

1. Í rd le, ki a vers beszélője! _____________________________________________
Milyennek ismerted meg?_______________________________________________________________

2. a ) Beszéld meg a pároddal!
• Mit szeret és mit nem szeret a fiú a focizásban?
• Te hogyan vélekedsz a közös játékokról?
b) Győzd meg a társad arról, nem akkor élvezetes a játék, ha a másik nyerni hagy!

3. K
 épzeld magad a beszélő helyébe! Érzéseidet kifejezve olvasd fel a verset!
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Antalffy Gyula: A Balaton

Ok. 158. o.

1. Beszélgessetek a képek és élményeitek alapján!
• Ki járt már a Balaton környékén? Mi mindent láttál? Hogy érezted magad?
• Mi volt a legkedvesebb élményed?

2. a) Keresd meg a rejtvényben

elrejtett balatoni települések nevét!

b) Egy térkép segítségével helyezd el a településeket a
tó partján! Ponttal és kezdőbetűvel jelölj!

E

B

Ö

T

U

T

U

P

R

T

S

N

L

A

Z

I

J

A

L

T

T

Ü

Ü

H

M D

Y

H

A

P

Ő
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c) A Balaton melyik partján találhatók a megtalált települések?

3. Írd a települések mellé az általad legfontosabbnak tartott információkat!
Tihany
Balatonfüred
Badacsony
Tapolca
Nagyvázsony
Sümeg
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Szemes Piroska: Iskola az éteren át

Ok. 166. o.

1. J átsszatok telefonálós játékot! Két csoportban álljatok egymás mögé! Az utolsó
súgjon egy mondatot az előtte lévő fülébe! Ezt a mondatot adjátok tovább, végighaladva az oszlopon! Az első mondja ki hangosan, amit hallott!

a) Megegyezik-e az első mondat az utolsóval? Ha nem, vajon miért nem?
b) Mit hallottál már a hang és a kép terjedéséről? Mely eszközök működésében
játszanak szerepet?
c) Húzd alá az éter szó jelentései közül azt, amelyik erre a szövegre vonatkozik!
világűr

levegő

altatószer

ég

d) Fogalmazd meg röviden a saját szavaiddal, mit jelent az éteren át tanulni!

2. T öltsd ki a táblázat hiányzó sorait az olvasmány és a Hallottad-e érdekességei
alapján!

A különleges oktatási forma helye
A rádiós iskola kialakulásának oka
A tanítás eszköze
Az iskolapad helye
A tanári asztal helye
Személyes találkozás
A tanév hossza

3. B
 eszéljétek meg csoportokban!
• Milyen a tanár és a diák kapcsolata? Miért?
• Miért tudnak továbbtanulni a rádiósiskolán végzett diákok is?
• Miben hasonlít és különbözik ez az oktatási forma a miénktől?

4. A
 földgömbön Ausztráliát látod. Keresd meg azt a rajzot, amelyik eltér a többitől!
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Irina Tokmakova: Ahol soha nincs tél

Ok. 167. o.

1. a ) Melyik a földkerekség legmelegebb vidéke? ___________________________
b) Fogalmazd meg röviden a trópusi időjárás jellemzőit!
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Í rd a táblázatba, mit tudtál meg a nigériai emberek életéről!
Lakóinak jellemzői
Lakásuk
Az asszonyok
munkája
A férfiak munkája
A gyerekek munkája
Az iskola
A gyerekek játéka

3. B
 eszéld meg a társaddal!
• Miért lehet az utcán, a ház előtt a tűzhely?
• Mi lehet még az asszonyok és a férfiak munkája az említetteken kívül?
• Mit tanulnak meg a gyerekek a közös tálból evés során?
• Miért mesélhetnek mindennap a gyerekeknek?
• Miben különbözik az ott élő emberek élete a miénktől?

4. M
 erre jártunk a nagyvilágban? Készítsetek rövid beszámolót az olvasottak és a
képek alapján!
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Év végi áttekintés
1. Gondolj vissza az elmúlt tanévben megismert olvasmányokra!

Lapozz az olvasókönyved tartalomjegyzékéhez!
Válogass a szövegek között az alábbi szempontok szerint! Írd le a címüket!
A legkedvesebb mesém: _________________________________________________________________
A legizgalmasabb történet: _____________________________________________________________
A legmeghatóbb elbeszélés: _____________________________________________________________
A legtanulságosabb olvasmány: ________________________________________________________
A leghumorosabb írás: __________________________________________________________________
A legszebb vers: _________________________________________________________________________
A legérdekesebb ismeretterjesztő szöveg: ______________________________________________
Kiket választanál a szereplők közül példaképednek? Miért? _______________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2. Írd a rejtvény megfelelő sorába a képek nevét! Fogadd meg a jó tanácsot!
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