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Kedves kis Barátunk!
A negyedikes Hétszínvilág olvasókönyvhöz tartozó munkafüzet abban segít a 

tanév folyamán, hogy könnyebben megértsd a szövegeket. Reméljük, hogy a felada-
tok megoldása során közelebb kerülsz az olvasottakhoz: azonosulni tudsz a szerep-
lőkkel, okulsz az irodalmi hősök példájából, elgondolkodsz a művek tanulságán, 
mondanivalóján. Emellett megtanulod, hogyan kell bánni a szöveggel, ami a későb-
biekben segít az önálló tanulásban.

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! Alkosd meg a saját 
változatodat! A feldolgozás után vesd össze ezt az olvasottakkal!

A szövegek feldolgozásához használd a Magyar értelmező kéziszótárt, a Magyar 
szinonimaszótárt, O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyvét. 
Sok érdekes olvasnivalót találsz a Szövegértést fejlesztő gyakorlatokban is. Emellett 
bővítheted ismereteidet a könyvtárban, önálló búvárkodással vagy az internetről.

A munkafüzet végén található Békés Pál A Félőlény című meseregényének olva-
sónapló-szerű feldolgozása. A művet elolvashatjátok tanév közben, folyamatosan 
haladva vagy a nyári szünetben. 

Vezess olvasásfüzetet is! Ebbe rögzítheted a gyűjtőmunkádat, ragaszthatsz bele 
képeket, újságcikkeket, rajzolhatsz illusztrációkat. Törekedj arra, hogy pontosan, 
hibátlanul, igényesen dolgozz a taneszközeidben!

Sok szép olvasmányélményt és jó munkát kívánunk:
A Szerzők

 „A művet mindig ketten alkotják: az író, 
aki írta, és az olvasó, aki olvassa.” 

Kosztolányi Dezső
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SZEPTEMBERI CSENGŐSZÓ

1.   a)  Beszélgessetek csoportokban!
• Mivel töltötted a nyári szünidőt?
• Jártál-e valamerre a családoddal? Ha igen, mesélj róla!
• Szereztél-e új barátokat, ismerősöket?

b)   Számoljatok be egymásnak nyári olvasmányélményei-
tekről! Mutasd be, mely könyve(ke)t olvastad! (szerző, 
cím)
 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

c)  Rajzold le kedvenc könyved borítóját a keretbe! 

2.   a)   Miután megismerkedtél az olvasókönyvvel, lapozz a munkafüzet tartalom-
jegyzékéhez! 
• Hány fejezet olvasmányaihoz készültek feladatlapok?  __________________________

•  Oszd meg a társaddal, neked mely olvasmányok keltették fel az érdeklődése-
det! Melyikre vagy a legkíváncsibb? Indokold a választásodat!

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

• Lapozd végig a füzetet! Mely feladatok ragadták meg a tekintetedet? Miért?

b)  Olvassátok el mindkét taneszköz mottóját!
Osszátok meg a véleményeteket, mit sugallnak számotokra ezek a sorok!

3.   a)   Felelj a kérdésekre Szinetár György Szeptemberi csengetés (Ok. 6. o.) című 
verse alapján!
• Hogyan várja az iskola a diákokat?
• Miről beszélgetnek a gyerekek az első találkozáskor?
• Hogyan viselkednek az osztályban?
• Ti mit éreztetek, amikor megláttátok egymást az első napon?
• Hogyan viselkedtetek a találkozáskor? Folytasd! Úgy, mint …

b)  Olvasd fel a hasonlítást a versből! …, mint …
• Hogyan ír a költő a nyárról és az iskola berendezéséről? Mintha …
• Írd le a füzetedbe a megtalált kifejezéseket!
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Marék Veronika: Bagollyal nyaraltunk Ok. 8. o. 

1.   a)  Ismerkedjetek meg Kiskun Farkas László Levél a táborból című versével!
Soroljátok fel a táborozó levélíró élményeit!

b)  Ha te is táboroztál már, oszd meg a többiekkel élményeidet!

2.   Tekintsd át a Bagollyal nyaraltunk című szöveget!
• Mit vársz tőle? Szórakoztat majd vagy ismereteket nyújt? 
• Mit gondolsz, miért kaphatta az elbeszélés főszereplője a Bagoly nevet?

 
3.   Pótold a hiányzó eseménymozzanatokat!

4.   Vitassátok meg csoportokban!
• Miért fogadták maguk közé Baglyot a fiúk? Min csodálkoztak?
• Mivel indokolta a fiú bagollyá válását? Mit tanultak a sátorozók az esetből?
• Hol lehetett volna az eseményeket más irányba terelni? Hogyan folytattad volna?

5.   a)  Csoportosítsd a szereplők tulajdonságait a számok alapján!
 1. magányos 2. meggondolatlan 3. csendes 4. elkeseredett 
 5. találékony 6. barátságtalan 7. komoly 8. tanácstalan
 9. gúnyos 10. közömbös 11. jókedvű 12. unatkozó

b)  Igazold a tulajdonságokat a fiúk viselkedésével, tetteivel!

6.   a)  Bújj Bagoly bőrébe! Mondd el, mit gondolt a történet elején és a végén!

b)   Képzeld magad a fiúk közé! Győzd meg őket arról, hogy fogadják be maguk 
közé az új gyereket!

7.   Gyűjts rokon értelmű szavakat (szinonimákat) a füzetedbe az alábbi szavakhoz!
lézengett, keresztülnéztek rajta, gúnyolódtak, kifigyelték, sután vigyorgott

Kilenc tábo-
rozó költö-
zik egy tíz-
ágyas sátor-
ba.

A magányos 
gyerek 
éjjel-nappal 
olvas.

Amikor esni 
kezd, Bagoly 
mesél az 
unatkozók-
nak.

Hogyan viselkednek  
a fiúk az új gyerekkel? 

Hogyan változott  
meg a fiúk viselkedése?
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Az olvasás világnapja Ok. 10.   o.

1.   a)  Játsszatok ötletbörzét csoportokban! Mi jut eszetekbe a szóról?

b)   Tekintsd át a szöveget! Mi a szembetűnő rajta? Mi lehet a célja? Hogyan olvas-
suk? Hol találkoztál már hasonlóval?

2.   a)   Számold ki, hogy idén hányadszor ünnepeljük az olvasás világnapját!  

b)  Gyűjtsd ki a plakátról a legfontosabb információkat (tudnivalókat)!
Esemény: _______________________________________________________________________

Helyszín: ______________________________ Időpont: _______________________________

Résztvevők: ____________________________________________________________________

3.   Mely programról készülhettek a képek? Adj címet nekik!

 __________________________________ __________________________________

4.   Egészítsd ki a hiányos ötsorost!
KÖNYV

(2 tulajdonság) izgalmas ___________________

(3 cselekvés)  ___________________  kikölcsönzöm  ___________________

(egy 4 szavas mondat) _____________________________________________________________

(szinonima a címhez)        olvasnivaló

5.   Írd ki a plakátról, hogy a könyvtáros milyen ötlettel ébreszt kedvet az olvasásra!
 ___________________________________________________________________________________________ 

OLVASÁS__________________ __________________

__________________ __________________

__________________ __________________
__________________
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Szeszélyes  
Szonja

Fürge
Fülöp

Rosszcsont
Peti

Francesca Simon: Rosszcsont Peti és az olvasás Ok. 11. o.

1.   Beszéljétek meg párokban, miért szerettek/nem szerettek olvasni!
Mikor, milyen rendszerességgel olvastok? Miféle könyveket?

2.   a)  Tekintsd át a szöveget! Mi ragadta meg a tekintetedet?
Miféle szövegre számítasz? Indokold a válaszodat!

b)  Fusd át újból a szöveget! Mit jelent a címben jelzett részlet?
Milyen újabb jellegzetességeket tapasztaltál? Mely szavak ragadtak meg az 
emlékezetedben? Alkosd meg ezekkel a saját történetedet!

c)  Jósolj! Milyen műfajú szöveg lehet? Miből gondolod?
Milyen céllal olvassuk ezeket a szövegeket?

3.   Írd le, milyen a szöveg hangulata! ________________________________________________
Olvass fel ezt bizonyító mondatokat!

4.   a)   Számozd meg a regényrészlet gyerekszereplőit megjelenésük sorrendjében!

b)  Milyen nevek ezek? Miért?
 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

c)  Képzeld el és mutasd be Rosszcsont Petit!

5.   a)  Egészítsd ki a hiányos vázlatot!
1.   Bárda néni olvasóversenyt hirdet.

2.   _______________________________________________________________________________

3.   _______________________________________________________________________________

4.   _______________________________________________________________________________

b)  Ötleteljetek a pároddal! Hogyan folytatnátok a történetet?

6.   Írj rövid, humoros naplórészletet Peti nevében a versenyfelhívásról!

7.   Rosszcsont Peti különféle kalandjai egész sorozatot alkotnak. Keresd ezeket a 
könyvtárban vagy az interneten!

Bájos
Blanka
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Gyerekek kérdezték… Ok. 12.     o.

Gyerekeket kérdeztek… Ok. 12. o.

1.   Tekintsd át az oldalt! 
Hány szöveget látsz? Mekkora a terjedelmük? Mire utal a részletek szó?
Milyen típusú szövegek lehetnek ezek? Miből gondolod? Hol találkoztál már ha-
sonlóval?

2.   Készítsetek szómagyarázatokat csoportokban!
interjú:  __________________________________________________________________________________

riporter: __________________________________________________________________________________

mikrofon: ________________________________________________________________________________

3.   a)  Hasonlítsátok össze a két interjút a táblázat segítségével!

1.  interjú 2.  interjú

Ki lehet a riporter?

Ki(k) a válaszoló(k)?

Miről beszélgetnek?

b)  Írd az alábbi megállapítások elé, melyik interjúra vonatkoznak!

 véleménynyilvánítás                     példaállítás

4.   a)  Beszélgessetek!
•  Vajon mi hangozhatott még el a teljes 

interjúkban?
•  Ti mit kérdeztetek volna még a beszél-

getőtársaktól?

b)  Húzd alá az igaz állításokat!
Az interjú egy eseményről tudósít.

Fontos a jó beszélgetőtárs és az érdekes 
téma kiválasztása. 

A riporternek alaposan fel kell készülnie 
a beszélgetésre. 

Az interjú csak szóban hangozhat el.

Az írásban közölt beszélgetést a megjele-
nés előtt lehet pontosítani. 

5.   Kire ismersz a képen? Miket kér-
deznél tőle riporterként? Írd le a 
füzetedbe!
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Fehér Klára: Mi, szemüvegesek (részlet) Ok. 14.   o.

Éleslátás, avagy a szemüveg története Ok. 15.   o.

1.   a)  Gyakoroljátok párokban a szósorok olvasását!

b)   Színezzétek kékre a látással kapcsolatos szavakat! Érveljetek választásotok 
mellett!

SZEMEZGET SZEMETEL SZEMCSEPP TENGERSZEM SZEMÜVEG

GYÖNGYSZEM SZEMGOLYÓ SZEMPILLANTÁS SZEMFÜLES SZEMPILLA

SZEMREVALÓ SZEMTANÚ SASSZEM SZEMLÉLTET SZEMRONTÓ

2.   Tekintsétek át és hasonlítsátok össze a címben jelzett két szöveget! (terjedelem, 
tagolás, illusztráció, szövegtípus, olvasásának célja, módja)

3.   Egészítsd ki a hiányos vázlatkört a Mi, szemüvege-
sek című szöveg alapján!

4.   a)  Jósold meg, hogyan folytatódhatott a történet!

b)   Ha kíváncsi vagy a történet eredeti folytatására, 
olvasd el Fehér Klára Mi, szemüvegesek című 
ifjúsági regényét!
Megtalálható a könyvtárban vagy elérhető ezen a 
helyen: http://mek.oszk.hu/02400/02493/02493.htm

5.   Nevezd meg a szemüveg „őseit”!

 _____________________ _____________________ _____________________
 

6.   Számítsd ki, hány éves találmány az olvasókő:  és a keretes szemüveg:  !

7.   Beszéljétek meg! 
• Azt kaptátok-e a szövegektől, amit vártatok? Ha nem, miben tért el?
• Melyik szöveg megértése volt nehezebb? Miért?
• Milyen segítséget kértél/kaptál a megértéshez?

Sz
er

ep
lő

k Helyszínek

Pro
blé

m
a Megoldás
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Gyurkovics Tibor: Hegedű az osztályban Ok. 16.   o.

1.   Játsszátok el csoportokban, hogyan fogadtátok egymást az első iskolai napon!

2.   Töltsd ki a táblázatot az olvasottak alapján!

A történet szereplői

Az események helyszíne

Az események időpontja

1.   probléma Senki sem akar Zsóka mellé ülni.

Esemény Megérkezik a tanító néni.

Következmény Margit…

2.   probléma

Esemény Zsóka játszik a kölcsön hangszeren.

Megoldás

Tanulság

3.   Keretezd be a szavak szinonimáit a szóhalmazokban!
félszeg: esetlen, buta, suta, félénk, szomorú, gátlásos, felelőtlen, visszahúzódó

utálatos: undok, naplopó, kiállhatatlan, elutasító, hazudós, ellenséges, önfejű

4. a)   Beszéld meg a társaddal! Hogyan érezhette magát Zsóka:
– amikor megérkezett? – a sikeres hegedűjáték után?
– amikor Margit maga mellé engedte? – amikor elvitték a hegedűjét?
– amikor elpattant a hegedű húrja? – amikor visszakapta a hangszert?

b)   Rajzold le, milyen volt Zsóka arckifejezése a történet elején és a végén!

5.   Keresd meg a szövegben és írd le a füzetedbe a következő köznapi kifejezések 
írói megfelelőit!

hangoskodva rohantunk a terembe, a gyerekek fojtottan nevetgéltek, 
óvatosan kiemelte a hangszert, szégyenlősen rakta le, fogta a holmiját
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Gyakorlás
1.   a)  Fejtsd meg a rejtvényben elrejtett köz-

mondást!

b)   Mely olvasmányokat juttatja eszedbe? 
Indokold válaszodat!

        

2.   Gyakoroljátok az olvasást három csoportban!

1.   csoport • Olvassátok szerepek szerint a Bagollyal nyaraltunk című szöveget az 
„Esni kezdett az eső…” -től a végéig!

2.   csoport • Feleljetek a következő kérdésekre szövegrészletek felolvasásával a 
Hegedű az osztályban című történetből!
– Hogy viselkedtek a gyerekek az iskolában az első tanítási napon?
– Hogy segített a tanító néni Zsókának padtársat választani?
– Mi történt, amikor a kislány hegedülni kezdett?
– Honnan tudod, hogy tetszett a gyerekeknek Zsóka hegedűjátéka?

3.   csoport • Gyakoroljátok körforgóban A szemüveg története című szöveg értelme-
ző olvasását! Mondatonként váltsatok!

3.   Dolgozzatok továbbra is csoportokban!

1.   csoport • Mondjátok el a balatoni táborozás történetét Bagoly nézőpontjából!
2.   csoport •  Játsszátok el, ti hogyan fogadnátok azt a társatokat, aki egyik nap 

szemüvegben érkezik az osztályba! Mindannyian kapjatok szerepet!
3.   csoport • a)   Gyűjtsétek össze, vajon miért olvasnak manapság kevesebbet az 

emberek!
b)   Érveljetek az olvasás fontossága, hasznossága mellett! Használjátok 

fel az alábbi gondolatot is: OLVASÁS KÖZBEN KITÁRUL A VILÁG.

4.   a)   Gyűjtsétek össze párokban a szemüveg rokon értelmű megfelelőit a két szö-
vegből!
 __________________________________________________________

  Hallottad-e, hogy a legtöbb szemüveglelet egyházi épüle-
tekből került elő, hiszen sokáig csak a papok és a szerze-
tesek tudtak írni és olvasni, így nekik volt szükségük erre 
a látásjavító eszközre. 

b)  Következtess, vajon a szemüveg melyik nevét használhatták akkoriban! Kere-
tezd be az előző feladatban!

Ö E T N E Y

N B E E G Í

N E N H G T

Y T I, É Y A

Ű E D Z Ó N

S J E M G

K

I.
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A galamb, a gombfoci meg a trükkök Ok. 20. o.

1.   Beszéld meg a pároddal! Melyikőtök ismer vagy használ valamilyen tanulási trükköt?

2.   Húzd alá, mely szavak fejezik ki legjobban az olvasott szöveg hangulatát! Indokolj!
tréfás      bizakodó      ünnepélyes      humoros      szomorú      kedélyes

3.   Folytasd a megkezdett mondatokat minél rövidebben!
Gyuluka azzal büszkélkedett, hogy  ___________________________________________________

Lackó orrba simogatta, mert  ___________________________________________________________

Gyuluka tovább dicsekedett, hogy  _____________________________________________________

Elmondta a trükkjeit:

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

Lackó mindent betartott, mégis  ________________________________________________________

Egy osztálytársa elárulta a legjobb trükköt, hogy  ____________________________________

4.   a)   Karikázd be azoknak a jó tanácsoknak a betűjelét, amelyeket te is ajánlanál a 
tanuláshoz!
B Elég, ha dolgozatírás előtt átnézed a tanultakat.
S Minden órára rendszeresen készülj a leckéből!
I Először ajánlatos a szóbeli leckét megtanulni.
Á Az a jó, ha a szöveget szóról szóra bemagolod.
K Egy jól megírt vázlat sokat segít a tanulásban.
E A lecke lényegét a saját gondolataid alapján egyszerűen fogalmazd meg!
Ó Mindig az utolsó percben tanuld meg a leckét, nehogy elfelejtsd!
R Időben kezdd el a leckét tanulni, hogy jól megjegyezd!

b)  Olvasd össze a bekarikázott betűket! Megoldás: _________________________

5.   Írd a buborékba, mit határozhatott el Lackó 
a történet végén! Színezz!

6.   Bizonyítsd be a szöveg segítségével, hogy 
Lackó lusta, indulatos, hiszékeny, Gyuluka 
dicsekvő és találékony volt!

7.   Gyakorold a társaddal a két fiú párbeszédének felolvasá-
sát! Gyuluka legyen meggyőző, határozott, Lackó egyre el-
keseredettebb!
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Heidemarie Brosche: Ismeretlen e-mail  Ok. 23.   o.

Varró Dániel: Mért üres a postaláda? Ok. 24.   o.

1.   a)  Írd le a füzetedbe, mi jut eszedbe a számítógépről!

b)  Olvasd el a Hallottad-e kezdetű szöveget! Mit jegyeztél meg az e-mailről?

2.   Beszéld meg a társaddal!
• Miért vétett Andi a megtanult szabály ellen?
• Miért küldte a tanító néni az e-mailt a kislánynak?
• Mit tanult az esetből Andi?
• Te kinek, milyen alkalomból szoktál e-mailt írni?

3.   Másold le a füzetedbe, mire tanította Andi néni az informatikaórán a gyerekeket! 
Fogadd meg a jó tanácsot!

4.   a)  Milyen a hangulata Varró Dániel versének? Bizonyítsd idézetekkel!

b)  Felelj a vers címében feltett kérdésre!

5.   Írjatok a füzetetekbe rímelő szavakat a versből! Mit állapítottatok meg?

6.   Gyakoroljátok a vers tréfás hangulatát kifejező olvasást!

Összefoglalás
1.   a)  Fejtsd meg a rejtvényt a pároddal!

A B C D E F G H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

b)  Mely olvasmányokhoz tudod kapcsolni a megfejtett szót? Indokold is meg, miért!

1. A galamb, a gombfoci meg a ……
2.  A folyton olvasó fiú csúfneve volt a 

táborban.
3. Az egyik csúfolódó fiú beceneve.
4. Elektronikus üzenet.
5. A fél szemre használt lencse neve.
6. Ebben laktak a balatoni táborozók.
7. Szeptember 8.: az ………… világnapja.
8. Az iskolában a legfőbb dolgunk.

1.A 2.B 3.A 4.D 5.C 6.C 7.D 8.A
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2.   a)  Írd a megfelelő témák betűjelét a képekről felismert szövegekhez!
A)  a másság elfogadása B)  ismeretek a szemüvegről 

C)  a tanulás fontossága D)  új szokások a levelezésben

b)   Csoportosítsd a szövegeket műfajuk szerint is! A megfelelő számot írd a karikába!
1.   szépirodalmi szöveg (elbeszélés)
2.   ismeretközlő szöveg
3.   dokumentum típusú szöveg (köznapi)

3.   Számozással állítsd sorba a tanulási tanácsokat! Alkalmazd a szövegek értelme-
zésekor!

 Következtess a címből a tartalomra!

 Ismerkedj meg a szöveggel!

 Fusd át az új szöveget! Tippelj, hogy mit olvasol!

 Oldd meg a kapcsolódó feladatokat!

 Jósolj a képek, fotók alapján!

 Idézd fel már meglévő ismereteidet a témáról!

4.   Dolgozzatok csoportokban!
a)   Válasszatok egyet az olvasott történetek közül! Mondjátok el a tartalmát kör-

mesével!

b)   Gyűjtsetek jó tanácsokat a számítógépezéssel, emailezéssel kapcsolatban a 
füzetetekbe!

c)   Vitassátok meg, milyen előnye, hátránya van a hagyományos postai levelezés-
nek és az emailezésnek! Soroljatok fel érveket mindkét levelezési forma mel-
lett és ellen!

5.   Készíts illusztrációt a számodra legkedvesebb szöveghez a füzetedben!
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Aesopus (ezópusz): A nagyravágyó ló Ok. 28.   o.

1.   a)  Pótold a hiányzó kérdéseket vagy válaszokat! Tömören fogalmazz!

Mely alkalmakon keletkeztek a népkölté-
szeti alkotások?

Szájhagyomány útján.

Milyen népköltészeti alkotásokról
hallottál?

Mi a népmese?

Állatmese, tündérmese, reális mese, 
tréfás mese, láncmese, csalimese

b)  Mondj példákat az előző évben olvasott mesék közül a mesefajtákra!
Te melyiket olvasod, hallgatod legszívesebben?

2.   Töltsd ki a vázlatkört a most olvasott mese alapján! 

3.   Sorold fel, miket kért a ló Jupitertől!
 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

4.   Gyűjtsd össze a szereplők tulajdonságait! Indokold is!
Jupiter: ___________________________________________________________________________________

a ló:  ______________________________________________________________________________________

5.   Keresd meg és jelöld X-szel a két ló közötti eltéréseket! Színezz!

TÚL AZ ÓPERENCIÁN

Sz
er

ep
lő

k
Pro

bl
ém

a Megoldás

Idő, Helyszínek
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Lázár Ervin: Állatmese Ok. 29. o.

Csukás István: A sínen ült egy fehér nyúl Ok. 30. o.

1.   a)  Játsszatok csoportonként memóriajátékot állatnevekkel!

b)  Mely állatok a mesék leggyakoribb szereplői?

2.   a)  Nézzétek meg messziről a két szöveget! Mit tapasztaltok?
Milyen a szövegek formája? Ebből mire következtettek, milyen szövegek lesznek?

b)   Tekintsétek át újra a szövegeket! Miért és hogyan olvassuk őket?

3.   Hasonlítsátok össze a szövegeket, miután megismerkedtetek velük!

Állatmese A sínen ült egy fehér nyúl

Műfaja

Szerzője

Formája Vers

Témája

Szereplői

Helyszíne

Probléma A nyúl elhiszi magáról, hogy ő az erdő ura.

Megoldás

4.   a)   Színezd ki a betűhálóban két szín-
nel, hogy melyik mesében milyen-
nek ismerted meg a nyulat!

S V E I H Y C É M A
O K Ó T Y A G O S H
F Á B B A L G A H Í
V X R E L Á N O P Z
E H F G J E L K O E
S I S Ó V A T O S L
Z Ú U G M C Z S J G
T L N O G U Y N B Ő
E G Y S Z E R Ű I R
S J I N Y U G O D T
R É M Ü L T É F M Ú

b)  Kire illik a többi tulajdonság? 
Miért?

5.   Rajzold le, minek képzelte magát a 
nyúl!
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Lajta Erika: Egy jól menő kölcsönző Ok. 32.   o.

1.   a)   Gyűjtsétek össze két csoportban, ami a vállalkozás és a kölcsönző szóról esze-
tekbe jut!

b)  Beszéljétek meg, miért van szükség rájuk! Mikor „jól menő” egy vállalkozás?

2.   a)   Jósold meg a címből és az illusztrációból, miféle mesét fogsz olvasni! Miből 
gondolod?

b)  Tekintsd át a szöveget! Alkoss mesét a megjegyzett szavak felhasználásával!
    
3.   Készíts ötsorost a füzetedbe a gatyás ölyvről és a dolmányos varjúról az alábbi 

szavak, mondatok felhasználásával!

belevágott, bizonytalan, Kitartóan harcolt a vállalkozásért., találékony,  
ötletgazda, boldogtalan, Kitalálta, hogy kölcsönzőt nyissanak.,  
sikeres, üzlettárs, feladta, szervezte, sírt biztatta, elcsüggedt

4.   a)  Sorold fel a szöveg alapján, kik dolgoztak az egyes kölcsönzőkben!

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

b)  Milyen kölcsönzőt alapíthattak a felsorolt állatok? Tervezd meg a kirakatukat!

kontyos réce csörgő réce gyűrűs fóka
bajuszos denevér fütyülő réce gyöngyös ürge
parókás makákó  gyöngybagoly

5.   Beszéld meg a társaddal, megfelelt-e a várakozásodnak a mese!
Hasonlított-e az általad elképzelthez? Miben tért el a „hagyományos” mesétől?
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