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Kedves Gyerekek!
Ez a kötet tartalmazza az olvasmányokhoz kapcsolódó feladatokat,
és az önálló szövegalkotást,
fogalmazást segítő anyagot is. Egy könyvben, de
mégis elkülönítve találod
meg ezeket. Az eltérő
színű lapszél megkönnyíti
az eligazodást. A lila lapok
a fogalmazáshoz kapcsolódnak. Az új és a már ismerős
feladatok megoldásához
jókedvet, figyelmet, sok
örömet és sikerélményt
kívánunk!
A tankönyv készítői
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

magyar
Tokaj
szöveg
darab
csoszog
buták
sereg
vonat
ricsaj
fuvar
fészek
kerék

bőség
Mátyás
nagyon
fehér
bölény
derék
nyávog
kuruc
púpos
zsivaj
sakál
horog

régen
rovás
szatyor
kenyér
hiszik
nyájas
régész
kovács
takács
parázs
tágas
veréb

század
véres
sütés
szagok
császár
finom
sumer
Pozsony
Tihany
járás
gépész
sarok

kalász
székely
főzés
dolog
bűvös
selyem
szekér
tudós
vihar
fogas
notesz
bútor

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

selyem, hegylánc, bölény, kard, székely, csomó, szövőszék,
ruhaanyag, szabóolló, bicska

4

NT_98524M_Jatekvilag4_OlvasasFogalmazasMF.indd 4

2019. 06. 04. 14:21

3. Olvasd el Kölcsey Ferenc Himnusz című versének részletét (olvasókönyv
3. oldal)! Készülj fel a vers kifejező felolvasására!
4. Adatgyűjtés
MIKOR SZÜLETETT KÖLCSEY FERENC?


MIKOR ÍRTA A HIMNUSZ CÍMŰ VERSET?


KI SZEREZTE A HIMNUSZ, A NEMZETI ÉNEKÜNK ZENÉJÉT?


HOL VAN KÖLCSEY FERENC SÍRJA?


KITŐL KAPTÁL SEGÍTSÉGET?


5. Másold le a rovásírás betűit!
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6. Olvasd el a rovásírással írt szavakat! Írd le őket! Figyelj! A rovásírásnál
jobbról balra kell olvasni!

7.	Írd le a nevedet rovásírással! Figyelj! A rovásírásnál jobbról balra kell
olvasni!


8. Készítsd el a rajzot!

Az öregapó egyik kezében
ott a táska.
A másikban a pipáját fogja.
Az apó ruhája kopott,
kabátját megfoltozták.
A nap most kelt fel.
Alig látszanak a házak.
9. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Aki tanul, halad, aki lusta, marad.
Az boldogul az életben, aki egyre több ismeretet szerez.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

főjegyző
csodálta
kivágta
mosolygó
vásárló
pápaszem
barázda
hófödte
királyné
közelgő

pipázna
lovagló
mulatna
harapni
kaszárnya
kijelzi
további
rikoltó
királyfi
szaladna

hatalma
kalitka
figyelme
varázsszó
cipellő
sugárzó
táborba
sátorba
szerelme
kaparta

tanulta
szivattyú
harisnya
kabátra
fajankó
szélesre
kereste
kemence
bárányka
mogorva

mereszti
vitorla
kívánta
világra
figyelte
szájacska
követte
kakaska
varázsló
nevelte

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

Tokaj, sánc, billog, tömlöc, takács, kelme, koldusasszony,
palást, szivattyús kút, pápaszem
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3. Készítsd el a rajzot! (A császár új ruhája.)

A császár büszkén lépeget a selyemmennyezet alatt.
Alsóruhája fehér, cipője zöld.
A selyemmennyezetet négy inas viszi.
A császár mögött két kamarás lépeget.
Úgy mennek, mintha kezükben lenne az uszály széle.
Ők barna ruhában vannak.

4. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

Kölcsey Ferenc 1790-ben született. Anyanyelvén, a magyaron kívül
tudott latinul, franciául, németül, görögül. Jogásznak tanult. Később
országgyűlési képviselő, újságíró lett. Küzdött a demokráciáért, a job
bágyok felszabadításért, a nemzeti függetlenségért, a polgári és emberi
jogokért, a nemzeti egységért, a vallási egyenjogúságért és a magyar
nyelv hivatalossá tételéért. Az idegen hatalom, a hivatalos hatóságok
a legveszedelmesebb emberek között tartották számon. Állandóan
titkos megfigyelők jártak a nyomában. Egy kéziratlap szerint 1823.
január 22-én írta Himnusz című versét, mely a magyar nép nemzeti
éneke, himnusza lett. Január 22. a magyar kultúra napja.
8
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MIÉRT KÜZDÖTT KÖLCSEY FERENC?





5.	Húzd alá azt a mondatot, amiből megtudjuk, hogy a hatalom veszélyes
politikusnak tartotta!
6. Másold le a Himnusz című vers első versszakát (olvasókönyv 3. oldal)!
Ügyelj a pontosságra!










7. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Az igazságot a tyúk is kikaparja.
Nem marad titokban, rejtve az igazság.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Mivel a Himnusz a magyar nép nemzeti éneke, minden magyarnak
ismernie kell.
MIÉRT KELL ISMERNI A HIMNUSZT?

Mivel tudni akarták, melyik szarvasmarha kié, billogot égettek az állatok bőrébe.
MIÉRT ÉGETTEK BILLOGOT AZ ÁLLATOK BŐRÉBE?

Mivel el akarták kerülni a vitát, elfelezték a rováspálcát.
MIÉRT FELEZTÉK EL A ROVÁSPÁLCÁT?

Mivel meg kellett védeni a hazát, körbehordozták a véres kardot.
MIÉRT HORDOZTÁK KÖRBE A VÉRES KARDOT?

Mivel a magyarság írása a rovásírás, érdemes megismernünk.
MIÉRT ÉRDEMES MEGISMERNÜNK A ROVÁSÍRÁST?

Mivel nagyon szegények voltak, az öregasszony koldulni járt.
MIÉRT JÁRT KOLDULNI AZ ÖREGASSZONY?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

csendőr, aranyfonal, szabó, körmenet, uszály, zsebkés, régész,
taliga, öszvér, postakocsi

10
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3. Készítsd el a rajzot!

Az ablaknál a kalitkában két kanári van.
Mindkettő a rúdon ül.
Élénk színű a tolluk.
A kalitka mellett a kandúr fekszik.
Vörhenyes-fehér szőre van.

4. Olvasd el Weöres Sándor Macskainduló című versét (olvasókönyv 14. oldal)! Írd ki a versből a rímeket!




5. Készíts rajzot a vershez!

11
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6. Készítsd el a rajzot!

A kis madár az erdőhöz repült.
Az egyik nagy tölgyfával beszélget.
Két nyuszi és három mókus figyeli őket.
Távolabb látszik a farkas.
Békésen alszik az egyik bokor alatt.

7. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

A macskát nem alázatosságáról, hanem jó ugrásáról ítélik.
Nem aszerint ítélünk meg valakit, mennyire tud alkalmazkodni. Az a
lényeges, hogyan dolgozik, mennyire szorgalmas, milyenek a képességei.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Nagyon megörültek, amikor meghallották a választ.
MIKOR ÖRÜLTEK?

Nagyon meglepődött a miniszter, amikor nem látott semmit a szövőszéken.
MIKOR LEPŐDÖTT MEG A MINISZTER?

Sok pénzt kaptak a takácsok, amikor a kelme elkészítésére kértek.
MIKOR KAPTAK SOK PÉNZT?

A fiú nem tudott tanulni, amikor a kanárik süvöltöttek.
MIKOR NEM TUDOTT TANULNI?

A macska odaszaladt a fiúhoz, amikor hallotta a fütyülést.
MIKOR SZALADT ODA?

Nagyon szomorú lett a kis madár, amikor a kóró nem akarta ringatni.
MIKOR LETT SZOMORÚ A KIS MADÁR?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

csendőrőrs, szövő, selyem, hopmester, selyemmennyezet,
kandúr, málhás ló, állomáskocsi, térkép, csekk

13
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3. Készítsd el a rajzot!

Marci már végzett a vásárlással. Egyik kezében a kicsit hervadt virágcsokor. A másikban a szatyor. A sárgarépa és az újság kilátszik. A hentes,
a fűszeres, az újságos, a virágárus és a zöldséges figyelik a sápadt arcú
kisfiút. Mindegyik eladó a saját üzlete előtt áll.

4. Olvasd el újra A kóró és a kis madár című verset (olvasókönyv 15–19.
oldal)! Írd le, kitől kért segítséget a kis madár!






14
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5. Készíts rajzot a vershez!

6. Melyik irányba fog elfordulni az alsó fogaskeréken lévő mutató, ha a
felső kart jobbra fordítjuk?

7. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Aki szeret, kétszer él.
A szeretet gazdaggá teszi az életet.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

A császárnak sok ruhája volt, mert nagyon szeretett szebbnél szebb
ruhákban pompázni.
MIÉRT VOLT SOK RUHÁJA?

A macska felugrott a szivattyús kútra, mert ott ennivalót szokott találni.
MIÉRT UGROTT FEL?

A farkas nem akarta felfalni a kecskét, mert már eleget evett.
MIÉRT NEM AKARTA FELFALNI?

Marci szidta-hordta a szeplőit, mert nagyon utálta őket.
MIÉRT SZIDTA-HORDTA ŐKET?

Marci nagyon meglepődött, mert egy sápadt arcot látott a tükörben.
MIÉRT LEPŐDÖTT MEG?

Marcinak hetvenhét szeplője lett, mert Sziszi is odaköltözött az orra
tövére.
MIÉRT LETT HETVENHÉT SZEPLŐJE?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

szekér, harckocsi, sín, tengerész, díszszemle, kötéltáncos,
ajtófélfa, ökör, labanc, patika

16
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3. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

Vörösmarty Mihály 1836-ban írta a Szózat című verset.
Akkor nagyon válságos helyzetben volt hazánk. A változásokat nem
engedték, az Országgyűlés nem működött. Az ellenzéki vezetők egy
részét letartóztatták. A költő a csüggedésből szerette volna felrázni
honfitársait. A haza szeretetéről, a hazáért érzett felelősségről beszélt.
A Himnusz mellett a Szózat a második nemzeti énekünk. 1843 óta
énekeljük.
MIÉRT VOLT AKKOR CSÜGGEDÉS AZ ORSZÁGBAN?



MI TÖRTÉNT AKKOR AZ ELLENZÉK VEZETŐIVEL?


KI ÉS MIKOR ÍRTA A VERSET?


4. Sorolj fel magyar városokat! Húzd alá azokat, ahol már voltál!




5. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Hazának füstje is kedvesebb, mint idegen országnak tüze.
A saját hazájában jobban érzi magát az ember, mint máshol.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

Kárpát
nektár
hírnök
tömlöc
buzgón
kelmét
gyertyát
fontos
nemzet
nadrág
harmat
pannon

magzat
gyakran
véstek
zárnak
semmit
pompás
bogrács
nélkül
jobbágy
padlás
szekrény
tündér

múltat
billog
koldul
loptuk
gyorsan
másról
rangos
bambusz
gyógyszer
kolbász
rongyos
csaptak

zúgnak
kölcsön
sincsen
fogják
tetszik
hajnal
málhás
vadkan
gyöngéd
sárkány
Koppány
fösvény

Kunság
törvény
Bécsnek
nemcsak
fürgén
nyomban
rendes
csörtet
használ
köntös
Látrány
gerjed

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

gőzmozdony, lapátkerék, szalon, vándorénekes, vadkan,
kuruc, gyógyfű, térkép, kemencepadka, orsó

18
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3. Milyen járműveket ismersz? Gyűjts minél több szót! Ügyelj a szavak
írására!




4. Válassz ki négy járművet, és írd le, hogyan működnek és milyen üzemanyagot használnak!






5. Karikázd be azokat, amelyek vízen vagy vízben közlekednek!
6. Ezek közül te milyen járművön utaztál már? Írd le!



7. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

Jules Verne francia író 1828-ban született. Több mint nyolcvan regényt
írt. Műveinek egy része kalandos utazásokról, érdekes felfedezésekről
szólt. Egyik híres regénye, a Nyolcvan nap alatt a Föld körül című 1873-ban
jelent meg. Nagyon nagy sikere lett. Először folytatásokban lehetett
olvasni, majd könyvben is kiadták. Átdolgozták színművé, és több film
is készült belőle. Hatvan évvel később egy másik francia író pontosan
követte a regényben leírt útvonalat. Barátjával együtt nyolcvan nap
alatt valóban körbeutazta a Földet.
19
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MIKOR ÍRTA VERNE A NYOLCVAN NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL CÍMŰ REGÉNYT?


MILYEN NEMZETISÉGŰ ÍRÓ JULES VERNE?


MIKOR UTAZTÁK KÖRBE NYOLCVAN NAP ALATT A FÖLDET A REGÉNYBEN LEÍRT ÚTVONALON?


8. Olvasd el a Mister Fogg napirendje című olvasmány elejét (olvasókönyv
31. oldal)! Rajzold le Phileas Fogg falióráját, a karosszéket és a szalon
többi bútorát!

9. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Ha útnak indultál, törd, ahol göröngyös!
Ha valamibe belekezdett az ember, vállalnia kell a nehézségeket is.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

boldogság
megvirrad
megtudnám
gazdámnak
meghajtás
mesterség
pontosság
megsajnál
megzörren
megnyerték

megkérlel
használják
furfangos
biztonság
forgalmas
küzdelmes
megkerget
megkérdez
szempillás
megvizsgál

gyermekség
pompázhat
szabdalták
megkedvel
pillantás
buzgalmát
szánhatják
megtetszik
megmentés
törvényben

hagyhatjuk
méltatlan
buzgóbban
gőzmozdony
díszszemlén
folytatták
várhatják
vendégség
megfordít
megnyugvás

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

evezős hajó, karosszék, kikötő, vászonponyva, griffmadár,
csatamező, pap, palatábla, putri, cserépfazék
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3. Olvasd el A fogadás című történetet (olvasókönyv 36–39. oldal)! A történethez kapcsolódó kérdésekre írásban is válaszolj!

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
4. A válaszok alapján meséld el a történetet!
5. Milyen regényeket írt Jules Verne? Írj minél több címet!





6. Ki segített a gyűjtőmunkában?
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7. Készítsd el a rajzot!

A vonat hamarosan indul. A mozdony kéménye nagyon füstöl. Az
egyik kupéban két férfi van. Az egyik ül, a másik áll. A csomagtartón
három zsák látszik, amelyek közül kettő nagyobb. Már sötét van, csak
az állomás lámpái világítanak.

8. Olvasd el a Rákóczi, a nemzet egyesítője című olvasmányt (olvasókönyv
40. oldal)! Miért hívjuk II. Rákóczi Ferencet a nemzet egyesítőjének?
Írd le!




9. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Fogadást okosan tégy, az adott szónak ura légy!
Megfontoltan kell ígéreteket tenni. De amit megígér az ember, azt be
is kell tartani.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Oda utaznak, ahol sok váratlan esemény történhet.
HOVA UTAZNAK?

Ott töltötte a délutánt, ahol kényelmesen lehetett újságot olvasni.
HOL TÖLTÖTTE A DÉLUTÁNT?

Ott kellett cipekedni, ahol kevés jármű volt.
HOL KELLETT CIPEKEDNI?

Oda utazott II. Rákóczi Ferenc, ahol már nagyon várták.
HOVA UTAZOTT?

Oda lovagoltak a labancok, ahova a patkónyomok vezettek.
HOVA LOVAGOLTAK?

Ott látható a patkónyom, ahol Rákóczi lova a kőben hagyta.
HOL LÁTHATÓ A PATKÓNYOM?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

sánc, régész, taliga, kandúr, állomáskocsi, tengerész, ajtófélfa,
térkép, palatábla, háncs

24
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3. Készítsd el a rajzot!

A hegy tetején még látszik Rákóczi, de hamarosan eltűnik a túloldalon.
A patkónyomok az ellenkező irányba mutatnak. A hegy lábánál labancok állnak, és azokat a nyomokat figyelik, amelyek a falu felé vezetnek.
Két katona leszállt a lováról, a többi nem.

4. Keresd meg azt az egyetlen utat, amely átvezet a labirintuson!

25
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5. Készítsd el a rajzot!

A labanc kapitány fekszik az ágyban, mellette ott áll a kuruc ezredes. Az ágyfüggöny széthúzva. Az
ágy melletti asztalkán kenőcsök,
tégelyek, gyógyfüvek és egy kancsóban gyógytea van.

6. Milyen fertőző betegségeket ismersz?




7. Hogyan lehet védekezni a ragályos betegségek ellen? Mire kell vigyázni?




8. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

A szabadság drágább az aranynál.
A szabadság mindennél többet ér.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Úgy építették a legismertebb római utat, hogy nem használtak gépeket.
HOGYAN ÉPÍTETTÉK?

Phileas Fogg úgy élt, hogy keveset tudtak róla.
HOGYAN ÉLT?

Úgy kártyázott, hogy csak a játék érdekelte.
HOGYAN KÁRTYÁZOTT?

Úgy vitték a terheket, hogy vállpánttal a hátukra erősítették.
HOGYAN VITTÉK A TERHEKET?

Úgy indultak el a Föld körüli útra, hogy alig volt csomagjuk.
HOGYAN INDULTAK EL?

Úgy gondolta Phileas Fogg, hogy nyolcvan nap elég az utazásra.
HOGYAN GONDOLTA?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

gőzhajó, szobainas, bankjegy, kupé, vizesárok, hadifogoly,
parittyamadzag, karom, patkó
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3. Olvasd el a Ki a tündér? című olvasmányt (olvasókönyv 46–51. oldal)!
Rajzold le az államtanács ülését! Ügyelj arra, hogy mindenki látszódjon!

4. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

Szabó Magda Debrecenben született. Kezdő írói, költői pályafutását
az egypárti diktatúra akadályozta. Majdnem tíz évig nem engedték
megjelenni regényeit. 1958 óta adták csak ki újra. Tündér Lala című
meseregényét 1965-ben írta. Szabó Magda költő, regény- és drámaíró,
műfordító. Több művében írt szülővárosáról, szüleiről, családjáról, a
magyar történelemről. Az a szép, fényes nap című regénye Magyarország
létrejöttéről, a keresztény állam születéséről szól. Regényei a világ sok
országában sikert arattak.
28
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ÍRD LE ANNAK A SZABÓ MAGDA-REGÉNYNEK A CÍMÉT, AMELY A MAGYAR ÁLLAM LÉTRE
JÖTTÉRŐL SZÓL! ÜGYELJ A PONTOSSÁGRA!


HOL SZÜLETETT SZABÓ MAGDA?


MIÉRT NEM JELENHETTEK MEG SOKÁIG A REGÉNYEI, VERSEI?


MIKOR ÍRTA TÜNDÉR LALA CÍMŰ MESEREGÉNYÉT?


MI MINDENNEL FOGLALKOZOTT SZABÓ MAGDA?


5. Nézd meg II. Rákóczi Ferenc fejedelem hadi zászlóját (olvasókönyv
45. oldal)! Írd le, mi van rajta!






6. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Ló botlik, nagyot botlik, csikó botlik, kicsit botlik.
A felnőttek ballépéseinek súlyosabb következményei vannak, mint amikor a gyerekek hibáznak.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

öltöny
enged
ösztön
ütleg
olvad
illem
ártok
obsit
alkat
érdes
alvás
oktat

egyszer
untat
elvesz
állam
ékszer
Isten
iszlám
omlik
elmegy
újság
ötven
ostor

osztály
örvös
akkor
ember
arcok
örvény
abrak
áltat
ordas
étvágy
egres
oszlop

apród
ötszáz
emlék
intéz
eltát
örmény
ugrál
almák
ingyen
ugrik
éltet
emlék

ernyő
asztal
ellen
alkony
elvesz
álmos
ablak
angol
özvegy
egység
ömlik
izmos

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

hajócsavar, főpénztáros, ágytakaró, kovács, bazilika, gyapjú,
gatyamadzag, rokolya, gyémánt, diótörő
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3. Olvasd el az Elindultam szép hazámból kezdetű népdalt (olvasókönyv
51. oldal)! Készíts hozzá rajzot!

4. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

Pozsony a Duna partján fekszik, Ausztria, Magyarország, Szlovákia
határánál, a hármas határ szomszédságában. A honfoglaló magyarok
elfoglalták a pozsonyi várat, amely nagyon sokáig Magyarország végvára
lett. Az országot védte a nyugatról jövő támadások ellen. Pozsony
több mint háromszáz éven keresztül a magyar királyok koronázóvárosa
volt. Tizenegy királyt és nyolc királynét koronáztak itt. Nagyon sokáig
Pozsonyban ülésezett a Magyar Országgyűlés is.
MILYEN ORSZÁGOK HATÁRA VAN A HÁRMAS HATÁRNÁL?


KIK FOGLALTÁK EL A POZSONYI VÁRAT?


MENNYI IDEIG VOLT POZSONY A MAGYAR KIRÁLYOK KORONÁZÁSI VÁROSA?


HOL ÜLÉSEZETT SOKÁIG A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS?


31
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5. Olvasd el a Bél Mátyásról szóló olvasmányt (olvasókönyv 52–53. oldal),
majd válaszolj a kérdésekre írásban!
MIÉRT ÍTÉLTÉK HALÁLRA BÉL MÁTYÁST?


HOL VOLT GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ?


MILYEN TANTÁRGYAK OKTATÁSÁT VEZETTE BE?


MIÉRT MONDJUK, HOGY BÉL MÁTYÁS POLIHISZTOR VOLT?


HOL VAN A BÉL MÁTYÁS NEVÉT VISELŐ EGYETEM?


HÁNY NYELVEN TUDOTT BÉL MÁTYÁS?


MI MINDENNEL FOGLALKOZOTT?



MÁSOLD LE AZ EGYIK KÖZMONDÁST, AMIT BÉL MÁTYÁS GYŰJTÖTT!


6. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

A tudomány a szegénynek is palotát rak.
Ha használja az ember a tudását, akkor boldogul az életben.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Annak a leváltását követelte a nép, aki sok törvénytelenséget követett el.
KINEK A LEVÁLTÁSÁT KÖVETELTE A NÉP?

Annak a megválasztásának örültek, akiben megbíztak.
KINEK A MEGVÁLASZTÁSÁNAK ÖRÜLTEK?

Annak a sírját díszítik fel, akire szeretettel emlékeznek.
KINEK A SÍRJÁT DÍSZÍTIK FEL?

Annak az elfoglalását tervezték, amelynek labancok voltak az urai.
MINEK AZ ELFOGLALÁSÁT TERVEZTÉK?

Annak a segítségét fogadta el a beteg kapitány, aki felajánlotta.
KINEK A SEGÍTSÉGÉT FOGADTA EL?

Annak az orvosnak a tanácsát fogadta meg, akit a kuruc ezredes hívott
a várba.
KINEK A TANÁCSÁT FOGADTA MEG?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

hálózsák, várkapitány, kobold, főkötő, ösvény, testamentum,
kaszárnya, bakancs, rokka, lampion
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3. Készítsd el a rajzot!

A gyerekek szépen sorba álltak. Ott vannak az ajtó előtt. Vállukon
tarisznya, benne a palatábla. Vásott mellett Pöttyös áll. Ők állnak a sor
elején. Szenecske a sor végén, egy kislánynak a párja. A diákok ruhája
szegényes. Minden gyerek a tanító nénire néz. Látszik az iskola táblája,
a régi vaskályha, két ablak és az egyikben a cserepes virág is.

4. Nézd meg az olvasókönyv tartalomjegyzékét! Írd a verscímek mellé
szerzőjük nevét! Ügyelj a pontosságra!

Himnusz 
Halotti beszéd 
Exodus 
Macskainduló 
Ne feledd a tért 
A gólyához 
Szózat 
34
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5. Olvasd el a verseket! Az egyikhez készíts rajzot! Írd le, szerinted milyen
a hangulata!

Előttünk, kis házunk előtt
Előttünk, kis házunk előtt
Kicsiny, gyenge almafa nőtt:
Van rajt alma, termett hármat,
Hej, nagy Isten, mit csináljak?
(Cigány népköltés, Györe Imre fordítása)

Erdő, erdő, nagy hegyoldal
Erdő, erdő, nagy hegyoldal,
De szép vagy te zöld lombokkal,
De szép vagy te zöld lombokkal,
Mint a lány hajfonatokkal.
(Cigány népköltés, Weöres Sándor fordítása)





6. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Nincs nehezebb az üres kosárnál.
Nehéz az élete annak, aki nagyon szegény, aki a legszükségesebből is
hiányt szenved.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Arra törekedtek, hogy Rákóczi hűséges alattvalóvá váljon.
MIRE TÖREKEDTEK?

Elmentek, hogy visszahozzák Lalát.
MIÉRT MENTEK EL?

Bél Mátyás azért dolgozott, hogy a diákok szeressenek iskolába járni.
MIÉRT DOLGOZOTT BÉL MÁTYÁS?

Azért gyűjtötte a szólásokat, hogy fennmaradjanak.
MIÉRT GYŰJTÖTTE A SZÓLÁSOKAT?

Szenecske felemelte a kiskutyát, hogy megmentse a veréstől.
MIÉRT EMELTE FEL A KISKUTYÁT SZENECSKE?

A nagymama nekiült fonni, hogy minden gyereknek elkészítse a parit�tyamadzagot.
MIÉRT ÁLLT NEKI FONNI?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

kemencepadka, csupor, úritök, farkasbarlang, zab, szivar,
zsombék, vadréce, zsandár, uszály
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3. Készítsd el a rajzot!

A cica a cserépfazék tetején fekszik, és elmélyülten gondolkodik.
A kutyus ott áll a cserépfazék mellett, és próbál felkapaszkodni rá.
A fazék körül sok limlom van: mindenféle edénydarab, alkatrészek,
rozsdás vasdarabok. Két bokor és egy görbe törzsű öreg diófa van a
fazék közelében. Kicsit távolabb látszik a putri is.

4. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Cserepén ismerem, minemű fazék volt.
Mindenről csak a végén derül ki, igazából mennyit is ér.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Ahányszor csak Szenecskére gondolt, annyiszor volt hálás.
HÁNYSZOR VOLT HÁLÁS?

Ahányszor közeledett Szenecske, annyiszor boldogan ugatott.
HÁNYSZOR UGATOTT BOLDOGAN?

Ahányszor bántották az állatokat, annyiszor próbálta megakadályozni.
HÁNYSZOR PRÓBÁLTA MEGAKADÁLYOZNI?

Ahányszor kitalált valami rosszat, a többiek annyiszor követték.
HÁNYSZOR KÖVETTÉK A TÖBBIEK?

Ahányszor csak tudott, annyiszor szerzett parittyamadzagot.
HÁNYSZOR SZERZETT PARITTYAMADZAGOT?

Ahányszor a szájukba vették a csontot, annyiszor jöttek a szellem
óriások.
HÁNYSZOR JÖTTEK A SZELLEMÓRIÁSOK?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

szemétdomb, kova, pokróc, komatál, rékli, ládafia, pandúr,
őzbak, háncs, körgallér, kabátféle
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3. Olvasd el A didergő király című mesét (olvasókönyv 71–74. oldal)!
Készíts hozzá rajzot!

4. A magyar értelmező szótár segítségével magyarázd meg írásban az
alábbi szavak jelentését!

Világhatalom: 

Természeti kincsek: 

Gyarmat: 

Börtön: 

Szőttes: 

5. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Ki a hideget adja, mentét is ad hozzá.
Ha bajba kerülünk, lesz erőnk annak elviseléséhez is.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Úgy tiltakozott, mint aki biztos az igazában.
HOGYAN TILTAKOZOTT?

Úgy harcolt fegyver nélkül, mint aki így is győzni tud.
HOGYAN HARCOLT?

Úgy bízott a csendes, kis belső hangban, mint ami tévedhetetlen.
HOGYAN BÍZOTT A BELSŐ HANGBAN?

Úgy érezte magát, mint aki mindjárt megfagy.
HOGYAN ÉREZTE MAGÁT?

Úgy könyörgött, mint aki nagy bajban van.
HOGYAN KÖNYÖRGÖTT?

Úgy ment a király elé, mint akinek sürgős mondanivalója van.
HOGYAN MENT A KIRÁLY ELÉ?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

esőköpeny, parlament, ruhaszárító kötél, szénakazal, lant,
kova, obsitos, béles, csősz
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3. Olvasd el A falu vénei című mesét (olvasókönyv 75–78. oldal)! Rajzold
le a vének tanácskozását! Legyen az asztalon tea, sütemény, lekvár!
Gronam üljön szemben a többiekkel!

4. Találj ki találós kérdéseket! Írd le!

Mi az? 



(kutya)

Mi az? 



(eső)

Mi az? 



(fagyi)
5. Milyen eszközökkel dolgozik a halász? Írj minél többet!
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6. Fejtsd meg a rejtvényt! (Három író nevét rejtettük el.)

7. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Az ökör csak ökör, ha Bécsbe hajtják is.
Nem változik meg az ember attól, hogy jobb körülmények közé kerül.
A rang, a jómód senkit nem tesz jobbá. Igazából olyanok maradnak a
tulajdonságai, amilyenek előtte voltak.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

tanulhat
bőrerszény
házaspár
sebesség
nyugalmat
mulatság
kívánhat
labancok
dorombol
fajankók

leszoktat
miniszter
fütyültem
vitorlás
nehézség
harisnyát
keresztül
legyengül
világszám
nagyapó

hatalmas
magasztal
szivattyús
tehetség
fáradság
leroskad
mosolygás
maradvány
működtet
keresztény

páratlan
selyemszál
kényelmes
kivágjam
detektív
ráfordít
szabadság
tulajdon
kaszárnyát
poroszkál

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

háziszőttes, kengyelfutó, kender, kucsma, zsoltár, bőrerszény,
balta, csupor, mestergerenda, sörény
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3. Készítsd el a rajzot!

A fiú és a lány egymás mellett lovagol. A lány zöld úti ruhába öltözött,
az arcát fátyol takarja. A fiún vitézi ruha van, derekán csillog a kard.
Mögöttük három vitéz, de csak az egyik látszik. Lovat vezet, melyet
ládákkal, csomagokkal pakoltak meg.

4. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

Fekete István 1900. január 25-én született. Többek között szülőfalujában, Göllén, Kaposváron és Mosonmagyaróváron járt iskolába. Mezőgazdász lett. Kora hajnalban kelt, lóháton járta a gazdaságot. Nagyon
szerette a természetet. Már gyermekkorában írogatott. Első felnőtt
írásai még csak olyan vázlatfélék voltak. A gazdaságról, a vadászatról, a
gazdálkodásról szóltak. Elküldte őket Kittenberger Kálmánnak, a neves
Afrika-kutatónak, aki akkor a vadászújságot szerkesztette. Kittenberger Kálmán biztatta a további alkotásra. A két ember között szoros
barátság szövődött. 1936-ban a Gárdonyi Géza Társaság történelmiregény-pályázatot hirdetett. Fekete István ekkor írta meg A koppányi
aga testamentuma című regényét, amivel meg is nyerte a pályázatot.
Ez volt az első könyve.
44
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MI VOLT FEKETE ISTVÁN FOGLALKOZÁSA?


HOGY HÍVJÁK FEKETE ISTVÁN SZÜLŐFALUJÁT?


KINEK KÜLDTE EL ÍRÁSAIT?


MI VOLT KITTENBERGER KÁLMÁN VÉLEMÉNYE AZ ÍRÁSOKRÓL?



MELY SZERVEZET HIRDET REGÉNYPÁLYÁZATOT?


MI A GYŐZTES REGÉNY CÍME?


HOL JÁRT ISKOLÁBA FEKETE ISTVÁN?


MIKOR SZÜLETETT FEKETE ISTVÁN?


MIKOR HIRDETTÉK MEG A REGÉNYPÁLYÁZATOT?


MIT JELENT A TESTAMENTUM SZÓ?


5. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Legtovább tart a becsület.
A vagyon, a dicsőség elmúlik, de a becsület nem.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

pápaszeme
fuvarozó
szórakozó
búvóhelye
bazilika
főkötője
faköpenye
csemegére
ruhatetű
tűlevelű
látómező
kötelező
hajófűtő
bevezető
cipőkefe

csodálata
lapátoló
fáradozó
cseperedő
hazatérő
janicsáré
táborozó
tanakodó
kacsacsőrű
menetelő
hitelező
kifejező
kévekötő
kéregető
szőlőtőke

teregeti
hadihajó
cipekedő
kurucoké
világító
badacsonyi
keresete
takarodó
valószínű
tanítónő
palatető
düledező
keményítő
lefolyócső
ruhaféle

délutáni
betyártanya
leleménye
csatamező
kígyóbőre
haragosa
búvóhelye
kubikosa
néminemű
melegedő
levelező
szobafenyő
szelídítő
takarító
fülemüle

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

farkasbőr bunda, len, sólyom, lampion, betyártanya, tapló,
pólya, budai sikló, harcsa
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3. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

A Föld felszínének kétharmad részét víz borítja. Ennek nagyobbik
hányada sós víz, vagyis a tengerek és az óceánok vize. A sokkal kevesebb
édesvíz (nem sós) többsége jég formájában található. A föld felszínén
lévő víz egy része elpárolog, másik része a talajba szivárog. A talajban
sok ásványi anyagot oldhat magába a víz. Ez az ásványvíz. A mélyben lévő
víz felmelegedhet. Ezt hévíznek nevezzük. A felszín alatti vizek bizonyos
helyeken a felszínre jutnak. Ezek a források. A víz az élet bölcsője és az
élet feltétele, az élő szervezetek elengedhetetlenül fontos alkotója. Az
ember szervezetének kétharmad része víz, a medúzákénak csupán két
százaléka nem. Magyarország mind hévizekben, mind ásványvizekben
gazdag. A tiszta víz nagyon nagy érték, mással nem pótolható.
A FÖLDFELSZÍNEN LÉVŐ VÍZ EGY RÉSZE ELPÁROLOG. ÉS A MÁSIK?


MILYEN FORMÁBAN TALÁLHATÓ MEG AZ ÉDESVÍZ TÖBBSÉGE?


A TERMÉSZETBEN HOL TALÁLHATÓ SÓS VÍZ?


A FÖLDFELSZÍN MEKKORA RÉSZÉT BORÍTJA VÍZ?


MIT HÍVUNK FORRÁSNAK?


MAGYARORSZÁG MILYEN VIZEKBEN GAZDAG?


MELYIK ÉLŐLÉNY SZERVEZETÉNEK KÉTHARMAD RÉSZE VÍZ?


MIÉRT NAGY ÉRTÉK A TISZTA VÍZ?
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4. Készítsd el a rajzot!

A Balatonon vihar van, sötétzöld színű a tó. A hatalmas, tarajos hullámok három vitorlást dobálnak. Az ég felhős, itt-ott villámlik. A parthoz
közel a kikötött csónakok táncolnak a hullámok tetején. Egy piros
csónak felborult, a mellette lévő sárga pedig már félig elsüllyedt. A fák
lombjai hajladoznak az erős szélben. Az egyik tóparti ház erkélyén
három ember áll. Az egyik távcsővel figyeli a Balatont, a másik fényképez, a harmadik fázósan húzza össze magán a piros széldzsekit.

5. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

A víz is megszokja a maga árkát.
Mindennek kialakul a maga szokásos rendje.
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1. Rendezd a mondatokat! Írd le helyesen a füzetedbe!

Az öreg házaspár örült, hogy a nagymama megfonja a parittyamadza
gokat.
A császár örült, hogy találtak egy táska pénzt.
A macska örült, hogy Phileas Foggnál megtalálta a nyugalmat.
Szenecske örült, hogy Lala visszakerülhet Tündérországba.
Az öregember örült, hogy hamarosan elfogják a tettest.
Az inas örült, hogy visszakapta a szívét.
A bankigazgató örült, hogy a fiú abbahagyta a fütyülést.
A kovács örült, hogy csodálatos kelméből készül az új ruhája.
A királynő örült, hogy megpatkolhatta Rákóczi Ferenc lovát.
2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

billog, lampion, rongybaba, zsemlyemorzsa, csáklya, medúza,
békepipa, katonaláda, veranda, sarkantyú
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3. Készítsd el a rajzot!

A karácsonyfa a szoba közepén áll. Sok arany- és ezüstalma, cukros
mandula, színes cukor díszíti. A fa körül ott vannak az ajándékok: babák,
főzőedények, selyemruha, sárga színű játék lovacska, ólomkatonák.
A karácsonyfa tövében áll Diótörő. Fából készült, arcát vattaszakáll
díszíti, szeme világoszöld. Diótörő mellett fonott kosárban dió van.
A szoba két nagy ablakán bordó sötétítőfüggöny, a szekrény és a
komód barna.

4. Írd le rovásírással a nevet! (Ha kell, lapozz ennek a könyvnek a 4. és
5. oldalára!) Figyelj! A rovásírást jobbról balra kell írni!
ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN


Ő alkotta a Diótörő és Egérkirály című művet, amiből az olvasmány
íródott. Pjotr Iljics Csajkovszkij orosz zeneszerző a regényből balettet
írt A diótörő címmel.
50
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5. Olvasd el a Farkasüvöltő című verset (olvasókönyv 97. oldal)! Készíts
hozzá rajzot!

6. Másold le a Himnusz első versszakát (olvasókönyv 3. oldal)! Ügyelj a
pontosságra! Készülj fel a vers kifejező felolvasására!









7. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Lassan érik a jó.
A jó munkához idő kell. Kezdetben nem mindig látszik, hogy jó, sikeres,
eredményes lesz.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Annyi butaságot beszélt, amennyi már zavarta a feleségét.
MENNYI BUTASÁGOT BESZÉLT?

Annyi pénzt adtak a takácsnak, amennyivel boldogulhatott volna.
MENNYI PÉNZT ADTAK NEKI?

Annyit kért a haldokló török aga Lászlótól, amennyit teljesítenie kellett.
MENNYIT KÉRT LÁSZLÓTÓL?

Annyi szeretetet adott, amennyi természetes egy anyától.
MENNYI SZERETETET ADOTT?

Annyi ép vár van a Balaton körül, amennyit helyreállítottak.
MENNYI ÉP VÁR VAN A BALATON KÖRÜL?

Annyit volt csak hajlandó énekelni, amennyit megfizettek.
MENNYIT ÉNEKELT?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

testamentum, zeke, acél, derékszíj, obsitos, úritök, uszony,
bölcső, dzsungel, sólyom
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3. Készítsd el a rajzot!

A család a konyhában van, az asztalnál ülnek. Palacsintát esznek, beszélgetnek, a három gyerek játszik. A kályhában ég a tűz. Zlata, a kecske
a kályha mellett ül, és az asztalon lévő gyertyákat nézi.

4. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

A békepipa az indiánok legfontosabb rituális tárgya. Csak szertartások
alkalmával lehetett használni. A pipaszívás ceremóniája minden indián
törzsnél nagyon hasonló volt. A békepipa díszítése, a motívumok az
indián hitvilágot tükrözték. A békepipa afféle diplomata-útlevél volt.
Aki magánál hordta, átléphette az ellenséges határokat. Nem bántotta
senki. A békepipát a varázslók, a törzsek megbecsült öregjei őrizték.
Akkor vették elő, ha a törzs fontos elhatározásokat, fogadalmakat akart
megerősíteni, vagy ha a közeledő idegent a bizalmukba, barátságukba
akarták fogadni. Az első találkozáskor az indián törzsek varázslói először mindig a békepipát nyújtották a fehér ember felé.
Az európai ember először sípnak nézte. A békepipa neve, a kalumet
(calumet) francia eredetű szó, pásztorsípot jelent.
Az indiánoknál nem volt szokásban a dohányzás, a dohány náluk nem
volt élvezeti cikk.
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MIÉRT MONDJUK, HOGY A BÉKEPIPA DIPLOMATA-ÚTLEVÉL VOLT?


MIT JELENT EREDETILEG A KALUMET SZÓ?


MIÉRT HÍVTÁK ÍGY A BÉKEPIPÁT?


MIÉRT NYÚJTOTTÁK A FEHÉR EMBER FELÉ AZ ELSŐ TALÁLKOZÁSKOR?


MILYEN DÍSZÍTÉSEK VOLTAK A BÉKEPIPÁN?


DOHÁNYOZTAK AZ INDIÁNOK?


5. Gyűjts országneveket! Ügyelj a földrajzi nevek pontos írására!





6. Karikázd be sárgával azokat, ahol már jártál, és zölddel, ahova szeretnél
ellátogatni!
7. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Ha hó lesz, fehér lesz.
Csak így lehet, másképp nem.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Olyan emberkét talált a karácsonyfa alatt, amely tetszett neki.
MILYEN EMBERKÉT TALÁLT?

Frici olyan diót tett a Diótörő szájába, ami kitörte az emberke három
fogát.
MILYEN DIÓT TETT FRICI DIÓTÖRŐ SZÁJÁBA?

Olyan szénakazlat találtak, amely megmentette őket.
MILYEN SZÉNAK AZL AT TALÁLTAK?

Olyan feliratokat helyeznek el, amelyeken jókívánságok vannak.
MILYEN FELIRATOKAT HELYEZNEK EL?

Olyan naptár az adventi, amelyiken huszonnégy ablakocska van.
MILYEN AZ ADVENTI NAPTÁR?

Olyan a ramadán hónapja, amikor a hívők napkeltétől napnyugtáig
nem esznek.
MILYEN A RAMADÁN HÓNAPJA?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

tömlöc, rámpa, szabásminta, áfonya, pamacs, morzsoló,
piton, cseléd, gólyaláb, varkocs
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3. Készítsd el a rajzot!

A rablók az erdő sűrűjében döbbenten hallgatják társuk beszámolóját.
A betyár, aki most ért vissza a háztól, nagyon fáradt, az arca összekarmolva. Egyik kezével a fejét, a másikkal azt a lábát fogja, amelyikbe
a kutya beleharapott.

4. Olvasd el A tűzgyújtás című olvasmányt (olvasókönyv 113. oldal), és
válaszolj a kérdésekre!
KI TALÁLTA FEL A ZAJTALAN GYUFÁT?


MILYEN ALKOTÓRÉSZEI VANNAK A TŰZSZERSZÁMNAK?


MILYEN NEMZETISÉGŰ VOLT G. E. PASH, AKI A BIZTONSÁGI GYUFÁT SZABADALMAZTATTA?


5. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Nehéz az öregnek a frisset eljárni.
Öregkorában lelassul az ember. Nem kell úgy tennie, mintha fiatal
lenne. Nem kell mindenáron fiatalnak látszani.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

tündérlány
megpörget
megkóstol
bölcsesség
megmozdul
megdermed
zsebkendőt
majszolták
tűzgyújtás
kedvencem
boldogság
rendezték
tisztesség
megtorpan
bojtorján

szemléltet
jóllakhat
független
megmérged
nyargalnak
megszemlél
tudhatnád
harmadnap
rendetlen
megtisztel
folytatták
Nagycenken
honvédség
rögtönzés
felrajzol

fülcimpát
gazdagság
lelketlen
haldoklik
koppantás
megkedvel
gondosság
borzalmas
mormogták
talpamból
félholtan
megtömték
fájdalmas
máshonnan
felnéztek

megsajnál
dúsgazdag
pillantás
barlangok
rendezget
fájdalmas
felszántom
gazdasszony
tűzszerszám
gyíksárkány
megszaggat
gyermekkor
megreccsen
jelmezbál
napközben

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

kelme, pandúr, rakonca, medúza, stangli, gödölye, ananász,
üst, komp, tubarózsa
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3. Készítsd el a rajzot!

A csacsi összevissza ugrál a fazekak, cserépedények között, miközben
fájdalmasan rángatja a fejét jobbra-balra. Nyomában eltörött edények,
cserépdarabok maradtak. A fazekasok tehetetlenül nézik a rombolást.
A csacsi tulajdonosa rémülten fogja a fejét. Az obsitos egy fa mögül
figyeli az eseményeket.

4. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

Több mai köznyelvi szó eredetileg a katonai nyelvben szerepelt. Ilyen
például a feltett (szándék), az ellenvetéssel (él), a kardoskodik, a belesül,
a vitatkozik, a lárma.
A kardoskodik igében még jól felismerhető a kard főnév, de a vitatkozik
szóból már kevesen következtetnek a vív igére, amiből ez származik.
A belesül onnan ered, hogy néha a puska- vagy az ágyúcsőben rekedt,
belesült a lövedék. Ellenvetésről akkor beszéltek, amikor a kard csapását pajzzsal kivédték, a kard elé (ellen) vetett pajzzsal védekeztek.
A jól látható, magasabb helyre feltett céltábla volt a feltett cél, szándék
eredete. A riadó (alarme) szóból származik a lárma szavunk.
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HONNAN SZÁRMAZIK A BELESÜL IGÉNK? MILYEN HELYZETEKBEN HASZNÁLJUK?



KIRE MONDJUK, HOGY KARDOSKODIK?



MELYIK SZÓBÓL ERED A LÁRMA FŐNEVÜNK? ÍRJ EGY MONDATOT!



MIKOR MONDTÁK AZ ELLENVETÉS SZÓT A KATONÁK?


MI A FELTETT CÉL, SZÁNDÉK EREDETE?



5. Találj ki egy találós kérdést a tűzről!

Mi az? 


6. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Kicsiny tüzet kevés víz olt.
Kis hibát könnyű jóvá tenni.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

főjegyzőség
leszoktatom
páratlanul
meresztenek
házaspárok
reménykedek
vitorláson
kereskedés
tehetséges
titokzatos
fáradságos

haszontalan
leköltözik
tulajdonos
magasztalás
kalitkában
viselkedés
lapátkerék
karosszéken
nyugalmamat
fukarkodik
detektívek

tanulhatok
hatalmasok
miniszterek
kegyeskedik
fütyülhetek
kényelmesek
kötélhúzás
tizenhárom
lényegtelen
nehézségen
körülbelül

mulatságos
harisnyákat
mosolygósan
figyelmesen
ráfordítom
szabadságos
tanácskozás
kívánhatok
labancokat
találkozás
segíteni

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

zsombék, rékli, lant, kova, balta, csupor, piton, lampion, zeke,
dzsungel
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3. Olvasd el A szorgalmas és a rest leány című mesét (olvasókönyv 119–125.
oldal)! Rajzold le a lányok útját a tündérek házáig! Legyenek a rajzon,
akikkel találkoztak és akik segítséget kértek!

4. Milyen házimunkákat ismersz? Írj minél többet!




5. Te melyiket tudod elvégezni?



6. Kinek szoktál segíteni? Azt is írd le, hogy mit!
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7. Olvasd el a Pajtások című verset (olvasókönyv 125. oldal)! Készíts hozzá
rajzot!

8. Neked mi a dolgod? Írd le! Karikázd be zölddel azokat, amiket mindennap elvégzel!







9. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Szorgalmas ember nem vár a holnapra.
A szorgalmas ember nem halogatja a tennivalókat. Akkor végzi el,
amikor azt kell.
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1. Rendezd a mondatokat! Írd le helyesen a füzetedbe!

Ha nagyon fázik a király, el lehet adni a hamut.
Ha nagyon sok butaságot mond, be kell fűteni.
Ha szappanfőző jár a faluban, a gazda nem akarja tovább etetni.
Ha becsületes volt a harc, Áron elvezeti a vevőhöz.
Ha Tihany énekelt, nem válnak el haraggal a vitézek.
Ha a Diótörőnek kiesnek a fogai, aranyat, ezüstöt kap fizetségül.
Ha el kell adni Zlatát, a felesége titokban figyelmezteti.
Ha a szamár megöregedett, Marika meggyógyítja.
Ha az obsitos látni akarta a királylányt, mindenki csodálattal hallgatta
a hangját.
Ha szorgalmasan dolgozik a lány, kilopatta a palotából.
2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

körmenet, banda, kemencepadka, rakonca, kacs, csalamádé,
dárda, fűrész, gubó, cimbalom
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3. Készítsd el a rajzot!

Gurul az úritök lefelé a dombról. A falu apraja-nagyja fut utána. A völgyben a másik falu házai látszanak. A domb tetején a bíró áll. Nagyon
szomorú.

4. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

A vízirigó hegyi patakoknál, zuhogóknál, vízeséseknél él. A parti kövek
alól szedegeti az ennivalót. Tágas fészkét mohából készíti, és a parti
sziklás oldalba, üregekbe, hidak alá építi. Négy-hat fiókát költ ki. Ha
valamelyik kicsi a vízbe pottyan, önállóan ki tud úszni a partra. Magyarországon körülbelül harminc vízirigópár él. A mocsári teknős a víztől
kicsit távolabb, a száraz homokba rakja tojásait. A farkával ássa az
üreget, majd homokkal betakarja a tojásokat, és a hasával elegyengeti.
A kis teknősöket a nap melege költi ki. Amikor kibújtak a tojásból,
kiássák magukat a homokos üregből, a vízhez másznak, és azonnal
úszni kezdenek. A piton, az óriáskígyó kikölti a kicsinyeit. A lerakott
tojáshalom köré tekeredik. Izmainak állandó mozgatásával meleget állít
elő, és ezzel tartja a megfelelő hőmérsékleten a tojásokat.
64
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MIHEZ KEZDENEK A KISTEKNŐSÖK, HA KIBÚJTAK A TOJÁSBÓL?


HOGYAN TUD MELEGET ELŐÁLLÍTANI A PITON A TOJÁSOK KIKÖLTÉSÉHEZ?


MIT CSINÁL A VÍZIRIGÓ-FIÓKA, HA VÉLETLENÜL A VÍZBE ESIK?


HOVA RAKJA LE TOJÁSAIT A MOCSÁRI TEKNŐS?


MIBŐL ÉS HOVA ÉPÍTI FÉSZKÉT A VÍZIRIGÓ?


5. Olvasd el A három kincs című mesét (olvasókönyv 128–132. oldal)!
Mit kapott a fiú a sárkánytól? Rajzold le!

6. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Azért van annyi bolond, mert ki-ki okosnak hiszi magát.
Sok ember azért tesz butaságokat, mert nagyon önhitt, elbizakodott,
beképzelt.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Azt gondolta a szamár, hogy Brémába megy muzsikusnak.
MIT GONDOLT A SZAMÁR?

Azt próbálták kitalálni, hogyan tudnának tüzet gyújtani.
MIT PRÓBÁLTAK KITALÁLNI?

Az obsitos nem tudta elképzelni, miért kell az öregasszonynak olyan
nagyon a tűzszerszám.
MIT NEM TUDOTT ELKÉPZELNI AZ OBSITOS?

Azt gondolta a mostoha, hogy egy életre megszabadult az özvegy
ember lányától.
MIT GONDOLT A MOSTOHA?

Azt gondolta az özvegyasszony, hogy a saját lánya még többet hoz a
szolgálatból.
MIT GONDOLT AZ ÖZVEGYASSZONY?

Azt gondolták a rátóti atyafiak, hogy ki tudják költeni a csikótojást.
MIT GONDOLTAK?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

cseléd, zsemlyemorzsa, zsebkés, katonaláda, uszony, pamacs,
karám, ananász, zerge, karima
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3. Olvasd el Az újszülött, a csecsemő című olvasmányt (olvasókönyv
133–134. oldal), majd válaszolj a kérdésekre!
MIÉRT FONTOS AZ ANYATEJ?


MI AZ A KOMATÁL? MIKOR HASZNÁLTÁK?


KIT SZOKTAK KERESZTSZÜLŐNEK FELKÉRNI?


KI SEGÍTETT RÉGEN A SZÜLÉSNÉL?


4. Olvasd el az olvasókönyv 135. oldalán lévő verseket! Az egyikhez készíts rajzot!

5. Készülj fel a Nemzeti dal című Petőfi-vers kifejező olvasására (olvasókönyv 158–159. oldal)!
6. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Amely gyerek megijed, anyja ölébe siet.
A gyerek az anyjánál keres menedéket. Az ember ott keres oltalmat,
ahol segítséget remél.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Annyira elegük lett a csúfolódásból, hogy nem ültek tovább a csikótojáson.
MENNYIRE LETT ELEGÜK?

Annyira mulyának, semmirekellőnek tartotta a kisebbik fiát, hogy
elküldte a háztól.
MENNYIRE TARTOTTA MULYÁNAK, SEMMIREKELLŐNEK?

A fiú annyira gondosan táplálta a kis kígyót, hogy nemsokára hatalmas
sárkány lett belőle.
MENNYIRE TÁPLÁLTA GONDOSAN A KIS KÍGYÓT?

Annyira segíteni akart a sárkány a fiúnak, hogy végül egy botot is adott neki.
MENNYIRE AKART SEGÍTENI?

Annyira tudták megkímélni a szomszédok az anyukát, hogy főztek helyette.
MENNYIRE TUDTÁK MEGKÍMÉLNI?

Annyira fontos a kisbabának az anyukája, hogy csak mellette érzi igazán
biztonságban magát.
MENNYIRE FONTOS AZ ANYUKA A KISBABÁNAK?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

térkép, ágyfüggöny, veranda, gólyaláb, varkocs, próbababa,
stangli, spaletta, eke, üst
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3. Olvasd el az Aisha és Fatime című mesét (olvasókönyv 136–140. oldal)!
Rajzold le a lányok útját az öregasszony kunyhójáig! Legyenek a rajzon,
akikkel találkoztak és akik segítséget kértek!

4. Olvasd el a Széchenyi István és családja című olvasmányt (olvasókönyv
141–142. oldal)! Másolj le az olvasmányban előforduló tulajdonnevek
közül tízet! Ügyelj a pontosságra!








5. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

A szorgalom nagy hatalom.
Nagy érték a szorgalom.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

zörgés
pompás
környék
hamvas
törvény
pandúr
tenger
raktár
verseny
jobbágy
nemzet
bérlet

lassan
csöndes
taplót
termés
Gáspár
zsandár
perzsel
márvány
festék
kolbász
harmat
szandál

tarkán
jobban
tűzvas
csakhogy
kórház
párduc
szekrény
pincér
sárkány
gyöngéd
rongyos
balzsam

farkas
közben
mérges
nemhogy
másnap
bömböl
biztos
fontos
keskeny
köntös
tündér
mártás

bokros
tűzhely
dajkák
horkol
Sárrét
pirkad
függöny
kátrány
fénykép
padlás
dolmány
tüskés

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

tapló, derékszíj, uszony, ágyfüggöny, vidra, völgy, dézsa, kéve,
héja, kusztora (fanyelű rugótlan kés)
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3. Készítsd el a rajzot!

Piroska megy az erdei úton. Karján a kosárban egy üveg bor és kalács.
Fején piros bársonysapka van. Az erdő sűrűjéből a farkas közeledik
felé, még eléggé távol van. A mezőn túl látszanak a falu házai.

4. Olvasd el a Magyar Tudományos Akadémia című olvasmányt (olvasókönyv 148–149. oldal), s válaszolj a kérdésekre!
MIKOR KEZDTE EL AZ AKADÉMIA A MŰKÖDÉSÉT?


MILYEN AKADÉMIAI TAGSÁG LÉTEZIK?


KI VOLT AZ AKADÉMIA ELSŐ ELNÖKE ÉS ELSŐ ALELNÖKE?


HOL TALÁLHATÓ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETE?


MENNYI PÉNZT AJÁNLOTT FEL SZÉCHENYI ISTVÁN AZ AKADÉMIA LÉTREHOZ ÁSÁHOZ?


KI VÁLASZTJA MEG AZ AKADÉMIA TAGJAIT?
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5. Hasonlítsd össze A szorgalmas és a rest leány, valamint az Aisha és
Fatime című meséket!
KINEK A LÁNYA VOLT SZORGALMAS?


MIÉRT KELLETT ELMENNIÜK OTTHONRÓL?


MIÉRT SEGÍTETTEK AZOKNAK, AKIK KÉRTÉK?



KINEK A LÁNYA VOLT LUSTA, REST, HANYAG?


MIÉRT MENTEK EL OTTHONRÓL?




MIT KAPTAK A SZORGALMAS LÁNYOK JUTALMUL?




6. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Farkasnak nem kell az erdőt mutatni.
Arra nem kell tanítani, amiről nagyon sokat tud. Olyan embert nem
kell tanítanod, aki többet tud nálad.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

boldogságban
költözgettek
megtudhatnám
bosszankodnak
felváltották
meghajtással
mesterségben
szállingóznak
pontossággal
megszánhatják
megkérdeztem
sarkantyúzták
jóllakhatnánk
cédrusmáglyát

gondolkoztam
pompázhasson
furfangosság
kandúrmacskát
biztonságban
forgalmaznak
gazdagságban
homlokpántos
megkergették
megbánhatják
megzörrentek
törvénykönyvet
megkóstoltam
bölcsességről

megkérleltem
méltatlanság
legbuzgóbban
gőzmozdonyról
megkedvelték
díszszemlénken
változtattam
buzgalmában
megtetszettek
megsajnáltam
szempillantás
Tündérföldön
függetlenség
megmérgezték

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

evőpálcika, hurkalé, véka, farkasfalka, parittya, nádas, berek,
dankasirály, gunyhó, görény
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3. Készítsd el a rajzot!

Tót Antal ott ül a hatalmas körtefa alatt. Fején kalap van, zakója és
nadrágja fekete, lábán csizma. A kicsi ház tetejét kopott, piros cserép
fedi, a tornácon egy tarka macska pihen.

4. Olvasd el a Tót Antal körtéi című olvasmányt (olvasókönyv 150–153.
oldal), s válaszolj a kérdésekre!
KINEK SEGÍTETT TÓT ANTAL?




MIKET ÉPÍTETT?




HOVA TŰNT A VAGYONA?



MILYEN SÍREMLÉKE LETT TÓT ANTALNAK?
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5. Olvasd el az Adjon az Isten című verset (olvasókönyv 154. oldal)! Készíts hozzá rajzot!

6. Készítsd el a rajzot!

Tél van. A kunyhóhoz keskeny, hóval borított ösvény vezet. Az alacsony,
kicsi kémény füstöl. A kunyhó mellett három kosárban ennivaló van.
Szalonna, zsír, hurka, kolbász. A kunyhót sűrű nád veszi körül.

7. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Ne csak tudd a jót, hanem tedd is!
Nem elég az, ha tudja az ember, mi a helyes.
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1. Rendezd a mondatokat! Írd le helyesen a füzetedbe!

Az úritököt, akit a mostohaanyja nem szeretett, csikótojásnak gondolták.
A szomszéd falura, akit mindenki tisztelt, nagyon megharagudtak.
A kis kígyó, amikor már senki sem várta, napról napra növekedett.
A furkósbot, aki nagyon szerette Piroskát, alaposan elverte a kapzsi gazdát.
Fatime, amit a rátóti csősz talált, szorgalmas lány volt.
A nagymama, akiknek bujkálniuk kellett, beteg lett.
Tót Antal, amit a majomhoz, abroszhoz hasonlóan ellopott, nagyon jószívű
ember volt.
A körték, ami kigúnyolta a rátótiakat, kikeltek a síron.
A honvédok, amit a mulyának gondolt fiú ápolt, beköltöztek a nádasba.
Később a honvédok, amiket Tót Antallal együtt eltemettek, visszajöttek
Pista betyárért.
2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

kuruc, parittya, nyújtófa, tyúkketrec, szabásminta, kapca,
eke, birsalma, nyakörv, komp
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3. Készítsd el a rajzot!

A Gyűlés Szikláján vannak a farkasok. A kölykök egymás hegyén-hátán
ugrándoznak a kör közepén. Közöttük van Maugli. Körülöttük a szülők
ülnek. Akela, a farkasok vezére egy kiálló sziklán áll. Az egyik szikla
mögött Sir Kán, a tigris bújik meg. Onnan figyeli a gyűlést. A másik oldalon Bagira, a fekete párduc lapul. Balu, a medve a farkaskölykök mellett ül.

4. Írd le a választ!
HOGYAN KERÜLT MAUGLI A FARKASOK KÖZÉ?



MIÉRT NEM TUDTA SIR KÁN, A TIGRIS ELVINNI A KISGYEREKET?



5. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Nehezen jó a gyermek, ha szülei rosszak.
Nem várhatjuk, hogy jó legyen a gyermek, ha nem lát jó példát a szüleitől.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Nem látszott, mi volt a ládikában.
MI NEM LÁTSZOTT?

Az dolgozott Magyarország felemelkedéséért, aki hazafi volt.
KI DOLGOZOTT MAGYARORSZÁGÉRT?

Az hívta meg Széchenyi Ödönt Törökországba, aki létre akarta hozatni
a tűzoltóságot.
KI HÍVTA MEG TÖRÖKORSZÁGBA?

Az beszélt kedvesen Piroskával az erdőben, aki rosszat akart neki.
KI BESZÉLT PIROSKÁVAL AZ ERDŐBEN?

Az lehet akadémiai tag, akit a közgyűlés megválaszt.
KI LEHET AKADÉMIAI TAG?

Az kapott segítséget Antal úrtól, aki rászorult.
KI KAPOTT SEGÍTSÉGET?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

putri, gőzös, dárda, csalamádé, gyorskocsi, vizesárok, gyalu,
lazac, cégér, kézjegy
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3. Olvasd el A farkasokról című olvasmányt (olvasókönyv 165. oldal), és
válaszolj a kérdésekre!
HOGYAN ÉLNEK A FALKÁN BELÜL A FARKASOK?




MEKKORA ÁLLATOT KÉPESEK EGYÜTT ELEJTENI? MIRE VIGYÁZNAK A VADÁSZATON?




SZERINTED MIÉRT ÜVÖLTENEK A FARKASOK, AMIKOR EGYÜTT VAN A FALKA?




MILYEN SZÍNŰ LEHET A FARKAS BUNDÁJA?




HÁNY KISFARKAS SZÜLETIK EGYSZERRE? MENNYI IDEIG SZOPTATJA ŐKET AZ ANYA?




SZERINTED MENNYI FARKAS ÉLHET MAGYARORSZÁGON?



4. Rajzolj le egy farkasfalkát a füzetedbe!
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5. Készítsd el a rajzot!

Az embergyerek most jött ki a kunyhóból. Kezébe veszi a földdel kitapasztott belsejű kosarat, és megy a parázshalom felé. Maugli a kunyhó
mellől figyeli. Még nincs egészen világos, és köd is van.

6. Keresd meg azt az egyetlen utat, ami a dzsungelből a faluhoz vezet!

7. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Terem a baj, ha nem vetik is.
Akkor is történhet baj, ha nagyon vigyázunk.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

nyugodt
rohant
kereszt
harang
puding
gyümölcs
paraszt
palánk
tátong
füröszt
dereng
keleszt

fáradt
bakancs
korong
barack
bőrönd
csoport
mereszt
bólint
jácint
kifoszt
bogáncs
haraszt

labanc
Ferenc
riport
galamb
kilincs
narancs
teremt
gerinc
köszönt
rémiszt
szemölcs
damaszt

rohadt
repeszt
habarcs
gyémánt
forint
hüvelyk
palást
recept
hegeszt
mélyeszt
tolong
kopaszt

különb
tapint
parancs
kilenc
palack
cement
zsúfolt
szilánk
poronty
téveszt
sosincs
támaszt

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

patkó, iszalag, csuka, pamlag, befőttesüveg, békepipa, áfonya,
gondola, kandalló, fűrész
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3. Olvasd el A nagy természet című verset (olvasókönyv 174. oldal)! Készíts hozzá rajzot!

4. Milyen ragadozó állatról hallottál már? Gyűjts minél többet!






5. Karikázd be zölddel azokat, amelyek szerinted Magyarországon is élnek!
6. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Erős az erőtlent hamar zsákba rakja.
Az erős könnyen el tud bánni a gyengébbel.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

fegyelmez
november
különben
bakancsos
csilingel
királylány
szaladgál
szegénysor
sebezhet
figyelmes
felesleg
sebesség
távolság
tulajdon
miniszter

teremtés
huszonnégy
keresgél
koboldok
hálátlan
szerelmes
gonoszság
mogorván
vezérkar
zsiványság
keresztes
virágzik
kegyetlen
selyemszál
fütyültem

gyémántos
nyájasság
szalaggal
keresztül
rikoltoz
közelség
kapargat
nevelget
parittyás
parancsol
betegség
lélegzik
legyengül
vitorlás
mosolygás

december
sugárzik
hófüggöny
beszélhet
kemencés
káposztás
kódorgás
zajongás
sikoltás
lélegzet
kívánság
barátság
szabadság
szivattyús
kaszárnyát

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

árbóc, bazilika, rokolya, véka, kapca, csáklya, póréhagyma,
tyúkketrec, nyakörv, jácint
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3. Készítsd el a rajzot!

A király és a miniszterek tanácskoznak. A tanácsteremben van az
örmény Vertán, a királykisasszony és a veres vitéz is. A nagy, kerek
asztal közepén két halomban ott vannak a sárkánykörmök. Vertán
előtt az igaziak, a veres vitéz előtt a hamisak.

4. Másold le a Himnusz című vers első versszakát (olvasókönyv 3. oldal)!
Ügyelj a pontosságra!












5. Készülj fel a versszak elmondására! Ügyelj a pontos szövegmondásra!
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6. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

Rudyard Kipling angol író, költő 1865-ben Indiában született. Iskoláit
Angliában végezte, majd visszatért Indiába, és újságíróként, riporterként
körbeutazta az országot. Később feleségével az Amerikai Egyesült
Államokba költözött. Itt írta harmincévesen A dzsungel könyve című
regényt. 1907-ben irodalmi Nobel-díjat kapott.
MELYIK ORSZÁGBAN TANULT GYERMEKKORÁBAN?


HOL ÉS MIKOR ÍRTA A DZSUNGEL KÖNYVE CÍMŰ REGÉNYT?


MILYEN DÍJAT KAPOTT 1907-BEN?


MIKOR ÉS HOL SZÜLETETT RUDYARD KIPLING? MI VOLT A FOGLALKOZÁSA?



7. Írd le a hiányzó neveket!

Francia regényíró: 
Magyar írónő: 
Angol író, költő: 
8. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Jobb becsülettel szerényen élni, mint rossz úton meggazdagodni.
A vagyonért, a pénzért nem szabad elhagyni a becsületesség útját.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

tüzérségem
cserépfazék
keresztények
teremtések
kálvária
következik
koboldokat
dorombolás
kakasfélék
betyártanyát
közelségét
káposztában

Sárospatak
kaszárnyában
poroszkálás
decemberek
szájacskáját
hófüggönyön
beszélhetek
hálátlanok
sátorfádat
királylányok
varázsmajom
selyemszövet

segélykérés
fajankókat
gyönyörködik
selyemruhák
keresgélés
hóförgeteg
csilingelés
rikoltozás
kemencében
szerelmesen
magántanár
szaladgálás

felesleges
parancsolom
sikoltozás
félelmetes
sebezhetők
zajonganak
nevelgetés
szabadságon
mogorvákat
szegénysoron
kapargatom
gonosztevők

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

rokka, sólyom, kálvária, spaletta, kézfej, köcsög, pitypang,
kötőtű, lazac, cégér
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3. Készítsd el a rajzot!

Old Firehand pisztollyal a kezében áll a zsiványokkal szemben. Mindegyik támadó kezében kés van. Az ezredes a bal kezében fogja a kést,
jobb keze sérült. A zsiványok arcán látszik, hogy nagyon meglepődtek,
amikor meghallották az óriás nevét. Egyik-másik már elkezdett óvatosan
hátrafelé lépegetni. Az utasok egy része és a hajó kapitánya távolabbról
figyeli őket. A többi utas a hatalmas faláda körül áll, a fekete párduc
tulajdonosát hallgatja. A láda mellett áll az idősebb és a fiatalabb indián
is. Ők nyugodtan, egykedvűen néznek maguk elé, a többi utas nagyon
izgatott és kíváncsi.

4. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Milyen az ember, olyan a szerencséje.
Mindenkinek olyan a sorsa, amilyet megérdemel.
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1. Fejezd be a mondatokat írásban!

A dzsungelben törvények voltak, mert 
amiket 

,
.

Maugli nem félt a farkasoktól, mert 
pedig 

,
.

A párduc szerette Mauglit, mert 
és 

,
.

Mauglinak vissza kell menni az emberek közé, mert 
pedig 

,
.

Először a hiéna osztotta el a zsákmányt, mert 

,

hogy 

.

Az oroszlán megdicsérte a görényt, mert 

,

és 

.

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

antilop, fatörzs, dézsa, kubikos, kánya, gumicsizma, rokolya,
áfonya
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3. Készítsd el a rajzot!

A hajó egyik oldalán a fekete párduc úszik. Kiterjesztett lábakkal lebeg
a vízen, és az áldozatait keresi. A hajó másik oldalán a fiú úszik úgy,
hogy az ájult lányt a víz felszínén tartja az egyik kezével. A kapitány már
ledobatta a mentőkötelet. Az indián fiú hamarosan odaér. A fedélzeten
az emberek a korlát mellett szoronganak, és a vízben lévőket figyelik.

4. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

Karl Friedrich May német író 1842-ben született. Harmincéves kora
után vált népszerűvé írásaival. Az indiánokról, az amerikai életről, a vadnyugatról szólnak regényei. Regényhősei megfordulnak Észak- és DélAmerikában, a Közel-Keleten, Kelet-Európában is. Karl May Észak-Amerikában csak 1908-ban járt. Művei német nyelven több mint 80 millió
példányban jelentek meg, több mint harminc nyelvre fordították le őket.
Karl May képzeletében olyan regényhősök születtek, mint Winnetou,
Old Shatterhand, Old Firehand. Őket a sok-sok millió regényolvasó
ismeri és szereti. Az Ezüst-tó kincse című regényét 1894-ben írta.
Karl May a Drezdához közeli Radebeulban lakott. Egykori lakóházát,
a „Shatterhand-villát” évente több százezer látogató keresi fel.
MILYEN NEMZETISÉGŰ ÍRÓ KARL MAY, ÉS MIKOR SZÜLETETT?


HÁNY ÉVES KORÁBAN VÁLT NÉPSZERŰVÉ?
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MIRŐL ÍRTA NÉPSZERŰ MŰVEIT?


HÁNY NYELVRE FORDÍTOTTÁK LE REGÉNYEIT?


MIKOR JÁRT ÉSZAK-AMERIKÁBAN?


HOL TALÁLHATÓ EGYKORI LAKÓHÁZA?


MELYIK REGÉNYÉT ÍRTA 1894-BEN?


5. Olvasd el a Párduc is, leopárd is című olvasmányt (olvasókönyv 186.
oldal)! Mit tudtál meg a párducokról? Írd le!







6. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Nem tudja az ember, kiben mi lakik.
Nem lehet a másik embert teljesen megismerni.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Nem mondták el azt, hogy a szabadságharcnak nincs vége.
MILYEN VÉLEMÉNYÜKET NEM MONDTÁK EL?

A kisgyerek bemászott a farkasbarlangba, az, akit a tigris üldözött.
MELYIK KISGYEREK MÁSZOTT BE A FARKASBARLANGBA?

A farkasok ismerik egymást, azok, amelyek egy falkába tartoznak.
MILYEN FARKASOK ISMERIK EGYMÁST?

Maugli elhozta a piros virágot, azt, amelyiktől minden állat félt.
MILYEN PIROS VIRÁGOT HOZOTT EL MAUGLI?

Az oroszlán megölte a hiénát, azt, amelyik rosszul osztotta el a zsák
mányt.
MELYIK HIÉNÁT ÖLTE MEG AZ OROSZLÁN?

Az örmény Vertán megmutatta a sárkánykörmöket, azokat, amelyeket
ő vágott le a sárkányról.
MILYEN SÁRKÁNYKÖRMÖKET MUTATOTT MEG?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

lant, henna, gondola, köcsög, pamacs, gyorskocsi, birsalma,
csáklya, főkötő, homokzsák
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3. Olvasd el az Átkelés a vízen című olvasmányt (olvasókönyv 190. oldal)!
Írd le, milyen eszközökkel jutottak át a vízen!






4. Olvasd el a szöveget!

A csukaorrú aligátor „keltetőgépet” állít elő. Gallyakat, faleveleket, náddarabokat, rothadó vízinövényeket halmoz fel. Aztán felmászik a tetejére, testével összepréseli a növényi anyagokat, majd egy bemélyedést
alakít ki. Ebbe rakja tojásait, aztán növényekkel betakarja. Az anya végig
a halom közelében marad. Körülbelül kilenc hét múlva hangos sivítás
hallatszik a domb felől. Az anyaállat ekkor sietve leszedi a gödörről a
takaró növényeket. A kicsik maguktól kecmeregnek ki a tojásból.
5. A 64. oldalon lévő 4. feladat szövegét újra elolvasva írd le, hogyan költi
ki tojásait a mocsári teknős, a vízirigó és a piton, valamint a csukaorrú
aligátor!
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6. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre írásban!

Isaac Bashevis Singer író Lengyelországban született. Már nemzetközi
hírű alkotó volt, amikor 1933-ban letelepedett Amerikában. Regényeit,
novelláit jiddis nyelven írta. Több műve úgy készült, hogy jiddis nyelven
elkészítette vázlatosan, majd ezeket aztán több fordító segítségével
angolra fordította. A végleges változat, az igazi már angol nyelvű volt.
Számos gyermekkönyvet írt. A félelmetes fogadó című meseválogatás
1980-ban jelent meg. Ebben a gyermekkorában hallott népmeséket
fogalmazza újra. I. B. Singer Nobel-díjat kapott. 1991-ben halt meg.
HOGYAN KÉSZÜLTEK AZ ANGOL NYELVŰ MŰVEI?


MILYEN NYELVEN ÍRT I. B. SINGER?


HOL SZÜLETETT AZ ÍRÓ?


MI AZ 1980-BAN MEGJELENT MESEVÁLOGATÁS CÍME?


MELYIK ORSZÁGBAN TELEPEDETT LE?


7. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Aki délelőtt bolond, délután is az.
Aki fiatalkorában esztelen, ostoba, az öregkorára sem fog megváltozni.
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1. Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a füzetedben!

Az ezredes azt tette, hogy megkínált három utast itallal.
MIT CSINÁLT AZ EZREDES?

A golyó azé, aki beleköt Old Firehandbe.
KIÉ A GOLYÓ?

Amilyen a leopárd, olyan a párduc.
MILYEN A LEOPÁRD?

A párduc azt csinálta, hogy ott termett a ketrec ajtajánál.
MIT CSINÁLT A PÁRDUC?

Amilyen a harcsa bűne, olyan a büntetése.
MILYEN A HARCSA BÜNTETÉSE?

Gyula azt követte el, hogy szivart lopott Matula bácsinak.
MIT KÖVETETT EL GYULA?

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

budavári sikló, póréhagyma, gyalu, karám, kacs, nyújtófa,
lampion, befőttesüveg, cimbalom, kandalló, rokolya, bazilika
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3. Olvasd el a szöveget!

Fekete István mezőgazdászként az erdőt, a mezőt, a gazdaságot járta
egész nap. Megfigyeléseit rövid írásokban tette közzé. Írói pályafutását
az egypárti diktatúra több évig akadályozta. Könyvei nem jelenhettek
meg, hosszú ideig állást sem kapott. Hónapokon, éveken keresztül
nélkülözött családjával. 1955-től jelenhettek meg újra az írásai. Tüskevár
című regényéért József Attila-díjjal tüntették ki. Több műve szól az
állatokról, a természetről, a vadászatról. Egyik írásában így jellemezte
munkásságát, életútját:

„Kerestem az utat, a patakot,
a nádast, a cserszagú erdőt… s
közben megtaláltam a Hazámat.”
Fekete István 1970-ben halt meg.
4. A 44. oldalon lévő 4. feladat szövegét újra elolvasva írj Fekete István
íróról!






5. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

A jó lónak nincsen rossz út.
Aki szeret dolgozni, minden munkát szívesen elvégez.
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1. Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat a füzetedbe!

felbontották
mondandónkat
megmozdultak
megkedvelték
szolgáltattak
száncsengőkkel
tűzgyújtásról
megszomjaztam
vánszorgástól
megtisztelték
hengermalmok
sárkánykörmök
sarkantyúzták
megkóstoltam

haldoklókkal
harcostársak
rendezgetnek
mesterséghez
gondoskodtak
foglalkoztam
tűzszerszámhoz
szemfényvesztés
szörnyülködtek
megszaggassák
bársonysapkát
villámgyorsan
boldogságban
függetlenség

szempilláktól
megfojtották
szemlélhették
zsebkendőkkel
terjeszkedtek
biztonságban
községházban
hengergőzzél
gyíksárkányról
kotyvasztottak
tisztességgel
megtorpantam
buzgalmában
gazdagságban

2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

fedélzet, völgy, sólyom, nádas, mogyorósövény, pandúr, henna,
véka, parittya, kusztora (fanyelű, rugótlan kés)
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3. Készítsd el a rajzot!

Gyula a vizes fűben ül, a talpát nézegeti. Keresi a tüskét. Lábszárán
friss karcolások vannak, karján, lábán és fején több szúnyog lakmározik.
Matula kicsit távolabb szivarozik. Egykedvűnek látszik, de titokban a
fiút figyeli. A körülöttük lévő nádas sűrű, csak egy-egy madár – ami a
nádas felett repül – látszik.

4. Az olvasókönyv és a feladatlapok alapján írd be a neveket!

Magyarul alkotó írónő: 
Angol író, aki Indiában született: 
Német író: 
Magyar költő: 
Magyar író, idén egy verses meséjét olvastuk: 
Magyar politikus, aki nem mondott le az Erdély fejedelme címéről:

Indiai politikus, aki békés eszközökkel győzte le Angliát: 

5. Mondd el a Himnusz első versszakát! Ügyelj a pontosságra!
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6. Olvasd el Márai Sándor Sarjak című versét (olvasókönyv 203. oldal)!
Készíts hozzá rajzot!

7. Írd le rovásírással a neveket! Figyelj! A rovásírásnál jobbról balra kell
olvasni!
JULES VERNE 
MÁRAI SÁNDOR 
MÓRA FERENC 

8. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Jobb egy példa száz leckénél.
Példaadással lehet igazán nevelni. Annak hisznek inkább a gyerekek is,
amit látnak, és annak nem nagyon, amit csak hallanak.
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1. Fejezd be a mondatokat írásban!

A párduc kiszabadult a ketrecből, pedig 

,

és 

,

mert 

.

Az indián fiú a kislányhoz rohant, pedig 

,

és 

,

mert 

.

Az öreg indián nem volt gyáva, pedig 

,

és 

,

mert 

.

Gronam meg akarta nézni a harcsa farkát, pedig 

,

és 

,

mert 

.

A harcsát a vízbe kell fojtani, pedig 

,

és 

,

mert 

.

Gyula elaludt a vonaton, pedig 

,

és 

,

mert 

.

Gyula nagyon szerette a Balatont, pedig 

,

és 

,

mert 

.

István bácsi keveset aludt, pedig 

,

és 

,

mert 

.
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2. Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatokat a füzetedbe!

csupor, dankasirály, pergola, pitypang, szőlőprés, tubarózsa,
főkötő, árbóc, kötőtű, zerge

3. Olvasd el Kosztolányi Dezső Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most
című versét (olvasókönyv 209. oldal)! Készíts hozzá rajzot!

4. Olvasd el a közmondást és a magyarázatát! Írj példákat!

Kéretlen ajándék a legkedvesebb.
Az az igazi ajándék, amit kérés nélkül adnak.



100

NT_98524M_Jatekvilag4_OlvasasFogalmazasMF.indd 100

2019. 06. 04. 14:22

1. Olvasd el az Október 6., a magyar nemzet gyásznapja című olvasmányt
(olvasókönyv 211. oldal)!
2. Másold le az Aradon kivégzett tizenhárom hazafi nevét! Ügyelj a pontosságra!









3. Kitől kért segítséget az osztrák császár a magyar szabadságharc leverésére?


4. Hol állították fel a vértanúk szobrát, amit Zala György készített?


5. Miért tette le a magyar honvédsereg a fegyvert?


6. Hogy hívták a magyar miniszterelnököt, akit ugyanezen a napon Pesten
végeztek ki?


7. Készíts rajzot a füzetedbe Tompa Mihály A gólyához című verséhez!
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1. Olvasd el az Október 23., nemzeti ünnep című olvasmányt (olvasókönyv
213–214. oldal), majd válaszolj a kérdésekre!
MIÉRT VONULT A TÖMEG A KOSSUTH TÉRRE?


MIT KÖVETELTEK A FORRADALMÁROK?


MIÉRT A LYUKAS ZÁSZLÓ LETT A FORRADALOM JELKÉPE?


MI KÖVETTE A GYŐZTES FORRADALOM 13 NAPJÁT?


KIK VERTÉK LE A FORRADALMAT?


HÁNY EMBERT VÉGEZTEK KI?


HOGY HÍVTÁK A MAGYAR MINISZTERELNÖKÖT, AKIT KIVÉGEZTEK?


HÁNY EMBER HAGYTA EL MAGYARORSZÁGOT 1956 VÉGÉIG?


2. Másold le Albert Camus sorait (olvasókönyv 213. oldal)! Ügyelj a pontosságra!
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3. Olvasd el Faludy György Exodus* című versének részletét (olvasókönyv
214. oldal)! Készíts hozzá rajzot!

4. Olvasd el Illyés Gyula Ne feledd a tért című versének részletét (olvasókönyv 214. oldal)! Írd le, szerinted mit jelent az „érted is hulltak el ők”
verssor!




5. Olvasd el Vörösmarty Mihály Szózat című versét (olvasókönyv 27–28.
oldal)! Másold le a vers első versszakát! Ügyelj a pontosságra!






* Az exodus latin szó, kivonulást jelent.
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1. Olvasd el a Halottak napja című olvasmányt (olvasókönyv 215. oldal),
majd válaszolj a kérdésekre!
A TE SZÜLEID HOGYAN GONDOZZÁK A HOZZÁTARTOZÓK SÍRJÁT?



TE MIBEN TUDSZ SEGÍTENI?


A NÉPHIT SZERINT MIÉRT KELL FÉNYESSÉG, ÉS MIÉRT DÍSZÍTJÜK A SÍROKAT?




MIKOR VAN MINDENSZENTEK ÜNNEPE ÉS HALOTTAK NAPJA?


2. Olvasd el Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című versrészletét (olvasókönyv 215. oldal)! Készíts hozzá rajzot!
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1. Olvasd el a Mikulás című összeállítást (olvasókönyv 216. oldal), majd
válaszolj a kérdésekre!
KIRE EMLÉKEZÜNK DECEMBER 6-ÁN?


HOGY HÍVTÁK MIKLÓS PÜSPÖKÖT AZ EMBEREK?


HOGYAN MENTETTE MEG AZ ÉHEZÉSTŐL A VÁROST?



HOL ÉLT MIKLÓS PÜSPÖK?


2. Miért hitték sokan azt, hogy maga a tél jár le a hegyről ajándékozni?




3. Olvasd el A Mikulás mosolya című Kozma László-versrészletet (olvasókönyv 216. oldal)! Készíts hozzá rajzot!
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1. Olvasd el a Luca-nap: december 13. című összeállítást (olvasókönyv
217. oldal), majd válaszolj a kérdésekre!
MELYIK SZÓBÓL ERED A LUCA NÉV?


MIÉRT KELLETT MEGVÁLTOZTATNI A JULIANUS-NAPTÁRT?


MIKOR VÁLTOZTATTÁK MEG A NAPTÁRT?


MENNYI AZ ELTÉRÉS A GERGELY-NAPTÁRNÁL?


MIT GONDOLSZ, MIÉRT FOGADTÁK EL NEHEZEN AZ EMBEREK AZ ÚJ NAPTÁRT?



MIÉRT HÍVJUK GERGELY-NAPTÁRNAK EZT AZ ÚJ NAPTÁRT?


2. Nézz utána! Válaszolj a kérdésekre!
MI VOLT TILOS LUCA NAPJÁN?


MILYEN FÁBÓL FARAGTÁK A LUCASZÉKET?


MIT TUDTAK MEG, HA RÁÁLLTAK A LUCASZÉKRE?


MIT JELENT A KOTYOLNI, PALÁZOLNI KIFEJEZÉS?


HOGYAN JÁRTAK „ALAKOSKODNI” A FIATALOK LUCA NAPJÁN?
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1. Olvasd el a karácsonyról és az újesztendőről szóló összeállítást (olvasókönyv 218–222. oldal), majd válaszolj a kérdésekre!
MIÉRT MENT MÁRIA ÉS JÓZSEF BETLEHEMBE?


HOGYAN ÜNNEPELÜNK SZENTESTE?


MILYEN HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI ÉTELEKET ISMERSZ?



MILYEN ÁGAKAT DÍSZÍTETTEK FEL RÉGEN?


MIT JELKÉPEZTEK A DÍSZEK?



HOL ÉS MIKOR ÁLLÍTOTTAK ELŐSZÖR FENYŐFÁBÓL KÉSZÜLT KARÁCSONYFÁT?


2. Olvasd el a Karácsonyi ének című Babits Mihály-verset (olvasókönyv
220. oldal)! Készíts hozzá rajzot!
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3. Olvasd el a Betlehemi királyok című verset (olvasókönyv 221. oldal),
majd válaszolj a kérdésekre!
HOGY HÍVTÁK A KIRÁLYOKAT?


MILYEN AJÁNDÉKOT VITTEK?


MIÉRT LÁTOGATTÁK MEG A KIS JÉZUST?



MIÉRT KÜLDTE EL MÁRIA A LÁTOGATÓKAT?


4. Ti hogyan szoktátok ünnepelni a karácsonyt? Írd és rajzold le!




5. Te milyen ajándékokat készítettél? Kinek ajándékoztad? Írd le!
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1. Válaszolj a kérdésekre!
MELYIK AZ ÉV UTOLSÓ NAPJA?


MIKET SZOKTUNK MEGFOGADNI?



TE FOGADTÁL MÁR MEG VALAMIT? SIKERÜLT BETARTANI?



2. Milyen szilveszteri kellékeket ismersz? Írd és rajzold le!






3. Vannak más vallási és nemzeti hagyományokat ápoló emberek. Náluk
nem ebben az időpontban van az óév vége és az új év kezdete. Gyűjts
róluk adatokat!






HOL TALÁLTÁL ADATOKAT? KI SEGÍTETT?
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1. Olvasd el a Farsang című olvasmányt (olvasókönyv 222. oldal), majd
válaszolj a kérdésekre!
METTŐL MEDDIG TART A FARSANGI IDŐSZAK?


MIÉRT ÖLTÖZNEK AZ EMBEREK JELMEZBE?



MI KÖVETKEZIK A FARSANGI IDŐSZAK VÉGÉN?


2. Olvasd el a verset! Készíts hozzá rajzot!

Farsangi
maskarák
Három lyukas
vicsori fogas,
kivájt belű sárga tök,
mi volnánk az ördögök.
Három fehér
tollas pucér
inges, réklis szárnyasok,
mi lennénk az angyalok.
Azt kívánjuk reggel-este,
vidám kedvvel
feküdjenek, keljenek
e házban az emberek.
Fazekukban pulyka,
kappan,
mindenféle jó főjön,
kéményük is füstöljön.
(Tarbay Ede)
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1. Olvasd el a Március 15., nemzeti ünnep című összeállítást (olvasókönyv
223–224. oldal), majd válaszolj a kérdésekre!
MELYIK BIRODALOM RÉSZE VOLT AKKOR MAGYARORSZÁG?


MIÉRT UTAZOTT KOSSUTH LAJOS BÉCSBE 1848. MÁRCIUS 15-ÉN?



MILYEN KÖVETELÉSEK VOLTAK AZ ÚGYNEVEZETT TIZENKÉT PONTBAN?



2. A március 15-i forradalomra emlékezve milyen hagyományos jelképet tűzünk ki? Rajzold le!

3. Másold le Petőfi Sándor Nemzeti dal című versének első versszakát (olvasókönyv 158. oldal)! Ügyelj a pontosságra!
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1. Olvasd el a névnapokról szóló összeállítást (olvasókönyv 231–232. oldal), majd válaszolj a kérdésekre!
HONNAN KAPJA AZ EMBER A CSALÁDNEVÉT?


MIT TUDUNK AZ UTÓNEVEKRŐL?



ÍRD LE A CSALÁDNEVEDET!


ÍRD LE A KERESZT- VAGY UTÓNEVEDET! EBBŐL TÖBB IS LEHET, ÍRD LE MINDET!


2. Válaszolj a kérdésekre!
MILYEN EREDETŰ A KERESZTNEVED? MIT JELENT?



MIÉRT EZT A NEVET KAPTAD A SZÜLEIDTŐL? HÍVNAK MÉG ÍGY MÁST IS A CSALÁDOTOKBAN?




MIKOR VAN A NÉVNAPOD? HOGYAN SZOKTÁTOK ÜNNEPELNI?



MELY UTÓNEVEK TETSZENEK MÉG NEKED? ÍRD LE ŐKET! MIÉRT TETSZIK?
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1. Olvasd el a húsvétról szóló összeállítást (olvasókönyv 225–226. oldal),
majd válaszolj a kérdésekre!
MIT ÜNNEPELNEK A KERESZTÉNYEK HÚSVÉTKOR?


MIKOR VAN HÚSVÉT?



MIT JELENT AZ, HOGY MOZGÓ ÜNNEP?


MIVEL FESTETTÉK RÉGEN A TOJÁSOKAT? AZT IS ÍRD LE, HOGY SZERINTED MELYIKTŐL MILYEN
SZÍNŰ LETT A TOJÁS!




MILYEN HÚSVÉTI SZOKÁSOK MARADTAK FENN?



2. Olvasd el Szilágyi Domokos Tavasz című versét (olvasókönyv 226. oldal)! Készíts hozzá rajzot!
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1. Olvasd el az anyák napjáról szóló összeállítást (olvasókönyv 228–229.
oldal), majd válaszolj a kérdésekre!
MELYIK ORSZÁGBAN ÉLEDT ÚJJÁ A GÖRÖGÖKNEK AZ A TAVASZI ÜNNEPE, AHOL AZ ANYÁKAT
IS MEGÜNNEPELTÉK?


MIÓTA ÜNNEP MAGYARORSZÁGON?


MIÉRT FONTOS A KISGYEREKNEK AZ ANYA KÖZELSÉGE?



MIÉRT GONDOLHATJUK AZT, HOGY A NÉGY-ÖT ÉVES GYEREKEK SOKKAL ÖNÁLLÓBBAK,
MINT A KISEBBEK?



2. Olvasd el Mécs László A királyfi három bánata című versének részletét
(olvasókönyv 229. oldal)! Írd le a saját szavaiddal, mi az a három bánat!
Készíts rajzot a vershez!
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1. Olvasd el a Pünkösd című összeállítást (olvasókönyv 227. oldal), majd
válaszolj a kérdésekre!
MIT JELENT A GÖRÖG PENTEKOSZTÉ SZÓ?


MIT ÜNNEPELNEK A KERESZTÉNYEK PÜNKÖSDKOR?


MILYEN TAVASZI MUNKÁKAT KELL ELVÉGEZNI A KERTBEN, A SZÁNTÓFÖLDÖN? ÍRJ MINÉL TÖBBET!




NÉZZ UTÁNA! MIKOR ÉLT BALASSI BÁLINT?


HOL HALT MEG?


KITŐL KAPTÁL SEGÍTSÉGET?


2. Olvasd el Szabó Lőrinc Tavasz című versét (olvasókönyv 227. oldal)!
Készíts hozzá rajzot!
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1. Olvasd el a születésnapról szóló összeállítást (olvasókönyv 230. oldal),
majd válaszolj a kérdésekre!
MIKOR SZÜLETTÉL? ÍRD LE PONTOSAN A DÁTUMOT!


TI HOGYAN ÜNNEPLITEK A SZÜLETÉSNAPOTOKAT? ÍRD LE! KÉSZÍTS HOZZÁ RAJZOT IS!




2. Nézz utána! Mikor született?

II. Rákóczi Ferenc: 
Széchenyi István: 
Móra Ferenc: 
Fekete István: 
Irinyi József: 
Szabó Magda: 
KITŐL KAPTÁL SEGÍTSÉGET?
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1. Olvasd el az Augusztus 20., nemzeti és állami ünnep című olvasmányt
(olvasókönyv 233. oldal), majd válaszolj a kérdésekre!
HOL ÉS MIKOR KORONÁZTÁK KIRÁLLYÁ ISTVÁN KIRÁLYT?


MI MINDENT KÖSZÖNHETÜNK NEKI?


HOGY HÍVTÁK ISTVÁN KIRÁLY APJÁT?


MI A FELADATA A SZENT KORONA TESTÜLETÉNEK?


KI A TESTÜLET ELNÖKE?


2. Olvasd el Weöres Sándor Szó című versét (olvasókönyv 234. oldal)!
Írd le saját szavaiddal, mi történhet a szavakkal!




3. Rajzold le a Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket!
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Hargitai Katalin

Játékvilág
Fogalmazás-munkafüzet
az általános iskola 4. évfolyama számára

Eszterházy Károly Egyetem
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

NT_98524M_Jatekvilag4_OlvasasFogalmazasMF.indd 121

2019. 06. 04. 14:22

A cím
1. Adj címet az alábbi történeteknek!


Az indián képírás nagyon érdekes emlékei
az úgynevezett téli krónikák.
A fontos eseményeket jegyezték fel bennük.
Az egyik téli krónikát a dakota indiánok
írták körülbelül hetven éven keresztül.
Belülről kifelé, csigavonalban haladt a rajzos elbeszélés.

Az ókori Görögországban, Athénban
csak azok az athéni polgárok szavazhattak,
akik tudtak írni. Az analfabétáknak
nem adták meg a döntési jogot.
Úgy szavaztak, hogy mindenki
egy cseréptáblácskára rajzolta a
kiválasztott személy nevét.
A szavazás titkos volt, és azon legalább
hatezer polgárnak kellett részt vennie. Athénban
az írni tudás általánosan, mindenkitől elvárt követelmény volt.

Misztótfalusi Kis Miklós Hollandiában egyezséget
kötött. A nyomdában kétszáz tallérért vállalták,
hogy tanítják, a betűmetszéstől a sajtóprés
kezeléséig elsajátíthatja a könyvnyomtatást. Az új
diák hatalmas odaadással látott neki a tanulásnak.
Hamar kiderült, hogy különleges érzéke van hozzá.
Misztótfalusi Kis Miklós később megrendeléseket
vállalt. Szépen dolgozott, munkáját megfizették.
122

NT_98524M_Jatekvilag4_OlvasasFogalmazasMF.indd 122

2019. 06. 04. 14:22

2. Csoportosítsd az alábbi címeket!

Biztatás
A kicsi dió
Mónáéknál
A kis török
Holnap leszek nyolcéves Miből van a legtöbb? A hunok
A király lustája dolgozik
Az álmatlan királynő
Intés
Kitől tanulta meg az ember a szőlőmetszést?
Virító Pál
Miért?
Ha én zápor volnék
A komédiás disznó
A cím egy szóból áll: 

A cím egy kérdés: 


A cím egy mondat (de nem kérdés): 


A cím egy szókapcsolat: 


A cím egy név: 

A cím egy kérdőszó: 


3. Olvasd el!

Minden alkotásnak van címe. Ezzel az érdeklődést szeretnénk felkelteni. Utalhatunk a főszereplőre vagy több szereplőre is. A címben
megnevezhetjük a helyszínt, az eseményt, az időpontot. Közölhetjük
a szereplők egyes lényeges tulajdonságait.
123
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4. Az olvasókönyvek, szöveg-, vers- és mesegyűjtemények segítségével
gyűjts címeket a következő csoportosítás szerint! Mindegyikhez írj két
példát!

A cím a főszereplőre utal: 

A cím több szereplőre utal: 

A címben megnevezik a cselekmény helyszínét: 

A címben megnevezik az eseményt: 

A címben megnevezik a cselekmény időpontját: 

A cím a szereplők lényeges tulajdonságaira utal: 

5. A Himnusz című vers első részletéből írd ki a rímpárokat!

magyart – kart, bőséggel – 

6. Keress rímelő párokat az alábbi szavakhoz!

király – vidám, sirály, 
Balaton – hatalom, akarom, 
édes – népes, félek, 
gyönyörű – kötőtű, görögtűz, 
fakad – halas, patak, 
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A bevezetés
1. Olvasd el az Oskolába, oskolába című mese bevezetését!

Egyszer a régi világban élt egy öreg házaspár. De nagyon-nagyon sze
gények voltak. Nem volt még annyijuk se, mit elpipázgassék a szegény
öregember.
KIK SZEREPELNEK A MESÉBEN? 
MIT TUDTUNK MEG RÓLUK? 
MIKOR JÁTSZÓDIK A TÖRTÉNET? 

2. Olvasd el A császár új ruhája című mese bevezetését!

Hajdanában, öreg időkben, élt egy hatalmas császár, aki a díszes, szép
ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét,
hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson.
KI A MESE FŐSZEREPLŐJE? 
MIT TUDTUNK MEG RÓLA? 


MIKOR JÁTSZÓDIK A TÖRTÉNET? 

3. Olvasd el A macska című történet bevezetését!

A gimnázium első osztályát Budapesten jártam. Egy öreg házaspárnál
laktam, s délutánonként magamra maradtam. Az ablaknál, egy kalitkában két éktelen hangú kanári süvöltött folytonosan. Nem bírtam
tőlük tanulni.
KI A TÖRTÉNET FŐSZEREPLŐJE? 
MIT TUDTUNK MEG RÓLA? 



MELYIK VÁROSBAN JÁTSZÓDIK A TÖRTÉNET? 

125
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4. Olvasd el!

A bevezetésben megjelölhetjük a történet helyszínét, a szereplőt vagy
a szereplőket, az időpontot, utalunk a történet előzményeire.
5. Az olvasókönyvek, szöveg-, vers- és mesegyűjtemények segítségével
keress bevezetéseket a következő szempontok szerint! Írj mindegyikhez
példát!

A bevezetésből megismerjük a történet helyszínét:


A bevezetésből megismerjük a történet szereplőjét vagy szereplőit:


A bevezetésből megismerjük a történet időpontját:


A bevezetésben a szerző utal a történet előzményeire:


A bevezetésben megszólalnak a szereplők:


A bevezetésben a szerző a történet közepébe vág, és ezután meséli
el az előzményeket:
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6. Olvasd el!

A történet egy kendőről szól, amely egy királylányé. A helyszín a
királyi palota és egy sötét barlang. Szerepel még egy varázsló, egy
vitéz és egy anyóka. A történet végén a királylány kendője a vitéznek
hoz szerencsét.
ADJ CÍMET A TÖRTÉNETNEK!


ÍRD MEG A TÖRTÉNET BEVEZETÉSÉT! UTALJ A SZEREPLŐKRE ÉS A HELYSZÍNRE!



7. Olvasd el!

A mese egy molnár legkisebb fiáról szól, aki az apjától csak egy
macskát örökölt. A főszereplő a macska segítségével végül a király
lány férje lesz.
ADJ CÍMET A MESÉNEK!


ÍRD MEG A TÖRTÉNET BEVEZETÉSÉT! UTALJ A SZEREPLŐKRE ÉS AZ IDŐPONTRA!




MI A MESE EREDETI CÍME? (NÉZZ UTÁNA!) 


8. Találj ki egy történetet! Adj címet neki, és írd meg a bevezetését!
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A szereplők
1. Olvasd el az Oskolába, oskolába című mesét (olvasókönyv 5–6. oldal)!
Írd ki a mese összes szereplőjét!



KARIKÁZD BE BARNÁVAL A FŐSZEREPLŐKET!

2. Olvasd el A császár új ruhája című mesét (olvasókönyv 7–12. oldal)!
Írd ki a mese összes szereplőjét!



KARIKÁZD BE SÁRGÁVAL A FŐSZEREPLŐKET!

3. Olvasd el A kóró és a kis madár című verset (olvasókönyv 15–19. oldal)!
Írd ki a vers összes szereplőjét!



KARIKÁZD BE LILÁVAL A FŐSZEREPLŐKET!

4. Ezek közül melyik olvasmányban volt a legtöbb szereplő?



5. Melyik olvasmánynak volt a legtöbb főszereplője?
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7. Melyik olvasmány szereplői? Írd a megfelelő cím mellé! (Ha kell, használd a harmadik osztályos olvasókönyvet!)

nyúl, Mátyás király, róka, főurak, udvari bolond, harmadik fiú,
király, Csizmás Kandúr, béka, farkas, király, cigány, királylány,
fácán, gyerekek, nyúl, öreg koldus, a cigány felesége, inasok,
király, királyok, hercegek, grófok, bárók, szolgák, zenészek,
parasztok, aratók, favágók, óriás, Henrik, a hűséges inas
Csudatarisznya: 


Hogyan csőszködött a róka kertjében a nyúl? 

A békakirály: 

Miből van a legtöbb? 

Csizmás Kandúr: 

8. Karikázd be zölddel a főszereplőket!
9. Írd le azokat a szereplőket, akik egynél több mesében is előfordultak!




10. Nézd meg a mesecímeket! A tanultak alapján jellemezd őket!
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11. Ezek közül neked melyik mesecím tetszik? Miért?


12. A négy olvasmány közül (A macska, A kóró és a kis madár, A császár
új ruhája, Oskolába, oskolába) melyikre igaz?

A cím egy szóból áll: 
A cím a főszereplőre utal: 
A cím szókapcsolat: 
A bevezetésből megismerjük a helyszínt és a szereplőket, de a címben
jelölt egyik szereplő sincs a bevezetésben: 
A bevezetésből megismerjük a főszereplőt, és annak egyik lényeges
tulajdonságát: 
A bevezetésből megtudhatjuk, hogy az öreg házaspár nagyon szegény
volt: 
A bevezetésből megtudhatjuk, hogy a szegény házaspárnak nem volt
gyermeke: 
13. Írd le két kedvenc meséd, történeted vagy filmed címét és szereplőit!
Húzd alá a főszereplőket! Írd le, mire utal a címük!

Cím: 
Mire utal? 
Szereplők: 
Cím: 
Mire utal? 
Szereplők: 
14. Olvasd el Weöres Sándor Macskainduló című versét (olvasókönyv
14. oldal)! Hány sorból áll egy versszak? Mely sorok rímelnek egymással? A füzetben dolgozz!
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A befejezés
1. Melyik történethez tartoznak ezek a befejezések? Az olvasókönyv segítségével írd a történetek címét a megfelelő helyre!


És még peckesebben lépegetett fényes kísérete élén,
a kamarás urak pedig még buzgóbban vitték mögötte
palástja uszályát – a levegőt.

A két öreg elment haza. A pénzt boldogan elköltögették,
jó életük volt nekik! Okultak is rajta: az oskola segített.
Ha a betűket nem is tanulták meg, mégis az oskola
segítette ki őket.

Hát így történt. S ha találkoztok egy szép kisgyerekkel,
akinek éppen hetvenhét szeplője van, hát az a Marci.

A nézők bámultak rajta. Nem értették, a macska miért
engedelmeskedik nekem. Én meg nem magyaráztam el.
De azt hitték a házban, hogy macskabűvölő vagyok.

2. Olvasd el!

A befejezésben összefoglalhatjuk a cselekményt, az eseményeket.
Megfogalmazhatjuk a tanulságokat, az érzelmeket, a véleményeket, a
tanácsokat.
131
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3. Az olvasókönyv segítségével keress befejezéseket a következő szempontok szerint! Írd le!

A szerző összefoglalja a cselekményt: 



A szerző megfogalmazza a tanulságokat: 



A szerző megfogalmazza az érzelmeket: 



A szerző tanácsokat ad: 



4. Írj befejezést az elképzelt történetekhez!

Elhatároztad, hogy te készítesz vacsorát a családnak. Nagyon jól sikerült
minden. A családtagok jóízűen megették az ételt, és hálásak voltak.
A befejezésben foglald össze az eseményeket!
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Múzeumban voltál az osztállyal. Nagyon érdekes kiállítást láttatok.
A befejezésben fogalmazd meg az érzéseidet!


A farsangi bálon te is részt vettél. Sok érdekes jelmezt láttál, jól szórakoztál, még a tombolán is nyertél egy focilabdát. A befejezésben adj
tanácsokat!



Az osztálykirándulás nagyon jól sikerült, bár figyelmetlenségből veszélyes helyzetbe kerültél. A befejezésben fogalmazd meg a tanulságokat!


5. Találj ki egy történetet! Írd le a következő részeket!

Cím: 
Bevezetés: 




Az esemény színhelye: 
Szereplők: 
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Témaválasztás, anyaggyűjtés
1. Miről szól A kóró és a kis madár című verses mese (olvasókönyv 15–19.
oldal)? Írd le röviden!



2. Miről szól A császár új ruhája című mese (olvasókönyv 7–12. oldal)?
Írd le röviden!



3. Miről szól az Október 6., a magyar nemzet gyásznapjáról szóló összeállítás (olvasókönyv 211–212. oldal)? Írd le röviden!



4. Miről szól A látható emlékezet című olvasmány (olvasókönyv 4. oldal)?
Írd le röviden!



5. Olvasd el!

Az olvasmányok, mesék, történetek, összeállítások, fogalmazások mindig valamilyen témáról szólnak. Ezt nagyon röviden, gyakran egy szóval
vagy szókapcsolattal is kifejezhetjük.
6. Az 1–4. feladatban megnevezett történetek témáját próbáld leírni egyegy szóval a füzetedbe!

134
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7. A következő témákhoz honnan gyűjtenél anyagot? A felsorolt források
közül válassz, és írd a témákhoz!

értelmező szótár, lexikon, helyesírási szótár, rádió, emlék,
fénykép, internet, újság, irodalmi lexikon, ellenőrző, történelmi
olvasmányok, családi beszélgetés, szemtanúk meghallgatása,
barátokkal beszélgetés, film, levél, tankönyvek, könyvtár,
szakácskönyv, térkép, tanári magyarázat, kortársak emlékei
Arany János élete: 
Mese a kiskutyáról: 
Nyári táborozás: 
Helyesírási szabályok: 
Leveskészítés: 
Őskori leletek: 
Időjárási jelenségek: 
Ünnepeink: 
Fővárosunk nevezetességei: 
Közlekedési szabályok: 
Őszi munkák a kertben: 
Elsősegélynyújtás: 
A tűzoltás története: 
Teafőzés: 
Szómagyarázat készítése: 
Háziállatok gondozása: 
Mese az aranygyűrűről: 
Családi kirándulás: 
Amikor kisbaba voltam: 
Babcsíráztatás: 
135
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Tanulmányi eredményeim: 
Egy utcai baleset leírása: 
Mese az erdei manóról: 
8. Hogyan tudod a forrásokat felhasználni? Írd a megfelelő számot a források mellé!

emlékezés (1), képzelet (2), tapasztalat (3), olvasás (4), megfigyelés (5),
következtetés (6), meghallgatás (7)
9. Írd le a bevezetések mondatait helyes sorrendben!

Valami élelmet keresett magának. Ez a róka egyszer beszökött egy
udvarra. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy róka.


Nem volt semmi egyebe, csak egy szürke lova. Egyszer volt egy szegény
ember. Azzal kereste a mindennapi kenyerét.


10. Válaszolj írásban! (Segítségként használd az olvasókönyv 27–28. oldalán található verset!)

Ki írta a Szózat című verset? 
Hány versszakból áll a költemény? 
Hány sorból áll egy-egy versszak? 
Egy-egy versszak mely sorai rímelnek? 

Mi a vers témája? 
136
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Vázlatkészítés
1. Készítsd el egy múzeumlátogatás tervezetét a kérdések segítségével!

Melyik múzeumba kellene menni? 
Miért? 

Mikor? Melyik nap jó mindenkinek? 
Hány órakor indultok az iskolából? 
Milyen járművekkel utaztok? 

Mennyi időt töltötök a múzeumban? 
Mit fogtok megnézni? 

Mikorra értek vissza az iskolához? 
2. A húsos egytálétel receptjének elolvasása után készítsd el a főzés tervezetét! Ügyelj a helyes sorrendre! Ne maradjon ki lényeges lépés!

Hozzávalók: 700 gramm hús, 100 g füstölt szalonna, fél liter húsleves,
2 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 sárgarépa, 2 evőkanál olaj,
2 evőkanál vágott petrezselyem, 1 evőkanál liszt, 1 evőkanál paradicsompüré, só, bors, kevés reszelt narancshéj, csipetnyi fűszerkeverék.
Elkészítés: A sóval, borssal összekevert lisztbe bele kell forgatni az

apró kockára vágott húst. Az olajban megpároljuk az apróra vágott
zöldségeket, majd kiszedjük és félretesszük. Az olajba rakjuk az
apróra vágott szalonnát, a húst, és kavargatva
pár percig sütjük. A párolt zöldséget rátesszük
a húsra, hozzáadjuk a narancshéjat, a paradicsompürét, a húslevest. Lefedjük, és a sütő
ben két órát sütjük. Sós burgonyával és fejes
salátával tálaljuk.
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3. Készítsd el a Mister Fogg napirendje című olvasmány vázlatát (olvasókönyv 31–34. oldal)! Ügyelj a helyes sorrendre!





4. Írd le egyik kedvenc filmed vázlatát! Ügyelj az események helyes sorrendjére!





5. Olvasd el!

A fogalmazás elkészítését segíti a vázlat. Megtervezzük a szöveg felépítését, a cselekmény, az események menetét. Állhat a vázlat szavakból,
mondatokból.
138
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6. Készítsd el az alábbi képtörténet vázlatát!







7. Adj címet a történetnek!


8. Írd le az elképzelt történet bevezetését!





9. Írd le az elképzelt történet befejezését!
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Az elbeszélő fogalmazás
1. Olvasd el!

A párbeszéd két vagy több szereplő beszélgetése. Írásban gondolatjellel
tagoljuk.
2. Egy barátodnak telefonálsz, mert szeretnéd elhívni moziba. Írd le az
elképzelt beszélgetést! Ügyelj a lényeg leírására, az udvariassági és a
helyesírási szabályokra!






3. Két ember beszélget. Az egyik a szerencsés kimenetelű közlekedési
balesetét meséli el. Írd le a beszélgetésüket! Ügyelj a lényeg leírására, az
udvariassági és a helyesírási szabályokra!





4. Írj le egy érdekes eseményt, ami veled történt! Írj bele párbeszédet is!
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5. Képzeld el, hogy együtt utazol Mister Fogg-gal és Jánossal! A vonaton
hárman beszélgettek. Írd le a beszélgetéseteket!









6. Nézd meg a képet! Írj róla egy történetet!







7. Olvasd el!

Az elbeszélés valamilyen esemény elmondását jelenti. Az esemény lehet
elképzelt, kitalált, de lehet megtörtént, igazi is. Az elbeszélésnek van
néhány szereplője, és gyakran található benne párbeszéd. Az elbeszélés
középső része a tárgyalás.
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8. Készítsd el a fogalmazást!

Téma: a vitatkozás (Két gyerek vitája az iskolai szünetben. Nem tudtak
megegyezni abban, ki hintázzon.)
Cím (a helyszínre utaljon): 
Bevezetés (megismerjük a szereplőket): 

Tárgyalás: az eseményeket a szereplők beszélgetéséből ismerjük meg.
(Ügyelj az események sorrendjére!)
Az egyik gyerek véleménye: 

A másik gyerek állítása: 

A vita kirobbanása: 



A vita vége: 

Befejezés (a tanulságok megfogalmazása): 

9. Írd a szavakat a megfelelő helyre!

gyűrű, hajó, ceruza, karkötő, töltőtoll, komp, fülbevaló, tutaj,
színes ceruza, kenu, bárka
Írószer: 
Vízi jármű: 
Ékszer: 
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A növények leírása
1. Válaszolj a kérdésekre!
MELYIK A LEGKEDVESEBB VIRÁGOD? 
MILYEN A SZÁRA, LEVELE, VIRÁGA? 



HOGYAN KELL GONDOZNI? MIT TUDSZ MÉG RÓLA? 



2. Milyen virágokat szoktunk a sírokra vinni? Melyik milyen színű?




3. Írd a kifejezéseket a megfelelő rajz alá!

vastag szár, egyenes szár, hosszúkás levél, terebélyes lomb,
hullámos a levél széle, magas, alacsony, sima a levél széle,
telt virág
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4. Olvasd el, majd rajzold le a rétet a gyerekkel!

A nagy sásos rét hajnali
lélegzése, nehéz posványszaga
most már ismerős volt, és az
éles sáslevelek tehetetlenül
nyaldosták a csizma síkos
szárát.
(Fekete István nyomán)

5. Olvasd el a fáról íródott találós kérdést!

Levelet hoz, de nem postás,
Lába lent a földbe túr,
Ásója nincs, és mégis ás.
Koronája van – nagy úr.
Tavasszal kap levelet,
S ősszel küld csak választ,
De nem egyet, nem is kettőt,
Hanem sok-sok százat.
Karjaival integet,
Mondd meg gyorsan, mi lehet!
(Népköltés nyomán)

6. A fa milyen jellemző tulajdonságait tartalmazza a találós kérdés? Írd
le a saját szavaiddal!





7. Olvasd el!

A növényt a jellemző tulajdonságai alapján bemutathatjuk. Leírást készíthetünk róla.
144
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8. Készíts leírást a rózsáról! Gyűjts hozzá anyagot!

Élőhelye: 

Mérete, alakja, színe, illata: 


A rózsa részei (szára, levele): 

Felhasználása: 

Érdekességek a rózsáról: 

9. Honnan szereztél adatokat? Mi volt az anyaggyűjtés forrása?


10. Készítsd el a fogalmazást! A tárgyalásban legyen egy növény leírása is!

Őszi munkák a kertben
Bevezetés: 

Tárgyalás: 


Befejezés: 
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Az állatok leírása
1. Melyik a legkedvesebb állatod?


2. Milyennek látod? Írj róla minél több jellemző dolgot!



3. Hogyan kell gondozni, milyen szokásai vannak, mivel táplálkozik?



4. Olvasd el!

Rétisas… Fehér a farka, mint a hó;
majdnem egy méter magas.
Mekkora csőre van!… A sas valóban csak ült.
Később ásított. A hatalmas, viaszsárga csőr
szétnyílt és összecsukódott… A hatalmas
szárnyak szétnyíltak… Szélesebb két méternél…
(Fekete István nyomán)

5. Milyen a rétisas? Írd le a saját szavaiddal!


6. Olvasd el!

A varacskos disznónak hosszúkás,
keskeny feje van, melynek két oldalán
szemölcsszerű kidudorodások türemkednek.
Széles arcorrán a szemfogak fölfelé görbülő
nagy agyarak. Zömök teste másfél méter hosszú.
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7. Milyen a varacskos disznó? Írd le a saját szavaiddal!




8. Olvasd el!

A tarajos sül teste körülbelül 80 cm hosszú. Testének hátsó részét
40 centiméteres hosszúságot is elérő tüskék borítják. Bőre puha. Mozgása kicsit lassú. Füvet, gyümölcsöt, gyökeret, kérget eszik. Rágcsáló.
Éjszakai állat. Napközben beássa magát a földbe,
s a kotorékban alszik. Ha veszély fenyegeti,
hangosan zörgeti hosszú tüskéit, közben
röfögő hangot hallat.
Amikor támadás éri, hátat fordít támadójának,
nagyon gyorsan feléje szökken és megszurkálja.
A tüskéket erős izmai segítségével fel tudja borzolni, és le tudja simítani.
A tüskék könnyen leválnak a tarajos sül testéről, így ha veszélybe kerül,
néhány tüskéjét támadójába tudja repíteni.
9. Milyen a tarajos sül? Írd le a saját szavaiddal!





10. Olvasd el!

Az állatokat a jellemző tulajdonságaik alapján mutathatjuk be, leírást
készíthetünk róluk. Általában az egészről is, és a részletekről is beszélünk. Bemutathatjuk az állat külsejét, írhatunk a mozgásáról, táplálkozásáról, szokásairól.
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11. Készíts leírást a macskáról! Gyűjts hozzá anyagot!

Élőhelye: 
Külseje, testmérete, színe: 

Mozgása, táplálkozása: 

Szokásai, természete: 

Érdekességek a macskáról: 

12. Honnan szereztél adatokat? Mi volt az anyaggyűjtés forrása?


13. Készíts fogalmazást! A tárgyalásban legyen egy állat leírása is!

Séta az állatkertben
Bevezetés: 

Tárgyalás: 





Befejezés: 
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A tárgyak leírása
1. Milyen tárgyak vesznek körbe? Írd le minél többnek a nevét!




2. Melyikre igaz? Írd a megfelelő helyre!

Üvegből készült. Ruhanemű. Fából készült. Iszunk belőle.
Felvesszük, ha hideg van. Asztalos készíti. Szövetből varrják.
Ülni lehet rajta. Könnyen eltörhet. Szoktak rá zsebet is varrni.
Bútor. Bélése is lehet. Edény.
Pohár: 

Szék: 

Kabát: 

3. Az 1. feladatban szereplő tárgyak közül válassz ki egyet, és válaszolj a
kérdésekre!
MILYEN NAGYOBB CSOPORTBA TARTOZIK (PÉLDÁUL JÁRMŰ, RUHANEMŰ, TANSZER, BÚTOR)?


MILYEN ANYAGBÓL KÉSZÜLT, HOL KÉSZÍTIK? 
MILYEN JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI VANNAK? 
MIRE VALÓ, MIRE HASZNÁLJUK? 
MILYEN ÉRDEKESSÉGET TUDUNK RÓLA? 
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4. Olvasd el!

„…ott ágaskodott az égbelátó. Három lába volt, mint a fényképező
gépnek. Hosszú sárgaréz csöve, mint a hurkatöltőnek, csak sokkal
vékonyabb. Szeme is volt mind a két végén, csillogó-villogó gömbölyű
(Móra Ferenc)
üvegből.”
5. Milyen az égbelátó? Írd le a saját szavaiddal!




6. Olvasd el!

Az ágy nagyon díszes volt. Szegény legény azt sem tudta, hogy rá
lehet-e nézni a drága párnákra, takarókra! A gyönyörű fehér szegélyt
aranycsíkok díszítették. Az ágy körül vastag selyemből varrt függönyök
lógtak arany függönytartón. A paplanhuzat hófehér vászonból készült,
de olyan vékonyból, mint a pókháló. A párnát vékony selyemszövet
borította.
7. Milyen volt az ágy? Írd le a saját szavaiddal!




8. Olvasd el!

A tárgyakat a jellemző tulajdonságaik alapján mutathatjuk be, írhatjuk
le. Meghatározhatjuk, hogy az adott tárgy milyen nagyobb csoportba
tartozik, írhatunk az anyagáról, a keletkezéséről, jellemző tulajdonságairól. A leírás tartalmazhatja azt is, hogy mire használhatjuk.
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9. Készíts leírást az iskolatáskádról! Gyűjts hozzá anyagot!
MILYEN NAGYOBB CSOPORTBA TARTOZIK? 
MILYEN ANYAGBÓL KÉSZÜLT, HOL KÉSZÍTIK? 


MILYEN JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI VANNAK? 


MIRE VALÓ, HOGYAN TUDOD HASZNÁLNI? 


MILYEN KÜLÖNLEGESSÉGET TUDSZ RÓLA ÍRNI? 


KITŐL KAPTAD, HOL VETTÉTEK? 


10. Honnan tudtad meg a szükséges adatokat?


11. Készíts fogalmazást! A tárgyalásban legyen egy tárgy leírása is!

A mi osztálytermünk
Bevezetés: 

Tárgyalás: 



Befejezés: 
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A tájleírás
1. Olvasd el a mondatokat! Húzd alá azokat az állításokat, amelyek rád
vonatkozhatnak, ami a te szempontodból igaz!

A mi lakásunk a hegy tetején épült.
A lakásunk nagyon közel van az iskolához.
Autóbusszal járok iskolába.
Udvarunkban van egy mély kút.
Lakásunk környékén nincsenek hegyek.
Az iskolához közel van egy szép park.
A lakásunk mellett játszótér van.
A házunk körül udvar és kert van.
A házunk mellett virágoskert terül el.
A lakásunk melletti parkban szoktam sétálni.
A faluban a mi házunk a legrégibb.
A házunkhoz közel van egy bolt.
Egy emeletes házban van a lakásunk.
A szomszédban lakik a barátom.
A rokonaink közel laknak hozzánk.
A házunkat kutyák is őrzik.
A közeli folyóban van egy szép sziget.
A faluban nincs egy domb se.
A házunkhoz közel van egy tó.
A kerítésünk mellett szép tulipánok nyílnak.
Az egyik nagy folyóhoz közel épült a lakásunk.
A lakás ablakából szép erdőt lehet látni.
Nagyon kevés fa van a környéken.
A mi házunk síkságon van, nincsenek dombok.
2. Az aláhúzott állítások segítségével írd le, milyen környéken laksz!
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3. Olvasd el!

A magasba nyúló hegyek között kialakult medencében terül el egy
gömbölyű tengerszem, gyönyörű tavacska. A hegyek oldalát cser és
bükk fedi, a tó partján körül hatalmas fenyők emelkednek.
(Jókai Mór nyomán)

4. Milyen a Szent Anna-tó? Írd le a saját szavaiddal!



5. Olvasd el!

Van itt egy csomópont, ahonnan a négy égtáj felé mennek a völgyek és
a patakok. Ezt a patakok országának is nevezik, hiszen minden oldalról,
a keresztben álló hegyek között patakok sietnek a folyó felé. A hegyek
oldalán vegyes erdők terülnek el, a magasabb részeken fenyőerdők
találhatók. Nagyon sok ritka növény él a patakok mellett és a hegyoldalon. Van itt kárpáti harangvirág, zergeboglár, lisztes kankalin.
6. Milyen ez a táj? Írd le a saját szavaiddal!





7. A lakásodból elindulva írd le a füzetedbe az útvonalat az iskoláig! A fontosabb épületeket, jellegzetes természeti képződményeket említsd meg!
Segíthetnek a felsorolt szavak.

kórház, szobor, tó, híd, templom, park, kereszteződés, kanyar,
alagút, folyó, mellett, közelében, távolabb, szemben, színház,
vár, uszoda, bolt
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8. Olvasd el!

A táj leírásakor az egész táj látványát mutathatjuk be, és közben leírhatjuk a részleteket is.
9. Nézd meg a képet! A táj közepébe rajzolt emberke te vagy! Írd le a tájat
úgy, hogy először a közeledben lévő tárgyakat, élőlényeket említed,
majd a távolabbiakat!










10. Olvasd el a Ki a tündér? című olvasmányt (olvasókönyv 46–51. oldal)!
Milyennek képzeled Tündérországot? Írd és rajzold le!
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A személyek leírása, jellemzése
1. Nézd meg a tükörben magadat, és írd le, milyen vagy! Próbálj nagyon
pontos és tárgyilagos lenni!

(hajad, szemed színe, testmagasságod, testalkatod,
arcformád, egyéni jellegzetességed, jellemző
viseleted stb.)




2. Válassz egy neked rokonszenves filmhőst, és írd le a tulajdonságait!





3. Milyen szeretnél lenni? Írd le!





4. Olvasd el!

Lacika a legrongyosabb szabó volt, akit valaha láttam. Már úgy ötven
felé járt, fehér szálak akadoztak a szakállába, de gyámoltalan és együgyű volt, mint a gyerek. Ezért hívtam Lacikának még én is, akit pedig
(Móra Ferenc nyomán)
ő mindig „fiatalembernek” szólított.
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5. Milyen volt a szabó? Írd le a saját szavaiddal!




6. Olvasd el!

„A másik férfi – alacsony, sovány emberke, ideges, értelmes arc – feltűnő állhatatossággal ráncolta a szemöldökét. Hosszú szempillái mögött
igen élénk szem csillogott, de értett hozzá, hogy a kellő időben leplezze
villogásukat. E pillanatban némileg türelmetlennek látszott, fel-alá járt,
(J. Verne)
nem volt maradása.”
7. Milyen volt a másik férfi? Írd le a saját szavaiddal!





8. Gyűjts hasonló jelentésű mellékneveket!

okos, eszes, 
vidám, 
bátor, 
dolgos, 
9. Olvasd el!

Az embereket, a személyeket is bemutathatjuk. Leírhatjuk tulajdonságaikat, jellemezhetjük őket. Írhatunk a külső, látható tulajdonságokról,
és a belsőkről is. Bemutathatjuk viselkedésüket, szokásaikat.
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10. Olvasd el a Szenecske kiskutyája című olvasmányt (olvasókönyv 54–59.
oldal)! Milyennek képzeled Szenecskét? Írd le!

Külső tulajdonságai: 

Belső tulajdonságai: 

Viselkedése: 

Egyéb megfigyeléseid: 


11. Az eddig olvasott történetekből válassz ki egy rokonszenves és egy
ellenszenves szereplőt! Készíts róluk jellemzést!

Az olvasmány címe: 
A rokonszenves szereplő neve: 
Jellemzése: 



Az olvasmány címe: 
Az ellenszenves szereplő neve: 
Jellemzése: 
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A leírás fajtái
1. Olvasd el!

A növényeket a jellemző tulajdonságaik alapján bemutathatjuk. Leírást
készíthetünk róluk.
Az állatokat a jellemző tulajdonságaik alapján mutathatjuk be, leírást
készíthetünk róluk. Általában az egészről is, és a részletekről is beszélünk. Bemutathatjuk az állat külsejét, írhatunk mozgásáról, táplálkozásáról, szokásairól.
A tárgyakat a jellemző tulajdonságaik alapján mutathatjuk be, írhatjuk
le. Meghatározhatjuk, hogy az adott tárgy milyen nagyobb csoportba
tartozik, írhatunk az anyagáról, a keletkezéséről, jellemző tulajdonságairól. A leírás tartalmazhatja azt is, hogy mire használhatjuk.
A táj leírásakor az egész táj látványát mutathatjuk be, és közben leírhatjuk a részleteket is.
Az embereket, a személyeket is bemutathatjuk. Leírhatjuk tulajdonságaikat, jellemezhetjük őket. Írhatunk a külső, látható tulajdonságokról,
és a belsőkről is. Bemutathatjuk viselkedésüket, szokásaikat.
2. Mikről készíthetünk leírást?



3. Hogy hívjuk a személyek leírását?


4. Hogyan írhatjuk le a tárgyakat?
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5. A tájleíráskor hogyan mutathatjuk be a tájat?



6. Gyűjts anyagot egy növény leírásához! Milyen forrásokat használtál?



7. Készíts vázlatot egy állat leírásához! Milyen sorrendben mutatod be az
állat testét, tulajdonságait, szokásait?






8. Adj figyelemfelkeltő címet három tárgy leírásához!




9. Milyen külső tulajdonságokat említhetünk meg személyek leírásakor?
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10. Készíts tájleírást az iskolád környékéről!




11. Olvasd el Az öreg fazék titka című olvasmányt (olvasókönyv 61–69.
oldal)!
12. Képzeld el azt a falut, ahol az iskola volt, és aminek a szélén Szenecskéék laktak! Készíts róla tájleírást! Először az egész faluról írjál, aztán
egyes részeiről!





13. Milyennek képzeled Vásottat? Írj róla jellemzést! Először a külső tulajdonságairól írj, azután a viselkedéséről!




14. Készíts tárgyleírást az öreg fazékról!




15. Készíts állatleírást a füzetedbe a cicáról és a kutyáról! Először a külső
megjelenésükről írj, majd a szokásaikról!
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Levél, címzés
1. Elmentetek nyaralni. A kutyádra addig a barátod vigyáz. Írj levelet a
barátodnak! Ügyelj az udvariassági szabályokra!

Kedves                   !






A többit majd szóban! Nagyon sok képet készítettem már, otthon
azokat is megmutatom. A kutyámat simogasd meg helyettem is!


Szia: 
2. Címezd meg a borítékot! (Lehet kitalált cím is.) Ügyelj a helyesírásra!

Feladó:



Címzett:
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3. Kitől és honnan kaptál képeslapot? Milyen kép volt rajta?


4. Milyen hivatalos levelet szoktak kapni a szüleid? Írj minél többet! Ki
küldi nekik? Írd le!



5. A barátodtól kaptál egy levelet. Milyen címzés volt a borítékon? Írd le!
Ügyelj a helyesírásra és a pontosságra!



6. A barátod levélben a születésnapi összejövetelére hívott meg. Írd le a levelet! Ügyelj az udvariassági szabályokra!

Kedves                   !




7. Olvasd el, amit írtál! Minden lényeges tudnivaló benne van? Ha hiányzik
valami, pótold!
8. Olvasd el!

Távol lévő személyekkel is kapcsolatban tudunk maradni. Ennek egyik
formája a levél. Ha postán küldjük el, a pontos címet a borítékra írjuk.
Ha mi írjuk és küldjük a levelet, akkor mi vagyunk a feladók. Ha mi
kapunk levelet, akkor mi vagyunk a címzettek. Szoktunk képeslapot
is küldeni és kapni.
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A képeslap
1. Olvasd el a karácsonyi képeslapot!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok neked és az egész családnak:
barátod a biciklis táborból.
2. Nézd meg a képeslapot! Írd le, mit ábrázol a rajz!







3. Írj valakinek újévi üdvözlő képeslapot!




4. Rajzold le a képeslapot!
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A meghívó
1. Olvasd el a meghívó szövegét, majd válaszolj a kérdésekre!

Kedves Tibi bácsi és családja!
Hamarosan örök hűséget esküszünk egymásnak.
Boldogságunkat szeretnénk megosztani
hozzátartozóinkkal, ezért
sok szeretettel várjuk Önöket
2019. augusztus 31-én 16 órakor a
szegedi római katolikus templomban
tartandó esküvőnkre és az azt követő vacsorára.
Szeretettel: Ilona és Gábor
MILYEN ESEMÉNYRE HÍVJÁK A MEGHÍVOTTAKAT? 


KIKET HÍVNAK MEG? 
KIK KÜLDIK A MEGHÍVÓT? 
MIKOR ÉS HOL LESZ A RENDEZVÉNY? 


2. Olvasd el a meghívó szövegét, majd válaszolj a kérdésekre!

Kedves Zsóka!
Szeretettel meghívlak a születésnapi zsúromra,
amit október 28-án 9–12 óráig tartok.
Címem: Budapest, Fenyőfa út 39. Szeretettel: Piri
MILYEN ESEMÉNYRE HÍVJÁK A MEGHÍVOTTAT? 


KIT HÍVNAK MEG? 
KI KÜLDI A MEGHÍVÓT? 
MIKOR ÉS HOL LESZ A RENDEZVÉNY? 
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3. Olvasd el a meghívót, majd válaszolj a kérdésekre!

Kedves Nagymama és Nagypapa!
Szeretettel meghívlak benneteket ballagásomra,
ami 2019. május 5-én 17 órakor kezdődik a
gimnázium főépületében.
Győr, 2019. április 24.
Balázs
MILYEN ESEMÉNYRE HÍVJÁK A MEGHÍVOTTAKAT? 


KIKET HÍVNAK MEG? 
KI KÜLDI A MEGHÍVÓT? 
HOL ÉS MIKOR LESZ A RENDEZVÉNY? 


4. Olvasd el a gyászjelentést, majd válaszolj a kérdésekre!

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, dédnagypapánk, rokonunk, barátunk 2019. március 12-én, életének 92. évében meghalt. Drága halottunktól március 24-én, 13 órakor veszünk
búcsút a debreceni református temető ravatalozójában.
Táviratcím: Horváth család, Debrecen, Fő út 351.
MIRŐL TÁJÉKOZTATJÁK A CÍMZETTET? 


KIKET TÁJÉKOZTATNAK? 
KI KÜLDTE A GYÁSZJELENTÉST? 
MIKOR HALT MEG A DÉDNAGYPAPA? 
HOL ÉS MIKOR LESZ A TEMETÉS? 


MILYEN CÍMRE LEHET TÁVIRATOT KÜLDENI? 
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5. Olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!

Kovács úr és családja, I. emelet 11., helyben
Tisztelt Lakótárs!
Értesítjük, hogy 2019. február 25-én 19 órakor lakógyűlést
tartunk a ház tornatermében. A tervezett napirendről
a mellékletben tájékoztatjuk. Megjelenésére számítunk.
Kecskemét, 2019. január 29.
Horváth Erzsébet és Papp Tamás közös képviselők
MIRŐL TÁJÉKOZTATJÁK A CÍMZETTET? 
KIKET TÁJÉKOZTATNAK? 
KIK KÜLDTÉK A MEGHÍVÓT? 
MIKOR LESZ A LAKÓGYŰLÉS? 
MILYEN ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATJÁK A CÍMZETTET A MELLÉKLETBEN? 


HOL LESZ A LAKÓGYŰLÉS? 
MIÉRT NEM ÍRTAK PONTOS CÍMET AZ ÉRTESÍTŐRE? 


6. Olvasd el!

A meghívóban a címzettet tájékoztatjuk a meghívás okáról, céljáról.
Közöljük az esemény helyét, idejét. A meghívó megfogalmazásából
kiderül, hogy milyen kapcsolatban van a feladó és a címzett: baráti,
rokoni, közvetlen, hűvös, hivatalos, tárgyilagos stb. A meghívóra szoktak
dátumot írni, és illik aláírni.
7. Milyen alkalomból küldünk meghívót? Írj példákat!
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Hirdetés, reklám
1. Olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!

Gazdira várnak beoltott kutyusok, 1–2 évesek és 10 hetesek. Magánembertől. Ajándékba adjuk. Telefonszám: …
MIT HIRDETNEK? 
MIT TUDTUNK MEG A KUTYUSOKRÓL? 


MENNYIÉRT ADJÁK ŐKET? 
HOGYAN ÉRDEKLŐDHETÜNK? 

2. Olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!

Bokorrózsák, futórózsák, parkrózsák és minirózsák!
Katalógusunkat kérésre díjmentesen elküldjük.
Rózsamegrendelését pontosan teljesítjük.
Rózsabimbó Kertészet. Postacím: …
MIT HIRDETNEK? 
HOGYAN JUTHATUNK MÉG TÖBB ADATHOZ? 


MENNYIÉRT ADJÁK A RÓZSÁKAT? 
HOGYAN ÉRDEKLŐDHETÜNK? 

3. Olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!

Bélyeggyűjteményeket, régi pénzeket, régi képeslapokat vásárolunk.
Cím: …, telefonszám: …
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VENNI VAGY ELADNI SZERETNÉNEK? 
MIT KERESNEK? 


HOGYAN ÉRDEKLŐDHETÜNK? 

4. Olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!

Gyógykúra a Harmónia Gyógyszállóban! 4 nap, 3 éjszakás akció!
Kétágyas szobában 8200 Ft/fő/éj. Gyógy-, úszó- és gyermekmedence,
szauna, pezsgőfürdő, biliárdasztalok, teniszpálya, röplabdapálya!
Cím: …, telefonszám: …, e-mail: …, honlap: www. …
MIT HIRDETNEK? 


MIT TUDTUNK MEG A GYÓGYSZÁLLÓRÓL? 


MENNYIBE KERÜL A GYÓGYSZÁLLÓBAN EGY ÉJSZAKA? 
MILYEN AKCIÓT HIRDETNEK? 
HOGYAN ÉRDEKLŐDHETÜNK? 


5. Olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!

X. Országos Kirakodóvásár, 2019. január 15.
Sopron, Vásárcsarnok …, honlap: www. …
MIT HIRDETNEK? 


MILYEN ADATOKAT TUDTUNK MEG? 


HOGYAN ÉRDEKLŐDHETÜNK? 
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6. Olvasd el!

Reklámokkal szeretnénk meggyőzni valakit. Színekkel, rajzokkal, fotókkal, rokonszenvesnek gondolt emberekkel, zenével, rövid versekkel,
játékos mondatokkal, tréfás szövegekkel és sok egyéb módon szeretnénk hatást elérni. A hirdetés rövid, tömör reklámszöveg. Eladni vagy
venni szeretnénk valamit.
7. Szeretnéd eladni az iskolatáskádat. Fogalmazd meg a hirdetést! Ügyelj,
hogy minden lényeges adat benne legyen!




8. Szeretnél egy cicát vásárolni. Fogalmazd meg a hirdetést! Ügyelj, hogy
minden lényeges adat benne legyen!





9. Két hirdetés összekeveredett. Írd le mindegyiket a füzetedbe!

Panorámás, FF típusú kertes társasház gépkocsi
II. emeletén 11 éves lila, 63 négyzetméteres első
tulajdonostól megvehető. erkélyes öröklakás eladó.
Ajándék extrák: magnó, téli–nyári gumi,
Irányár: 31 millió forint. tetőcsomagtartó.
Érdeklődni a … telefonszámon. Telefonszám: …
10. Írd le azt a reklámot a füzetedbe, ami tetszett neked!
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Eszközleírás, használati utasítás, recept
1. Olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!

Naponta egy pezsgőtablettát 250 ml vízben oldva azonnal fogyaszt
ható, gyümölcsízű, vitaminokat tartalmazó ital nyerhető, amely ötven
százalékban fedezi a napi vitaminszükségletet. Kérjük, hogy az ajánlott
napi mennyiséget ne lépje túl!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet.
A termék kisgyerek elől elzárva tartandó!
MILYEN TERMÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁT OLVASTAD? 
HOGYAN KELL ELKÉSZÍTENI? 
A JAVASLAT SZERINT HÁNY PEZSGŐTABLETTA FOGYASZTHATÓ EGY NAP? 
MIRE FIGYELMEZTETNEK? 


MENNYI VÍZBEN KELL FELOLDANI? 
KIK ELŐL KELL ELZÁRNI? 
MIT GONDOLSZ, MIÉRT? 

2. Kérd el otthon egy háztartási gép használati utasítását! Olvasd el, majd
írd le a saját szavaiddal! Ügyelj a megfelelő sorrendre! Készíts hozzá
magyarázó rajzot!
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3. Írj reklámszöveget a 2. feladat háztartási gépéhez! Rövid és figyelemfelkeltő legyen!




4. Olvasd el, majd írd le a saját szavaiddal!

A gép bekapcsolásakor ellenőrizze, hogy az elemek töltöttségét jelző
ikon megjelenik-e az LCD-monitoron! Ha nem jelenik meg, a töltöttség megfelelő.
Pirosan világít: A töltöttség alacsony. Készítsen elő új elemet!
Pirosan villog: Az elemek lemerültek. A képernyő hamarosan elsötétül,
és a gép leáll. Cserélje ki az elemeket!




MIT GONDOLSZ, MILYEN GÉPRŐL VAN SZÓ? 

5. Olvasd el!

A palacsintatésztát néhány órával a sütés előtt kell összekevernünk,
hogy a liszt jól megdagadhasson. Keverjünk össze 20 dkg réteslisztet 3 dl
tejjel, 2 dl szódavízzel, 2 egész tojással, egy csipet sóval, és ha már szép
sima a massza, keverjünk bele fél dl étolajat! Cukrot ne tegyünk bele,
mert attól odakap! Csak az első palacsinta előtt olajozzuk be a serpe
nyőt! A továbbiakban elegendő az az olajmennyiség, ami a masszából
sül ki. Ha véletlenül odaégett a palacsinta, a leégett helyet megtisztítjuk,
és csak azt a kis helyet olajozzuk be. A palacsintákat megtölthetjük
gyümölcsízzel, porcukros kakaóval, mákkal, dióval.
(F. Nagy Angéla nyomán)
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A csekk
1. Olvasd el!

A felnőtteknek gyakran kell pénzt feladni, valahova utalni. A készpénzátutalási megbízást a köznyelv csekknek hívja.
2. Nézd meg alaposan a kitöltött csekket, majd válaszolj!

—1500

—1500

EZERÖTSZÁZ ——————

KOVÁCS JÁNOS
1197 BUDAPEST, TESZT UTCA 2.

————————————

—1500
EZERÖTSZÁZ ————————
———————————————
ALAPÍTVÁNY AZ OLVASÁSÉRT
JÁTÉKVÁROS
BETŰ UTCA 62.

ALAPÍTVÁNY AZ OLVASÁSÉRT
JÁTÉKVÁROS
BETŰ UTCA 62.
9876

9 8 76

KI A FELADÓ? 
KINEK KÜLDI A PÉNZT? 
MENNYI PÉNZT AD FEL? 
ÍRD LE AZ ÖSSZEGET BETŰKKEL IS! 


A CSEKK MELYIK RÉSZE MARAD A FELADÓNÁL? SZÍNEZD BE SÁRGÁRA!
MIVEL TUDJUK BIZONYÍTANI, HOGY FELADTUK A PÉNZT? 


KINEK, HOVA, MIÉRT SZOKTUNK PÉNZT FELADNI? ÍRJ MINÉL TÖBBET! 



172

NT_98524M_Jatekvilag4_OlvasasFogalmazasMF.indd 172

2019. 06. 04. 14:22

A menetrend
1. Nézd meg figyelmesen a menetrendet, majd válaszolj!
FONYÓD–BADACSONY
F1

F3

F5

11.30

14.45

16.15

i

12.00

15.15

16.45

é

FONYÓD
BADACSONY

F2

F4

F6

é

11.15

12.45

19.00

i

10.45

12.15

18.30

i = indulás
é = érkezés
= hétvégén érvényes menetrend
MILYEN JÁRMŰ MENETRENDJE VAN ITT? 
MELYIK KÉT VÉGÁLLOMÁS KÖZÖTT KÖZLEKEDIK? 


MENNYI A MENETIDŐ A KÉT ÁLLOMÁS KÖZÖTT? 
MELYIK JÁRATTAL KELL UTAZNI, HA DÉLUTÁN KÉT ÓRÁRA KELL A CÉLÁLLOMÁSON LENNI?


ESTE HAT UTÁN MELYIK JÁRATTAL TUDUNK VISSZAJÖNNI? 

2. Válaszolj a kérdésekre!
MILYEN JÁRMŰVEL UTAZTÁL MÁR? 


HOL VÁSÁROLTÁTOK MEG A MENETJEGYET? 


HA UTAZNI SZERETNÉL, HOL NÉZNÉD MEG A LEHETŐSÉGEKET? 


HA TÖBB MEGOLDÁS IS LEHETSÉGES, MILYEN SZEMPONTOK SZERINT VÁL ASZTANÁL?
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Az értesítés
1. Anyukád felhívja telefonon az osztályfőnöködet, hogy nem mész iskolába, mert beteg lettél. Írd le a beszélgetésüket! Ügyelj az udvariassági
szabályokra!







2. A barátod írásban értesít, hogy nem megy edzésre, mert dolgozatra kell
készülnie. Írd le a levélkét!





3. Olvasd el az értesítést, majd válaszolj!

Csornai Balázs
IV. emelet 43.
helyben
Tisztelt Tulajdonostársunk!
A lakógyűlés által megszavazott felújítási munka a mai nappal elkezdődött, és várhatóan 8 napig tart. Kérjük megértő türelmét!
Zalaegerszeg, 2019. március 30.

Tisztelettel: közös képviselők
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KI A FELADÓ? 
KI A CÍMZETT? 


MI AZ ÉRTESÍTÉS TÁRGYA? 
MILYEN ADATOKAT ISMERTÉL MEG BELŐLE? 



4. Olvasd el az értesítést, majd válaszolj a kérdésekre!

Kedves Diákok!
Értesítelek benneteket, hogy a szombati
szavalóverseny influenzajárvány miatt elmarad. Az új időpontról később döntünk.
Jó felkészülést a versenyzőknek, és gyógyulást a betegeknek!
Veszprém, 2019. január 23.

Szervezők

KI A FELADÓ? 
KI A CÍMZETT? 
MI AZ ÉRTESÍTÉS TÁRGYA? 
MILYEN ADATOKAT ISMERTÉL MEG BELŐLE? 



5. Olvasd el!

Az értesítéssel tájékoztatunk, röviden, tömören. Csak a lényeges adatokat tartalmazza. Az elemi udvariassági szabályokat betartjuk.
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