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1. A mesék, mesemondók és meseírók csodás történetei
1. Keresd a kakukktojást!

2. Melyik a hamis állítás?
furfangos szegény ember, jóképű ördög, kegyetlen boszorkány, vicces sárkány, csinos
királylány, gyáva katona

pásztorfiú királynő

polgármester tündér boszorkány manó sárkány

boltos bácsi öregasszony

ELSŐ ÉVFOLYAM





3. Rajzoljátok le kedvenc mesehősötöket!

4. Labirintusjáték
Melyik úton jut el a tündér a varázspálcájához?

2. Kinek köszönt a szegény ember?
1. Mire hasznosítjuk ma a szelet és a napot? Beszéljétek meg!

A rajzocskák segítenek!

Beszéljétek meg, hogy mire való az alsó négy eszköz!

4 A MESÉK





A MESÉK 5

2. Ki a meleg és ki a hideg barátja? (Kösd össze vonallal!)

3. Készítsetek a mese szereplőiről kartonból bábokat, és adjátok elő a mesét!
Ide megtervezheted!





6 A MESÉK

3. Téli mese
1. Mire költjük télen a pénzt? Beszéljétek meg!

Nevezd meg a fent látható  tárgyakat!

2. Színezd ki a téli képet!

3. Játsszatok színházat! Adjátok elő a mesét! Tervezzetek hozzá díszletet is





A MESÉK 7

4. A Nap és a Hold története
1. Rajzold le a további szereplőket, és egészítsd ki a rajzok hiányzó részeit!

2. Mi nem illik a rajzba?

A Holdat őrző
óriás

A Napot őrző 
óriás

Hétfejű 
sárkány

barna bőrű
ember

fehér bőrű
ember

Rajzold ide a képre 
nem illő tárgyakat!
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3. Sokféle ember van – beszélgessetek róluk!

5. Hogyan lett gazdagság a szegénységből?
1. Milyen ételeket ismersz fel a képeken?

Ezek közül melyiket eszik gyakrabban a szegények?





A MESÉK 9

2. A magyar történelemben is volt egy király, aki álruhában járt. Felismered őt?

Rajzold ide, milyennek képzeled Bors királyfit!

3. Különféle pénzek képét látod, keresd meg közöttük a koronát!

4. Szerinted melyik a fontosabb?

vagy





10 A MESÉK

6. Az elrejtett kincs
1. Rakjátok a történet szerinti sorrendbe a képeket!

Kösd össze a számokat
és színezd ki a kakaskát!

1 2 3

4 5 6





A MESÉK 11

2. Találd meg a 10 eltérést a két kép között!

3. Keresd a kincset!

Hol a kincsesláda?
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12 A MESÉK

7. A beás ember és a jó tündér
1. Mi kell a jó élethez? Tegyél -et oda, ami a mese szerint fontos!

2. Ez a jó tündér teljesíti három kívánságodat. Rajzold le!

................................. ................................. .................................

................................. ................................. .................................





IRODALOM

Choli Daróczi József: Az öreg című vers
1. Melyik kép ábrázolja Choli bácsit?

2. Mire cserélte a versben az öreg a tehénkéket? Beszélj róla!

3. Rajzold le, ami a versből a legjobban tetszett neked!

MÁSODIK ÉVFOLYAM
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4. Keresd az elrejtett állatneveket!

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

5. Kösd össze vonallal az összetartozó elejét és hátulját!





IRODALOM 15

Lakatos Menyhért: Füstös képek (részlet)
1. Miben különbözik a középső alma a többitől?

Ők miben különböznek egymástól?
Beszéljétek meg, és válaszoljatok:
– a piros alma édesebb a zöldeknél?
– a képek alapján meg tudod mondani, hogy melyikük jó ember?

Lakatos Menyhértnek szerintetek miért kellett az iskolában kétszer annyit tudni, mint
a többieknek? – beszélgessetek!

2. Milyen betűket ismersz fel?





16 IRODALOM

3. Melyik a különböző?

4. Mi bennük a közös?

5. Találd ki, hová jár rendszeresen a szorgalmas gyerek!





IRODALOM 17

Szécsi Magda: Kiolvasó
1. Kinek a „játéka”? Kösd össze vonallal!

2. Hogyan jut el a hajó a szigetre?

Nap Szél víz
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Szécsi Magda meséje
1. Pótold a kipontozott szavakat a szövegből!

A Földanyának a ……………….. varázsolt vizet.

Égkék hajába ……………. lombokat font.

A ……………. országa a Földanya szívén van.

Az emberek ………………… a folyókat.

A varázsvizet …………….. pohárból isszuk.

2. A görögök ilyennek képzelték Gaiát, a Földanyát. Rajzold le, szerinted milyen!

3. Húzd alá a vizet szennyező anyagokat!

olaj, esővíz, növényvédő szerek, hó, szennyvíz, az emberek által eldobált szemét,
mosó- és mosogatószerek, állati hulladékok, emberi és állati ürülékek, kavics, faágak,
vízibicikli.





IRODALOM 19

4. Összekevertük néhány szavunk betűit. Rakd sorrendbe!

vóvizí ..........................................................................................................................

cánóe ……………………………………...................................................................

sicnak ……………………………………...................................................................

nyesznívz …………………………………….............................................................

dörnytezevékemle ………………………………........................................................

kizivibivli ………………………………………………….........................................

5. Írd le, mit tehetünk a környezetünk védelméért!
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Szécsi Magda: Doja, a cigánytündér
1. Írd be a hiányzó szavakat a pontozott vonalra!

Az eső a ………………………….. napocska könnye volt.

Doja egy hatalmas …………………………………. élt.

Ő borította rájuk a …………………………. fátylát.

Érezték simogató kezét, hajának …………………………. .

2. A kép alapján írj mondatokat, hogyan éltek a vándorló cigányok!

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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3. Rajzold le, hogyan képzeled el a felhőpalotát!

4. Miben különböznek a tündérek és az angyalok?
Írd a jellemző tulajdonság számát a kis körökbe!

1. picik, 2. használják a szárnyukat, 3. nem használják a szárnyukat, 4. a földön élnek,
5. az egekben élnek, 6. a szárnyuk olyan, mint a szitakötőké, 7. a szárnyuk tollas,
8. óvják a környezetet.





22 IRODALOM

5. Az állatvilágban is sok a vándorló faj. Talán felismered némelyiket?
Írd a nevüket a kép alatti pontozott vonalra!

........................................... .................................................... .................................

............................................ ..................................................

............................................ ..................................................

Írj néhány okot, amiért vándorolnak!





IRODALOM 23

Orsós Jakab: Rendkívüli történet
1. Keresd meg és karikázd be Zala megye térképén annak a városnak a nevét, ahol

Orsós Jakab született!

2. Milyen foglalkozásokat űzött a művész? Húzd alá a helyes foglalkozásokat!
PÉK, OLAJBÁNYÁSZ, VASUTAS, SOFŐR, FAFARAGÓ, ÍRÓ, TANÁR, 
SZAKÁCS, FODRÁSZ, SZOBRÁSZ

3. A történet elolvasása után fejezd be a mondatokat!
A cigányok az erdőben ………………….. éltek.

A mészáros faedényben forrázta és ………… a disznókat.

Úgy vitték a népek a teknőket, mint a ……………….. .

A parasztbútorok készítését azért hagyta abba, mert ……………………………… .

sózóteknő dagasztóteknő
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24 IRODALOM

4. Párosítsd az eszközt és a nevét!

5. Melyik évszak? Írd alá! 

................................. ................................. ................................. .................................

ivócsanak

fapapucs

péklapát

gyúródeszka

sodrófa

fakutya

fakanál
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IRODALOM 25

Cigány népköltés: Foly a patak sebesen
1. Egy rossz kis cica összekeverte a népköltés első versszakának szavait.

Rakd a helyükre!
Foly a babám urassan, ……………………………………….........................

Patak a kedvesem, ……………………………….....................................

Foly a hegedűs, de lassan, ……………………………….....................................

Él a patak sebesen. ………………………………......................................

2. Mit kérnek Istentől arácsonyra a cigányok?

3. Te mit szeretnél arácsonyra?
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4. Fel tud-e menni a süni az almáért a fa tetejére?
Merre kell mennie?

5. Hogyan várták a mesélők a úsvétot?
………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………..................

6. A Te családod hogyan várja a úsvétot?
………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………..................





IRODALOM 27

Szécsi Magda: Mikulásváró
1. Melyik a ikulás csizmája és sapkája? (Tegyél -et alá.)

2. Rakj ki a betűkből minél több értelmes szót!
E  M  I  K  E  U  J  L  Á  V  S  C  D  S  O  K  A  I
................................................................  ................................................................

................................................................  ................................................................

................................................................  ................................................................

................................................................  ................................................................

................................................................  ................................................................

3. Javítsd ki a hibákat! Ha mindet sikerült, ez a csoki a tiéd!
mikujás ……………………………

csóki ……………………………

alyándék ……………………………

hőember ……………………………

mesekonyv ………………………...…
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4. Téli színező

5. Keresd az eltéréseket a képek között!

Szécsi Magda: Madarak aranyhegedűn (Ezen a képen vannak az eltérések.)
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Karácsonyi köszöntő
1. Miket kívánnak a köszöntőkben? Húzd alá a jó válaszokat!

boldogságot, autót, egészséget, nagy házat, jókedvet, ezüstöt és aranyat, jobb életet,
szerencsét, lovakat, új ruhákat, gyémántot

2. Írd a képeslapra a Te jókívánságaidat!

3. Tervezz karácsonyi díszeket!
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4. Díszítsd fel a karácsonyfát!

5. Írd le, mit szeretnél kapni arácsonyra, és Te mit ajándékozol a családtagjaid-
nak!





IRODALOM 31

Újévi köszöntő
1. Pótoljátok a köszöntő hiányzó szavait!

„Adjon az Isten nektek ………. menyegzőt,

jó …………… és sok szerencsét,

jó ételeket, jó ………..,

Legyen szép …………..,

sok ………. unokátok,

………- kocsitok, legyen szürke …………!

Tele legyen mindig ……….. a zsebetek,

Járjatok ……….., járjatok aranyon.”

2. Mit jelentenek az alábbi szavak? Kössétek össze a helyes válaszokat a szóval!

MENYEGZŐ

MENY

PARIPA

Melyik az idei év?

a múlt év?

a jövő év? Húzd alá a megadott színnel!

2013 2014 2015 2016 2017 2018

a házasságkötés ünnepe
a szoba teteje
valaki megy valahová

egy kis állat
a fiúnak a felesége
felszólítás távozásra

egy zöldségféle
könnyű járású, szép ló
a pap pipája
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3. Állítsd be az órákat 11:45-re, éjfélre és fél egyre.
Rajzold be a mutatókat! Piros legyen az a mutató, amelyik az éjfélt jelzi.

4. Színezd ki vidámra az újévi jókívánságot!

5. Írj újévi jókívánságokat a barátodnak vagy barátnődnek!
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Találós kérdések
1. Találd ki, melyik kép

a találós kérdés megfejtése!

A) Éppen olyan, mint egy kefe,
mégsem fésülködhetsz vele.

B) Mikor fekszel, ő akkor kél,
Egyszer egész, máskor fél,
Nincsen tüze, mégis lámpás,
A vándornak szinte áldás.

C) Egy lyukon be, kettőn ki,
aztán amikor kint van,
akkor bent van.

D) Hatvan gyereke van,
Minden gyerekétől
hatvan unokája.
Mi az?

E) Fenn is van, lenn is van,
kinn is van, benn is van,
néma is, zenél is,
lágy is és kemény is,
fehér is, szürke is,
lomha is, fürge is.
Mi az?

F) Híd, de sosem építették,
hét színe van, egy sem festék,
földből nyúlik mindkét vége,
mégis felvezet az égbe.
Mi az?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
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2. Mit ábrázol a kép?

3. Melyik nem illik a többi közé? Húzd alá!

FECSKE FÓKA FAKOPÁNCS FEKETERIGÓ

KARÁCSONY HÚSVÉT CSÜTÖRTÖK PÜNKÖSD

CSOKI GUMICUKOR NÁPOLYI VIRSLI

ZOKNI PAPUCS CIPŐ CSIZMA

4. Melyik kulcs szerepel háromszor a képen?





KÖZMONDÁSOK 35

Hagyományok
1. Magyarázd meg, mit jelentenek az alábbi közmondások!

A pénz a kezet égeti.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tetű bőréből nem csinálhatsz cipőt.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Melyik flamand közmondásra utalnak a rajzok?

............................................  ...............................

3. Egy kis ördög összekeverte a közmondásokat. Írd le őket helyesen!
A harag el nem törik.

.....................................................................................................................................

Addig jár a korsó a kútra, míg ne nézd a fogát! 

.....................................................................................................................................

Addig nyújtózkodj, ameddig utolérik, mint a sánta kutyát.

.....................................................................................................................................

A hazug embert hamarabb a takaród ér.

.....................................................................................................................................
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Ajándék lónak rossz tanácsadó!

.....................................................................................................................................

Aki másnak vermet ás, többet lát.

.....................................................................................................................................

Több szem maga esik bele.

.....................................................................................................................................

Sok kicsi százat csinál.

.....................................................................................................................................

Kéz kezet sokra megy.

.....................................................................................................................................

Egy bolond mos.

.....................................................................................................................................

4. A szó-labirintusban elbújt egy ismert közmondás. Megtalálod?

A Z Ú G A K I
F Ó B P Ő S L
M U Ö R D Ö G
N E M E J K Á
V A L S Z I K





KÖZMONDÁSOK 37

Eredetmondák I.
1. Válaszolj a kérdésekre!

Az eredetmonda szerint honnan származnak a cigányok?

.....................................................................................................................................

Hogyan „keletkeztek” a cigány emberek?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Hogyan menekült meg az asszony a gonosz emberek elől?

.....................................................................................................................................

Mik keletkeztek a kötényéből kihullott magokból?

.....................................................................................................................................

2. A térkép India elhelyezkedését mutatja a Földön.
Be tudnád jelölni hazánk helyzetét?
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3. Indiában a tehenek szent állatok. Húzd alá azokat a cselekedeteket, amiket nem
szabad megcsinálni velük!

megfejni, levágni, eke elé fogni, megütni, elzavarni az útról, megrúgni, a trágyáját
elégetni, kikötni

4. India legismertebb emberei, istenei, jelképei közül melyiket ismered fel?

............................................................ ............................................................

............................................................





Eredetmondák II.
1. Az alábbi állítások melyik beás eredetmeséhez tartoznak? Írd a táblázatba!

– Az Isten tésztából készítette az embert.
– A fa alá hullott magokból lettek a magyarok.
– Egy varázslóasszony sok magot tartott a tarisznyájában.
– A fehér ember úgy lett, hogy Isten korán vette ki a kemencéből a tésztát.
– A beások azokból a magokból lettek, amelyek sok napot kaptak.
– Isten odaégett tésztájából lettek a fekete emberek.
– Egy nagy fa alá vetett magokból lettek az emberek.
– Az aranybarna tésztára Isten nagyon odafigyelt, ezekből lettek a beások.

2. Honnan ered a beás név? Húzd alá a helyes választ!
– a román „baie” – bánya szóból ered,
– a „Bea” női névből ered,
– az „ásni” szóból ered.

KÖZMONDÁSOK 39

Hogyan születtek a beás emberek? Hogyan születtünk?
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3. Az emberek származásuk szerint sokfélék. Felismered az egyes csoportokat?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Megtalálja a varázslóasszony a magot? Segíts neki!
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Köszöntők, imádságok
1. Válaszolj a kérdésekre!

Mikor illik a cigányoknál köszöntőket mondani?

.....................................................................................................................................

Távozáskor, az asztalnál és iváskor miket mondanak?

.....................................................................................................................................

Hogyan nevezik azt, amikor valaki karácsonyi köszöntőt mond?

.....................................................................................................................................

Régen karácsonykor járták a falvakat, és a házaknál köszöntőket mondtak.
Ezt szokás betlehemezésnek is nevezni.

2. Felismered a betlehemi jelenet szereplőit?

A képen szereplő személyek:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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A betlehemezők járták a házakat és jókívánságokat mondtak.
Ilyeneket:
Isten áldja meg e háznak gazdáját! Töltse meg az Isten pincéjét, kamaráját! Esztendő
legyen száz vagyon búzája! Szalonnája pedig húsz-harminc oldalja! Vedd fel öreg bun-
dácskádat, vedd válladra juhocskádat. Haj, haj, haj, úgy elmegyünk, mint a raj. Oldal-
kolbász, szalonna, pásztoroknak jó volna, Ha még egyszer a gazdasszony ennünk-innunk
adna!

3. Írj Te is jókívánságokat egy családnak vagy az osztályodnak!
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Beás ima
1. Válaszolj a kérdésekre!

Kihez fohászkodnak imájukban a beások?

.....................................................................................................................................

Általában mit kérnek Szűz Máriától?

.....................................................................................................................................

2. Az ima szövegéből a kis ördög elvett néhány szót. Pótold!
„Adj ........... Jóistenem jót és ........................., 

hogy ne kegyünk ..........., hogy ne legyen baj,

........................................ segíts minket szegényen, 

hogy ne legyen semmi bajunk,

...................... jó vegyen körül ......................”

3. Írd le, hogy Te mit kérnél, ha imádkoznál!

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Szerinted melyik kép ábrázolja Szűz Máriát? (Egyébként itt mindenki Mária!)

.............................................................................................................
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Köszöntő vendéglátáskor
Válaszolj a kérdésekre!
1. Mi számít sértésnek a vendégségben?

.....................................................................................................................................

Mit volt szokás vinni, ha vendégségbe mentek?

.....................................................................................................................................

Mit illik mondani a vendégségben az asztalnál?

.....................................................................................................................................

2. Mit tartalmaznak a köszöntő szövegek? Válaszd ki a helyes lehetőségeket!
Legyél szerencsés!
Isten növessze hosszúra a szakállad!
Igyál Istennel!
Kalap, kabát, kisvasút!
Szerencsét, erőt, egészséget!
Öntsd a gallérod mögé!

3. Milyen ételeket szokás kínálni, ha vendégek jönnek? Húzd alá a szerinted helyes
válaszokat.
PAPRIKÁS KRUMPLI, SZENDVICS, TOJÁSOS NOKEDLI, RÁNTOTT HÚS,
HALÁSZLÉ, PINCEPÖRKÖLT, LECSÓ, PATTOGATOTT KUKORICA, PIZZA,
ZSÍROSKENYÉR, TORTA
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Karácsonyi köszöntők
1. Pótold a lovari köszöntő hiányzó szavait!

Adjon Isten ….. szerencsét. Minden úton ….. lépést. Szép ………, szekeret. A sze-
kerekben kerekeket. Adjon …….. selyemsátrat. A sátorban ……… ágat. Az út
mind………. legyen. A gyerek mind ………. ….egyen. Békét, örömteli évet, Meg-
értést és ………….. .
Tisztességes …………. Cigányokat,………….. Nyugalmat és ….. világot. Hozzon
ez a …….. arácsony.

2. A cigányok egyik legfontosabb értéke a ló volt. Tanulj meg lovat rajzolni!

3. Írjátok le, melyek a beások legfontosabb kívánságai arácsony ünnepén!
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4. Folytasd a fényfüzért!

5. Tervezz adventi naptárt! Segítségül néhány képet megrajzolt a Télapó!
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Köszöntő újévkor
1. Hogyan tisztelték meg a cigányok újévkor az idős embereket?

.....................................................................................................................................

2. Mik voltak a legfontosabb jókívánságok az újévi köszöntőben?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Milyen modern szokások vannak manapság újévkor? A képek segítenek.

4. Hová bújt el a szövegben az újévi köszöntés?
BAKÉLJETEKONIVSOKBMOPR Á ÉVETNÓLT HÉS
LŰNVUZAÉELTJÓLOJUHON.
Írd ide az elbújt szöveget. (Ezt a választ adták a köszöntőre.)

.....................................................................................................................................

5. Az jévkor, otthon használt tűzijátékoknál mire kell nagyon vigyázni?
Használatuknál melyek a legfontosabb szabályok?
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................





6. Keresd meg az eltéréseket a malackák között!

7. Írj újévi jókívánságokat!
a szüleidnek:

a barátodnak vagy barátnődnek:

a tanítódnak:
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Húsvéti köszöntő
p p

p p

   Tegyél alá -et.

3. Biztosan Te is ismersz locsoló verset. (Vagy mert Te szoktad mondani, vagy
Neked mondják.) Írd le a kedvenc versikédet!

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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4. Igazi úsvét nincs hímes tojás nélkül. Itt látsz néhány egyszerű, de szép mintát.

Tervezz hímes tojásokat!
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5. Megtalálja a nyuszi az ecsetet? Segíts neki!

6. Ugye tudod, hogy minek az ünnepe úsvét?

Írd ide a választ!

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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Pünkösdi köszöntő
1. A kis ördög megint rosszalkodott, és kicserélt szavakat a pünkösdi köszöntőből.

Cseréld ki a helyesre őket!
Ahány virág rügyezik a bokrok ágain, annyiszor találjátok meg erőben igazságban
és sok mézzel pünkösd napjait! Ahogy megered tavasszal a tenger vize, úgy zúdul-
jon nektek a szerencse! Egereitek szaporodjanak, gyermekeitek, mint a gomba nője-
nek, Érjék meg a holnapot egészségben! Legyetek egészségesek és boldogok!

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. A pünkösd vallási ünnep, de sokfelé tavaszköszöntő ünnep is.
Szent György napján tartották a cigányok a Zöld György-ünnepet. Ekkor zöld gallyak-
kal feldíszítették a sátrakat, és ünnepelték a tavaszt. Az ünnep egyik fő eseménye,
hogy megkínálják egymást a Zöld György-kaláccsal. Ezt mindenkinek el kellett fo-
gadni, még a halálos ellenségétől is – ezzel minden régi sérelmet elfelejtettek és ki
kell békülni társaival.

A magyaroknál a pünkösdi királyválasztás elterjedt szokás volt. Versengés útján vá-
lasztották (főleg lóverseny), a falu legényei közül, hogy ki a király. Hatalma általában
egy évig tartott. A cím képviselője ingyen ihatott a falu kocsmájában, külön meghívás
nélkül részt vehetett a lakodalmakon, mulatságokban. A többi legény kötelessége volt
őrizni a jószágait.

Válaszolj a kérdésekre!
Miért sütötték a Zöld György-kalácsot?

.....................................................................................................................................

Mit kellett tenni, amikor körbekínálták a kalácsot?

.....................................................................................................................................
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Mennyi ideig tartott a pünkösdi királyság?

.....................................................................................................................................

Milyen kedvezményei voltak a pünkösdi királynak?

.....................................................................................................................................

3. A pünkösdhöz kötődik a májusfaállítás szokása is. Díszítsd fel a májusfádat!
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Év végi ismétlés, gyakorlás

Rajzolj Te is strandeszközöket!
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Év végi ismétlés, gyakorlás I.
1. Rajzold le a mesék főszereplőit!

szegénylegény királyfi vagy királylány

sárkány tündér
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2. Kösd össze az összetartozókat!     

korcsolya

napszemüveg

léghajó

hóember

szélkerék

sárkány (papír)

szalmakalap
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3. Kik őrizték a világ túlsó felén a Holdat és a Napot?

.....................................................................................................................................

4. Kiktől mentették meg az emberek a Napot és a Holdat?

.....................................................................................................................................

5. Melyik ember szabadította ki a mese szerint a Holdat és melyik a Napot?

6. Melyik mesében szerepel a...
Ide írd a választ!
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Év végi ismétlés, gyakorlás II.
1. Kikre ismersz a képeken?

2. Kinek a szívében van a Pillangók országa?

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

…………………………………………. ………………………………………….
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3. Elér a kislány szeptembertől júniusig? Segíts neki!

4. Ki bújt el a betűk közé?

A L J Ű T Ü R
U T É L A P Ó
G E Z O M E N
N Y U S Z I L
C F S A N E D
O V Á T P O L
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5. Válaszolj a kérdésekre!
Hol lakott Doja, a cigánytündér?

.....................................................................................................................................

Hogyan gyógyította Doja a bajban lévő embereket?

.....................................................................................................................................

6. Rajzold le Doja felhőpalotáját!
Segítségül a palota alapját egy jó kis tündér lefotózta.
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7. A megismert köszöntőkben mit kívánnak egymásnak az emberek?
Húzd alá a helyes válaszokat!
SZERENCSÉT, EGÉSZSÉGET, KÜLFÖLDI UTAZÁST, JOBB MÓDOT,
KISVASUTAT, ZÖLD KOCSIT, PIROS KABÁTOT, SZÜRKE PARIPÁT,
SOK PÉNZT ÉS ARANYAT, MELEG KAKAÓT, JÓ ÉTELEKET

8. Milyen szólásokat ismersz meg a képekről?

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................

9. A megismert eredetmondák kétféle eredetet mesélnek el.
A súgó rajzocska alapján írd le melyik az egyik és melyik a másik elképzelés?
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10. Kösd össze az összetartozókat!
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