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Meséld el a történetet a képek segítségével!

Olvasd el!

Gyûjtômunka! Nézz utána, milyen mûveket írt még Tamási Áron! Írd le! A füzetedben dolgozz!

Székelyek
Erdély keleti részében a Háromszék, Csík, 
Maros-Torda, Udvarhely vidékén zárt egy-
ségben élő magyarság.
Nyelvük nem egységes. Legsajátosabb a 
marosszéki nyelvjárás. Ősi kultúrájukról 
népballadáik és balladáik (többek között 
Kriza János, Gyulai Pál és Kallós Zoltán 

gyűjtésében), valamint népszokásaik s a 
híres székely kapu tesznek bizonyságot.
A székely név török eredetű. Jelentése: her-
ceg. A népre vonatkoztatva a herceg törzse. 
A mondák szerint Attila utódai. Történetük 
is erre az időre nyúlik vissza.
 Devecsery László: „Mesélő” irodalmi kislexikon
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Válaszolj a kérdésekre!

Keresd meg a mesébôl azt a részt, amelybôl kiderül, hogy miért nem termett 
semmi az ajándékba kapott földeken! Írd le!

 

 

Keresd meg, hogy miért adott csillagot az Isten Mózesnek! Írd le!

 

 

Keresd meg a mesében, hogy mi módon tesz szert 
Mózeske egy csónakra! Írd le!

 

 

 

Szorgalmi feladat!

Keress olyan meséket, amelyekben ugyancsak a legkisebb fiú jár szerencsével! 
Írd le a mesecímeket!

 

 

 

 

 

Az olvasófüzetedben dolgozz!

Szabó Magda: Tündér Lala – 10. fejezet
Írd le a fejezet címét! • Miért rendelt el Jusztin nagytakarítást? • Hogyan akarta a 
törvényt megváltoztatni Aterpater? • Mit csinált Csill, a patikus, amikor meghal-
lotta a hírt? • Miért és hogyan változott meg Lala viselkedése? • Milyen munkával 
keresett pénzt Lala? Rajzold le!
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Olvasd el az Olvasókönyv 66. oldalán lévô szöveget! Válaszolj a kérdésekre!

Mi volt Mark Twain eredeti neve? Írd le!  

Miért választotta a Mark Twain írói álnevet? Írd le!  

 

Mi mindennel foglalkozott? Írd le!  

 

Mely ismert darabjaival gazdagította az ifjúsági irodalmat? Írd le!  

 

Mikor és milyen alkalomból járt Budapesten? Írd le!  

 

Keresd meg a regényrészletben a hely-
színeket, majd írd is le azokat!

 

 

 

Párosítsd a helyszínekkel az eseményeket! Kösd össze!

– A strázsa nyakon teremtette a fiút.
– Tom és Edward a tükör elôtt hüledezett.
– A királyfi mezítláb nyargalt át a palota 

udvarán.
– A strázsa kigúnyolta a királyfit.
– A két fiú ruhát cserélt.
– A fiúk meséltek egymásnak életükrôl, 

családjaikról.
– A strázsák tisztelegtek az alabárdjaikkal.
– A király intésére sóbálvánnyá meredtek 

a szolgák.

Edward lakosztálya

A nagykapu környéke

Mark Twain regénye Londonban játszó-
dik. Keresd meg a térképen!
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Mondd másként! Írd is le!

felfalhassa a tekintetével:  

sóbálvánnyá meredve:  

rosszban sántikál:  

galambszívû:  

elég gyatrán:  

dobd le a rongyaidat:  

nyakon teremtette:  

Válasszatok szereplôket, és játsszátok el a regényrészletbôl kiválasztott rövid jelenetet! Legyen 
benne párbeszédes rész!

Keresd meg a regényrészletben a királyfiról írt jelzôket! Milyennek írja le Mark Twain a ki-
rályfit? Írd le!

 

 

Te kivel cserélnél szívesen egy napra vagy egy rövid idôre? Miért? Írd le!

 

 

 

Olvastál már más történetet is egyforma (esetleg iker) gyerekekrôl? 
Ha igen, írd le a címét! Ha nem olvastál ilyet, akkor kérdezôsködj, 
nézz utána! Keress ilyen történeteket, írd le a címüket!
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