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Az olvasófüzetedben dolgozz!

Daniel Defoe: Robinson Crusoe – 4. fejezet
Írd le a fejezet címét! • Hány méterre volt a hajó a parttól? • Miért kellett a lehetô 
leggyorsabban elhozni minden használható dolgot a hajóról? • Miért nem örült 
Robinson, hogy pénzt is talált a hajón? • Hogyan készített biztonságos lakóhe-
lyet magának? Írd le röviden! • Mit jelent a következô mondat? Írd le! Írj példát 
is hozzá! „…az ember idôvel saját magától is mester lehet.” • Milyen tárgyakat 
készített Robinson? Rajzolj le néhányat!

Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le!

 

 

 

A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal!

00473_FII_Szines_feladatok_4II.indd   19 2011.06.28.   15:42:57



20

Végezd el a feladatokat!

Milyen témájú katonadalokról olvastál? Írd le!  

 

Mirôl szólnak a katonadalok általában? Mondd el!

Olvasd el!

Állj be, Berci katonának

Állj be, Berci katonának,
Jobb dolgod lesz, mint apádnak.
Nem kell kaszálni, kapálni,
Csak a lányok után járni.

Elment Berci katonának
De nem volt jó regrutának
Mert nem tudott szalutálni,
Csak a lányok után járni.

Geri Gábor

Ezt a dalt biztosan te is hallottad már, énekeljétek el közösen!

Gyûjtômunka!

Keress Kossuth-dalokat, egynek írd le két versszakát! A füzetedben dolgozz!

Szorgalmi feladat!

Nézz utána, mit jelent a „Ha még egyszer azt üzeni…” sor az egyik Kossuth-dal-
ban! Milyen régi magyar szokásra emlékeztet?

Olvasd el!

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 
idején keletkezett katonadalok különleges 
helyet foglaltak el a katonadalok sorában, 
hiszen szinte teljesen hiányzik belôlük a 
bánat, a lemondás és a keserûség. A ma-
gyar paraszti réteg a szabadságharc idején 
lelkesítette, biztatta a vezéreket, hôsöket, 
igazi nemzeti érzülettel kísérte végig a sza-
badságharc minden fontos mozzanatát.
Megénekelték a csatákat, eseményeket, 
a tiszteletreméltó vezetô egyéniségeket.
A legtöbb dal hôse Kossuth Lajos.
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Olvasd el a toborzó szövegét, majd 
írd le úgy, hogy ne legyen versbe szed-
ve! Saját szavaiddal fogalmazd meg!

Most szép lenni 
katonának

Most szép lenni katonának,
Mert Kossuthnak verbuválnak. 
Kossuth Lajos nem lett volna,
Katona sem lettem volna.
Éljen, éljen a nemzet! 

Gyere pajtás, katonának,
Téged tesznek kapitánynak! 
Pár esztendô nem a világ,
Éljen a magyar szabadság! 
Éljen, éljen a nemzet! 

Kossuth volt az indítója,
Magyarország szószólója. 
Kossuth Lajos nem lett volna,
Katona sem lettem volna.
Éljen, éljen a nemzet!

Népdal

Szorgalmi munka!

Próbálj visszaemlékezni, vagy a családodban kérdezôsködni, hogy melyik dalt 
énekelted elôször! Miért szeretted? Készíts jegyzetet!

Válaszolj a kérdésekre!

Miért fontos az éneklés az ember életében? Mondd el!
Milyen pozitív hatásai vannak az éneklésnek? Írd le a füzetedbe!
Hogyan hat a kisgyermekekre a zene, az éneklés? Mondd el!
Mikor kell a kisbabák zenei nevelését elkezdeni, és hogyan? Írd le a füzetedbe! 
Írj példákat is!
Hogyan fejleszti az éneklés a személyiséget? Írd le a füzetedbe!
Szoktatok-e a családban énekelni? Milyen alkalomból? Írd a füzetedbe!
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Olvasd el a Kodály Zoltán életmûvérôl szóló szöveget az Olvasókönyv 33. oldalán! Végezd el 
a feladatokat!

Keresd ki a szövegbôl, hogy milyen iskolák létrejöttét segítette Kodály Zoltán! 
Húzd alá!

Milyen gyakoriságú éneklésre biztatja a gyerekeket? Húzd alá!
hetente, hetente kétszer, naponta, két hetente, havonta, naponta többször, évente

Mit nevez Kodály Zoltán zenei anyanyelvnek? Írd le!  

 

Keresd meg a szövegbôl, hogy mihez szoktatja a ritmus a gyerekeket! Írd le!

 

Miért fontos a napi éneklés Kodály Zoltán szerint? Írd le!  

 

Mikben gyûjtötte össze Kodály Zoltán a gyerekek tanítására szánt zenei anyago-
kat? Karikázd be a szövegben!

Olvasd el a szavakat, majd ismételd meg ôket!

felvillanyozóan, matematikai, készségeket, kétségtelenül, 
munkásságának, fegyelmezettségre, kezdeményezésére, 
dallamfordulatait, testtudatot, elsajátítása, szimfonikus, 
kizárólagosan, elôadásában, énekkönyveket, fejlettebbek

Gyûjtômunka!

Keress minél több olyan könyvet, kottát, kórusmûvet, 
melyet Kodály Zoltán a gyermekeknek írt! Jegyzetelj a 
füzetedbe! A jegyzeteid mellé keress egy képet is Kodály 
Zoltánról!

Készíts szómagyarázatot a következô szavakhoz! (Használd a Magyar értelmezô kéziszótárt!)

szimfonikus:  

kreativitás:  

szókincs:  

00473_FII_Szines_feladatok_4II.indd   22 2011.06.28.   15:42:58



23

Az olvasófüzetedben dolgozz!

Daniel Defoe: Robinson Crusoe – 5. fejezet
Írd le a fejezet címét! • A napló alapján írd le, hogyan épített házat Robinson! • 
Milyen állatokat ejtett el Robinson? • Milyen volt a földrengés? Írd le röviden! • 
Mibôl készített lapátot Robinson? • Milyen gép segítségével tudta élesíteni a szer-
számokat? Írd le! Készíts rajzot is hozzá!

Olvasd el az Olvasókönyv 35. oldalán a verset, majd végezd el a feladatokat a füzetedben!

Mirôl szól a vers? Mondd el!
Milyen a hangulata? Gyûjts szavakat, írd le ôket!
Mit fogalmaz meg a vers? Mondd el!
Ki írta a verset? Írd le a költô nevét és a születési dátumát!
Milyen eseménnyel hozható összefüggésbe a vers keletkezése? Mondd el!
Mi a vers címe? Mondd el!
Figyeld meg a vers szerkezetét! Mit veszel észre? Mondd el!
Keresd meg a versben a rímelô sorokat! Olvasd fel ôket!
Keresd meg a versben az ellentétes mondatokat, gondolatokat! Néhányat írj le!
Mit állít párhuzamba a költô? Mondd el!

Olvasd el az Olvasókönyv 34. oldalán lévô szöveget, majd végezd el a feladatokat!

Ki volt Teleki Sándor? Írd le!  

 

Mikor és hol született? Írd le!  

 

A szöveg alapján milyennek ismerted meg? Gyûjts szavakat, 

írd le!  

 

Sorolj fel városokat, ahol lakott!  

 

Milyen hírességekkel volt jó barátságban szerte a világon? Írd le!  
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