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1.  Írd a szavakat a megfelelő helyre!

hegység, folyó, tenger, ország, országhatár, tó,  
hegycsúcs, völgy

Európai Szociális
Alap
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1.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

A segédtanító
Kétszáz évvel ezelőtt még nagyon kevés képzett pedagógus 
volt. Ezért sok helyen a nagyobb, okosabb gyerekeket segéd-
tanítónak nevezték ki. Ők a kisebb gyerekeknek átadták azt, 
amit a hivatásos főtanítótól megtanultak.

KIKBŐL LETTEK A SEGÉDTANÍTÓK?

 

MIT TANÍTOTTAK A KISEBB GYEREKEKNEK?

 

A főtanító figyelte az összes gyereket, és ő adta a feladatot a  
segédtanítónak, aki aztán a diákokhoz ment, és elvégeztet-
te velük a feladatot. A segédtanító jelezte a tanulás elejét és  
a végét is, vagyis ő csengetett ki és be.

KI HATÁROZTA MEG A TANULNIVALÓT?

 

KI CSENGETETT?
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2.   Írd le az osztályfőnököd és az osztálytársaid nevét!  
Ügyelj a helyesírásra!

Ha a kisebb gyerekek közül valaki alkalmassá vált segédtaní-
tónak, akkor az idősebb segédtanító átkerült a magasabb osz-
tályba, ahol újra tanítvány lett. 

MIKOR KERÜLT MAGASABB OSZTÁLYBA AZ IDŐSEBB SEGÉDTANÍTÓ?

 

Angliában egy nagy teremben egyszerre 100–150 tanuló is 
volt. A padok mellett hagytak annyi helyet, hogy minden gye-
rek állva is elférjen, és a tábláról betűzhessen, olvashasson. 

HÁNY GYEREK VOLT EGY NAGY TEREMBEN?

 

HOGYAN OLVASTAK A TÁBLÁRÓL?
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1.   Olvasd el a szavakat!

2.   Egészítsd ki a rajzot!

vízipipa házibuli tavirózsa vesevelő
Veronika szobakutya tárogató védőruha
simogató tüdőszűrő tüzelőfa házimozi
takarodó melegítő takarító szülőszoba
mérőkocsi rázószita szőlőkaró válogató
rágógumi ragadozó tubarózsa nemesítő
mosogató tapogató dugóhúzó tapétázó
szigetelő simítófa lóvakaró levelező
házinéni mételyező sátorozó ruhakefe
panoráma rókaszínű hűtőkocsi Rigómező
palatető medúzafű lakószoba kukorica
kifolyócső kézikapa keserűsó hőtároló

Az udvaron a fészer mögött lapul a kutya. 
A róka most ér oda a kapuhoz.
Liba anyó már felült a gerendára.
Az ágyon a tiszta ruhák vannak.
Úgy néz ki, mintha a liba aludna ott.
Már majdnem teljesen sötét van.
Csak a hold világít.
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3.   Olvasd el a vázlatot! Számozd meg, majd írd le helyes sorrend-
ben a mondatokat!

4.   Gondolj egy érdekes eseményre, ami veled történt! Meséld el! 
Írj hozzá címet és bevezetést!

 A róka elveszítette a maradék becsületét is. 
 A nyúl találkozott a rókával.
 Udvariasan beszélgettek.
 A róka beosont liba anyó házába.
 A rókát nagyon érdekelte liba anyó.
 Úgy tűnt, mintha ruhát akart volna lopni. 
 A kutya megállította a siető rókát.
 A nyúl figyelmeztette a libát.
 Megkérte a kutyát is, hogy segítsen.
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2.   Egészítsd ki a rajzot!

1.   Olvasd el a mondatokat!

A bölcső mellett álltak a tudós asszonyok. 
Csipkerózsika fölé hajoltak.
A palota fölött még a szél sem fújt.
A csipkebokrok mögött volt a palota.
A bokrok között senki sem tudott átmenni. 
A királyfi előtt szétnyíltak az ágak.
Száz év alvás után mindenki felébredt.
A nyúl a róka kertje mellett ment el.
A tető alatt, a gerendán ült a liba.
A kutya a fészer mellett lapult.

A tokaji hegyen érik a szőlő.
Ott lógnak a fürtök egymás mellett. 
A levegőben madarak köröznek. 
Verebek és sárgarigók.
A szőlőtőkék között a csősz járkál. 
A derekára van kötve a csengő.
A ruhája kopott, a vállán tarisznya lóg. 
A nap melegen süt.
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3.   Rajzolj le egy szüreti felvonulást! (Ne felejtsd el, a menet élén a 
szamarat vezetik!)

4.   A zöldségesnél valaki szőlőt vásárol. Írd le a beszélgetésüket!

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

fürkészdarázs,  hörcsög,  rőzse,  Göncölszekér, 
nádas,  zsámoly,  kötőfék,  barlang,  bicska,  szelence
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1.   Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Rákóczi serege

A szabadságharc legelején Rákóczinak sok híve volt, de kevés 
katonája. Egy egész ország várt rá, de a határnál csak kétszáz 
gyalogos és ötven lovas fogadta.

KIKBŐL ÁLLT A KIS LÉTSZÁMÚ SEREG?

 

Rákóczi azonnal hozzálátott a hadseregszervezéshez. Szabályza-
tot adott ki, amiben rendkívüli fegyelmet követelt. Nem engedte 
meg, hogy katonái a falvak lakóitól élelmet zsákmányoljanak. Csak 
az ellenséget támadhatták meg. Tábori rendőrséget is felállított.

MIT TILTOTT MEG A KATONÁKNAK?

 

A seregek vezetésére főurakat választott. Külföldről harc-
edzett tiszteket hívott, mert szüksége volt a szakmai segít-
ségükre. A harcban részt vevő parasztokat megtanították a 
fegyverek használatára. Hamarosan jól kiképzett, ütőképes 
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2.   A bankjegy mindkét oldaláról írj két-két mondatot!

3.   Mit lehet vásárolni ötszáz forintért? Nézz utána, és írj minél 
több dolgot! Kérj segítséget!

hadsereg állt a császári csapatokkal szemben. A hadsereg élén 
II. Rákóczi Ferenc állt, akit hamarosan vezérlő fejedelemmé 
választottak.

KIK LETTEK A SEREGEK VEZETŐI?

 

MIÉRT HÍVTAK KÜLFÖLDRŐL TISZTEKET?
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2.   Egészítsd ki a rajzot!

1.   Olvasd el a mondatokat!

A velencei kereskedőtől vásároltak a katonák.
A mérges Kinizsitől kapta az ütéseket Mátyás király.
Az álruhás Mátyás királytól kért bocsánatot Kinizsi Pál.
A felháborodott csipogástól volt hangos a kert.
A verebek haragjától ijedt meg Csik.
Távol a madaraktól találtak helyet maguknak.
Már nem féltek a csókától, vércsétől sem.
A macska mancsa már nem messze volt a fészektől.
A madarak csípéseitől fájt a macska háta.
A sok csipogó fiókától lett hangos a fészek.

A három fickó áll a piac szélénél.
Most pakolták meg a kecskét.
Van a hátán kenyér, szalonna, demizson, pokróc.
Ezeket barna kötéllel kötötték az állat hátára.
Már elengedték a kecskét, de az csak tétován lépked.
Nem hiszi még el, hogy szabadon engedték.
Mind a három fickónak kalap van a fején.
Zakójuk kopott, de a nadrágjuk új.
Mindegyik más színű.
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1.   Olvasd el!

2.   Milyen a jó bevezetés? Mit tudhatunk meg belőle? Írj legalább 
négy mondatot a megadott szavak segítségével!

3.   Az eddig olvasott mesék közül válassz egyet, és másold le a be-
vezetését! Készíts hozzá rajzot is!

A bevezetés az olvasmányok első, rövid része. Megismerhe-
tünk belőle néhány fontos adatot: például a szereplőket, az 
események helyszínét, vagy megtudhatjuk, hogy mikor játszó-
dik a történet.

rövid, helyszín, időpont, szereplők, tömör, érdekes
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1.   Egészítsd ki az udvari bolond címerét!

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

A címerképen egy fehér bak-
kecskén egy majom ül.
A majom veres dolmányban 
van, jobb kezében zászlós 
kopját, a bal csípőjén szab-
lyát tart. 
Nadrágja és csizmája nincs.

barka, füge, csősz, palást, délibáb, Törökország, 
veder, mosómedve, gyömbér, ürge 
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1.   Egészítsd ki a rajzot!

2.   Olvasd el újra A király bolondja című olvasmány elejét (olvasó-
könyv 22–23. oldal)!

A királyné a fogadóteremben ül. 
A ruhája lila színű, apró sárga virágok vannak ráhímezve. 
A haja sötétbarna színű, a hajpántja lila.
Firazzano húga barna ruhában, zöld vállkendőben és zöld  
cipőben van. 
A királyné előtt áll. 
A teremben kék fotelok vannak.
Az ajtó nyitva van, kicsit látszik Firazzano kalapja.
A teremben három ablak van, közülük egy van nyitva.

A király szolgái között volt egy kiváltságos.
Ő volt az udvari bolond. Neki sokkal több
joga volt, mint a többi cselédnek.

A BEVEZETÉS ELOLVASÁSA UTÁN VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE! 
KIRŐL FOG SZÓLNI A TÖRTÉNET?

 

MIT TUDTUNK MEG AZ UDVARI BOLONDOKRÓL?
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2.   Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatot a füzetedbe!

1.   Olvasd el a mondatokat!

Rákóczinak sok cselédje volt, mégis ismerte valamennyit.
A fejedelem nem küldte a kolompot, a szőlőpásztor mégis várta.
Csengő Palkó nagyon szerette a tokaji hegyet, mégis otthagyta.
Az öregember nem ismerte az utat, mégis Rákóczi után 
indult.
Csengő Palkó nem kapta meg a kolompot, mégis 
boldog volt.
Sok volt az új hajtás, mégis kevesebb szőlő  
termett.
A szamár lelegelte az új hajtásokat, mégis sok 
lett a termés.
A gazda félt egy kicsit, mégis megmetszette a szőlőt.

teve, prém, denevér, zsoltár, szarka, ürge, kemence, 
kötőfék, pólya, borz
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1.   Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Tündér Lala
Szabó Magdának ez a regénye 1965-
ben jelent meg. Az egyik főszerep-
lő Tündér Lala, aki a tündérkirálynő 
kisfia. Ő valahogy más, mint a többi 
gyerek Tündérországban. Nehezen 
tartja be a szabályokat, mindig töri  
valamin a fejét, és rengeteg olyan do-
logra kíváncsi, ami egy rendes tün-
dérgyereknek soha eszébe sem jutna.

MIKOR JELENT MEG EZ A REGÉNY?  

KI ÍRTA?  

MILYEN GYEREK TÜNDÉR LALA?  

Az egyik baj az lehet, hogy Lala a csodafügefa ajándéka, így 
nincs apukája. A másik baj, ami csak később derül ki, hogy em-
berszíve van. Tehát nem is igazi tündér. A törvények szerint 
akkor nem is maradhat Tündérországban.

MIÉRT NINCS LALÁNAK APUKÁJA?  

 

MIÉRT NEM IGAZI TÜNDÉR?  

MIÉRT KELLENE SZÁMŰZNI LALÁT TÜNDÉRORSZÁGBÓL?  

 

A harmadik baj, és ez a legnagyobb, az, hogy Aterpater, a go-
nosz varázsló meg akarja kaparintani a hatalmat Tündérország 
felett. Ezért Lala csínytevéseit zsarolásra használja fel. Az igaz-
ság a regény végére kiderül, és minden jóra fordul. Ebben segít 
Csill, a tündérek patikusa, akivel szintén volt egy kis baj.
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HOGY HÍVJÁK A GONOSZ VARÁZSLÓT?  

MIÉRT ZSAROLJA A TÜNDÉRKIRÁLYNŐT?  

 

HOGY HÍVJÁK A TÜNDÉREK PATIKUSÁT?  

2.   Írj országneveket! Lehetnek képzelt országok is!

3.   Olvasd el újra Szabó Magda Karácsony című versét (olvasó-
könyv 32. oldal)! Készíts hozzá rajzot!
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4.   Egészítsd ki a rajzot!

Tündér Lala az égig érő hegyen van.
Ott vannak rajta a királynő szárnyai.
Látszik, hogy Lalára nagyok.
Ott van a sziklavár is.
A sas a kapu előtt áll, és Lalát figyeli.
Kicsit látszik az üvegcsúcs is.
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1.   Olvasd el a szavakat! Válassz ki tízet, és írj velük mondatokat 
a füzetedbe!

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

magyar bőség régen század kalász
Tokaj Mátyás rovás véres székely
szöveg nagyon szatyor sütés főzés
darab fehér kenyér szagok dolog
csoszog bölény hiszik császár bűvös
buták derék nyájas finom selyem
sereg nyávog régész sumér szekér
vonat kuruc kovács Pozsony tudós
ricsaj púpos takács Tihany vihar
fuvar zsivaj parázs járás fogas
fészek sakál tágas gépész notesz
kerék horog veréb sarok bútor

selyem, hegylánc, bölény, kard, székely, csomó,  
szövőszék, ruhaanyag, szabóolló, bicska
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3.   Egészítsd ki a rajzot!

4.   Melyik irányba fog elfordulni az alsó fogaskeréken lévő muta-
tó, ha a felső kart jobbra fordítjuk?

A teremben két szövőszék van. 
Az egyik világosbarna, a másik fekete színű.
A két takács az asztalnál ül, előttük egy kisebb halom  
aranyfonal.
A többit már a zakójuk zsebeibe gyömöszölték. 
Az egyikből kicsit ki is lóg az aranyfonal.
Mindegyik takácson zöld zakó van.
Az egyiken három zseb van, a másikon kettő.
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1.   Olvasd el a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre írásban a  
füzetedben!

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

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 megrémült az apa, amikor a sárga kicsi kígyó a király-
hoz küldte.
MIKOR RÉMÜLT MEG?

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

NT_98725_M_jatekbirodalom.indd   22 2019. 03. 11.   10:37



23

3.   Egészítsd ki a rajzot!

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

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.
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1.   Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

A len megmunkálása, fonalkészítés
Régen a családokban minden nő tudott fonalat készíteni, fon-
ni, szőni, varrni. A fonalat olyan növényből készítették, ami-
nek szárában sok rost van. Ilyen például a len és a kender. 
Ezek közül valamelyiket minden faluban termesztették.

MILYEN NÖVÉNYBŐL KÉSZÜL A FONAL? 

 

KIKNEK A DOLGA VOLT A FONÁS, SZÖVÉS, VARRÁS? 

 

A megnőtt lent kézzel aratták 
le. Ezt a levágott növényt beáz-
tatták, hogy a felesleges részek 
leváljanak róla. A megpuhult 
lenrostokat azután tiszta víz-
ben többször átmosták, majd 
szárították. A megszáradt 
növényt többször átfésülték, 
hogy szép sima legyen. Fésülés-
kor kipotyogtak a rövid szálak 
és a még megmaradt felesleges 
növényi részek is.

MIT TETTEK ELŐSZÖR A LEVÁGOTT NÖVÉNNYEL?

 

MIÉRT FÉSÜLTÉK ÁT A MEGSZÁRADT SZÁLAKAT?

 

HÁNY MUNKAMŰVELETET VÉGEZTEK?

 

NT_98725_M_jatekbirodalom.indd   24 2019. 03. 11.   10:37



25

2.   Milyen anyagból készülnek általában a következő tárgyak? Írd a 
megfelelő oszlopba a nevüket! Egy dolog több helyen is szerepelhet.

A szép hosszú szálakból álló köte-
get egy kis rúd (guzsaly) köré fonták, 
majd szalaggal lazán megkötötték. 
A guzsaly végét a rokkán lévő lyuk-
ba szúrták. Kezdődhetett a fonás.  
Az asszony a bal kezével a rokka for-
gását irányította.

Jobb kezét vízbe mártotta, és a gu-
zsalyból kihúzott szálakat sodorta.  
Az így elkészült fonalból lett a ru-
hák anyaga, a vászon. A falun élő 
emberek szinte minden ruhada-
rabja ilyen vászonból volt.

HOGY HÍVJÁK AZT A RUDAT, AMELY KÖRÉ A LENT FONTÁK?

 

MILYEN ANYAGOT SZŐTTEK A FONALBÓL?  

asztal, pohár, pulóver, tükör, nadrág, ágytakaró, 
szekrény, csónak, palack, lepedő, akvárium,  
parketta, díszpárna

 

 

 

 

 

TEXTILBŐL FÁBÓL ÜVEGBŐL
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1.   Írj öt jó és három rossz dolgot, ami veled vagy valamelyik csa-
ládtagoddal történt!

2.   Színezd ki az állatokat a megadott minta szerint! 
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1.   Milyennek képzeled az édenkertet? Rajzold le!

2.   Mit szabad és mit nem? Írj mindegyikhez két-két példát!

3.   Beszélgessetek róla! Miért hasznos, ha betartjuk a szabályokat? 
Van olyan szabály, amelyet feleslegesnek tartasz? Ha igen, ma-
gyarázd meg, miért!

OTTHON SZABAD:  

 

OTTHON NEM SZABAD:  

 

ISKOLÁBAN SZABAD:  

 

ISKOLÁBAN NEM SZABAD:  
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1.   Írj Fekete István íróról öt mondatot! (Segíthet az olvasókönyv 
45. oldalán található szöveg.)

 

 

 

 

 

2.   Olvasd el!

A Vuk című regény főbb szereplői:
Kag, Vuk apja: Szereti a családját, gondoskodik a gyerekeiről. 
Próbál biztonságot, nyugalmat teremteni nekik. Nagyon jól 
tud vadászni, ellátja ennivalóval a családját. A rókanemzetség 
megbecsült tagja.
Iny, Vuk anyja: Nagyon szereti a gyermekeit. Félti, óvja őket. 
Igazi, szerető társa a férjének.
Vuk: Kisróka, Kag és Iny gyermeke. Nagyon ügyes, egészsé-
ges, életrevaló gyermek. A szülei elvesztése után képes alkal-
mazkodni az új helyzethez.
Karak, Vuk nagybátyja: A szülők halála után ő tanítja meg  
Vukot mindarra, amit az apjától kellett volna megtanulnia. 
Később, amikor már megörege-
dett, Vuk gondozza majd.
Simabőrű: Az ember, a vadász. 
Nem él a természettel együtt, 
és nem szereti az állatokat sem. 
Csak használni akarja őket, pél-
dául a kutyáit is. Az erdő állatait 
folyamatosan irtja.
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3.   Kösd össze!

4.   Olvasd el az idézetet! Ki mondta ezt a regényben? Meséld el, 
miért volt egyedül, miért maradt éhes!

„Egyedül vagyok… kicsi vagyok… éhes vagyok… – vakogta 
halkan, aztán mind hangosabban: – Egyedül vagyok… kicsi va-
gyok… mit kell tennem? Éhes vagyok!”

Vuk Azért hívják így a rókák, mert a testét nem  
 fedi szőr. Az erdei állatokra vadászik.

Kag Vuk anyukája. Gondozta, nevelte a kicsinyeit.
 Próbálta megvédeni a kisrókákat.

Simabőrű Nagybácsi. A szülők halála 
 után ő neveli, tanítja Vukot.

Iny Kisróka, nagyon ügyes, okos.  
 A szülők halála után képes 
 alkalmazkodni, és mástól is tanulni.

Karak Vuk apukája. Nagyon jól tud vadászni.  
 Ellátja a családját élelemmel. Vigyáz a gyerekeire.
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5.   Egészítsd ki a rajzot!

A kisrókák újra alszanak. 
Egy kupacban fekszenek a barlang mélyedésében.  
Csak egy nagy barna szőrkupac látszik. 
Vuk még ébren van.
Felemelte a fejét, és figyeli a szüleit.
A két felnőtt róka a barlang bejáratánál fekszik, és halkan be-
szélgetnek. 
Körülöttük és a barlangban mindenhol libatoll van szétszóródva.
A barlang egyik falánál csontdarabok és apró kavicsok vannak.
Éjszaka van még, a hold és a csillagok látszanak.

szőrös gombolyag,  apró falatok,  ügyes kisróka,
szabad nép,  hangos kiáltás,  magányos róka,
apró lábak,  jó falatok,  szomorú árvaság,  csillogó víz

6.   Olvasd el a jelzős szerkezeteket! Mindegyikkel mondj egy 
mondatot, hármat írj is le!
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1.   Olvasd el, milyen neveket kaptak ezek az állatok a regényben!

2.   Színezd ki a rajzokat! Mindegyik más színű legyen!

3.   A regényben található nevükkel írd le az állatok nevét!

4.   Ki ő? Olvasd el az idézeteket, és kösd össze a megfelelő névvel!

5.   Ellenőrizd a megoldást!

egér: Cin  disznó: Csám gyík: Csusz
liba: Gege kutya: Vahur nyúl: Kalán

 

 

 

Vuk, a kisróka

Szú, a sün

Simabőrű,  
a vadász

 1. „Bőréből ezer tüske mered ezerfelé,
és ha bajt érez, tüskés gombóccá válik, 

melybe behúzza fejét, lábait,  
és lehetetlen hozzáférni.”

2. „Azt hiszi, minden az övé, és gyilkolja  
a szabad népet, messziről  

marva átkozott villámlójával.”

 3. „Ez ér a legtöbbet. Öregapja vére van 
benne, ki első volt a nemzetségben.”

1.: Szú, a sün, 2.: Simabőrű, a vadász, 3.: Vuk, a kisróka
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1.   Egészítsd ki a rajzot!

Vuk a patakparton ül. A szőre kicsit vizes. 
Mellette fekszik egy vadkacsa. 
A madár fejét zöld, a hátát sötétbarna toll fedi.
A csőre citrom-, a lába narancssárga.
A fűben szentjánosbogarak háta fénylik.
Egy idegen róka közeledik.
A szeme zöld, és fél farka hiányzik.
Az égen a hold nem látszik, de a sok csillag ott ragyog.
A patakban a parttól távolabb három pici hal úszkál. 
A patak túloldalán két fenyőfa és négy bokor van.

Vuk apró lábai szorgalmasan zörögtek a tavalyi sáson.
Vuk lábai szorgalmasan zörögtek a tavalyi sáson.
Vuk lábai zörögtek a tavalyi sáson.
Vuk lábai zörögtek a sáson.
Vuk lábai zörögtek.

2.   Olvasd el a mondatokat! Készíts hozzá rajzot is!
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1.   Olvasd el!

2.   A könyvtárban keress példát a regényfajtákhoz! Írd le a szerző 
nevét és a pontos címet! Kérj segítséget!

Állatregény: A történet szereplői főleg 
állatok. Az állatokra jellemző viselke-
désük, életük mellett sok emberi tulaj-
donságuk, cselekedetük is van.

Fejlődésregény: Egy személy, általában a főszereplő személyi-
ségének fejlődését, változását mutatja be. A Vuk című regény-
ben a gyermek róka felnőtt rókává válását ismerjük meg.

Meseregény: A történetben a szereplők, események nagy ré-
sze a valóságban nem fordulhatnak elő. Egyaránt szól a felnőt-
teknek és a gyerekeknek is.

Ifjúsági regény: elsősorban a gyermekeknek írták.

A Vuk című alkotás állatregény, fejlődésregény, meseregény, ifjú-
sági regény is. A műben a kisróka szembesül a rókák életének 
nehézségeivel és örömeivel. Megtanulja, hogy mit is jelent a csa-
lád, hogyan is kell az idősebbektől, tapasztaltaktól tanulni. Fel-
nőttkorára a bátorsága mellé tudást és bölcsességet is szerez.
A regényből rádiójáték, rajzfilm és hangoskönyv is készült.

ÁLLATREGÉNY:  

FEJLŐDÉSREGÉNY:  

IFJÚSÁGI IRODALOM:  

MESEREGÉNY:  
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1.   Olvasd el a szavakat!

2.   Egészítsd ki a rajzot!

buzog roszog dörög pólyál mozog
rotyog hörög huhog kószál csepeg
suhog vedel zörög támad hasal
pörög totyog jegel zuhog nyüzsög
susog szepeg legel tapad sápad
tipeg sajog nyaral zokog sürög
hápog tátog lehel nyávog marad
pereg fárad fejel lékel fecseg
szárad csipog recseg hasad pezseg
cseveg felel szipog kopog lázad

Hideg tél van.
A háztetők havasak.
Az ereszekről jégcsapok lógnak.
Az utca is havas.
Látszanak a lábnyomok.
Az utca sarkán állnak a tanítók.
Mindegyiken más színű télikabát van.
Az utca végén egy kisgyerek közeledik.
A fejét is betakarta a nagykendővel.
A kendő fekete, a csizma barna.
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3.   Mindegyik rajzról írj egy mondatot!

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

korsó, betlehem, kalendárium, dunyha, olajfa, üst, 
orsó
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1.   Olvasd el a mondatokat!

Az anyaliba mellett állt a kisliba.
Rémülten csipogott a fészek szélén.
Nem maradt meg az anyaliba alatt.
Csak a választott anyukája mellett érezte biztonságban magát.
Büdösborz a város szélén lakott.
A bíró megállt a süteményes asztalok előtt.
A sütemények közül a gyömbéres volt  
a kedvence.
Az állatok csak egymás között mertek 
panaszkodni.
A nyúl az út mellé állította fel az asztalt.
A szomszédok az ablakok mögül figyelték a bírót.

2.   Egészítsd ki a rajzot!

Ott ül az asztalnál a szegény ember és a családja.
A szegény ember mellett ül a két öregember.
A tarisznyájukat a földre tették. Éppen vacsoráznak.
Az asztalon kenyér, sonka, kolbász, hagyma, paprika, kalács, 
vaj, lekvár van.
Az egyik kancsóban víz, a másikban tej, a harmadikban bor van.
Mindenki előtt van egy tányér és egy mintás bögre.
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1.   Rajzold le, hogyan lesz a búzából kenyér!

Ősszel elvetik a
búzát.

Nyárra megérnek.
Learatják.

A lisztből tésztát
dagasztanak.

Télen a hó alatt 
alszik a mag.

A kalászból kicsé-
pelik a magokat.

A kenyeret  
megsütik.

Tavasszal kikelnek 
a búzaszemek.

A malomban
megőrlik.

Az asztalon van a
felszeletelt kenyér.
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1.   Olvasd el a mondatokat!

A csizmadia lisztet kapott, de a szél kifújta a vékából.
A szegény ember megijedt, de a Szélkirály nem 
bántotta.
A Szélkirálytól kapott ajándékot, de nem  
vigyázott rá.
Az ajándékokat a koma cserélte el, de vissza 
kellett adnia.
Péter szerette az iskolát, de nehezen  
tudott olvasni.
A tanító úr gyanakodott, de nem tudta, mi történik a tejjel.
Péter szerette a tejet, de nem itta meg.
Marika nagyon fázott, de megvárta Pétert.

2.   Egészítsd ki a rajzot!

A velencei kereskedő és Kinizsi Pál a tűznél van.
Kinizsi kezében ott a kard.
Éppen a kereskedő hátát üti meg a lapjával.
A kereskedő köpenye barna.
A tűz fényénél egy közeli sátor látszik.
Van ott egy-két bokor és fa is.
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1.   Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Hunyadi Mátyás
Mátyás király művelt, a művészetet kedvelő király volt. Udva- 
rában tudósokkal, művészekkel vette magát körül. Szerette 
a könyveket, maga is sokat olvasott. Könyvtára  közel 2500 
kötetből, gyönyörű, bőrbe kötött, kézzel írott könyvekből 
(kódexekből) állt.

HÁNY KÖTETBŐL ÁLLT MÁTYÁS KÖNYVTÁRA?  

HOGY NEVEZZÜK A KÉZZEL ÍROTT, KÉPEKKEL DÍSZÍTETT KÖNYVEKET?

 

Mátyás király alapított másolóműhelyeket is, ahol nagy tudású
mesterek dolgoztak. A képeket a legjobb díszítőművészek fes-
tették, gazdagon aranyozták. Minden könyvborítón ott dísz-
lett Mátyás király címerállatának rajza, a fekete hollóé.

MI VOLT MÁTYÁS KIRÁLY CÍMERÁLLATA?  

Az első magyarországi nyomda is Mátyás király segítségével 
kezdte meg működését.
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1.   Egészítsd ki 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.

KINEK SEGÍTETT TÓT ANTAL?

 

 

 

MIKET ÉPÍTETT?

 

 

 

HOVA TŰNT A VAGYONA?

 

 

MILYEN SÍREMLÉKE LETT TÓT ANTALNAK?

 

2.   Olvasd el a Tót Antal körtéi című olvasmányt (olvasókönyv 
71–75. oldal), s válaszolj a kérdésekre!
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1.   Olvasd el az idézeteket és a magyarázatukat!

2.   Olvasd el a mondatokat! Mit jelentenek? Mondd másképp, és 
írd is le!

3.   Olvasd el az Adjon az Isten című verset (olvasókönyv 76. oldal)! 
Készíts hozzá rajzot!

„Még a kanárinak is szemenként számolta 
ki a kendermagot”: nagyon irigy, zsugori, 
fösvény volt.

„Az emberek csak kalaplevéve beszéltek 
Sebaj Tótról”: az emberek nagyon tisztel-
ték, szerették Sebaj Tótot.

„Ha engem betakarítanak az Isten csűribe”: ha meghalok.

„Sebaj, atyámfia, megtámasztalak én addig, amíg a magad lá-

bán meg bírsz állni”:  

 

„Lassanként minden pénzét elsebajozta a jó szívével”:
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1.   Olvasd el a szavakat!

ballag billeg cukkol pattog csattog
csillog higgad csügged mellőz döbben
roppan juttat nyaggat durran duzzad
dülled forráz nyekken lebben retteg
fülled rezzen guggol gyullad hullik
lobban lakkoz robban csippent pillant
függeszt füllent dörren koppan rikkant

A nyúl ott áll az út szélén.
Előtte egy kis asztal.
Rajta a sok finom gyömbéres sütemény.
Az út mellett házak vannak.
Az ablakok mögött állnak a szomszédok.
A függönyök kicsit takarják őket.
Az asztallal szemben lévő ház ablakán éppen most hajol ki a bíró.

2.   Egészítsd ki a rajzot!
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3.   Az eddig olvasott mesék, történetek közül melyiknek a befeje-
zése tetszett?

ÍRD LE AZ OLVASMÁNY CÍMÉT!

 

MÁSOLD LE A BEFEJEZÉST!

 

 

 

 

 

MIÉRT TETSZETT? ÍRD LE RÖVIDEN!

 

 

 

hangyaboly,  szántóföld,  birka,  kemence,  csűr,  
malomkő,  csizmadia,  hörcsög,  szamár,  teve

4.   Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatot a füzetedbe!
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Az erdei tisztáson ott áll a szamár és a majom.
Csodálkozva nézegetik egymást.
A többi állat már elment.
A fák között még látszik a róka, az elefánt, a medve és a ló.
A tisztáson szép zöld a fű, a vakondtúrás barna.
Melegen süt a nap, csak bárányfelhők vannak az égen.

1.   Egészítsd ki a rajzot!

2.   Az egyik háziállatról írj öt mondatot! Készíts hozzá rajzot is!
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1.   Olvasd el újra Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versét! 
Írd ki a verssorok végéről a rímelő szavakat!

2.   Rajzolj az üres kártyákba!

3.   Milyen kártyalapokat rajzoltál? Miért? Írd le!

¶k¡e¯n«d% - ¶bè n¯t%, ¨j^ó~t% á«d% - d¯o~l«g«á¯t%

NT_98725_M_jatekbirodalom.indd   45 2019. 03. 11.   10:37



46

1.   Olvasd el a szavakat!

színdarab karperec bableves gyengeség
habszivacs gyertyaszál hadjárat baltanyél
hangulat bántalom házszabály bástyafal
hidrogén bélhurut hintőpor Bendegúz
jogsegély végtelen Bertalan birkahús
küzdelem biztatás boltozat káptalan
kardigán bombázás költemény képzelet
kézmosás borsószem környezet kismotor
buldózer burkolat büntetés büszkeség
karnevál cimbalom konténer cukrászat
cséplőgép csengetés csirkehús Debrecen
díszpáholy díszterem dolgozat fájdalom

A barlang bejáratánál áll a kutya.
A függöny állatbőrből készült.
Az asszony a tűznél ül.
Mellette ott vannak a csontok.
A tűztől kicsit távolabb alszik a férfi.
Bőrökből, prémekből készítettek fekhelyet.

2.   Egészítsd ki a rajzot!
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1.   Kösd a szavakat a magyarázatukhoz!

2.   Hogyan segít a ló az embernek? Írd le! Készíts rajzot is!

viszály  Szőrzet. Ruhaanyagnak 
feldolgozott szőrme.

prém   Ember. Az emberiség  
fejlődésének egyik kez-
deti szakaszában élt. 
Jellemző tulajdonságai, 
viselkedése, tudása van.

rangsor   Lelki magatartás. Jellemvonás. Akinek van, 
az becsüli saját emberi méltóságát, tudatá-
ban van saját értékeinek.

vakond  Alá- és fölrendeltségi viszony, sorrend va- 
la milyen értékelési szempont szerint.

ősember  Ellentét, ellenségeskedés, személyek, cso-
portok, közösségek között.

önbecsülés  Állat. Föld alatti járatokban él, fekete bun-
dája van, rovarokkal táplálkozik.

 

 

 

 

 

 

NT_98725_M_jatekbirodalom.indd   47 2019. 03. 11.   10:37



48

1.   Fejezd be a mondatokat írásban!

Az asszony tisztára söpörte a barlangot,  

A kövön húst sütött, és  

A vadkutya megérezte a hús illatát, és  

A vadkutya őrizte a barlangot, és  

A vadló megérezte a jó fű illatát, és  

A vadló hordozni fogja az embert,  

A vadtehén is megérezte a jó fű illatát, és  

A barlang egyik zugában élt a denevér, és  

vakond, barlang, denevér, kötőfék, széna, rengeteg,
Göncölszekér, szögesdrót

2.   Te milyen állatot szeretnél megszelídíteni? Írd és rajzold le!

3.   Írd a szavakat a rajzok alá! Írj velük mondatot a füzetedbe!
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A kisbaba alszik.
A macska ott pihen közel hozzá. Előtte egy tálka van.
Pár csepp tej ott maradt a tálka mellett.
Távolabb, a tűznél ül az asszony és a férfi.
Most vacsoráznak.
A férfi mellett van a kutya.
Ő is eszik.
Előtte csontdarabok vannak a földön.
A barlang egyik sötétebb zugában a denevér pihen.

1.   Egészítsd ki a rajzot!

2.   Írd le A magányosan sétáló macska című olvasmány szereplőit, 
a helyszíneket! Az egyik helyszínt rajzold is le!

SZEREPLŐK:  

 

 

HELYSZÍNEK:  
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1.   Olvasd el a kérdő mondatokat, és válaszolj is rájuk!

2.   Egészítsd ki a rajzot!

Hova menekültek a törökök Budáról?
Miért nem ment Ahmed a szüleivel?
Hol laktak Tóth Mártonék?
Miért vitték magukkal Ahmedet?
Mi volt Tóth Márton foglalkozása?
Miért ment el Ahmed Debrecenből?
Miért sírdogált Tóthné?
Miért jött vissza Ahmed?

Buda várában vagyunk.
A macskaköves utcán emberek sietnek.
A földön különböző tárgyak hevernek.
Olló, kalapács, kalap, párna, batyu, gyümölcs.
Mintha valaki elejtette volna őket.
A házak ajtaja nyitva van.
Az út közepén egy kis török gyerek áll.
A fején turbán.
Látszik, hogy nagyon fél.
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1.   Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Debrecen

A város neve török eredetű. Jelentése: éljen, mozogjon.  
A város helyén honfoglaló magyarok is éltek. Az uralkodók 
kedvelték ezt a települést, segítették fejlődését. Így Debrecen 
hamarosan város lett.

MIT JELENT A VÁROS NEVE?

 

Debrecen ma az ország második legnépesebb városa. Nyáron
hatalmas virágkarnevált rendeznek a városban. Virágból kira-
kott hajók, megformázott mesefigurák gurulnak végig a város 
utcáin. A színes virágok milliói turistákat csalogatnak ide az 
ország minden tájáról.

MIT RENDEZNEK NYÁRON A VÁROSBAN?
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1.   Írj Petőfi Sándor költőről öt mondatot! (Segíthet az olvasó-
könyv 100. oldalán található szöveg.)

2.   Olvasd el!

A János vitéz című költemény főbb szereplői:
Kukorica Jancsi, akinek később János vitéz lesz a neve
Iluska, Jancsi kedvese
Iluska mostohája, gonosz boszorkány
Jancsi mostohaapja, a dühös gazda
a francia király
a francia király lánya
huszárok, óriások, tündérek, zsiványok, tatárok, törökök,  
boszorkányok, kísértetek
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1.   Egészítsd ki a rajzot!

2.   Olvasd el a jelzős szerkezeteket! Mindegyikkel mondj egy 
mondatot, hármat írj is le!

nyári nap, nagy meleg, fiatal szív, csillámló hab,  
szőke kislány, karcsú termet, hosszú haj, heverésző 
juhász, kökény szemek, piros ajak, édes beszéd

A patakban Iluska mossa a ruhákat.
Ruhája kopott, szürke, két helyen meg is van varrva.
A haja szőke, fonott copfban van, a vége rózsaszín szalaggal 
van összekötve.
A pataktól távolabb Jancsi a subáján könyököl. A haja barna, a 
ruhája fehér, a subája fekete, piros hímzések vannak rajta.
Jancsi körül négy kis bárány legelészik.
A mező tele van nyíló virágokkal. Fehérekkel, sárgákkal, piro-
sakkal.
Nagyon melegen süt a nap.
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1.   Olvasd el!

3.   Színezd ki a rajzokat! Mindegyik más színű legyen!

4.   Melyik rajzokat ismerted fel? Írd le!

2.   Olvasd el a János vitéz című műből kiírt hasonlatokat! Fejezd 
be a mondatokat írásban!

Ha  van közös tulajdonság, közös vonás két dolog között,  
akkor hasonlítanak is. Így összehasonlíthatjuk őket, vagyis  
hasonlatot készíthetünk. Az irodalmi művekben gyakran talál-
kozunk hasonlatokkal.

„Mért vagy oly halovány,
mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán?” – Jancsi sápadt arcát 

hasonlítja a  

„Elváltak egymástól, mint ágtól a levél” – az elválást, az elsza-

kadást hasonlítja a  

„A torony bámult rá, mint sötét kísértet” – 
a távolról alig látszódó tornyot hasonlítja a  
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1.   Válaszd ki a János vitéz című költemény egyik versszakát, és 
másold le! Ügyelj a pontosságra!

2.   Írj hasonlatokat, és kettőhöz készíts rajzot is!

 

 

 

 

 

Olyan magas ez a fiú, mint  

Olyan szorgalmas ez a kislány, mint  

Olyan bátor ez a katona, mint  

Olyan szép ez a királylány, mint  

Olyan meleg van itt, mint  

Olyan lassú, mint  

Olyan gyors, mint  

Olyan hideg van itt, mint  

Olyan gyáva, mint  

Olyan lusta, mint  
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1.   Fejezd be a mondatokat írásban!

Iluska odament Kukorica Jancsihoz, mert 

 

Jancsi mostohaapja dühös lett, mert  

Jancsi világgá ment, mert  

Jancsi felgyújtotta a zsiványok tanyáját, mert 

 

János vitéz nem akart a francia királylány férje  

lenni, mert  

János vitéz a nagy zsák kinccsel sietett haza, mert 

 

Iluska meghalt, mert  

János vitéz bejutott Tündérországba, mert  

2.   Írd le a János vitéz című költemény főbb szereplőit, és az eddig 
megismert helyszíneket! Az egyik helyszínt rajzold is le!

SZEREPLŐK:  

 

 

HELYSZÍNEK:  
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1.   Egészítsd ki a rajzot!

János vitéz és Iluska a réten, egy zöld bársonytakarón  ül.
A fejükön korona van, a ruhájuk csillog a napfényben.
Körülöttük tündérfiúk labdáznak, tündérlányok virágot szednek.
A rét tele van szebbnél szebb virággal. Van sárga, piros, kék, 
lila, rózsaszín is. 
Távolabb egy szökőkút található, a vízsugár nagyon magas.
Az ég kék, csak néhány bárányfelhő látszik, a nap melegen süt.

2.   Olvasd el a mondatokat! Készíts hozzá rajzot is!

A két árva találkozik.
A két árva végül találkozik.
A két árva végül Tündérországban találkozik.
A két árva végül a boldogság hazájában, Tündérországban  
találkozik.
A két árva végül az örök boldogság hazájában, Tündérország-
ban találkozik.
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1.   Kösd össze az összetartozó állatpárokat! Írd le a nevüket!

2.   Rajzolj a galamb csőrébe olajfalevelet, és színezd ki a szivár-
ványt! Ügyelj a színek helyes sorrendjére (vörös, narancs, sár-
ga, zöld, kék, ibolyakék)!
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1.   Válaszoljatok a kérdésekre írásban! (Segíthet az olvasókönyv 
108. oldalán kezdődő Noé bárkája című történet.)

2.   Milyennek képzeled Noé bárkáját? Rajzold le, és írj róla két 
mondatot!

 

 

Miért akarta megbüntetni Isten az embereket?  

 

Milyen ember volt Noé?  

 

Mekkora bárkát kellett építenie Noénak?  

 

Miket kellett bevinnie a bárkába?  

 

Hány napig esett az eső?  

Kik élték túl a vízözönt?  

Mit ígért meg az Úr?  

 

Honnan tudják az emberek, hogy az Úr betartja ígéretét? 
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1.   Olvasd el a kérdő mondatokat, és válaszolj is rájuk! (Segíthet az 
olvasókönyv 29. oldalán kezdődő olvasmány.)

2.   Egészítsd ki a rajzot!

Hogyan aludt a tündérkirálynő?
Milyen gyerek volt Lala?
Miért panaszkodtak a bútorok?
Miért vette el Lala a királynő szárnyait?
Kivel vacsorázott a sziklavárban?
Kit ajándékozott meg a csodafügefa?
Miért nem volt Lalának apukája?
Tündérországban melyik a legnagyobb ünnep?

Az anyaliba a fészkén ül.
A fészek puha szalmából készült.
Vannak benne fehér tollpihék is.
A szélén, az anyaliba mellett egy kisliba áll.
Előrenyújtja a nyakát, és oldalra fordítja a fejét.
Rémülten csipog.
A fészek mellett a földön itatóedény van.
Van benne víz.
Egy másik edényben darált kukorica van.

NT_98725_M_jatekbirodalom.indd   60 2019. 03. 11.   10:37



61

2.   Válaszolj a kérdésekre írásban!

1.   Olvasd el!

Mikor született és mikor halt meg Konrad Lorenz? 

 

 

Mit jelent az a szó, hogy ornitológus?  

Mit jelent az a szó, hogy imprinting?  

Mit jelent az a szó, hogy zoológus?  

Mikor kapott Nobel-díjat?  

Konrad Lorenz 1903-ban született 
Bécsben, és ott is halt meg 1989-ben. 
Zoológus (állattudós, állattannal foglal-
kozó tudós), ornitológus (madártannal 
foglalkozó tudós, szakember) volt.
1973-ban felfedezéseiért Nobel-díjat 
kapott.
Már gyermekkorában érdekelték az állatok. Tartott halakat, 
madarakat, majmokat, kutyákat, macskákat, nyulakat. Fiatalon 
elvállalta a közeli állatkert beteg állatainak ápolását.
Elsősorban természetes környezetükben, helyzetükben vizs-
gálta a szabadon élő állatok viselkedését. Saját kacsáin is vég-
zett kísérleteket, megfigyeléseket. Így felfedezte fel az imprin-
ting (bevésődés) fogalmát. 
Konrad Lorenz elmélete szerint szerint az állatok öröklött 
mozgásminták szerint viselkednek. Ezek egy része veleszüle-
tett, más része pedig tanulással fejlődik. 
Nagyon sok érdekes könyvet írt az állatokról.
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1.   Keresd meg a könyvtárban Konrad Lorenz Salamon király  
gyűrűje című könyvét! Írd ki a könyv fontosabb adatait! (Kérj 
segítséget!)

MIKOR JELENT MEG?  

MELYIK KIADÓ ADTA KI?  

HÁNYADIK KIADÁS?  

KI ILLUSZTRÁLTA?  

2.   Válassz ki egy történetet, és ismerd meg! (Olvasd el, kérd meg a 
pedagógust, hogy olvassa fel, hallgasd meg a hangoskönyvet stb.!)

3.   Készíts hozzá rajzot is! 

CÍME:  

SZEREPLŐK:  

 

AZ ESEMÉNYEK HELYSZÍNE:  

 

RÖVID TARTALOM:  
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1.   Egészítsd ki a rajzot!

2.   Olvasd el Petőfi Sándor Arany Lacinak című versét (olvasó-
könyv 118–119. oldal)! Készíts hozzá rajzot!

A kiságyban pólyás baba fekszik.
Pici barna haja van.
A kezeit nem pólyálták be.
A gyermek békésen alszik.
Az ágyban színes gyerekjátékok vannak.
A pólya fehér színű.
A lepedő kék.
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1.   Írj Molnár Ferenc íróról öt mondatot! (Segíthet az olvasókönyv 
120. oldalán található szöveg.)

2.   Az olvasókönyv 121. oldalán kezdődő regényrészletből írd ki a 
szereplők nevét!

3.   Rajzold le az utca közepén beszélgető fiúkat!
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1.   Egészítsd ki a rajzot!

Öt fiú áll a Múzeumkertben közel a falhoz. 
Kettő szőke, egy fekete, a többi barna hajú.
A golyókkal játszanak. 
Vidáman beszélgetnek játék közben. 
Térdig érő fekete nadrágot, hosszú ujjú fehér inget és külön-
böző színű mellényt visel mindegyik.
Mindegyikük kezében golyó van.
A földön tizenkét kisebb-nagyobb golyó van, közülük három 
csillogó üveggolyó. 
A többi barna és fából készült.
A fa alatt a füvön néhány táska, egy pulóver és két kalap van.

2.   A regényrészletből megismert egyik szereplőről írj négy mon-
datot!
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1.   Olvasd el! 

2.   Válaszolj a kérdésekre írásban!

Az einstand német szó. Eredeti 
jelentése: ünnepélyes szolgálatba 
állás.
A regényben egy különleges pes-
ti gyerekszóként, más jelentéssel 
szerepel. Azt fejezi ki, hogy az 
erősebb gyerek elveszi a gyen-
gébbtől, amit akar. Ha nem adja 
oda, és védekezik, tiltakozik, akkor 
megveri, elveszi erőszakkal. Úgyis ő az erősebb, és győzni fog.
Ha a gyengébb próbál elszaladni, utánafut, eléri, mert ő a 
gyorsabb. 
Semmilyen jogot nem tart be, ha meg akar szerezni valamit. 
Az einstandolást általában nem egyedül csinálják. A regény-
ben egy testvérpár, a Pásztor nevű két fiú vette el Nemecsek  
Ernőtől a golyókat: einstandoltak.

EREDETILEG MIT JELENT AZ EINSTAND NÉMET SZÓ?  

 

MIÉRT NEM TUDJA MEGVÉDENI AZ ÉRTÉKEIT A TULAJDONOS?  

 

MIÉRT NEM FUT EL A TULAJDONOS?  

 

A REGÉNYBEN HÁNY FIÚ KÖVETTE EL?  

KITŐL ÉS MIT VETTEK EL?  
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1.   Olvasd el! 

2.   Válaszolj a kérdésekre írásban!

„Valóságos rablás!” – Ezt az egyik 
Pál utcai fiú, Csele mondta a re-
gényben. Teljesen igaza volt. Ezt 
a viselkedést, az einstandolást 
rablásnak nevezzük. 
A rablás bűntett, a törvény bün-
teti.
Rablás az, ha valaki jogtalanul el-
vesz valamit a másik embertől úgy, hogy fenyegeti vagy bántja 
közben. Ez két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. (Vagyis két évtől nyolc évig terjedő időszakra 
zárhatják börtönbe a rablót.)
Ha csoportosan követik el a rablást, vagy egyedül, de fegyver-
rel, vagy nagy értéket rabol el, öt évtől tíz évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő. (Vagyis öt évtől tíz évig terjedő 
időszakra zárhatják börtönbe a rablót, a rablókat.)
Ha nagyon nagy értéket rabol el vagy hivatalos személy ellen 
követi el a rablást, akkor öt évtől tizenöt évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő. (Vagyis öt évtől tizenöt évig terje-
dő időszakra zárhatják börtönbe a rablót vagy a rablókat.)
Aki előkészíti a rablást, de nem követi el, az két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. (Vagyis két évre zárhatják 
börtönbe ezért.)

Hány évre zárhatják börtönbe azt, aki előkészíti a rablást, de 

nem követi el?  
Hány évre zárhatják börtönbe azokat, akik csoportosan, ban-

dába verődve rabolnak ki valakit?  
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1.   Írd le más szavakkal!

„Amiket már panaszolt mindenki hónapok óta”:  

 

„Egy vidám harang kongott valamerre”:  

„A fiúk nagy dolgok előtt állottak”:  

„Mindenkiben fellobbant a tettvágy”:  

„Nagy házfalak merednek az ég felé”:  

„Nagy nehezen keresztülvergődött rajta”:  
„Az óramű pontosságával szabályos időközökben köpködte a 

tiszta fehér gőzt”:  
„A zöld lomb közül pöfögött ki a karcsú kis fekete kémény”:

 

„Az esetnek kiáltó igazságtalansága még Bokát is megindította”: 

 

„Puskaporos a levegő”:  

Végre ő is felháborodott. Azt mondta a történtekre, hogy ez 

hallatlan dolog.  
Ő nyerte meg a játékot, de mégsem lett az övé a sok golyó. 

 

Ők ketten einstandot csináltak.  
Bármi történt, azonnal a szájába vette az ujját, és hangosan 

fütyült.  

2.   Írd a mondatok után a megfelelő személy nevét! (Segíthet az 
olvasókönyv 121. oldalán kezdődő regényrészlet.)
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1.   Egészítsd ki a rajzot!

A Pál utcai fiúk várják a vörösingesek támadását.
A farakásokon vannak a homokbombák.
Mindegyik farakás oldalába két-két falándzsa van tűzve.
A farakás előtt áll egy férfi, Geréb apukája.
Fekete haja és szakálla van, kabátja szürke.
Fekete kalapot tart a kezében.
Két fiúval beszélget.
A magasabb fiú Boka, barna haja van, a nadrágja zöld, az ing 
fehér.
Az alacsonyabb Nemecsek szőke hajú. Az ő nadrágja szürke, 
fekete csíkos. Rajta is fehér ing van.
Nemecsek nagyon beteg, alig áll a lábán.

NT_98725_M_jatekbirodalom.indd   69 2019. 03. 11.   10:37



70

1.   Egészítsd ki a rajzot!

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

A csukát most rakták vissza a tóba.
Látszik, ahogy távolodik a parttól.
A dézsa felborulva ott van a parton.
Mellette áll a két poroszló.
Körben kecskék, öszvérek, szamarak ugrálnak, integetnek.
A többi állat távolabb, csendben, döbbenten áll.
Majdnem mindegyik lehajtja a fejét.

véka, forgószél, vesztőhely, liget, ösvény, Hollandia,
kardlap, vidra, harkálypinty, tűzcsiholás
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4.   Írd le az általad mesélt történet 5., 6. és 7. vázlatpontra jutó részét!

5.   Nézd meg az eddig olvasott mesék címét! Írd le a füzetedbe azo-
kat, amelyek kérdő mondatok!

3.   Mondd el a mesét a vázlat segítségével!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sok panasz érkezik a csuka ellen.
2. Összeül a bíróság.
3. Államügyészt választanak.
4. Az ítéletet kihirdetik.
5. Az államügyész fellebbez.
6. Megszületik a súlyosbító határozat.
7. Az ítéletet végrehajtják.
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1.   Írd a szavakat a rajzok alá! Mondj velük mondatot!

kápolna, gőzfűrész, gyeplő, lázmérő, cumisüveg, kisliba

2.   Egészítsd ki a rajzot!

A hatlovas hintó most gördül ki a várudvarról. 
A hátulja látszik. Csillog a napfényben.
Az udvaron egy kicsit még száll a por.
Az öcs a verandán ül. 
Kék bársonyruhában van, a csizmája barna színű.
A kezében egy üres pohár van.
Mellette két inas áll.
A ő nadrágjuk és kalapjuk fekete, az  ingjük fehér.
A verandán a virágládákban piros muskátlik nyílnak.
Az udvar közepén egy nagy diófa áll, mely alatt két barna  
szőrű vadászkutya hűsöl.
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1.   A kérdések segítségével meséld el a Szent Anna-tó legendáját! 
(Segíthet az olvasókönyv 131. oldalán kezdődő történet.)

2.   Olvasd el Nemes Nagy Ágnes Nyári rajz című versét (olvasó-
könyv 136. oldal)! Készíts hozzá rajzot! 

Kik laktak a két várban?
Milyen emberek voltak?
Mit akart megszerezni mindenáron a vár ura?
Hova ment a gyönyörű hintóval?
Mit talált ki az öcs? 
Miket fogatott be a hintóba?
Mi történt a két várral  
és gazdáikkal?
Mi történt a tizenkét 
szép lánnyal?
Ki lakott a kápolnában?
Mivel töltötte életét?
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1.   Másold le a Himnusz című költemény első versszakát! 
Ügyelj a pontosságra!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Olvasd el a versrészletet, és készülj fel a szép, kifejező felolva-
sására!

3.   Rajzold le a magyar zászlót! Gondosan színezd ki!
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4.   Színezd ki a magyar Szent Koronát! Próbálj az eredetihez ha-
sonló színeket használni!

5.   Mikor énekeljük/hallgatjuk a magyar himnuszt? Írj minél több 
példát!
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1.    Te kit köszöntöttél fel a születésnapján? Mit mondtál neki? 
Milyen ajándékot készítettél neki? Írd le!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOL ÉLSZ? MI A FOGLALKOZÁSOD? VAN HÁZASTÁRSAD? VANNAK GYEREKEID? 
KIK KÖSZÖNTENEK FEL? MILYEN AJÁNDÉKNAK ÖRÜLNÉL? 
ÍRÁSBAN VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!

2.   Képzeld el, hogy most ünnepeled a harmincadik születésnapodat!
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MIKOR ÉBREDSZ? SZOKTÁL OTTHON REGGELIZNI? KIVEL MÉSZ ISKOLÁBA? 
MIKOR ÉRSZ HAZA? MIVEL TÖLTÖD AZ IDŐT OTTHON? KIVEL SZOKTÁL BESZÉL-
GETNI? A SZÜLEID MIKOR ÉRNEK HAZA? STB.

1.   Milyen a te napirended? Írd le a válaszokat!

2.   Olvasd el Zelk Zoltán Este jó, este jó című versét (olvasókönyv 
168. oldal)! Készíts hozzá rajzot!
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PRÓBÁLJ MEGTUDNI RÓLA MINDENT! MIKOR SZÜLETETT? PONTOSAN MILYEN 
RANGJA VOLT? VOLT-E CSALÁDJA? HOL ÉLT? TUDOTT-E MAGYARUL? HOGYAN 
VÉGEZTÉK KI? HOL VAN A SÍRJA? STB. ÍRD LE, AMIT MEGTUDTÁL RÓLA!

1.   Válassz ki egy embert az 1849. október 6-ai áldozatok közül!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LAKÓHELYEDEN VAGY A KÖRNYÉKÉN VAN-E AZ 1848–49-ES SZABADSÁG-
HARCRÓL KÉSZÜLT EMLÉKMŰ? MIKOR KÉSZÜLT? KI KÉSZÍTETTE? MILYEN 
ANYAGBÓL KÉSZÜLT? KINEK ÁLLÍT EMLÉKET VAGY MIT ÁBRÁZOL? STB.

2.   Nézd meg, és rajzold le! Gyűjts róla adatokat!
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MI TÖRTÉNT A LAKÓHELYEDEN VAGY A KÖRNYÉKÉN 1956. OKTÓBER 23-ÁN ÉS 
UTÁNA? HOGYAN TILTAKOZTAK AZ EMBEREK? VOLTAK-E HARCOK, ÁLDOZA-
TOK? VOLT-E A FORRADALOM LEVERÉSE UTÁN MEGTORLÁS?

1.   Gyűjts adatokat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Rajzold le az 1956-os forradalom lyukas zászlóját!
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HOL ÉLTEK? MIVEL FOGLALKOZTAK? HÁNY GYEREKÜK VOLT? MIKOR HALTAK 
MEG? HOL VAN A SÍRJUK? TE KIRE HASONLÍTASZ? (KÉRDEZD A SZÜLEIDET!)

1.   Mit tudsz az őseidről, családod múltjáról (ükszülők, dédszülők)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOL VAN ARANY JÁNOS, KOSSUTH LAJOS, KÖLCSEY FERENC SÍRJA?

TI MILYEN VIRÁGOKKAL EMLÉKEZTEK A CSALÁDTAGJAID SÍRJÁNÁL?

2.   Nézz utána!

3.   Rajzold le!
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HOL VOLTÁL A SZÜLEIDDEL KIRÁNDULNI?
MIKOR INDULTATOK? MIT VITTETEK MAGATOKKAL! MIVEL
UTAZTATOK? MIT CSINÁLTATOK OTT? MEDDIG MARADTATOK?

1.   Írj róla!

2.   Készíts rajzot a kirándulásotokról!
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1.   Te hogyan tudnál másokon segíteni? Írd le!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Olvasd el Veress Miklós Mese a Mikulásról című versét (olvasó-
könyv 149. oldal)! Készíts hozzá rajzot!
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1.   Milyen Luca-napi szokásokat ismersz? Írj minél többet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Hányféle fából készül a lucaszék? Írd le a fák nevét! Amelyiket 
ismered, rajzold le!
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1.   Szerinted milyen lehetett az a betlehemi istálló, ahol a kis Jézus 
megszületett? Írd le!

2.   Olvasd el Ady Endre Kis karácsonyi ének című versét (olvasó-
könyv 152. oldal)! Készíts hozzá rajzot!
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3.   Egészítsd ki a rajzot!

A csacsi az olajfához van kötve.
A fa alatt van egy kevés fű.
Az út köves, kavicsos.
Az olajfán két madár ül.
A szamár szőre koszos, poros.
Ráragadt levéldarab, faforgács, madártoll.

4.   Miben szoktak vizet vinni a kútról? Írd és rajzold le!
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1.   Egészítsd ki a rajzot!

2.   Mivel utaztak régen az emberek? Írd le!

Mária a szamáron ül.
József ott áll Mária és a szamár mögött.
Egy istálló előtt vannak.
Az istálló ajtajában egy öreg ember áll. 
Körülöttük már sötét a város. 
Mindenkinek kopott, szegényes a ruhája.
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4.   Milyen karácsonyi népszokásokról hallottál már? Írd le!

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Olvasd el a Mária kis szamara című történetet (olvasókönyv 
153–155. oldal)! Készíts hozzá rajzot!
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5.   Ti hogyan ünneplitek a karácsonyt? Ti milyen szokásokat tar-
totok? Írd le! Készíts hozzá rajzot is!

6.   Milyen karácsonyi ajándékot kaptál tavaly? Te mit adtál má-
soknak? Írd le!
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1.   Hogyan szokták az emberek a szilvesztert ünnepelni? Írd le!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Milyen szilveszteri kellékeket, szokásokat ismersz? Írd le!  
Készíts hozzá rajzot is!
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1.   Milyen jelmezeid voltak már? Írj az egyikről! Miért azt válasz-
tottad? Ki segített elkészíteni? Hogy tetszett a többieknek? Raj-
zold le a jelmezedet!

 

 

 

 

 

 

 

2.   Régen nem volt tévé, rádió, internet. Villany sem. Mivel töltöt-
hették az emberek a szabadidejüket? Hogyan szórakoztak? Írd le!
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1.   Írj a családodról! Hányan vagytok? Hogy hívják a többieket? Ki 
mivel foglalkozik? Van-e háziállatotok? Ki gondozza őket? Stb.

2.   Olvasd el Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért című versét (olva-
sókönyv 170. oldal)! Készíts hozzá rajzot!
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1.   Olvasd el Petőfi Sándor Nemzeti dal című versének részletét 
(olvasókönyv 162. oldal)! Készíts hozzá rajzot!

2.   Rajzold le a kokárdát!
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3.   Az 1848-as forradalomból nem sokkal később szabadságharc 
lett. Milyen volt a magyar honvédők egyenruhája? Milyen 
fegyvereik voltak? Keress róluk képeket! Ragaszd ide vagy  
rajzold le őket!
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1.   Egészítsd ki a rajzot!

2.   Hogyan zajlik a locsolás? Írd le!

Az emberek ünneplőruhában vannak.
A lányok és az asszonyok világos, 
mintás szoknyában, a férfiak és a
fiúk sötét öltönyben és fehér ingben.
Mindenki jókedvű.
Néhányan megállnak beszélgetni, 
a többiek sétálnak haza.
A nap süt.
A járda mellett virágok nyílnak.
Sárga és fehér színűek.
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3.   Rajzolj hímes tojásokat! Találj ki mintákat és díszítéseket!  
Írd le, milyen eszközökkel és anyagokból tudnád elkészíteni 
(pl. íróka, növényi levél)!
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1.   Mit tudsz a saját nevedről? Mit jelent? Kitől kaptad? Miért ezt a 
nevet választották neked? Hívnak így mást is a családotokban? 
Hogyan szoktak becézni? Mikor van a névnapod? Írd le!

2.   Rajzolj egy szép névnapi képeslapot! Írd meg valakinek! Nézd 
meg a naptárban, mikor van pontosan a névnapja!
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1.   Mit tudsz az anyukádról? Válaszolj a kérdésekre!

HOGY HÍVJÁK?

 

MI A FOGLALKOZÁSA?

 

HOL DOLGOZIK?

 

GYERMEKKORÁBAN MI SZERETETT VOLNA LENNI?

 

MI A KEDVENC ÉTELE?

 

MELYIK SZÍN ÁLL JÓL NEKI?

 

SZERET UTAZNI?

 

MILYEN SZÍNŰ A SZEME?

 

HÁNY ÉVES VOLT, AMIKOR TE SZÜLETTÉL?

 

OLVAS-E NEKED MESÉT?

 

MILYEN ÉTELEKET FŐZ NEKED?
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1.   Pünkösd legtöbbször tavasszal van. Írj a tavaszról fogalmazást!

2.   Mikor szoktuk mondani ezeket a szólásokat? Mit jelentenek? 
Írd le!

Ez is csak olyan pünkösdi királyság.
Pünkösdi királyság nem nagy uraság.
Rövid, mint a pünkösdi királyság.
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1.   Mit tudsz István királyról? Gyűjts róla minél több adatot, és 
írd le!

2.   Hogyan koronázták meg a magyar királyokat? Rajzold le a  
koronát!
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