Bevezető

Bevezető
kedves 5. osztályos tanuló!
szeretnénk, ha a tanév során hasznos segítőtársad lenne ez a munkafüzet. reméljük, hogy
már átlapoztad, megismerkedtél vele, elidőztél egy-egy érdekes feladatánál.
Biztosan azt is észrevetted már, hogy a fejezetek a tanköny vi anyag sorrendjét követik.
az új művek feldolgozását az év eleji ismétlés előzi meg. a nyári szünet ellenére még biztosan sok feladatot meg tudsz oldani közülük. az ismétlő rész után hasznos könyv tári ismereteket találsz, megismerkedsz a Magyar értelmező kéziszótár használatával is. erre később
több feladatnál is szükséged lesz.
a munkafüzet kérdései és feladatai segítségedre lesznek az irodalmi művek tanórai és otthoni feldolgozásában. reméljük, érdekesnek találod majd őket. a fejezeteket összefoglalás
zárja, amely megkönnyíti a tanultak felidézését és a rendszerezést. sokszor biztatunk majd
arra, hogy készíts illusztrációt egy-egy műhöz, de ha kedved tartja, a munkafüzet rajzait is
kiszínezheted. a Könyvajánlók további olvasásra, kutatómunkára buzdítanak. a munkafüzet végén találhatod a nyelv törőket, a hangformáló gyakorlatokat is, amelyek segítségedre
lesznek a helyes ejtés gyakorlásában.
ne feledd, a pontos és szép munka dicséri mesterét! Legyél igényes magaddal szemben! Figyelj írásod külalakjára és a helyesírásra!
Bízunk benne, hogy a munkafüzet segítségével még inkább megszereted az olvasást, és az
irodalmi alkotások jó barátaiddá válnak. hiszen minél jobban megismerkedsz egy művel,
annál közelebb kerül hozzád.
egész évi munkádhoz sok sikert, kellemes irodalmi barangolást kívánunk!
a szerzők
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Irodalom 5. munkafüzet

Amiről eddig tanultunk
1. Fejtsd meg az alábbi rejtvényt! (A két írásjegyből álló betűt külön négyzetbe írd!)
		 1. A Nemzetőr-dal költője (János).
		 2. … ésszel, mint erővel (közmondás).
		 3. A gyufa feltalálója (János).
		 4. „A legnagyobb magyar” (István).
		 5. Munkács hős lelkű asszonya (Ilona).
		 6. A tizenhárom … vértanú – történelmünk hősei.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)	Olvasd össze a megfejtések első betűjét! Írd le a megoldást!
		_____________________________________
b) Ki a megfejtésben szereplő vers költője?______________________________________
c)	Sorolj fel legalább három verset, amelynek ő a szerzője!
		1. _____________________________________________________________________
		2. _____________________________________________________________________
		3. _____________________________________________________________________
2.	Csoportosítsd a felsorolt műveket a megadott szempontok szerint!
		
Kisállatok a lakásban, A világosi fegyverletétel, A róka meg a macska, A túra és a kirán
dulás illemszabályai, Az 1956. október 23-ai forradalom, A rátóti csikótojás
a) Történelmi olvasmány:____________________________________________________
		_______________________________________________________________________
b) Mese:__________________________________________________________________
c) Ismeretterjesztő szöveg: ___________________________________________________
		_______________________________________________________________________
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Amiről eddig tanultunk

3.	Idézzétek fel közösen Kölcsey Ferenc versének, a Himnusznak az első versszakát!
		
a) Pótold a költemény hiányzó szavait!
	Isten, áldd meg a ______________
Jó kedvvel, bőséggel,
	Nyújts feléje védő ______________,
	Ha küzd ______________________;
Bal sors akit régen tép,
	Hozz _______ víg esztendőt,
	Megbünhödte már e nép

Kölcsey Ferenc (1790–1838)

	A multat s ______________!

		b) Vizsgáljátok meg a sorok rímelését! Olvassátok fel a rímelő szópárokat!
4.	Melyik jeles napra, mag yar ünnepre ismersz a leírás alapján?
a) Jézus születésének napja, a béke és a szeretet ünnepe:__________________________
b) A 13 aradi vértanú kivégzésének napja:______________________________________
c) Márciusi nemzeti ünnepünk:_______________________________________________
d) A kereszténység legnagyobb ünnepe. Krisztus feltámadásának napja:_____________
5.	Melyik híres embert ismered fel? Írd az arcképe alá a nevét!

		______________

______________

______________

______________

		______________

______________

______________

______________

6.	Idézzétek fel a negyedik osztályban közösen olvasott regény következő elemeit!
címe:_____________________________________________________________________
írója:_____________________________________________________________________
főszereplői:________________________________________________________________
szereplői: _________________________________________________________________
helyszínei: ________________________________________________________________
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Irodalom 5. munkafüzet

Könyvtári ismeretek
1. Írd le annak a könyvtárnak a nevét, amelyiknek az olvasója vagy!
_________________________________________________________________________
2.	Érvelj! Miért jó könyvtári tagnak lenni?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.	Tájékozódj a könyvtárban, nézz utána, mit jelentenek a következő kifejezések! Írj mindegyik mellé egy-egy címet is!
enciklopédia:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
folyóirat:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
kézikönyv:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
lexikon:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
napilap:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
szótár:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.	Hallottad már, hogy egy-egy könyvnek bizony „ujjlenyomata” is van, mint az embereknek? Hiszen minden könyvnek saját száma van, amelyet ISBN-nek nevezünk. Ez egy
nemzetközi kód, amelynek segítségével könnyen meg tudjuk találni a keresett könyvet.
(A szám a könyv belső, többnyire a második oldalán található.)
		Például az ISBN 963 11 7962 1 Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című könyvének azonosítója.
		Nyomozd ki az internet keresőprogramja segítségével, melyik könyvet rejtik a következő ISBN-ek! Izgalmas nyomozást kívánunk!
		
a) ISBN 978 963 464 976 2
		Címe: ____________________________ Szerzője:_____________________________
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Könyvtári ismeretek

b) isBn 963 11 1408 2
címe: ____________________________ szerzője: ____________________________
c) isBn 963 9307 22 X
címe: ____________________________ szerzője: ____________________________
d) isBn 963 11 0542 3
címe: ____________________________ szerzője: ____________________________
e) isBn 963 075 679 X
címe: ____________________________ szerzője: ____________________________
f) készíts te is hasonló feladatot otthoni könyveid alapján! add meg a kiválasztott
könyv isBn-jét, és a nyomozással bízd meg az osztálytársaidat! Ők keressék meg,
melyik könyvre gondoltál! (a megoldást persze ne áruld el előre!)
a keresett könyv isBn-je: ________________________________________________
címe: _________________________________________________________________
szerzője: ______________________________________________________________
5. a) mutasd be a legkedvesebb könyvedet osztálytársaidnak! Írd az alábbi ábrába a könyv
adatait!
______________________
a kiadó neve

______________________
írója

A kedvenc könyvem címe:
___________________________________

______________________
a kiadás helye

______________________
a kiadás éve

b) miért ezt a könyvet választottad? ismertesd röviden a könyv tartalmát is!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Beszéljétek meg, hogyan óvjátok a könyvek épségét!
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Irodalom 5 . munkafüzet

A könyvek varázsa
Michael Ende: Előszó helyett: szigorúan véve
1. Dolgozzatok párokban! Írjatok a pókhálóábrába olyan szavakat, amelyek az olvasás szóról az eszetekbe jutnak! a megbeszélés után karikázzátok be azokat a kifejezéseket, melyeket a legtöbben lejegyeztetek! (ha valamelyik hiányzik az ábrátokból, pótoljátok!)
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________

OLVASÁS

______________________

______________________

______________________
2. Írd a számokat a megfelelő helyre, majd a szavak felhasználásával alkoss egy-egy mondatot a történetnek megfelelően! (a szavakat toldalékolhatod, és más kifejezéseket is írhatsz. ne feledkezz el az olvas szóról sem!)
1. gázláng 2. lift 3. konyha 4. konnektor 5. villamos
6. egérlyuk 7. étel 8. lázmérő 9. iskola

anya: _______________________________________
mondat: _____________________________________
_____________________________________________

kisöcskös: ___________________________________
mondat: _____________________________________
_____________________________________________
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A könyvek varázsa

Cica: _________________________________________
Mondat: ______________________________________
_____________________________________________

3.	A betűkört három közmondás betűi alkotják. Jegyezd le azokat a vonalra, majd írd melléjük a magyarázatuk betűjelét! (Figyelj a mondatkezdő nagybetűkre, és tedd ki a ves�szőket is!)
		

		1. ________________________________________________________________
		2. ________________________________________________________________
		3. ________________________________________________________________
		 a
 ) Csak sok olvasással válhatunk művelt emberekké, legtöbbet a jó könyvből tanulhatunk. b) Könnyebb tanulni, mint nehéz testi munkát végezni. c) Abból, hogy milyen
könyvet olvas valaki, az is kiderül, hogy miféle ember.

Petőcz András: Internet-vers
1.	Dolgozzatok csoportokban! Gyűjtsétek össze, miért hasznos találmány a számítógép!
Mikor válhat károssá?
Hasznos a számítógépezés, mert…

Káros a számítógépezés, mert…

2.	Győzz meg egy gyereket, aki naponta több órát tölt a számítógép előtt – és szinte már
a monitor rabjává vált –, hogy nagyon sokféle hasznos és értelmes időtöltés közül lehet
választania!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Irodalom 5. munkafüzet

Mesék bűvöletében
A mesékről
1. a)	Az elmúlt években nagyon sok mesét ismertél meg. Válaszd ki közülük azt, amelyik
számodra a legkedvesebb és legemlékezetesebb volt! Írj a történetről néhány fontos
ismertetőjegyet, hogy azokból társaid is kitalálhassák a mese címét!
		A mese címe: (Ezt ne áruld el az elején!) _____________________________________
• írója:_________________________________________________________________
• szereplők:_____________________________________________________________
• helyszínek: ____________________________________________________________
• csodák, varázseszközök:_________________________________________________
		b) Rajzold le a mesének azt a jelenetét, amely Neked a legjobban tetszett!

		
c) Rendezzetek mesemondó versenyt, és ki-ki mondja el a kedvenc meséjét!
2.	Kutass a könyvtárban vagy az interneten! Párosítsd az írót meséje címével! Jegyezd le az
összeillő párokat!
		 1. Móra Ferenc	I. A békakirályfi
		 2. Andersen
L. Többsincs királyfi
		 3. Grimm
D. A didergő király
		 4. Csukás István
B. Süsü, a sárkány
		 5. Lázár Ervin	Ó. Hamupipőke
		 6. Benedek Elek	É. A Hétfejű Tündér
		 1.: _____ 2.: _____ 3.: _____ 4.: _____ 5.: _____ 6.: _____
	Olvasd össze a betűket! A megfejtés:___________________________________________
	Hogyan kapcsolódik a szó Móra Ferenchez? ____________________________________
_________________________________________________________________________
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Mesék bűvöletében

Népművészet, népköltészet
1. a fényképeken népművészeti alkotásokat látsz. nevezd meg azokat!

_________________

_________________

_______________ _________________

_________________

_________________

_______________ _________________

a) válassz ki közülük egyet, és mutasd be a társaidnak! (mire használták/használják,
milyen anyagból, hogyan készült stb.?)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. népköltészetünk gyöngyszemei a találós kérdések, amelyek népünk bölcsességét és találékonyságát tükrözik. a falusi összejöveteleken, a közös munkák során igazi szórakozást jelentett a találós kérdések feladása. aki a megfejtést kitalálta, tekintélyt szerzett
magának. Fejtsd meg az alábbi feladványokat!
Egy lyukon bebújsz,
két lyukon kibújsz,
mikor gondolod, hogy bebújtál,
már ki is bújtál. Mi az?

Egy kis házban öt kis szoba
sorakozik szépen,
öt kis ember bújik oda
melegedni télen.

__________________________

________________________

Mikor fekszel, ő akkor kél.
Egyszer egész, máskor csak fél.
Nincsen tüze, mégis lámpás,
a vándornak szinte áldás.

Lábam egy van, bordám több van,
helyem itt van, helyem ott van.
Napos időn otthon hálok,
borús időn utcán járok.

__________________________

________________________
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Irodalom 5 . munkafüzet

A valós mese
Az okos lány
1. az okos lány egyik feladata a fonás volt.
Fejtsd meg a rejtvényt, majd olvasd össze a
szavak kezdőbetűit!
1. a jó ellentéte:
2. ilyen volt a lány:
3. Foltozásra váró tárgy a mesében:
4. sövényből is készülhet:
5. ez lesz a lányból, ha „bekötik a fejét”:

1.
2.
3.
4.
5.

megfejtés: ______________ hogyan kapcsolódik a szó a fonáshoz? ________________
_________________________________________________________________________
2. az okos lány édesapja molnár volt. tudod-e, mivel foglalkozik a molnár? húzd alá a helyes választ!
kenyeret süt, ruhát varr, cipőt talpal, gabonát őröl, vásznat sző
3. állítsd számozással sorrendbe, hogyan jelennek meg a mesében a következő tárgyak!

4. az alábbi közmondások mindegyike egy-egy jó tanács, megfontolandó tanulság. egészítsd ki a hiányos népi bölcsességeket!
Okos enged, _________________________. Más kárán ___________________________.
Többet ésszel, ____________________. Hallgatni _______________. Előbb járjon az
eszed, ___________________________. Észt nem árulnak ________________________.
A bölcs ember mindenütt ___________________.
5. régi mesterségek betűi keveredtek össze. illeszd a helyükre azokat, és írd le a szavakat!
rágbon

árkád

ácsvok

ezsakfa

gavar

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________
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Mesék bűvöletében

A Nap gyermekei
1.	
A mese történetének megfelelően egészítsd ki a
mondatokat, és válaszolj a kérdésekre!
	
„Nagyon nagy becsben tartották az ilyen találkozásokat, ________________________________________
___________________________________________
	
„Most pedig elmesélem, hogy nekünk, cigányoknak, mitől van ilyen szép, barna színünk,
mert tudjátok meg, hogy_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Miért lettek a cigányok hazátlanok? ___________________________________________
_________________________________________________________________________
Miért fogadta a Nap a cigányokat a gyermekeivé?________________________________
_________________________________________________________________________
Mit kívánt az ükapa a Naptól?________________________________________________
_________________________________________________________________________
„A Nap lenyúlt hosszú, sugaras kezével, és______________________________________
_________________________________________________________________________
Miért vált a cigányok boldogsága szomorúsággá?________________________________
_________________________________________________________________________
„…a Nap nem tudhatta, hogy_________________________________________________
„Ezért vándorolunk mi, cigányok, mert ha letelepednénk,__________________________
_________________________________________________________________________
2.	Másold le azt a mondatot, amely bizonyítja, hogy a Nap és a cigányok szerették egymást!
_________________________________________________________________________
3.	Az „öregek mifelénk bölcsek” – olvastad a
mesében. Mit gondolsz, miért mondhatjuk, hogy az öregek bölcsek?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Irodalom 5. munkafüzet

Az állatmese – Egy téma négyféle feldolgozása
1.	Kapcsold össze a fabula szavait a ma használatos kifejezéssel!
		
a) örüle e dicsíretnek
		
b) felröpüle
		
c) kezdé a sajtot kévánni
		
d) szavad szép volna, termethöz hasonló
		
e) sajtért tötte volna a szép dicsíreti orációt
		
f) sajtat ragada

1. elragadta a sajtot
2. szép a hangod, mint a termeted
3. sajt miatt mondott szép szónoklatot
4. felröpült
5. megkívánta a sajtot
6. megörült a dicséretnek

2.	A mese tanulságai több helyzetre is vonatkoznak. Egészítsd ki a következő mondatokat
igazolásul!
a) Fogadd el magad _______________________________________________________ !
b) Ne áhítozz meg nem ____________________________________________________ !
c) Óvakodj _______________________________________________________________ !

La Fontaine: A holló meg a róka
1.	Olvasd el még egyszer a történetet!
		
a) Írd le a történetet az általad választott szereplő
szemszögéből!
		______________________________________________
		______________________________________________
		______________________________________________
		______________________________________________
		______________________________________________
		______________________________________________
		
b) Indokold meg, miért ezt a szereplőt választottad!
		_______________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________
2. Játsszátok el a holló és a róka történetét!
		
a) Készítsétek el a füzetbe a színpad rajzát a következő szempontok fig yelembevételével!
			 Hol helyezkedik el a holló, hol a róka?
			 Milyen tárg yakat, növényeket helyeznél el a színpadon?
		
b) Beszéljétek meg, milyen módon (hangszín, hangerő, tempó stb.) szólaljon meg a hol
ló, illetve a róka!
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c) Legyél te a rendező! Jegyezd le, milyen rendezői utasításokat adnál a szereplőknek!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. rímkereső! romhányi József néhány állat tréfás sírfeliratát fogalmazta meg verses formában. a rímeket azonban kihagy tuk a versekből.
most rajtad a sor! Légy költő, írj a sor végekre találó rímeket!
Zebra
egy tévedés áldozata vagyok.
az elefánt átkelt rajtam _______________ .
Hangya
kinek járandója csak egy apró morzsa,
ne kapjon fel veknit1, mert ez lesz a _______________ .
Gödény
ha volna sírkövem, megtudnád belőle,
azért nincs, mert azt is elittam _______________ .
Vakondok
Feltemettek. azt se tudom, kicsodák.
most felülről szagolom az _______________ .
Lajhár
Lustább voltam én, mint mások.
pihengettem. De ez már _______________ !
olvassátok fel az elkészült verseket!
keresd meg a könyv tárban romhányi József Szamárfül című köny vét! hasonlítsd öszsze megoldásodat a romhányi-versekkel!
4. egészítsd ki a hiányos mondatokat!
a heltai-mese _____________________ formájú, a La Fontaine-mese és a variációk
______________________ formájúak. a heltai-mese és a La Fontaine-mese hangvétele
________________________, a variációk szövegének hangvétele ___________________.

1

vekni: hosszúkás kenyér
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A tréfás mese
A bolond falu
1. a falucsúfoló történet így kezdődik: „Silda községbe járt nagyapámnak a nagyapja.”
hogyan nevezzük a nagyapa nagyapját? húzd alá a helyes választ!
apa, dédapa, nagyapa, ükapa, após
2. gyűjts ki a meséből tájnyelvi szavakat mai alakjukkal és jelentésükkel együtt! (amenynyiben a jelentése jól ismert, azt nem kell lejegyezned.)
Tájnyelvi szó

népi
árvacsanál

Mai alak és jelentése
népe = lakói

3. Fogalmazd meg, mit tartottál humorosnak a mese egyes részeiben!
• A sóültetés ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
• A lakodalom ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
• A hold meghódítása ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. a) húzd alá, melyik közmondás illik a tréfás mesére!
Bolonddal nem jó tréfálódni. Bolond is mond néha okosat.
Bolond lyukból bolond szél fúj. Bolondnak kedvez a szerencse.
b) indokold meg a választásodat!
______________________________________________________________________
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A csalimese
Gyűszű, Fésű, Hadd-el
1. a három fiú közül ki volt
• a legidősebb: ___________________
• a középső: _____________________
• a legkisebb? ____________________
2. válaszolj a következő csalafinta kérdésekre!
• Ki volt Fésű öccse? _______________________________________________________
• Mi volt a neve Fésű bátyjának? _____________________________________________
• Hogy hívták Hadd-el öccsét? ______________________________________________
3. Járj utána, melyik mesterség fontos kelléke a gyűszű! mire használják?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Írj csalimesét, amelynek szereplői egy macska, egy teknősbéka és egy hörcsög! helyszínként válassz egy sötét barlangot! ne feledkezz el az eddig megismert meseelemekről sem: mesekezdés, meseszám, váratlan befejezés!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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