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Bevezető

Be ve ze tő

ked ves 5. osz tá lyos ta nu ló!

sze ret nénk, ha a tan év so rán hasznos se gí tő tár sad len ne ez a mun ka fü zet. re mél jük, hogy 
már át la poz tad, megis mer ked tél ve le, elidőz tél egy-egy ér de kes felada tá nál. 
   Biz to san azt is ész re vet ted már, hogy a fe je ze tek a tan köny vi anyag sor rend jét kö ve tik. 
az új mű vek fel dol go zá sát az év ele ji is mét lés elő zi meg. a nyá ri szü net el le né re még biz to-
san sok felada tot meg tudsz ol da ni kö zü lük. az is mét lő rész után hasznos könyv tá ri is me-
re te ket ta lálsz, megis mer kedsz a Ma gyar ér tel me ző ké zi szó tár hasz ná la tá val is. er re ké sőbb 
több fe la dat  nál is szük sé ged lesz. 
   a mun ka fü zet kér dé sei és felada tai se gít sé ged re lesz nek az irodalmi mű vek tan órai és ott-
ho ni fel dol go zá sá ban. re mél jük, ér de kes nek ta lá lod majd őket. a fe je ze te ket össze fog la lás 
zár ja, amely meg könnyí ti a ta nul tak felidé zé sét és a rend sze re zést. sok szor biz ta tunk majd 
ar ra, hogy ké szíts il luszt rá ciót egy-egy mű höz, de ha ked ved tart ja, a mun ka fü zet raj zait is 
ki szí nez he ted. a Könyv aján lók to váb bi ol va sás ra, ku ta tó mun ká ra buz dí ta nak. a mun ka fü-
zet vé gén ta lál ha tod a nyelv tö rő ket, a hang for má ló gya kor la to kat is, ame lyek se gít sé ged re 
lesz nek a he lyes ej tés gya kor lá sá ban.
   ne fe ledd, a pon tos és szép mun ka di csé ri mes te rét! Le gyél igé nyes ma gad dal szem ben! Fi-
gyelj írá sod külalak já ra és a he lye sí rás ra! 
   Bí zunk ben ne, hogy a mun ka fü zet se gít sé gé vel még in kább meg sze re ted az ol va sást, és az 
irodalmi alkotások jó ba rá taid dá vál nak. hi szen mi nél job ban megis mer kedsz egy mű vel, 
an nál kö ze lebb ke rül hoz zád. 

      egész évi mun kád hoz sok si kert, kel le mes iro dal mi ba ran go lást kí vá nunk! 

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.

  a) ol vasd össze a meg fej té sek el ső be tű jét! Írd le a megol dást!

   ____________________________________

 b) ki a meg fej tés ben sze rep lő vers köl tő je? _____________________________________

  c) so rolj fel legalább há rom ver set, amelynek ő a szerzője!

  1.  ____________________________________________________________________

  2.  ____________________________________________________________________

  3.  ____________________________________________________________________

 2. cso por to sítsd a fel so rolt mű ve ket a megadott szem pon tok sze rint!
   Kisállatok a la kás ban, A vi lá go si fegy ver le té tel, A ró ka meg a macs ka, A tú ra és a ki rán-

du lás il lem sza bá lyai, Az 1956. ok tó ber 23-ai for ra da lom, A rá tó ti csi kó to jás

 a) tör té nel mi ol vas mány: ___________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

 b) me se: _________________________________________________________________ 

 c) is me ret ter jesz tő szö veg:  __________________________________________________

   ______________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Amiről eddig tanultunk

 3. idéz zé tek fel kö zö sen köl cse y Fe renc ver sé nek, a Him nusz nak az el ső vers sza kát! 
  a) pó told a köl te mény hiány zó sza vait! 

 is ten, áldd meg a ______________

 Jó kedv vel, bő ség gel,

 nyújts fe lé je vé dő ______________,

 ha küzd ______________________;

 Bal sors akit ré gen tép,

 hozz _______ víg esz ten dőt,

 megbünhödte már e nép

 a multat s ______________!

  b) vizs gáljátok meg a so rok rí me lé sét! olvassátok fel a rímelő szópárokat!

 4. me lyik je les nap ra, ma gyar ün nep re is mersz a leírás alap ján?

 a) Jé zus szü le té sé nek nap ja, a bé ke és a sze re tet ün ne pe: _________________________

 b) a 13 ara di vér ta nú ki vég zé sé nek nap ja: _____________________________________

 c) már ciu si nem ze ti ün ne pünk: ______________________________________________

 d) a ke resz tény ség leg na gyobb ün ne pe. krisz tus fel tá ma dá sának napja: ____________

 5. melyik híres embert ismered fel? Írd az arcképe alá a nevét!

  ______________ ______________ ______________ ______________ 
  ______________ ______________ ______________ ______________

 6. idéz zé tek fel a negyedik osztályban kö zö sen ol va sott re gény következő elemeit!

 cí me: ____________________________________________________________________

 író ja: ____________________________________________________________________

 fő sze rep lői: _______________________________________________________________

 sze rep lői:  ________________________________________________________________

 helyszínei:  _______________________________________________________________

kölcsey Ferenc (1790–1838)
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Irodalom 5. munkafüzet

Könyv tá ri is me re tek

 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 mind-

egyik mellé egy-egy címet is!

 enciklopédia: _____________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 folyóirat: _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 kézikönyv: _______________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 lexikon: __________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 napilap: __________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 szótár: ___________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 4.  hallottad már, hogy egy-egy könyvnek bizony „ujjlenyomata” is van, mint az emberek-
nek? 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 azono-
sítója.

   nyomozd ki az internet keresőprogramja segítségével, melyik könyvet rejtik a követke-
ző 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!

  b) miért ezt a könyvet választottad? ismertesd röviden a könyv tartalmát is! 

   ______________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________

6. Beszéljétek meg, hogyan óvjátok a könyvek épségét!

A kedvenc könyvem címe:
___________________________________

______________________

______________________

______________________

______________________

a kiadó neve

a kiadás helye 

írója

a kiadás éve
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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 szó-
ról az eszetekbe jutnak! a megbeszélés után karikázzátok be azokat a kifejezéseket, me-
lyeket a legtöbben lejegyeztetek! (ha valamelyik hiányzik az ábrátokból, pótoljátok!)

 2.  Írd a számokat a megfelelő helyre, majd a szavak felhasználásával alkoss egy-egy mon-
datot a történetnek megfelelően! (a szavakat toldalékolhatod, és más kifejezéseket is ír-
hatsz. 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  

OLVASÁS

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 mel-
léjük a magyarázatuk betűjelét! (Figyelj a mondatkezdő nagybetűkre, és tedd ki a vesz-
szőket is!)

   

  1.  _______________________________________________________________    

  2.  _______________________________________________________________   

  3.  _______________________________________________________________    

    a) csak sok olvasással válhatunk művelt emberekké, legtöbbet a jó könyvből tanulha-
tunk. b) könnyebb tanulni, mint nehéz testi munkát végezni. c) abból, hogy milyen 
könyvet olvas valaki, az is kiderül, hogy miféle ember.

 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!

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

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…
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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 ta-
lálékonyságát tükrözik. a falusi összejöveteleken, a közös munkák során igazi szórako-
zást jelentett a találós kérdések feladása. aki a megfejtést kitalálta, tekintélyt szerzett 
magának. Fejtsd meg az alábbi feladványokat!

  Egy lyu kon be bújsz,    Egy kis ház ban öt kis szo ba
  két lyu kon ki bújsz,    so ra ko zik szé pen,
  mi kor gon do lod, hogy be búj tál,  öt kis em ber bú jik oda
  már ki is búj tál. Mi az?   me le ged ni té len.

 __________________________   ________________________
    
  Mi kor fek szel, ő ak kor kél.   Lá bam egy van, bor dám több van,
  Egy szer egész, más kor csak fél.  he lyem itt van, he lyem ott van.
  Nin csen tü ze, mégis lám pás,   Na pos időn ott hon há lok,
  a ván dor nak szin te ál dás.   bo rús időn ut cán já rok.

 __________________________   ________________________

_________________

_________________

_________________ 

_________________

_______________ 

_______________

_________________

_________________
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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”:
                                                   

 megfejtés: ______________ hogyan kapcsolódik a szó a fonáshoz?  ________________

 _________________________________________________________________________

 2.  az okos lány édesapja molnár volt. tudod-e, mivel foglalkozik a molnár? húzd alá a he-
lyes 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. egé-
szítsd 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

   _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

1.

2.

3.

4.

5.
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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 találkozáso-

kat,  _______________________________________

 ___________________________________________

  „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 mondhat-
juk, 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 1. elragadta a saj tot
  b) felröpüle  2. szép a han god, mint a ter me ted
  c) kezdé a saj tot kévánni 3. sajt miatt mon dott szép szó nok la tot
  d) sza vad szép vol na, termethöz ha son ló 4. fel rö pült
  e) saj tért tötte vol na a szép dicsíreti orá ciót 5. meg kí ván ta a saj tot
  f) sajtat ragada 6. megörült a di csé ret nek 

 2.  a me se ta nul sá gai több helyzetre is vo nat koz nak. egé szítsd ki a kö vet ke ző mon da to kat 
iga zo lá sul!

 a) Fo gadd el ma gad  ______________________________________________________ !

 b) ne áhí tozz meg nem  ___________________________________________________ !

 c) óva kodj  ______________________________________________________________ !
  

La Fontaine: A hol ló meg a ró ka

 1. olvasd el még egyszer a történetet!
  a)  Írd le a tör té ne tet az ál ta lad vá lasz tott sze rep lő  

szem szö gé ből!

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

  b) in do kold meg, miért ezt a szereplőt választottad!

   ______________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________

 2. Játsszá tok el a hol ló és a ró ka tör té ne tét!
  a)  ké szít sé tek el a füzetbe a szín pad raj zát a kö vet ke ző szem pon tok fi gye lem bevé te lé vel! 
   Hol he lyez ke dik el a hol ló, hol a ró ka?
   Mi lyen tár gya kat, nö vé nye ket he lyez nél el a szín pa don?
  b)  Be szél jé tek meg, mi lyen mó don (hang szín, hang erő, tem pó stb.) szó lal jon meg a hol-

ló, il let ve a ró ka!
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Mesék bűvöletében

  c) Le gyél te a ren de ző! Je gyezd le, mi lyen ren de zői uta sí tá so kat ad nál a sze rep lők nek!

   ______________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________
 
 3.  rím ke re ső! rom há nyi Jó zsef né hány ál lat tré fás sír felira tát fo gal maz ta meg ver ses for-

má ban. a rí me ket azon ban ki hagy tuk a ver sek ből. 
  most raj tad a sor! Légy köl tő, írj a sor vé gek re ta lá ló rí me ket! 
 
  Zeb ra
  egy té ve dés ál do za ta va gyok.

 az ele fánt át kelt raj tam _______________ .

  Han gya
  ki nek já ran dó ja csak egy ap ró mor zsa,

 ne kap jon fel vek nit1, mert ez lesz a _______________ .

  Gö dény
  ha vol na sír kö vem, meg tud nád be lő le,

 azért nincs, mert azt is elit tam _______________ .

  Va kon dok
  Fel te met tek. azt se tu dom, ki cso dák.

  most fe lül ről sza go lom az _______________ . 

  Laj hár
  Lus tább vol tam én, mint má sok.

 pi hen get tem. De ez már _______________ !
 
  ol vas sá tok fel az el ké szült ver se ket!
   ke resd meg a könyv tár ban rom há nyi Jó zsef Sza már fül cí mű köny vét! ha son lítsd ösz-

sze megol dá so dat a rom há nyi-ver sek kel! 
 
 4. egé szítsd ki a hiá nyos mon da to kat!

    a hel tai-me se _____________________ for má jú, a La Fontaine-mese és a va riá ciók 

______________________ for má júak. a heltai-mese és a La Fontaine-mese hangvétele

  ________________________, a va riá ciók szö ve gé nek hangvétele ___________________. 

1  vekni: hosszúkás kenyér
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Irodalom 5 . munkafüzet

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! (ameny-

nyiben a jelentése jól ismert, azt nem kell lejegyezned.)

 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! 

   ______________________________________________________________________
 
 

Tájnyelvi szó Mai alak és jelentése
népi népe = lakói
árvacsanál 
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Mesék bűvöletében

A csalimese

Gyűszű, Fésű, Hadd-el

 1. a három fi ú közül ki volt

	 •	a	legidősebb: ___________________

	 •	a	középső: _____________________

	 •	a	legkisebb?	____________________

 2. válaszolj a következő csalafi nta 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! hely-

színként válassz egy sötét barlangot! ne feledkezz el az eddig megismert meseelemek-
ről sem: mesekezdés, meseszám, váratlan befejezés!

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
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