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Kedves Gyerekek!

A második féléves olvasmányok nagy része gyerekekről szól. 
 Olvashattok mesés történeteket, verseket a tavaszról, a 
nyárról, a természetről. Néhány mondát is megismerhettek. 
Végül szeretnénk egy kis nyári olvasmány ajánlóval kedves-
kedni nektek. 

Képzeljétek el a történeteket, beszélgessetek róluk! Rájöttök 
majd, minden történetben van valami, ami rólatok szól! 

Az alkotók csapata

Európai Szociális
Alap
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Ha tél van, verset olvasok,
attól, mint hó, felolvadok.
A vers minden jót felidéz,
a múlt édes lesz, mint a méz.

Ha csendes téli este van,
emlékeimnek teste van.
Ilyenkor bennem merítőz
a forró nyár, a szelíd ősz.

Kiss Ottó: Ha tél van

Tél

FI-501020202_1_OK_2_2_TK_tel.indd   5 2017. 03. 09.   14:04



   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

Didergő

6

Mely hónapok nevére gondoltunk? Találd ki! 

A szavakban a szótagok összekeveredtek. Tedd a helyükre 
őket! Mi jut eszedbe ezekről a szavakról?

Olvasd el az alábbi szavakat! Melyik nem illik a sorba?

Olvasd el a szókapcsolatokat! Melyik nem illik a télhez?

Olvasd el az alábbi összetett szavakat! Alkoss velük egy-egy 
mondatot!

e a e
e á áu ue

csapjég

havas táj

hóvihar

hóember

jégkorcsolya

száncsengő

hótakarócsillagszóró

angyalszárnyakkarácsonyfadísz

ajándékdoboz

hideg  hóesés jégvirág szánkó kánikula  zúzmara

tyűkesz 

dermesztő hideg

kesztyű    sapka    sál    szandál    csizma    kabát    kucsma

lyacsokor 

kószán

rövid nappalok

virágjég

zöldellő fák

téli álomköltöző madarak

kasap

meleg kályha

Mikulás      Luca-nap      szilveszter      húsvét      karácsony

beremhó

zikvaha

lágy szellő

   6.

   7.

   8.
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Olvasd el a mondatokat! Melyik szól a télről?

Olvasd el a találós kérdéseket! Mi lehet a megfejtés?

Olvasd el az alábbi szöveget!
a) Fejezd be a történetet a kép segítségével! 
b) Fejezd be a történetet másképpen! 
c) Adj címet a két történetnek!

Éjszaka havazott. Reggelre gyö-
nyörű fehér lett a táj. Panni és Bori 
boldogan vették elő az új szánkót. 
Siettek, hogy minél hamarabb 
kipróbálhassák. A dombnál már 
várták őket a barátaik. Vidáman 
csúszkáltak a hóban. Szánkózás 
után hóembert építettek és hógo-
lyóztak. Egyszer csak…

Hideg van. A tájat hó takarja.

Fejem gombóc, orrom répa, mégse vagyok ehető, 
a kalapom lyukas fazék, könnyen le is vehető.

Tó hátán gyémánt takaró. 
Vas csikóval siklani rajta jó.

Mikor tél van, és a csizma hideg hóban topog,
Lecsúszik a domboldalról, rajta gyerkőc kuporog.

A fák levelei elsárgulnak és lehullnak. 

Ilyenkor lehet síelni, szánkózni, 
hógolyózni.
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A Hókirálynő

8

Játsszatok! Írjátok fel kis papírdarabokra a következő sza-
vakat: vidám, rémült, szomorú, fázik, fél!

A csapatotokból olvassa fel hangosan egy társatok a követ-
kező szavakat!

Figyeld meg, milyen csodálatosan pompáznak ezek a rózsák!

Mit gondoltok, milyen egy jó barát? Te mit tennél meg a ba-
rátodért? Meséljetek történeteket a barátságról!

a) Alkossatok csoportokat és beszél-
jétek meg, mire van szükség ah-
hoz, hogy egy rózsa csodálatosan 
viruljon? Használjátok a követke-
ző szavakat is: napsütés, törődés.

b) Mit jelenthet a következő régi 
mondás:

 Aki a virágot szereti, 
rossz ember nem lehet.

a) Írjátok le a füzetetekbe a szavakat, és közösen keressétek 
meg mindegyiknek az ellentétpárját is!

b) Versenyezzetek! Minden csapat gyűjtsön a szép és a szo-
morú szavakhoz hasonló jelentésű szavakat! 

hideg szomorútörött szép jó hosszú

(Lesz egy barátod.)

Oldd meg a feladványt!

Van tizenkét rózsád. Hatot odaadsz egy osztálytársadnak. 
Mi lesz az eredmény?

Hajtsátok össze a kis papírokat! Tegyétek az asztal köze-
pére! Egy társatok ezek közül, szavak nélkül, csak az arc-
játékával és a kezével, testével próbáljon meg minél töb-
bet elmutogatni egy perc alatt! Az a csapat nyer, amelyik 
a legtöbbet találja ki.
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A Hókirálynő
Mese hét képben

Első mese
egy tükörről és cserepeiről

Volt egyszer egy gonosz manó. Ez a manó egy nap olyan tükröt 
csiszolt, ami mindent eltorzított. Ami szép és jó volt, jelenték-
telen lett. A rosszat és gonoszat felnagyította mindenben és 
mindenkiben. 

Egy napon azonban ez a tükör összetört. Szilánkjai a világ-
ban széthullottak. Minden egyes darabjának szörnyű gonosz 
ereje volt. Ha valakinek a szívébe fúródott, annak a szíve jéggé 
fagyott. 

Csoportban dolgozzatok! Minden csoport egy meserészletet 
dolgozzon fel! Majd adják elő a többieknek!

Minden jelenetnek adjatok új címet! Írjátok le a füzetetekbe!

eltorzít: elferdít, 
másnak, rosz-
szabbnak mutat

jelentéktelen: 
 értéktelen, jelen-
tőségét vesztette
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Második mese
egy kisfiúról meg egy kislányról

Egymás szomszédságában élt egy nagyváros sűrű rengetegé-
ben két szegény gyermek, egy kisfiú meg egy kislány: Gerda 
és Kay. Úgy szerették egymást, mintha csak testvérek volná-
nak. Padlásszobáik ablakai nagyon közel voltak. Így az ablak-
ból figyelhették a másikat. Így kezdődött a barátságuk. Sokat 
játszottak együtt. Szüleik az ablakok közé tett faládákban ró-
zsákat nevelgettek. Ezeknek a rózsafáknak az árnyékában töl-
tötték boldog gyermekkorukat.

A nyár után eljött az ősz. Az ősz után a tél. Azon a télen vala-
mi furcsa dolog történt. A kisfiú mintha egy csodálatos hópely-
hekből álló tüneményt látott volna. A Hókirálynő, mert talán ő 
lehetett, hívta őt, majd eltűnt.

Aztán eljött a tavasz. A gyerekek képeskönyvet nézegettek. 
Egyszer csak, teljesen váratlanul, a fiú felkiáltott fájdalmában, 
és a szívéhez kapott. Az összetört, gonosz tükör egy darabja 
fúródott a szívébe. Kay szíve jéggé fagyott. Attól a naptól fogva 
nagyon megváltozott. Csak a rosszat látta mindenben. Csúfo-
lódott, gonosz lett és eleven.

Egy nap eljött érte a Hókirálynő, és magával vitte.

Hogyan lett jóban a két gyermek? Mi történt a kisfiúval?
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Harmadik mese
a varázslóasszony virágoskertjéről

Gerda nagyon szomorú volt a legjobb barátja nélkül. Mindenki 
azt hitte, hogy Kay belefulladt a város szélén kanyargó nagy fo-
lyóba. A kislány ezt nem akarta elhinni. A folyót kérlelte, hogy 
a kedvenc piros cipőjéért cserébe adja vissza a játszópajtá-
sát. A cipőt bedobta a folyóba, de a hullámok visszasodorták. 
A kislány úgy gondolta, hogy nem dobta eléggé messzire, ezért 
csónakba szállt. A csónak nem volt kikötve. A folyó messzire so-
dorta Gerdát. 

Hajója az öreg varázslóasszony kertjénél kötött ki. Ebben a 
csodálatos kertben mind a négy évszak valamennyi virága egy-
szerre pompázott. 

A varázslóasszony annyira megszerette a kislányt, hogy el 
akarta feledtetni vele utazása célját. Ezért eltüntette a rózsákat, 
hogy ne emlékeztessék Gerdát a legjobb barátjára. A lányt any-
nyira elbűvölte a kert, hogy már úgy tűnt, örökre itt marad. Ek-
kor látta meg a varázslóasszony kalapján a rózsákat. Erről jutott 
a kislány eszébe, hogyan és miért került ide. Még a virágokat is 
megkérdezte, tudnak-e valamit a kis barátjáról. Sajnos nem tud-
tak neki segíteni. Ezért útnak indult.

Milyen szerepe van a piros cipőnek, a folyónak és a rózsák-
nak ebben a meserészletben?
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Milyen szerepe van a varjúnak a meserészletben? 

Mit kérdezhettek Gerdától a trónteremben? Tegyetek fel kér-
déseket! Adjátok elő a beszélgetést!

12

Negyedik mese
a királyfiról és a királykisasszonyról

Útja során Gerda találkozott egy varjúval. A madár elmondta 
neki, hogy ebben a birodalomban épp most szeretne férjhez 
menni az okos királykisasszony. Ezért nyitva áll a palota ajtaja 
az ifjak előtt. S nemrég egy olyasmi fiúcska vetődött arra, mint 
amilyet Gerda keres. A varjú be is juttatta a kislányt a palo-
tába. Gerda azt hitte, most tényleg találkozni fog a barátjával, 
de nem így történt. A palotában meghallgatták a történetét, 
de segíteni nem tudtak neki. Felöltöztették szép ruhába, adtak 
neki egy hintót, és útjára engedték.
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A rablólány azt szeretné, hogy örökre vele maradjon Gerda, 
mégis elengedi. Szerintetek miért? 

13

Ötödik mese
a kis rablóleányról

Az aranyhintó árkon-bokron keresztül röpítette Gerdát, míg-
nem egy rengeteg erdőbe nem értek. A haramiák azonnal felfi-
gyeltek a tündöklő járműre, és megállították. A kislány élete 
veszélyben forgott, de a haramiaasszony lánya szemet vetett 
rá. Addig kérlelte az édesanyját, mígnem játszópajtásává fo-
gadhatta a kislányt. Szerette volna, ha örökre vele marad, 
hogy soha többé ne unatkozzon. A rablóvárban aztán Gerda 
elmesélte a történetét. A rablólány galambjai ráismertek a fiú-
ra. Tudták, hogy a Hókirálynő vitte magával lappföldre. A rab-
lólány kedvenc rénszarvasát kérte meg, hogy vigye el Gerdát, 
ahová csak szeretné.
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Miért nem adott varázserőt a finn asszony a kislánynak? Mi 
ad erőt Gerdának?

14

Hatodik mese
a lapp asszonyról meg a finn asszonyról

A rénszarvas a kislánnyal megérkezett a lapp asszony nyomo-
rúságos tanyájához. Gerda ott egy kicsit felmelegíthette átfa-
gyott testét. Sokáig azonban nem időzött, hanem továbbment 
a finnek földjére, ahová a lapp asszony küldte. Ott is fogadta 
őket egy asszony. 

A rénszarvas elmesélte neki a történetüket, és kérte őt, hogy 
tizenkét ember erejével ruházza fel a kislányt, hogy legyőzhes-
se a Hókirálynőt. Az asszony azonban így szólt: – Nagyobb ha-
talmat, mint amekkora ennek a kislánynak van, nem adhatok. 
Nem látod, milyen nagy ez? Egy szál maga, mezítláb vágott 
neki a messzi világnak. Emberek, állatok állanak a szolgálatá-
ba. Tőlünk nem kaphat hatalmat. Az ő hatalma a jó szíve, az 
ártatlan lelke. Ha magától nem jut be a Hókirálynő palotájába, 
és nem tudja kivenni az üvegszilánkot Kay szívéből és szemé-
ből, akkor mi sem tudunk segíteni rajta. Két mérfölddel arrább 
már a Hókirálynő kertje kezdődik. Vidd oda a kislányt, s tedd 
le a hóra!
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Játsszátok el Gerda és Kay találkozását!
15

Hetedik mese
arról, hogy mi történt a Hókirálynő palotájában...

Kay ezalatt egyszer sem gondolt Gerdára. A Hókirálynő jéghi-
deg, fehéren szikrázó, hatalmas termeiben élt. A szíve már rég 
jégcsappá dermedt.

Lapos jégdarabokból folyvást egy szót próbált kirakni: 
„Örökkévalóság”.

A Hókirálynő azt mondta neki, hogy ha ezt sikerül kiraknia, 
akkor ismét a maga ura lehet. Azonban sosem sikerült.

Egy napon a Hókirálynő elment, hogy megfehérítse a he-
gyek oldalát. Kay magára maradt a jeges palotában.

Ekkor lépett be Gerda. A fiú nyakába borult, aki azonban 
nem mozdult, csak ült hidegen és mereven. A lány nagy bána-
tában zokogni kezdett. Könnyei a fiú mellére hullottak, felol-
vasztották a szívét, és kimosták onnan az üvegszilánkot. Akkor 
Gerda belekezdett abba a dalba, amit együtt énekeltek odaha-
za a rózsáiknak. Erre már Kay szemeiből is kicsordult a könny, 
és kimosta azt a tükördarabkát is, ami a szemébe fúródott. 
A fiú végre újra a régi volt. Átölelte Gerdát, aki sírt meg neve-
tett egyszerre boldogságában. A rénszarvas hazavitte őket. 

Akkor vették észre, hogy felnőttek lettek. A Hőkirálynő palo-
táját pedig úgy elfelejtették, mint egy lidérces álmot.

Hans Christian Andersen nyomán

Hans Christian 
Andersen: 
ejtsd: hánsz krisz-
tián ánderszen

lidérces álmot: 
rossz álmot, 
rémálmot
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Olvasd el a szómagyarázatokat! Válaszd ki a szavak közül 
azokat, amelyek magyarázatát olvastad!

Olvasd el a szavakat! Milyen álarcokat látsz a képen? Mondd 
ki! Tapsold le!

Minek öltöznél szívesen a farsangon? Miért?

Farsangi álarcok

madarász motoros régiség vőlegény
ráfizet pavilon kapitány pályázat
szakadás baleset simogat Mikulás
fazekas csomagol vélemény mutogat
kalapács denevér feladat takarít
papagáj muzsikus vezeték kalapos

feladatpályázat papiros

nyugalom

kirakat

rakomány nyeremény

tudomány

buborék

Szellemi vagy művészeti verseny, melynek során 
a benyújtott alkotásokat zsűri értékeli és díjazza.

Sorsoláson vagy játékban elnyerhető pénz vagy tárgy.

feladat

   4.   4.

   5.

Farsangi álarcok
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