BÖLCSESSÉG ÉS BALGASÁG
Több mint kétezer évvel ezelőtt egy görög író, Aiszóposz (más néven
Ezópusz) meséket írt ravasz és ostoba állatokról, furfangos és hiszékeny
emberekről, hogy mindenki okulására szolgáljanak.
A 17. században ezeket a történeteket egy francia író, La Fontaine (ejtsd:
la fonten) átdolgozta, sőt új meséket is írt hiú és bölcs állatokról, mihaszna és bátor emberekről. Szerencsénkre nemcsak az emberi ostobaságok
maradtak fenn, hanem a bölcsekről szóló mesék is.
Az elmúlt hetven-nyolcvan évben magyar költők (például Lator László,
Szabó Lőrinc, Áprily Lajos, Radnóti Miklós, Rónay György, Kosztolányi
Dezső, Nemes Nagy Ágnes) úgy gondolták, hogy továbbra is tanulhatunk
az okos állatoktól és emberektől, ezért magyarra fordították ezeket a
történeteket.
Most a képek és idézetek segítségével Ti is együtt gondolkodhattok az
állati és emberi hősökkel. Talán saját életetekből is eszetekbe jut hasonló
történet, esetleg találkoztatok olyan emberrel, aki hasonlít az agyafúrt,
mégis hiszékeny rókára, a butácska, de nagyon is hasznos szamárra.
A képek mellett játékos kérdéseket, feladatokat találtok, amelyekre mind
nehezebb lesz válaszolni.
Nézegessétek a képeket, olvasgassátok, forgassátok a könyvet, rajzoljatok, írjatok hozzá Ti is! Ha még több történetre vagytok kíváncsiak, menjetek el a könyvtárba, és keressétek Aiszóposz és La Fontaine meséit!
Kedves Ifjú Képregényrajzoló!
A munkafüzet utolsó oldalán található útmutató alapján Neked kell képregényt alkotni. Ha úgy érzed, jól sikerült, minden év január 1-je és december 15-e között beküldheted rajzod a következő címre: Nemzeti
Tankönyvkiadó Zrt. Általános Iskolai Üzletág, 1143 Bp., Szobránc u. 6-8.
Bővebb felvilágosítást a farkas.andrea@ntk.hu e-mail címen kaphatsz.
A legjobban sikerült munkákat könyvvel jutalmazzuk!
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A NAP ÉS A SZÉL
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FELADATOK A KÉPEKHEZ
1.

Húzd alá, mi járhatott a vándor fejében! (1. kép)
„Miért esik folyton az eső?”
„Jó, hogy nem hallgattam a feleségemre, és nem vettem kabátot.”
„Micsoda idő, hol esik, hol fúj, hol meg meleg van!”

2.

3.

Szétfújta a szél a szavakat! Számozd meg helyes sorrendben! (2—3. kép)
A szél megkezdte a versenyt, egyre erősebben fújt. Számozd meg erősségük szerint a felhőket, és kösd össze a
megfelelő szóval! (4. kép)
csapkod
zúg
fúj

szél

szellő

lengedez
simogat
hűsít

süvít
tombol
pusztít

orkán

4.

A Nap következett. Írd a szavakat a megfelelő helyre: ragyogott, mosolygott, elűzte, fűtötte! (5. kép)
______________ a felhőt, és _______________ a didergő vándort.
Csak ________________________ és ______________________.

5.

Húzd alá, melyik szólás illik ehhez a képhez! (6. kép)
Bolond lyukból bolond szél fúj.
Többet ésszel, mint erővel.
Ki szelet vet, vihart arat.
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AZ OROSZLÁN HÁBORÚBA INDUL
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FELADATOK A KÉPEKHEZ
1.

Milyen címet adnál a képnek? (1. kép)
_____________________________________________________

2.

Az állatok átveszik titkos megbízatásukat. (2—5. kép)
a) Fejtsd meg a titkosírást, és írd le az állatok háborús feladatait!
____________

____________

____________

___________

b) Milyen tisztségek kellenek még egy háborúhoz? Mely állatoknak
osztanád ki azokat a tisztségeket?__________________________
_____________________________________________________

3.

Mit mondhatott a türelmetlen nyúl és a szamár? (6. kép)
Nyúl: — Komám, mi már _________________________________?
Szamár: — Talán ________________________________________.

4.

A trónteremben. (7. kép)
a) A király színe előtt felsorakoznak az állatok. Egy hiányzik. Rajzold
oda! Egészítsd ki a rajzot a te katonáddal is!
b) A medve szerint a szamár túl lassú, az elefánt szerint a nyúl
gyáva. A trónteremben hangzavar támadt. Írj csúfolódókat a két
állatról a kiemelt szavak segítségével!
Nyúl, nyúl, nyúl _________________________________________!
Ez a szamár____________________________________________!

5.

Hogyan döntött a bölcs király? (8. kép) Rajzolj a futár sapkájára szárnyas cipőt, a kürtösére kürtöt. Készíts a többiek
csákójára is jelet a beosztásuknak megfelelően!
A nyúlból futár lett, mert _________________________________.
A szamárból kürtös lett, mert _____________________________.
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