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1.  Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!
  

 
2.  Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, mi-

után elkergette az asszony!

Elindult az erdőbe, találkozott egy farkassal, aki igencsak megijedt tőle.

Ment, mendegélt, míg egy rengeteg erdőbe nem ért.

Elindult nagy búsan, kiment a faluból, bódorgott, aztán egy hídhoz ért, leült, 
és dorombolt.

 Elindult nagy bánatosan, de nem sokáig búslakodott, mert összebarátkozott 
egy öreg kutyával. 

3.  Kik a mese szereplői? Milyennek ismerted meg őket? Egészítsd ki a táblá zatot!

Főszereplők Tulajdonságok

 
Kacor király
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4.  Mi járhat Kacor király fejében?

5.  Hogyan fejeznéd be másképp a mesét?

 

 

 

 

 

 

6.  Egészítsd ki a jegyzetet új vázlatpontokkal!

  1. Az asszony elkergette a macskát.

  2.  

  3. A róka vendégül látta Kacor királyt.

  4. Kacor király elaludt.

  5.  

  6.  

  7. Kacor király elfogadta a meghívást.

  8.  
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1.  Alkoss a szókártyák összekötésével madárneveket!

  sárga                         
bagoly

  fekete                         
rigó

  barázda                         
sólyom  

  zöld                         
begy 

  vörös                         
küllő

  macska                         
billegető

                               vándor

2.   Milyen madár? Írd a képek alá! Ügyelj a helyesírásra!

          

                

 

                                            

3.  Milyen színű volt a fekete rigó? Húzd alá a megfelelő választ!

puha fekete  fénylő fekete  éjfekete  játékos fekete  meleg fekete

A nagyravágyó fekete rigó  
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4.  Alkoss színekből összetett szavakat a minta alapján! Folytasd a sort a füze-
tedben!

fekete, mint a korom – koromfekete  sárga, mint a citrom – 

fehér, mint a hó –  kék, mint az ég – 

piros, mint a vér –  kék, mint a tenger – 

5.  Honnan kaphatták az alábbi madarak a nevüket? Kösd össze a madarak 
nevét az őt jellemző mondattal!

6.   Olvasd el a mese alábbi részletét!
 

És nem tetszett neki a fekete szín.
Se fénylőn, se puhán. Dühösködött. Egy darabig még csak nem is fütyöré-

szett – mert még vidámnak gondolná valaki. Azt mondogatta mérgesen: 
„Csk, csk, csk!” Olyan szép piros tollakat akart, mint a vörösbegyé, zöldeket, 
mint a gyurgyalagé, fehéret, mint a kócsagé, s olyan cifrát, mint a papagájé.

Ezért volt dühös. Úgy hitte, ő a legrútabb madár a ligetben.

a) Színes ceruzával húzd alá, milyen tollakat akart a fekete rigó!
b) Miért volt dühös a fekete rigó! Keretezd be a választ!

7.   Melyik nem illik a sorba? Húzd át!

fenn hordja az orrát  •  fennhéjázó  •  szemtelen  •  felfuvalkodott  •  dölyfös

Európa legkisebb
madara, mindössze
5 grammot nyom.

Szürkületkor hallható, 
erőteljes, nyávogásra 
emlékeztető hangja 
van.

Csőre lapos, elöl bar-
nássárga, lapátsze rű-
en kiszélesedett.

Éneke gyors csicser-
kélés, mintha apró 
üvegdarabokat csör-
getnének.

Fején jellegzetes, su-
garasan felmereszt-
hető tollbóbitát visel.

Vastag, mély böm-
bölő hangja, mintha 
valamilyen nagy 
állattól eredne.

búbos banka

macskabagoly

ökörszem

kanalas gém

csicsörke

bölömbika
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8.   Válaszd ki, mely madaraknak nincs barátjuk! Karikázd be a nevüket!
Írd be a barátok nevét az üresen hagyott helyekre!

 barázdabillegető gyurgyalag szürke varjú

   

 gólya macskabagoly búbos vöcsök

   

9.  Hasonlítsd össze a fekete rigót és a sárgarigót! Írd be jellemzőiket az ábrába!

A sárgarigó a fekete rigóhoz hasonló termetű énekesmadár. Ragyogó arany-
színű tollazata miatt nevezik aranymálinkónak is. Csőre vöröses, lába ham-
vaskék. Igen óvatos madár, rendszerint a fák lombkoronájában tartózkodik. 
Röpte gyors, hullámvonalú. Fő táplálékai a különböző rovarok, lárvák. Szí-
vesen fogyaszt gyümölcsöt is. Május elején érkezik hozzánk afrikai telelésé-
ből. Magas lombkorona ágára építi művészi fészkét. A tojó általában 4-5 fe-
hér tojást költ.

A fekete rigót városokban, erdőkben egyaránt megtaláljuk. Télen-nyáron 
hallhatjuk énekét. A hím fényes fekete tollazatú, míg a tojó tolla barna. Csőre 
sárga, lábai barnák. Fő tápláléka a giliszta, de eszi a rovarokat, csigákat is, 
ősszel pedig bogyókat, bodzát, és rájár a szőlőre. Fészkét alacsonyan a fák, 
cserjék elágazásaiba építi vékony gallyakból és fűszálakból, de előfordul, 
hogy épületek repedéseibe fészkel. Szép kerek fészket készít, amelynek bel-
sejét ki is tapasztja sárral, és fűszálakkal béleli. A nőstény 4-5 kékeszöld, 
kissé barnásan pettyezett tojást rak. 

          Sárgarigó
           Fekete rigó

        


