
A legenda fogalmáról többet is megtudhatsz az Olvasókönyv Fogalomtárából!
Életét, cselekedeteit három legenda nyomán ismerhetted meg.
Írd le a legendák címeit!

Honnan szerezte tudását elsô királyunk?

Milyen törvényeket hozott István király?

Mire vár István király a legenda szerint a Rácsa-hegyen?

Ábrázold rajzzal István király rejtekhelyét az olvasottak alapján!
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István király (997–1038)
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I. István király volt a magyar állam elsô uralkodója.
Tudod-e?



Mondd másképpen!

– eljutott az egész világ fülébe – kormányozta

– bebocsáttatást kértek – vallatóra fogta

– „Hogy esett ez rajtatok?” – rárontottak

– „A király nagyon felindult.” – lakolni fog a bûnös

– könyörülettel – „Elém teremtsd!”

Valamennyi szóval, szókapcsolattal alkoss egy-egy tartalomra utaló mondatot!

Jelöld kezdôbetûvel! Igaz? Hamis?

Szent István királyt sok országban ismerték.
Szent István királyt csak a magyarok ismerték.
István király alapította a magyar államot.
A magyar államalapításra nem is volt szükség.
Uralkodásának feladatait könnyen vette, nem volt számára nehéz.
Fáradságos munkával, lelkiismeretesen kormányozta az országot.
Tapasztalatait senkivel sem osztotta meg.
Tapasztalatait fiával, Imre herceggel osztotta meg.
István király szerint aki megszegi a törvényt, azt meg kell büntetni.
István király elnézô volt a bûnösökkel.

Beszéljétek meg, miért volt szükség az állam megalapítására!

– Miért volt szükség a szigorú törvényekre? Példákkal igazold állításodat!

– Magyarázd meg István király szavait!

„Az egynyelvû és egyszokású ország gyarló és törékeny.”

– Hogyan kamatozik az idegenekkel való tisztességes bánásmód?
– Használhatóak-e ma is István király intelmei?

Gyakoroljátok a legendák pontos, folyamatos olvasását duzzasztó és apasztó olvasással!

REJTVÉNY

Hamis ellentéte.
Kevés ellentéte.
Ami szerint ítél a bíró.
Nem ellene, hanem…
Bosszúból mondott rossz kívánság.
Igen ellentéte.

Megfejtés: király
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Szent Gellért püspök élete

Hol és mikor született Szent Gellért?

Mit tanult Gellért?

Kösd össze a szavakat magyarázatukkal!

prédikálás Koldusoknak juttatott csekély adomány.
püspök Istentiszteleten tartott egyházi beszéd.
alamizsna Katolikus egyházmegye élén álló, felszentelt fôpap.

Milyen feladatot kapott Gellért István király udvarában?

Sorold fel Gellért püspök feladatait!

Mit torolt meg Aba Sámuel az urak lefejeztetésével?

Miért rémült meg mindenki a szörnyû tett után?

Rajzold le,
mit kívánt Aba Sámuel Gellérttôl!

Olvasd el a Magyar Értelmezô Kéziszótárban a megváltó szó értelmezését! (A megvált
szónál találod meg.)

Másold le, mit kiáltott Gellért püspök a tolmácsnak!

Jellemezd Gellért püspököt! Írd le a füzetedbe!

Beszéljétek meg, miért volt Gellért püspök bátor?

– Mi lett a sorsa az igaz életet élô püspöknek?
– Hogyan ôrizzük ma is emlékét?
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Gellért püspök megtagadta Aba Sámuel királlyá koronázását.
Tudod-e?



Adj más címet a történetnek!

Kik támadták meg a László király vezette magyarokat?
Fejezd be a mondatokat!
László király gondterhelt volt, mert 

A király egyik éjszaka fényt pillantott meg, melynek nyomán elindulva rátalált

A remete óvta László királyt, mert

László király nem aggódott, mert

Az erdei remete segíteni tudott, mert

Készíts rajzot a következô mondathoz!

„Hát egyszer – épp amikor felkelt a nap – a király egyik ütése nyomán hatalmas su-
gárban tört elô a sziklából az éltetô víz!”

Hogyan nevezik ma is ezt a forrást, és hol található?

Keresd meg a térképen a Mátra hegységet!
Jártál már ott? Ha igen, számolj be élményedrôl!
Beszéljétek meg, miért akart segíteni László vitéznek az erdei remete?
– Miért nem fedte fel magát László király? Mi a véleményed errôl?
Másold le a magyarok kiáltását az éltetô víz láttán!
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Szent László forrása
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Az olvasott történet a népköltészeti alkotások melyik csoportjába tartozik? Jelöld
csillaggal!

népmese népmonda népdal

Nevezd meg a fôszereplôt!

Milyen magas volt Szent László király? Húzd alá a helyes választ!

– Apró termetû volt.

– Átlagos magasságú volt.

– Magas termetû volt.

Fejezd be a hasonlatokat!

Harcban olyan volt, mint

Békében olyan volt, mint

Úgy tódultak hozzá az emberek, mint

Miért futott mindenki segítségért királyához?

Mit tett a király ebben a nagyon nehéz helyzetben?

Másold le, mit mondott az angyal László királynak!

Jelöld meg a szövegben, hogyan találta meg a gyógynövényt királyunk!

Melyik növény kenôcse a genciána?

Hogyan nevezik ma ezt a növényt?
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Szent László füve
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a) Sorold fel a szereplôket! Keretezd be a fôszereplô nevét!

b) Olvasd el a fôszereplôkrôl és a mellékszereplôkrôl írottakat az Olvasókönyv Foga-
lomtárában!

Milyen helyszíneken játszódik a történet?

Jelöld a szövegben a válaszokat!

– Melyik királyunk uralkodása alatt játszódik a történet?
– Kiket akartak felkeresni a magyarok, és milyen hitre akartak téríteni?
– Hány szerzetes indult útnak?

Ki volt az, aki eljutott a Volga folyó partjára?

Kösd össze a szavakat magyarázatukkal!

barát A XIII. században Európába nyomuló mongol és török törzsekhez
tartozó nép. Magyarország és Kelet-Európa ellen pusztító hadjáratot
folytattak. Kíméletlenül dúltak, öltek, raboltak.

szerzetesrend Ferences, irgalmas rendi férfi szerzetes.
tatárok Szerénységet, engedelmességet fogadó egyházi személyek férfiakból

álló közössége.

Hogyan éltek az ázsiai magyarok?

Kivel találkozott Julianus barát az ázsiai magyarok földjén?

Húzd alá az igaz állítást!

– Az ázsiai magyarokat sem a szomszédos népek, sem a tatárok nem tudták legyôzni.
– Az ázsiai magyarokat a szomszédos népek és a tatárok is legyôzték.
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Julianus barát
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Jelöld válaszaidat a szövegben!
– Milyen nyelveken beszélt a tatár fejedelem követe?
– Kik ellen indulnak hadjáratra?
– Milyen lesz ez a hadjárat?
– Miért nem maradt tovább Julianus barát az ázsiai magyaroknál?

Julianus barát kinek indult hírt adni a közelgô veszélyrôl?

Milyennek ismerted meg a két népet? Írj jellemzô kifejezéseket!

Ázsiai magyarok: Tatárok: 

A mai barát szó a szerzetesrend tagját barátnak nevezô szóból ered. Erre több köz-
mondás, szólás is utal. Beszéljétek meg jelentésüket!

– Kopog, mint a fatalpú barát.
– Kinn van a barát a csuklyából. (Sikerül leleplezni valakirôl, kiféle-miféle.)
– Úgy él, mint a barátok szamara.
– Egy jó barát száz atyafi. (Jobb egy barát, mint száz rossz rokon.)

Írd le a szólásokat, közmondásokat emlékezetbôl!

Beszéljétek meg, miért volt fontos Julianus barát elhatározása?
– Egyetértesz-e Julianus barát döntésével? Indokold válaszodat!
– Miért illik ehhez a döntéshez a következô mondás?

„Ki idôt nyer, életet nyer.”
– Mi történt volna, ha Julianus barát nem igyekszik haza?

Gyakoroljátok a monda hangos olvasását mondatszomszédok olvasásával is!
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Adj új címet a mondának!

Kikkel menekült Béla király a tatárok elôl?

Miért kellett menekülniük?

Hol sikerült egérutat nyernie a kicsiny csapatnak?

Miért várt pusztulás az emberekre a vad rengetegben?

Egészítsd ki a mondatokat!

A király kísérôi nagyon . . . mivel királyuknak nem tudtak adni egy falás ételt, egy
korty italt.

örültek szomorúak voltak kiabáltak
Amíg szomorkodtak . . . hallottak.

lónyerítést szárnysuhogást rikoltozást
A madarak . . . szállottak. Annak oldalában volt a fészkük.

egy folyóhoz egy fára egy közeli sziklára
A vitézek . . . a sziklára.

felmásztak felballagtak felugrottak
Úgy megszedték a fészkeket, hogy . . . megtelt galambtojással.

két tarisznya két sisak két kalap

Írd le, hogyan kínálták királyukat a vitézek!

Hogyan nevezik ma is ezt a helyet?

Az olvasott két történet legenda. Bôvítsd ismereteidet a legendákról az Olvasókönyv
Fogalomtárából!

Rajzold le a magyarok menekülését 
a tatárok elôl!

A tatárok ittlétérôl több szólásunk is tanúskodik. Beszéljétek meg jelentésüket!
– Szalad, mintha kergetné a tatár. – Híre szaladt, mint a tatárjárásnak.
– Nem kerget a tatár.
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Galamboskô
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Válaszolj a kérdésekre! Melyik hercegnô története tetszett jobban? Miért?

Mi a közös a két asszony jellemében?

Beszéljétek meg, szeretnél-e valamelyikükhöz hasonlítani? Miért?

Mindkét szent asszony élettörténetében megfigyelheted, hogy már gyermekkorukban
részvéttel fordultak a szenvedôk felé.
Mai világunkban kik a szenvedôk? Hogyan segítenél rajtuk?

Melyik szent asszony halt meg nagyon fiatalon?

Melyik hercegnôrôl neveztek el szigetet?

Keresd meg a térképen azokat a helyeket, amelyekrôl a mondákban olvastál!
Írd le ôket ábécérendben!

Mondd másképpen! részvét
szenvedô
megindultan
cella
foltot vessen

Készíts rajzot a neked jobban tetszô hercegnô egyik cselekedetérôl!

35A MAGYAROK VÁNDORÚTJAI – TÖRTÉNELMÜNK NAGYJAI

Árpád-házi Szent Erzsébet

Árpád-házi Szent Margit
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Melyik uralkodót jellemeztük?

Kit ábrázolnak a képek? Kösd össze a neveket a rajzokkal!
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Összefoglalás
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2.

a) Igazságos, bölcs, érzelmeit eltitkoló.

b) Hercegnôként, a tatárjárás idején szü-
letett. Betegeket ápolt, szegénységben
élt, gyékényen aludt. Egyik szigetünk ma
is viseli nevét.

c) Édesapja II. Endre volt. Vidám termé-
szetû, okos, jóságos volt. Már hároméve-
sen csodatevô képességgel rendelkezett.

d) Szigorú nézésû volt, ha az ellenségre 
tekintett; mosolygott, ha fiaira nézett. Fa-
palotája a Tisza mentén állt. Isten kardját
kapta, hogy uralkodjon a világon.

Árpád fejedelem

Attila

Julianus barát

Szent László

IV. Béla

Szent Erzsébet

Szent Margit




