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3. Olvasd el Arany János Mátyás anyja címû versét (olvasókönyv 
83. oldal)! Válaszolj a kérdésekre!

KI  VOLT  A  FELADÓ?  (KI  ÍRTA  A  LEVELET?)

KINEK ÍRTA?

HOVA ÍRTA?

MI  VOLT  A  LEVÉL  TARTALMA?  (MIT  ÍRT?)

4. Írd a szavakat a rajzok alá! Mondj velük mondatot!

bükkfa, csupor, ökör, kolomp, viskó, cseléd, takács, orsó,
moslék, kosárfonás

38
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1. Olvasd el a mondatokat!

2. Készítsd el a rajzot! 

Attila volt a hunok királya, és erõs országot teremtett.
A hunok tisztelték királyukat, és bölcsnek is tartották.
A hun katonák erõsek voltak és gyorsak is.
Virító Pál beengedte a rókát, és elbújtatta a 
szuszékban.
A róka megmenekült, és nagyon hálás volt.
A királylány beleszeretett Virító Pálba, és 
összeházasodtak.
A királylány beszélt a pásztorokkal, és adott nekik 
aranyat is.
Virító Pál hálás volt a rókának, és segített rajta.
A róka visszaváltozott emberré, és Virító Pál barátja lett.
Közel laktak egymáshoz, és gyakran találkoztak.

A viskó az erdõ közepén, egy kis tisztáson van.
Kicsit rozoga már.
Itt-ott lógnak a deszkák, és a tetõ is lyukas.
Kicsi ablaka, ajtaja van.
A viskó mellett rõzsehalom és tûzifa van.
Az oldalához van támasztva a cirokseprû, a kapa, a gereblye, az ásó.
Egy szegen tarisznya lóg.
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3. Készítsd el a rajzot!

4. Írd a szavakat a rajzok alá! Mondj velük mondatot!

A palota báltermében már minden meghívott ott van.
A nõkön gyönyörû báli ruha.
Mindegyik ruha más színû.
A nõk kezében vagy legyezõ, vagy kendõ van.
A férfiak ruhája is színes, díszes.
A királylány az ajtónál áll, és kukucskál befelé.
A szoknya zsebe kidudorodik, mert benne van a csupor.

dézsa,komédiás, léckerítés,poroszló,kupaktanács, csuka,
Hollandia, csizmadia, rosta, abrosz
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5. Írj fogalmazást a kenyérsütésrõl! Írd úgy, mintha te az egyik
résztvevõ lennél (például: gazdasszony, pék, éhes gyerek,
kemence, liszt)! Ügyelj az események helyes sorrendjére!

6. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak segítségével! 

helyszínét, összefoglaljuk, bevezetés, mikor, szereplõket,
címük, befejezés

Az olvasmányoknak, fogalmazásoknak van .

Az elsõ rövid rész a .

Ebbõl megismerhetjük a , az események 

. Megtudhatjuk, hogy 

játszódik a történet.

Az olvasmányok végén van a .

A befejezésben , hogy mi történt.
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1. Olvasd el a mondatokat!

Akkor segít, ha cserébe kap valamit.
Akkor látogatja meg õket, ha megszületett a gyerek.
Akkor beszélhet, ha a kenyér befejezte.
Akkor kell elmennie, ha megszólal a kakas.
Akkor kel ki a búza, ha melegszik az idõ.
Akkor kell learatni, ha megérett.
Akkor lesz belõle liszt, ha megõrlik.
Akkor dagasztják a tésztát, ha kenyeret akarnak sütni.
Akkor sült meg a kenyér, ha szép barna.
Akkor finom a kenyér, ha friss.

2. Készítsd el a rajzot!

Buda várában vagyunk.
A macskaköves utcán emberek sietnek.
A földön különbözõ tárgyak hevernek.
Olló, kalapács, kalap, párna, batyu, gyümölcs.
Mintha valaki elejtette volna õket.
A házak ajtaja nyitva van.
Az út közepén egy kis török gyerek áll.
A fején turbán.
Látszik, hogy nagyon fél.
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