
Év eleji (szövegértô) felmérô olvasásból

Olvasd el a mesét!

Az okos kakas

Egy éhes róka ment a faluba, hogy ennivalót szerezzen magának. Meglátott egy
szép, kövér kakast a kerítésen ülni. Odament hozzá, és így köszöntötte:

– Jó napot, kakas uram! Valamikor jól ismertem az apádat. Neki volt a legszebb
hangja a faluban. Kérlek szépen, mutasd meg, hogy tudsz-e te is olyan szépen éne-
kelni, mint ô!

A kakas kevélyen felfújta magát, a szemét behunyta, és kinyitotta a száját, hogy
egy nagyot kukorékoljon. Eközben odaugrott a róka, elkapta a kakast, és vinni kezdte
az erdô felé.

Meglátták ezt a háziak, botot ragadtak és kiáltozni kezdtek:
– Gyertek hamar, emberek! Viszi a róka a mi kakasunkat!
Meghallja ezt a kakas, és mondja a rókának:
– Hallod, róka uram, hogy mit kiabálnak az emberek? Azt kiabálják: viszi a róka a

mi kakasunkat. Mondd meg nekik, hogy ez nem az ô kakasuk, hanem a tied.
Nyitotta a róka a száját, hogy megmondja ezt az embereknek, de közben kiesett a

kakas a szájából, és felrepült egy fára. Onnét kezdte csúfolni a rókát:
– Milyen ügyetlen vagy te, róka koma! Nem a te kakasod vagyok immár, hanem

újra az embereké.
A rókát nagyon bosszantotta, hogy a kakas túljárt az eszén. Leült, és mellsô lábai-

val verni kezdte a száját:
– Ó, te gonosz száj, ó, te csacsogó száj, mit tettél velem? Ha most nem szóltál vol-

na, nem vesztettem volna el a jó zsákmányt, ezt a finom, jó kövér pecsenyét.

Heltai Gáspár

1. Nevezd meg a mese szereplôit!

2. Húzd alá, kit ismert a róka a kakas családjából!
anyját                 testvérét                 apját                 nénjét

3. Egészítsd ki a mese alapján a mondatokat!

Nagyon volt a róka, ennivaló után indult. Meglátott egy

kakast. Azt kérte tôle neki.

A kakas a szemét és a száját .

Ekkor elkapta a róka, és vinni kezdte az felé.
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4. Húzd alá a mesében! 
• Mit kiáltoztak az emberek bottal a kezükben? 
• Hová repült fel a kiszabadult kakas?

5. Egészítsd ki a vázlatot!

1. A róka ennivaló után indult.

2.

3.

4. A kakas furfangosságával megmenekült.

5. A kakas szökéséért a róka a szájára haragudott.

6. Kösd össze a szereplôket tulajdonságaikkal!

kevély
furfangos
ügyetlen

dühös
7. Írj a meséhez illô közmondást!

/          pont

8. Milyen mûfajú szöveget olvastál? Húzd alá a választ!

szépirodalmi ismeretterjesztô

Javasolt szempontok az év eleji olvasásfelmérô értékeléséhez

1. Képes a mese szereplôit önállóan megnevezni:

kiválóan, jól, elfogadhatóan, még nem megfelelôen.

2. Képes a szövegben szereplô lényeges esemény kiválasztására több felelet közül:

kiválóan, jól, elfogadhatóan, még nem megfelelôen.

3. Képes a mese cselekményének tömör leírásából hiányzó szavak pótlására:

kiválóan, jól, elfogadhatóan, még nem megfelelôen.

4. Képes az olvasott szövegben – újraolvasás nélkül – adatokat megkeresni:

kiválóan, jól, elfogadhatóan, még nem megfelelôen.

5. Képes a mese hiányos vázlatának kiegészítésére önállóan:

kiválóan, jól, elfogadhatóan, még nem megfelelôen.

6. Képes a szereplôket tulajdonságaikkal azonosítani:

kiválóan, jól, elfogadhatóan, még nem megfelelôen.

7. Képes a mese tartalmához illô közmondásokat írni:

kiválóan, jól, elfogadhatóan, még nem megfelelôen.

8. Képes az olvasott szöveg mûfaját megnevezni:

kiválóan, jól, elfogadhatóan, még nem megfelelôen.
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