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Ismerkedj meg azokkal a jelekkel, amelyek tankönyved használatát 
megkönnyítik!

A könyv végén a tartalomjegyzékben Mf.  jelet raktunk azokhoz a szöve-
gekhez, amelyek feldolgozásához a Szépen, helyesen munkafüzetben 
találsz feladatokat.

Mondd el!

Olvasd el! 

A füzetedbe dolgozz!

Nézd meg az interneten!

Énekeljétek el!

Húzd alá a szövegben!

A könyvben dolgozz! 

Páros vagy csoportmunka

Kedves Kollégák! Tisztelt Szülők! Kérjük, olvassák fel ezt a bevezetőt 
tanítványaiknak, gyermeküknek!

Kedves kis Elsős!

 Szeretettel köszöntünk az Első olvasó-
könyvem olvasójaként. Ez a Te első 
olvasókönyved. Legyél rá büszke!

Az én ábécém című tankönyvünkből már megismerted a betűk titkát. 
Megtanultad az olvasás alapjait.

Nézd meg az Első olvasókönyvemet! Ugye, milyen szép? A képek 
szinte megszólítanak: Nyissál ki! Lapozzál fel, olvassál belőlem! Majd 
meglátod, mennyi csodára lelsz bennem: kedves, tanulságos mesék-
re, versekre a virághintő tavaszról és a nyárról. Érdekességeket olvas-
hatsz az állatokról, növényekről, ünnepeinkről; izgalmas történeteket 
a családról.

A tankönyv elején még szótagolva írtuk le a mesét. Később már 
csak a hosszabb, nehezebb szavakat szótagoltuk. Így könnyebben 
megtanulhatsz év végére folyékonyan olvasni. Ebben nagyon sokat 
segít majd Tanítód az iskolában és Szüleid odahaza.

Nagyon drukkolunk, hogy sikerüljön meghódítanod Betűországot! 
Szeretettel köszönt: a Szerző

Kedves Kollégák! Tisztelt Szülők! Kérjük, olvassák fel ezt a bevezetőt 

Európai Szociális
Alap
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Mese, mese, mátka…
Az a-láb-bi me-sék sze-rep-lő-i-re még a szü-le-id is szí-ve-sen em-lé-kez-
nek. Ugye, te is na-gyon sze-re-ted a me-sé-ket? Mondd el, me-lyik ked-
ves me -se -a-la-kot is-me-red fel az a-láb-bi raj-zo-kon!

Mese, mese, mátka,
Pillangós határba,
Ingó-bingó rózsa,
Hallgass most a szóra!
Hallgasd meg a mesémet,
Álmodj róla, szépeket!

népköltés
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1. Kik a me-se sze-rep-lői? Húzd a-lá a szö-veg-ben!
2. Igaz vagy nem igaz? (I, N) Írd a meg-fe-le-lő be-tűt a ke-ret-be! In-do-kold!

 A ró-ka me-sél-ni a-kart a ka-csák-nak. 
 A ka-csák kí-ván-csi-ak vol-tak. 
 A ró-ká-nak ka-csa-hús-ra fájt a fo-ga. 
 A ró-ka min-den ka-csát el-ka-pott. 

3.  Húzd a-lá azt a mon-da-tot, a-mely-lyel a ró-ka ki-csa-lo-gat-ta a ka-csá-
kat a part-ra! Ol-vasd is fel!

4.  Kösd a ké-pek-hez a tu-laj-don-sá-go-kat! In-do-kold dön-té-se-det!

A ró-ka meg-lát-ta a tó-ban a ka-csá-kat. Mind-járt pe-cse-nyé-re fájt a 
fo-ga. Gon-dol-ko-zott, hogy fog-hat-na meg e-gyet. Tud-ta, hogy a ka-csák 
na-gyon kí-ván-csi-ak. Be-ki-ál-tott ne-kik:

– Gyer-tek csak kö-ze-lebb! Majd szép me-sét mon-dok!
– Hall-juk mi in-nen is! – fe-lel-tek a ka-csák.
– De mesz-sze vagy-tok ám! Nem tu-dok ak-ko-rát ki-ál-ta-ni. Jöj-jön ki 

kö-zü-le-tek egy, an-nak a fü-lé-be sú-gom. Az el-mond-ja a töb-bi-ek-nek. 
De o-kos jöj-jön ám ki, mert a sza-már el-fe-lej-ti!

A ka-csák mind ki-jöt-tek a part-ra, mert o-kos-nak tar-tot-ták ma-gu-kat. 
A ró-ka az-u-tán meg-fog-ta a leg-kö-ze-leb-bit. A töb-bi pe-dig szét-reb-bent.

nép-me-se

hi-szé-keny

ra-vasz

o-kos

hiúkí-ván-csi

csa-la-fin-ta

e-szes

ha-zu-dós

A ró-ka és a ka-csák
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A török és a tehenek

Volt egy tö rök, Mehemed,
so se lá tott te he net.

Nem is tud ta Mehemed,
mi lye nek a te he nek.

Egy szer az tán Mehemed
lát egy cso mó te he net.

„Én va gyok a Mehemed!”
„Mi va gyunk a te he nek!”

Csudálkozik Mehemed:
ilye nek a te he nek?

Szám lál gat ja Mehemed,
hány fé lék a te he nek.

Meg is szá mol Mehemed
há rom fé le te he net.

Fe hé ret, fe ke tét, tar kát,
meg ne fogd a te hén far kát!

Nem tud ta ezt Mehemed, 
s fel rúg ták a te he nek.
  Móricz Zsigmond

1.  Hol ját-szód-hat a me-se? Húzd a-lá! 
 er-dőn, me-zőn, le-ge-lőn, is-tál-ló-ban 
2. Ol-vas-sá-tok el a me-sét sze-re-pek sze-rint! 
3. Mondd el a me-sét a ké-pek a-lap-ján!
4. Mu-tas-sá-tok be, hogy mi-lyen ké-peket vá-gott Me-he-med! 
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Iciri-piciri

Ajaj, hol volt,
hol nem…
Volt egyszer egy
iciri
piciri
házacska;
ott lakott egy iciri
piciri kis macska.
Volt annak két iciri
piciri kis ökre,
rákaptak1 egy iciri
piciri kis tökre.

Csizmát húz az iciri
piciri kis macska.
Hová lett az iciri
piciri barmocska?

Bejárja az iciri
piciri kis erdőt,
s nem leli az iciri
piciri tekergőt.
Bejárja az iciri
piciri kaszálót,
s nem látja az iciri
piciri kószálót.

1.  A ké-pek a-lap-ján ta-láld ki, 
hogy mi-ről szól-hat a me-se!

1 rákaptak: rá-ta-lál-tak, o-da-já-ro-gat-tak
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Rátalál egy iciri
piciri kis tökre,
bánatában iciri
picirit meglökte.
Felfordult az iciri
piciri tököcske, 
benne a két iciri
piciri ökröcske.
Megörült két iciri
piciri ökrének:
vége van az iciri
piciri mesének!
Móricz Zsigmond

2. Kik a me-se sze-rep-lő-i? Hol lak-tak?
3. Hol ke-res-te a kis macs-ka a két kis ök-röcs-két? Húzd a-lá! 
4. In-do-kold meg, mi-ért Iciri-piciri a me-se cí-me!
5. Mondj egy-egy mon-da-tot a ké-pek a-lap-ján!
6.  Mit é-rez-he-tett a kis macs-ka, a-mi-kor nem ta-lál-ta az ök-röcs-ké-

ket? Mit é-rez-he-tett, a-mi-kor meg-ta-lál-ta őket? (Se-gít a kép.)
7. Játsz-szá-tok el a me-sét sze-re-pek sze-rint!
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Álmomban

Álmomban hol jártam?
Erdőben. S mit láttam?
Két nyulat, két szarkát,
kop-kop-kop, víg harkályt.

A nyulak füleltek,
két lábra leültek.
A szarkák csörögtek,
csörögve pöröltek.

A harkály, kop-kop-kop,
koppantott egy nagyot.
Elillant az álmom,
még most is sajnálom.

Gazdag Erzsébet

Hangya

A bábok között elaludt a hangya.
Szél, a bábokat most el ne fúdd!
Különben jó az is.

Kis, fáradt fejét csillámokra hajtja
és alszik véle csöpp árnyéka is.

Egy szalmaszállal fölkelteni szépen!
De jobb, ha már indulunk haza,
erősen beborult.

A bábok között elaludt egy hangya
és – hopp – egy csöpp már a kezemre hullt.

József Attila
1. Hol a-ludt el a han-gya?
2. Lát-tál-e már han-gya-bá-bot? Mondd el, mi-lyen volt!
3. Hon-nan tu-dod, hogy el-e-redt az e-ső?
4. Te mi-ről szok-tál ál-mod-ni? Raj-zold le!
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Me-se-mor-zsa

Két kicsi hangya el-in-dult sze-ren-csét pró-bál-ni. Mentek, men-de-gél-
tek, fű-szál-ról fű-szál-ra másztak, re-pe-dés-ből ha-sa-dék-ba kó-szál-tak. 
Be-jár-tak már vagy tíz-te-nyér-nyi helyet, dél volt 
már, és még semmit sem leltek.

– Enni kéne.
– Enni.
– Étlen nem lehet menni.
– Le-het-ni lehet, csak las-sab-ban – fe-jez-

te be a so-pán-ko-dást a böl-cseb-bik hangya. 
Azzal tovább men-de-gél-tek, másztak. S egy-
szer csak ne-ki-men-tek egy majdnem mo-gyo-ró-nyi mor-zsá-nak.

Pi-hen-tek egyet, s ne-ki-lát-tak a hur-col-ko-dás-nak. Azaz csak láttak volna.
– Mit ci-pel-jük a bolyba – gon-dol-ta s mondta a ra-va-szab-bik hangya.
– Együk meg itt helyben.
– Nem bánom, faljunk belőle, hogy kapjunk e-rő-re.
– Az e-gé-szet meg-esz-szük.
– Nem ér-te-lek.
– Meg-esz-szük az e-gé-szet.
– Az e-gé-szet nem lehet, nem en-ge-di a han-gya-be-csü-let.
– Fü-tyü-lök a be-csü-let-re! Éhes vagyok, meg a-ka-rom enni a részem!
A vi-tat-ko-zás-ra mel-lé-jük szökkent a le-ve-li-bé-ka.
– Na, nézd csak – üm-mög-te – a hangyák ösz-sze-kü-lön-böz-tek a kosz-

ton! Majd én el-osz-tom!
Azzal a béka be-kap-ta a morzsát. Hát az-ó-ta amit a hangyák ta-lál-nak, 

szót-la-nul ha-za-ci-pe-lik, hordják a han-gya-boly-ba.
Kányádi Sándor

1. Húzd alá a szö-veg-ben a vá-la-szo-kat!
a) Kik a mese sze-rep-lő-i? 
b) Hova in-dul-tak?

2. Min vi-tat-ko-zott a két kis hangya? Mi történt a mese végén? Miért?
3. Mit jelent?
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1.  Sze-rin-ted mi történt ez-u-tán? Fejezd be a mesét!
2.  Mi a vé-le-mé-nyed a kecs-kék-ről? Mit ta-ná-csol-nál nekik?
3.  Mondd el, mint üzen neked a két köz-mon-dás!

Két kecske ta-lál-ko-zott egy pallón

Egyszer volt, hol nem volt, va-la-hol egy folyó mellett volt egy kecs-ke-
nyáj. A kecskék el-szé-led-tek. Azok a kecskék, amelyek ezen az ol-da-lon 
le-gel-tek, azt gon-dol-ták, hogy a folyó túlsó felén jobb a fü-vecs-ke.

Egy fi-a-tal kecske meg-lát-ta, hogy egy palló vezet át a vízen. 
Kapta magát, és hamar fel-má-szott a pal-ló-ra. A-mi-kor a túl-fé-len 

meg-lát-ta egy öreg kecske, ő is si-et-ve fel-má-szott. Ösz-sze-ta-lál-koz-tak 
a palló kö-ze-pén.

– Mért jöttél fel a pal-ló-ra, ha láttad, hogy én fent vagyok?
– Azért, mert én ö-re-gebb vagyok! Térjél vissza!
– Én aztán nem térek vissza, mert én másztam fel ha-ma-rabb.
– De én ö-re-gebb vagyok, mint te, s a fi-a-tal en-ge-del-mes-ked-jék!
A fi-a-tal nem akart en-ge-del-mes-ked-ni, az öreg meg csak tar-tot-ta az 

i-ga-zát. Ösz-sze-ve-re-ked-tek, és mind a ketten be-le-es-tek a vízbe.
népmese
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2.  Kik a mese sze-rep-lői? Húzd alá!
3. Mi lett a tejföl sorsa? Keresd ki és húzd alá a szö-veg-ben!
4.  Mi történt, amikor a kutyák meg-tud-ták, hogy a macska meg-et-te a tejfölt?
5.  Mit üzen neked az a-láb-bi köz-mon-dás?

1.  Sze-rin-ted, van-e kutya-macska ba-rát-ság? Mondd el!

Kutya-macska ba-rát-ság

Egyszer a kutyák la-ko-dal-mat csaptak. 
Bodri fel-tet-te a sok csontot, sü-töt-te-főz-
te, aztán o-da-hít-ta a Sajót kós-tol-ni. Sajó 
meg-kós-tol-ta a ga-lus-kát, de nem volt 
se íze, se bűze, mert nem volt rajta tejföl. 
Ke-re-si a kutya a tejfölt, de nem volt a 
háznál. Hamar menjen va-la-ki a boltba!

De ki menjen? A kutya nem hagy-hat-
ta ott a főzést. Meg-lát-ja a macskát, 
küldi a tej-fö-lért. Szalad a macska a 
boltba tej-fö-lért. Mikor ki-mér-ték neki, vitte ha-za-fe-lé. Éhes volt, hát nya-
lo-ga-tott belőle. Gon-dol-ta; úgyse tudják meg. Aztán ment tovább. Megint 
gondolt egyet; megint nya-lo-ga-tott. Alig maradt az e-dény-ben. Már közel 
volt a ku-tyák-hoz, szé-gyell-te magát, hogy ilyen kevés tejfölt visz, hát a 
meg-ma-radt tejfölt is meg-et-te.

A kutyák fu-tot-tak eléje, már nagyon várták.
– Hozza a macska a tejfölt!
A macska azt ha-zud-ta, hogy nem adott a boltos tejfölt. De az agár meg-

lát-ta a macska tej-fö-lös ba-ju-szát.
– Ha-zu-dik a macska, meg-et-te a tej-fö-lün-ket!
Ne-ki-men-tek a macs-ká-nak, a macska meg fel-sza-ladt a fára, onnan 

dör-mi-célt a ku-tyák-ra. Mikor látták, hogy a macska bizony nem nagyon 
kí-ván-ko-zik le a fáról, be-men-tek a házba. Tejföl nélkül ették meg a 
ga-lus-kát.

Azóta nem nézhet a kutya a macs-ká-ra.
népmese
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1 kö-szö-rű-kő: kések, szer-szá-mok é-le-sí-té-sé-re hasz-nál-ha-tó

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyu-lacs-ka. Ennek a nyu-
lacs-ká-nak volt egy szépen szóló ha-ran-gocs-ká-ja. Egyszer a nyu-lacs-ka 
le-fe-küdt egy bokor tö-vé-be, és a bo-kor-ra fel-a-kasz-tot-ta a ha-ran-
gocs-ká-ját. Reggel, mikor fel-éb-redt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy 
nagy fát látott he-lyet-te. Látta, hogy a ha-ran-gocs-ká-ja a fán van. Kérte 
a fát, hogy adja vissza a ha-ran-gocs-ká-ját, de a fa nem adta vissza. 

Ekkor a nyu-lacs-ka elment a fej-szé-hez, és kérte, hogy vágja ki a fát, hogy  
a fa adja vissza a ha-ran-gocs-kát. De a fejsze nem vágta ki a fát. 

A nyu-lacs-ka elment a kö-szö-rű-kő-höz,1 hogy fenje meg a fejszét, a 
fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a ha-ran-gocs-kát. De a kö-szö-rű-kő 
nem fente meg a fejszét. 

Ekkor a nyu-lacs-ka elment a vízhez, hogy hajtsa a kö-szö-rűt, a kö-szö-
rű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a ha-ran-
gocs-kát. De a víz nem haj-tot-ta a kö-szö-rűt. 

A nyu-lacs-ka ha-ran-gocs-ká-ja
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1.   Húzd alá! Melyik sze-rep-lő for-dí-tot-ta meg az e-se-mé-nyek sorát? Miért?
2. Melyik részben ta-lá-lod meg az összes sze-rep-lő nevét? Miért?
3. Számozd meg a ké-pe-ket a tör-té-né-sek sor-rend-jé-ben!

4. Mondd el a mesét a képek a-lap-ján! Találj ki ha-son-ló tör-té-ne-tet!

Ekkor a nyu-lacs-ka elment az e-gér-hez, hogy igya meg a vizet, a víz 
hajtsa a kö-szö-rűt, a kö-szö-rű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, 
a fa adja vissza a ha-ran-gocs-kát. De az egér nem itta meg a vizet. 

Ekkor a nyu-lacs-ka elment a macs-ká-hoz, hogy fogja meg az egeret. 
A macska meg-fog-ta az e-ge-ret, az egér meg-it-ta a vizet, a víz haj-tot-ta 
a kö-szö-rű-kö-vet, a kö-szö-rű-kő meg-fen-te a fejszét, a fejsze kivágta a 
fát, a fa visz-sza-ad-ta a szépen szóló ha-ran-gocs-kát. 

Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed, járj a vé-gé-re!
magyar nép-me-se
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A vad-ga-lamb és a szarka

Tudod-e, miért nem ért a vad-ga-lamb a fé-szek-csi-ná-lás-hoz? Miért 
rak olyan hitvány fészket, mely csak néhány szál száraz ágból van ösz-sze-
tákol-va?

El-mon-dom én.
A vad-ga-lamb a szarkát kérte meg, hogy ta-nít-sa meg őt a fé-szek-ra-

kás-ra, mert ebben a szarka igen nagy mester. Olyan fészket tud csi-nál-ni, 
hogy ahhoz a héja, ölyv1 hozzá nem fér. A szarka szí-ve-sen el-vál-lal-ta a 
ta-ní-tást. Fé-szek-ra-kás közben, míg egy-egy gallyat a he-lyé-re il-lesz-
tett, mindig mon-do-gat-ta a maga módján:

– Csak így, csak úgy! Csak így, csak úgy!
A vad-ga-lamb erre mindig azt fe-lel-te:
– Túdom, túdom, túdom!
A szarka el-hall-gat-ta azt egy da-ra-big, de u-tol-já-ra meg-ha-ra-gu-dott.
– Ha tudod, csináld! – s ott-hagy-ta a fészket fele mun-ká-já-ban.
A vad-ga-lamb aztán azóta sem tudott ebből a mes-ter-ség-ből többet 

meg-ta-nul-ni.
Arany László

1 héja, ölyv: ra-ga-do-zó madarak

1.  Nézd meg a képet! Vajon miről szólhat a tör-té-net?
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2. a) U-tá-noz-zá-tok a vad-ga-lamb búgó, tur-bé-ko-ló hangját!
b) Pró-bál-ja-tok han-go-san cser-reg-ni, csö-rög-ni, mint a szarka!

3. Melyik madár mond-hat-ta? Húzd oda a képhez Gyulai Pál versének sorait!

4. Vá-la-szolj a kér-dé-sek-re!
a) Mire kérte a vad-ga-lamb a szarkát?
b) Mit mon-do-ga-tott fé-szek-ra-kás közben a szarka?
c) Mit fe-lel-ge-tett búgó hangján a vad-ga-lamb?
d) Miért nem tud jól fészket rakni a vad-ga-lamb?

5. Melyik sze-rep-lő-re vo-nat-kozik az a-láb-bi köz-mon-dás? Miért?

6. Kösd a szö-ve-get a meg-fe-le-lő képhez!

7.  Ha ki-rán-dul-ni mentek, pró-bál-ja-tok ma-dár-fész-ket fel-fe-dez-ni. 
Mindig csendben, ó-va-to-san kö-ze-lít-sé-tek meg! A költő ma-da-rat soha 
nem szabad za-var-ni! Óv-já-tok, véd-jé-tek a ma-da-ra-kat, a ter-mé-sze-tet!













„Taníts, hogy kell fészket rakni, 
te tudod legjobban.”

„Hát csináld, ha tudod!”

A szarka leg-in-kább út-szé-li fákra, bok-
rok-ra é-pí-ti galy-lyak-ból a fészkét.
Jól elrejti, és csak ol-dal-ról hagy rajta 
be-já-ra-tot. Bel-se-jét szal-má-val és 
tol-lak-kal bé-le-li, hogy puha legyen.

A vad-ga-lamb apró kicsi galy-lyak-ból 
tá-kol-ja össze fészkét. Leg-in-kább 
fákra, bok-rok-ra fészkel. Néha a 
csendes er-ké-lyek-re, ab-la-kok külső 
sar-ká-ba is fészket rak.
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Haj-na-lo-dott.
– Talpra, sen-ki-há-zi-ak! Ha-sa-tok-ra süt a nap. Gyerünk dolgozni, vár a 

jó, frissítő munka, a csákány, az ásó, a lapát nyele, pat-tog-ja-tok, á-lom-
szu-szé-kok! – ri-kol-tot-ta az Egyalvó.

– Bizony, azonnal keljetek fel! Mit gondoltok, lus-tál-ko-dás-ból is megél-
tek? – kiabált a Kétalvó.

– Nosza, ki a jó meleg á-gyacs-ká-ból! – mondta a Há-rom-al-vó.
– Ajaj, las-sacs-kán föl kéne kelni – ásított a Négyalvó.
– Miért nem hagyjátok az embert aludni? – mél-tat-lan-ko-dott az Ötalvó.
– Még alszom – mormogta a Hatalvó.
A Hétalvó nem szólt semmit. Aludt.
Aztán persze fölkeltek mind a heten.

Lázár Ervin

Mese – reggelre

1. Mesélj! Hogyan zajlik nálatok a reggel hétközben vagy hétvégén?
2.  Mit gondolsz, hol játszódhat le a történet?
3. Te melyik sze-rep-lő-re ha-son-lí-tasz leg-in-kább? Miért?
4. Te melyik tör-té-ne-tét ismered Lázár Ervinnek?
5. Mit jelent a kö-vet-ke-ző közmondás?
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Egyszer volt a világon egy varga, 
egy szikra és egy bab. Ezek mind 
a hárman elmentek világot látni. 
Útközben egy víz mellé értek, de 
nem tudtak rajta átmenni, mert csak egy szal-ma-szál-ból volt a híd.

Ta-na-kod-tak egy darabig, egyszer azt mondja a bab:
– Eredj, te varga, próbáld meg, át lehet-e menni.
– Én nem pró-bál-ha-tom, mert nehéz ember vagyok, s be-le-e-sem; 

eredj átal te, bab!
– Hiszen én sem mehetek, mert én is nehéz vagyok; menj átal te, szikra, 

te úgyis könnyű legény vagy!
A szikrának nem kellett sok biztatás, felugrik a szal-ma-híd-ra, de alig 

halad egypár lépést, meg-gyul-lad a szalmahíd, elég, s a szikra be-le-poty-
tyan a vízbe. Amint ezt a bab meglátta, akkorát kacagott, hogy menten 
ket-té-re-pedt. Nosza, a varga kapja a tűt s az árat2, ösz-sze-varr-ja, s egy 
nagy fekete foltot vet a babra. Aki nem hiszi, nézze meg, máig is ott van 
rajta a fekete folt!

népmese

A varga, a szikra1 és a bab

1. Húzd alá a mese sze-rep-lő-it!
2. Tudod-e, mi az a szikra? (Láttál már csil-lag-szó-rót? Mit szór?)
3.  Ki tudja? Minek ne-vez-het-jük ma a varga fog-lal-ko-zá-sát?
4. Mondd el azt a meserészt, amelyik csak a mesében tör-tén-he-tett meg!

1  szikra: Amikor meg-gyújt-já-tok a ka-rá-csony-fán a csil-lag-szó-rót, szikrázik.
2 ár: Bőr lyu-kasz-tá-sá-ra szolgáló hegyes ci-pész-szer-szám.
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Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, meg az ü-veg-he-
gye-ken is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény 
ember. Ez a szegény ember kiment a fiával a földre szántani, s amint egyet 
fordul, egy-szer-re csak el-ki-ált-ja magát a fiú:

– Nézze, a-pám-u-ram, nézze, egy kulcsot találtam.
– Az ám, egy kulcs – mondja a szegény ember. – Ejnye, de jó volna, ha 

egy ládát is találnál hozzá!
Na, ez annyiban maradt.
Tovább szántanak, kettőt-hármat térülnek-fordulnak. Megint el-ki-ált-ja 

magát a fiú:
– Nézze, é-des-a-pám, meg-ta-lál-tam a ládát is.
Próbálják a kulcsot, hát jól be-lé-ta-lál a zárba. Kinyitják a ládát, fel-e-

melik a fedelét, nézik, mi van benne, hát abban bizony nem volt egyéb, 
csak egy kurta farkú e-ge-recs-ke.

Ha az egérnek hosszú farka lett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Benedek Elek

Csa-li-me-se

3. Húzd alá a mese fő-sze-rep-lő-it!
4.  Mondd el saját sza-va-id-dal a tör-té-ne-tet!
5. Ol-vas-sá-tok el szerepek szerint a mesét!
6. Találj ki érdekes tör-té-ne-tet a mese foly-ta-tá-sá-ra!

1. Szerinted mit jelent a csali szó?
2. Nézd meg a képet! Jósold meg, vajon miről szól ez a mese!
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Barátaink: 
az állatok, növények

Menjünk, menjünk, mendegéljünk,
Míg sűrű erdőbe érünk,
A fák között mókus ugrál,
Az árokban nyuszi bujkál.

mondóka
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A ba-rom-fi -ud-var lakói

Fa -lu- he- lyen még néhány ud va ron ott ka pir gál a tyúk, ott totyog a ka -
csa, gá gog a li ba. Kü -lö- nö- sen ta -vasz-szal élénk a ba- rom- fi- ud- var. Ki kel-
nek a to jás ból a ki csi nyek. Any juk a tes te me -le- gé- vel köl ti ki ő ket. Eleinte 
vi-ta-min-dús tápot, darát kapnak. Csak ha mar meg nő nek. El lát ják a há zat 
fi nom pe -cse- nyé -vel, to jás sal, tol lal. 

A li ba és a ka csa a víz ben sze ret tar- tóz- kod- ni. Láb- uj- ja-ik kö zött ú-szó-
hár- tya fej lő dött. Cső rük kel a víz ben könnyen ka -na- 
laz- hat- nak, és meg is tud ják ve le szűr ni a vi zet. 
Tol lu kat be tud ják zsí roz ni, hogy át ne áz zon.

1.  Keress képeket az in-ter-ne-ten a szöveg alapján! Nézzétek meg a tyúk- 
és a ka-csa-to-já-so-kat! Ha-son-lít-sá-tok össze a tyúk és a strucc tojá-
sait! Kér-dez-ze-tek!

2. Írd le a fü-ze-ted-be, hogy milyen állatok élnek a ba-rom-fi -ud-var-ban!
3. Milyen ételek ké-szül-het-nek tojásból? Melyek készülnek ba-rom-fi -ból?
4.  Olvasd fel, hogy miért érzi jól magát a kacsa és a liba a vízben!
5. Mondd gyorsan! Miért nehéz? (Nyelvtörő.)
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A házityúk a ba-rom-fi-ud-var lakója. A nőstényét tyúknak, a hímjét 
kakasnak nevezik. A tyúk a kakasnál a-la-cso-nyabb, és nem visel feltűnő, 
színes fark-tol-la-kat.

A tyúk tojással sza-po-ro-dik. A kotlós költi ki a to-já-so-kat három hét 
alatt. A sárga és pelyhes tollú kiscsibék ekkor bújnak ki a to-jás-héj-ból. 

A tyúk mag-vak-kal, búzával, ku-ko-ri-cá-val és ro-va-rok-kal táp-lál-ko-
zik. Növényi és állati e-le-sé-get egyaránt fogyaszt.

1.  Hol él a tyúk?
2. Miből kelnek ki a kiscsibék?
3.  Nézz utána, milyen képeket találsz az in-ter-ne-ten a tyúkról!
4.  Kösd össze, melyik ki-fe-je-zés jellemző a tyúkra, és melyik a kakasra!

5. Keresd meg a szövegben, mivel táp-lál-koz-nak a tyúkok! Olvasd fel!
6. Mit jelent? Annyit ért hozzá, mint a tyúk az á-bé-cé-hez.

A tyúk

színes farktoll

a-la-cso-nyabb termet

tojást tojik

ku-ko-ré-kol
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Egy ud var ban együtt la kott a macs ka, a ka kas, a ku tya meg a kecske. 
Es tén ként ösz-sze-ül -tek, hogy meg -hány- ják-ves -sék1 a dol -ga-i -kat. Csak 
egy kér dés ben nem tud tak meg-e-gyez -ni: ki nek-ki nek mi íz lik a leg  job ban.

– Nincs jobb a te -jecs-ké- nél – mond ta a macs ka. – Ege ret fog ni se 
rossz, csak fá -rad -sá- gos.

– Ugyan, a tej! A ku- ko- ri- ca vagy az ár pa sok kal jobb – szólt a ka kas.
– Iga zán fi nom csak a csont. Mennyi cson tot meget tem már é-le- tem -

ben! – ál- lí- tot- ta a ku tya.
– Friss szé nát ro -pog- tat- ni, fő leg, ha il la tos, na gyon jó ám! – mond ta a 

kecs ke.
Vi- tat- koz- tak, vi- tat- koz- tak, de nem tud ták el -dön- te- ni, hogy mi a leg- fi- 

no -mabb. 
népmese

Az állatok vitája

1. Húzd alá a mese sze-rep-lő-it!
2. Miért nem tudták el-dön-te-ni, hogy mi a leg-fi -no-mabb?
3. Ol-vas-sá-tok el szerepek szerint a mesét! Játsszátok is el!
4. Be-szél-ges-se-tek arról, hogy nektek – kinek-kinek – mi ízlik a legjobban!

1 meg-hány-ják-ve-tik: meg-be-szé-lik, meg-vi-tat-ják
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A gye re kek ket tős kör t alkotva áll nak fel pon to san egy más mö gött. 
A bel sők le-gug- gol-nak, ők a kakasok, mögöttük állnak az eladók.

Egy gyermek, a vevő, körbejár, majd az egyik árus előtt megállva kérdi:
 Vevő: Hogy a kakas?
 Eladó: Három garas.
 Vevő: Hát a tyúk?
 Eladó: Az is úgy.
 Vevő: Hát a jérce?
 Eladó: Szaladj érte!
 Vevő: Add alább!
 Eladó: Nem adom, inkább kö-rül-sza-la-dom!
Ek kor ke zet fog nak, majd el -len- té- tes irány ban kö -rül- sza- lad- ják a kört 

(pia cot). Az győz, aki előbb ér vissza, és áll be a ka kas mö gé.
Ha két szer egy más után ugyanaz ma rad a ve vő, ak kor új já té kos áll jon 

a he lyé re! népi játék

1.  Ér-tel-mez-zé-tek a játék le-í-rá-sát! Be-szél-jé-tek meg, hogyan kell 
el-ját-sza-ni! Játsz-szá-tok is el!

2.  É-ne-kel-jé-tek el!  Hogy a csibe, hogy?
  Három forint húsz.
  Három forint húsz a csibe ára,
  Leteszem az asztalára. 
   népi gyermekjáték

Hogy a kakas?
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Az er dőn, me zőn élő vö rös bun dás, 
lom pos1 far kú ró ka tá vo li ro ko  na a ku -
tyá nak. Táp- lá- lé- kul szí ve sen ra gad ja 
el az ap róbb élő ál- la- to -kat. Meg eszi 
az ege ret, hör csö göt, ür gét. Néha még 
baromfit is lop. Ezért mond juk ra -ga- 
do- zó- nak. De szí    ve sen fo- gyaszt- ja a 
ma da rak to  já sát, sőt a gyü möl csöt, 
né  ha még a bé kát is.

A ró ka föld be váj ja2 tá gas la ká sát, 
amit ró -ka- lyuk- nak szok tunk ne vez ni. 
Szép bun -dá- já-ért va dásszák.

Ta vasz ele jén szü let nek meg a kis ró -ka- köly- kök, öten-ha tan egy szer re. 
Né hány na pig a sze mük is csuk va van, és csak te jet szop nak. Ró -ka- ma-
ma el sem moz dul mel lő lük. A ró- ka- csa- lád táp- lá- lá- sá- ról ró- ka- pa- pa 
gon -dos- ko- dik. Ké sőbb ki hord ják őket egy kis na- po- zás- ra a ró ka lyuk elé.

A ró- ka- gye- re- kek na gyon sze ret nek ját sza ni. A ró- ka- szü- lők já ték köz-
ben ta nít ják meg őket a va-dász-ni,3 me -ne-kül-ni, rej-tőz-köd-ni.

Azt mond ják a ró ká ról, hogy igen ra vasz, fur fan gos ál lat. Eb ből csak 
annyi igaz, hogy na gyon ügyes. Jó szag lá sa van, éles a sze me, min den 
neszt meg hall a füle. Ész- re- vét- le- nül, ó-va- to- san jár a zsák má nya után.

Ha ki -rán- dul- ni men tek, pró- bál- ja- tok ró -ka- vá- rat ta lál ni! A ró ka va dál-
lat, mégis fél az em ber től. De az em ber nek is ó-va- kod -ni-a4 kell tő le.

Szidnainé Csete Ág nes alapján

1. Húzd alá a szövegben a kér-dé-sek-re a választ!
 a) Hol él a róka? b) Hogy nevezik a róka lakását?
 c) Mit eszik? d) Miért va dásszák? e) Mikor születnek a kölykök?
2.  Húzd alá azokat a tu-laj-don-sá-go-kat, amelyek igazak a rókára!

barna színű, lompos farkú, ügyetlen, vörös bundás,
ra-ga-do-zó, rosszul lát, jó a szaglása, ügyes, vékony farkú

1 lom pos: hosszú, bo zon tos fa rok
2 váj ja: kiás sa, ki- ko- tor- ja (a ró- ka- lyu -kat)
3 va- dá- szat- ra: zsák -mány- szer- zés- re, ap ró ál la tok meg- fo- gá- sá- ra  
4 ó-va- kod- ni-a: vi- gyáz- ni-a

A ró ka
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A ró ka
(rövidített változat)

A lompos1 farkú, vörös bundás róka rokona a kutyának. Erdőn, mezőn él. 
Megeszi az egeret, ürgét, hörcsögöt. Ra-ga-do-zó2 állat.

A ró-ka-lyu-kat a földbe vájja,3 ez a lakása. 
Ta-vasz-szal öt-hat kis ró-ka-kö-lyök szüle-

tik. A ró-ka-ma-ma szoptatja őket. Később a
ró-ka-pa-pa gon-dos-ko-dik a táp-lá-lá-suk-ról. 
Ahogy nőnek a kisrókák, szüleik meg-ta-nít-
ják őket a va-dá-szat-ra,4 a me-ne-kü-lés-re. 

A rókának nagyon jó a szaglása, éles a 
szeme. Ó-va-to-san jár a zsákmánya után. Fél 
az em-be-rek-től.

1 lom pos: hosszú, bo zon tos fa rok
2 ra-ga-do-zó: kisebb ál-la-to-kat ejt zsákmányul
3 váj ja: kiás sa, ki- ko- tor- ja (a ró -ka- lyu -kat)
4 va- dá- szat- ra: zsák -mány- szer- zés- re, ap ró ál la tok meg- fo- gá- sá- ra  

1. Te hol láttál már rókát?
2. Húzd alá a szövegben a választ az alábbi kér-dé-sek-re!

a) Milyen a róka?         b) Hol él?         c) Mit eszik? 
d) Miért nevezik ra-ga-do-zó-nak?       e) Mikor születnek a kis rókák?
f) Mire tanítják meg őket a ró-ka-szü-lők?

3.  Húzd alá azokat a tu-laj-don-sá-go-kat, amelyek a rókára jel-lem-ző-ek!

4.  Ugye, láttad már rajz-fi l-men a kis Vuk tör-té-ne-tét? Mondd el, miről 
szól!

lompos farkú

kék szemű

vöröses bundájú

ügyetlen

ra-ga-do-zó óvatos

jó szaglású

szelíd

ba-rát-sá-gos
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A je- ges -med -ve

Messze észa kon, az örök hó és jég ha- zá- já- ban él a je -ges- med- ve. 
Ha tal mas tes tű ál lat. Hó fe hér bun dá ja, ap ró füle, okos sze me van. Ha 
éhes, min dent megeszik: ha lat, ma da rat, em lőst. Ra- ga- do- zó ál lat.

A té li hi deg ben szü let nek a ki -csi- nye-i. Ak ko rák, mint a kis macs kák. 
Any juk me leg bun- dá- já- hoz búj va szu- nyó- kál- nak1 vagy szop nak. Ilyen kor 
med- ve- ma- ma még az ap ju kat sem en ge di a kö-ze-lük-be.

Az ál- lat -kert- ben ka- me- rák- kal fi gye lik 
a kis-bo-cso-kat a bar- lang- juk- ban. Hű, de 
ér de kes egy-egy ilyen fel vé tel!

Há rom hó na pos ko ruk ban ki búj nak a kis-
bocsok a bar -lang- juk- ból. Já -té- ko- sak és 
vi dá mak. Já- té- kuk- ba be-  kap- cso- lód- nak 
az öre gek is. Így ta nul ják meg a gyors fu tást, 
a le -szo- rí -tást, az úszást. Hi szen a je -ges-
med -ve ki -tar- tó-an fut és re me kül2 úszik.

A je-ges-med-vé-nek egyedi sa-já-tos-sá-
ga: szőrös a talpa.

1 szu -nyó- kál- nak: szun- dí- ta- nak, alusz nak
2 re me kül: ki-vá- ló-an, na gyon jól

1. Húzd alá a szövegben!
a) Hol él a je- ges- med -ve?
b) Mi lyen a kül se je?
c) Mi vel táp -lál- ko- zik?
d) Mi kor szü let nek a ki -csi- nye-i?
e)  Ho gyan vé di az anya a bo  cso kat?
f)  Hány hó na pos ko ruk ban búj nak ki 

a ki csik a bar lang ból?
2.  Mi lyen kü -lön- le- ges tu- laj- don -sá- ga van 

a je- ges- med -vé- nek? Miért?

TUDOD-E?
Miért fehér a je-ges-med-ve bundája?

Azért szőrös a talpa, mert így nem 
fagy oda a jéghideg hóba.
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Med-ve-ott-hon Ve-res-egy-há-zon

Ve-res-egy-há-zon több mint húsz éve nyílt meg a med-ve-ott-hon. 
A nagy te-rü-le-ten sok barna medve él. E-u-ró-pa-i or-szá-gok-ból, hazai 
ál-lat-ker-tek-ből és ma-gán-sze-mé-
lyek-től kerültek a menhelyre. A med-
vék kü-lön-bö-ző korúak és mé-re-tű-
ek. Többen közülük már filmekben is 
sze-re-pel-tek.

A tizenkét szűk be-já-ra-tú, öblös 
barlang mindegyikében két-három 
medve lakik. Télen is együtt alszanak. 
Két tóból biz-to-sít-ják az i-vó-vi-zü-ket. 
Gyakran ker-ge-tőz-nek is a vízben.

Az otthon az év minden napján nyit-
va van reggel 8 órától sö-té-te-dé-sig.

1.  Húzd alá a szövegben a vá-la-szo-
kat a kér-dé-sek-re!
a)   Hol ta-lál-ha-tó a med-ve-men-hely?
b)  Miért van szükség a két tóra?
c)  Honnan kerültek a med-ve-ott-

hon-ba a mackók?
2.  Olvasd el az ál-lí-tá-so-kat! 

Igaz (I) vagy hamis (H)?
  A med-ve-men-hely Ve-res-szép-la-kon ta-lál-ha-tó.  
 Egy barlangban több medve is lakik.  
 A macik egyidősek.  
 Ün-nep-na-po-kon nem lá-to-gat-ha-tunk el a med-ve-ott-hon-ba.  
3. Milyen dalokat tudtok a mackóról? É-ne-kel-jé-tek el!
4. Voltál-e már a med-ve-park-ban? Ha igen, meséld el él-mé-nye-i-det!
5. Mondjátok el a mondókát!

Dirmeg-dörmög a medve,
 Nincsen neki jókedve.
 Alhatnék, mert hideg van,
 Jó lesz benn a barlangban.
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Az ôz

Ke cses, szép ál lat az őz. Nagy, sö tét 
sze me, hosszú szem- pil- lá- ja van, et től 
olyan sze líd a te -kin- te- te. Az őzma-
ma ál-ta-lá-ban egy-két kis gidát szül 
májusban. Ha in ni vagy le gel ni megy, 
rej -tek- he- lyen hagy ja gi-dá-it. A ki csik 
csönd ben, meg- la -pul- va vár ják, míg ér tük nem jön új ra. Csak ak kor sír nak az 
any juk után, ha meg-é-rin- tik őket. Ilyen kor rög tön meg -je- le- nik az őzmama, 
és hő- si-e -sen vé- del- me- zi ki- csi- nye-it. Csak az em ber től fél na gyon. Ha kis-
gidát ta lá lunk az er dő ben, so se sza bad meg-é-rin- te- ni, mert raj ta ma rad az 
em-ber-szag. Az ilyen gi-dá-hoz töb bé nem mer kö- ze- lí- te- ni az any ja.

Mosonyi Aliz alapján

1. Húzd alá a válaszokat a szövegben! 
 a) Milyen az őz teste?      b) Hol hagyja a kis-gi-dá-it, ha legelni megy? 
 c) Miért nem szabad az őzgidát meg-é-rin-te-ni?

Hova futsz, te kicsi ôz?
(részlet)

– Hova futsz, te kicsi őz?
– Oda, ahol várnak,
ahol sárga falevél 
búcsút int a nyárnak…

– És az hol van, merre van?
– Hát az éppen arra,
ahol most lép rá az ősz
az első avarra…

– S ha odaérsz, ott maradsz
őszi őzikének?
Leszel társa rozsdaszín
fűnek, falevélnek?

Zelk Zoltán



31

A bûnbánó elefánt

Az elefánt elmélázva1

a tópartra kocogott,
és nem vette észre lent
a fűben a kis pocokot.
Szerencsére agyon mégsem taposta,
csak az egyik lábikóját
egyengette laposra.
– Ej, de bánt, ej, de bánt!
sopánkodott2 az elefánt.
– Hogy sajnállak, szegényke!
Büntetésül te most tízszer
ráhághatsz3 az enyémre!

Romhányi József

3. Be-szél-jé-tek meg, mit jelent a bűnbánó szó!
4. Húzd alá, mit tett az elefánt!
5. Utánozd, hogyan sajnálta az elefánt a pockot!
6. Neked kellett már valakitől bo-csá-na-tot kérni? Mesélj róla!
7. Kösd össze a szavakat a megfelelő rajzzal!

8. Mit jelent az alábbi szólás?
 Olyan, mint az elefánt a por-ce-lán-bolt-ban.

1. Vajon mit tehetett az elefánt? Kö-vet-kez-tess a cím alapján!
2. Ki a vers sze-rep-lő-je?

1 el-mé-láz-va: el-né-ze-lőd-ve, el-gon-dol-kod-va, el-bá-mul-va
2 so-pán-ko-dott: saj-nál-ko-zott
3 ráhághatsz: ráléphetsz, rá-ta-pos-hatsz

el-mé-lá-zott

cincogott

kocogott

ráhágott

saj-nál-ko-zott

so-pán-ko-dott

taposta

fájlalja
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A ló – jó barát

A ló nagyon régóta hűséges jó barátja az embernek. Őseink kezdetben 
lóhátról vadásztak. A nagy testű lovak hordozták vagy vontatták a nehéz 
terheket. A harcosok, az íjászok és a huszárok gyors pa-ri-pá-kon vágtat-
tak a csatákban. 

Képzeld csak! Régen ló-vas-ú-ton utaztak Bu-da-pes-ten. Vidéken pedig 
lovakkal szántották és művelték a földet. 

De mindez már a múlt. Ma az egyik legjobb szó-ra-ko-zás, ha lovas 
kocsira ülhetünk. A bátrabbak még nyeregbe is pat-tan-hat-nak. A kiseb-
bek pónira… Tudod: Kis gyerek – kis ló… Persze, ha szeretnél, akár ló-ver-
se-nyen is in-dul-hatsz! No de addig is jó, ha tudod! 

A lovakat is-tál-ló-ban tartják. Leginkább szénával, zabbal etetik. A le-ge-
lő-kön füvet legelnek. Naponta 3-4 vödör tiszta vizet isznak. A lovak alá 
friss szalmát kell tenni, és az istállót mindig ki kell ta-ka-rí-ta-ni! 

1. Válaszolj a kér-dé-sek-re a képek és a szöveg alapján! 
a) Hogy hívják a ló kicsinyét?
b) Mi a neve a pusztán legelő lovak cso-port-já-nak?
c) Hogy hívjuk a ménes őrzőjét?

2. Ha ültél már lovon, meséld el az élményeidet! 
3.  Egészítsd ki a mon-da-to-kat a képek és a szöveg se-gít-sé-gé-vel! 

Ha valamit nem tudsz, nézz utána a könyvtárban vagy az in-ter-ne-ten!
  A ló szereti, ha ? kínálják. A kiscsikó naponta ? szopik. A kiscsikó 

a szagáról ismeri meg az ? . A ló ? patkót tesz a kovács. 

A lovak szôrét kefével tartják tisztán. A kiscsikó naponta legalább harmincszor 
szopik. A szopás egy-két percig tart.
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Jó szórakozás a lovasszánozás.

A ménes ôrzôje a csikós. A ló mozgásával gyógyítja 
a mozgássérült gyerekeket.

Régen a lovakkal földet is mûveltek.

A versenyló könnyedén átugrik 
 az akadály fölött.

A ló pa-tá-já-ra patkót szegel a kovács.
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Fecs-ke-hí-vo-ga-tó

Villás farkú fecskemadár,
jaj, de régen várunk!
Kis ibolya, szép hóvirág, 
kinyílott már nálunk!

Fátyolszárnyú kis méhecskék
zúgva, zöngve szállnak.
Cifra lepkék, kék legyecskék
ide-oda járnak.

Rózsa, rózsa, piros rózsa,
nyitogatja kelyhét;
itt a tavasz, lessük, várjuk
a csicsergő fecskét.
  Móra Ferenc

1.  Sorold fel a képek alapján a vers sze- rep-   lő-it!
2.  Keress a sorok végén ösz-sze-csen-gő szavakat! 

Karikázd be azonos színnel, amelyek ösz-sze-tar-
toz-nak!

3.  Nézz utána az in-ter-ne-ten, hogy ki volt 
Mó   ra Fe renc!

4.  Mikor érkeznek meg hozzánk a fecskék? 
Mikor költöznek el? Miért?

5.  Találd ki!
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A gólya
(részlet)

Nekem valamennyi között legkedvesebb 
Madaram a gólya,
Édes szülőföldem, a drága szép alföld
Hűséges lakója.
Tán azért szeretem annyira, mert vele
Együtt növekedtem;
Még mikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor
Kerepölt fölöttem.

Petőfi Sándor

Ma-dár-fi -ó-kák

Egy fészekben öt fióka
Összebújnak édesen.
Messze, messze szól a nóta:
„Mindjárt, mindjárt érkezem!”

Anyanóta, be szép nóta,
Szebb ennél már nem lehet.
Örvendez az öt fióka:
„Jer, jer!” – ez a felelet.

Jön már, jön már az anyóka,
Bogár, hernyó van elég.
Csicsereg az öt fióka:
„Ó de pompás egy ebéd.”

Benedek Elek

1.  Mivel eteti a fi -ó-ká-kat az a-nya- ma-dár?
2.  Hány fi óka van a fészekben? Húzd alá!
3. Hogyan fogadják az „ebédet”?

1. Miért szereti a költő a gólyát? Húzd alá!
2.  Sorold fel, milyen madarak térnek vissza ta vasszal hazánkba!
3.  Milyen mondókát, éneket tudtok a gólyáról? É-ne-kel-jé-tek el!
4.  Mi az? Kígyót, békát is lenyelek.
  Ág-fész-ke-men ke-le-pe-lek.
  Az én nevem Kelep Elek.
  Szép tavasszal meg-ér-ke-zek.
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1. Miért nem szeret ka-lit-ká-ban hálni?
2.  Hol szokott járni a madár? Miért?
3. Azonos színnel je-löl-jé-tek az ösz-sze-csen-gő vers-so-ro-kat! 
4. Hallás után é-ne-kel-jé-tek el a dalt!

Nem szoktam, nem szoktam
kalitkában hálni.1
Csak szoktam, csak szoktam
Zöld erdőben járni.

Zöld erdőben hálni,
Zöld gallyakra szállni,
Fenyőmagot enni,
Gyöngyharmatot inni.
  népdal

Nem szoktam…
(részlet)

1 hálni: aludni

1.  Párokban ol-vas-sá-tok el a verset! Az egyik gyerek a rigó mon-da-ta-it 
olvassa, a másik a hársfáét!

Esti párbeszéd

– Jó estét, hársfa!
– Hová készülsz?
– Bálba!
– Hová, milyen bálba?
– Hold udvarába,
sárgarigó-bálba.
– Mit csinálsz te ott?
– Gyere velem, majd meglátod,
ághegedűn muzsikálok,
rigóknak dalolok.

Csoóri Sándor



„Este jó, este jó,
este mégis jó.
Apa mosdik, anya főz,
együtt lenni jó.”

Zelk Zoltán

Család és iskola
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2.  Mihez ha-son-lít-ja a költő a kisgyermek ér-ke-zé-sét?
3.  Ér-dek-lőd-je-tek é-des-a-nyá-tok-tól, milyenek voltatok pici ko-ro-tok-ban!
 Kér-dez-zé-tek meg szü-le-i-te-ket, hogyan várták a ti ér-ke-zé-se-te-ket!
4. Hozzatok fotókat! – Ti milyen kisbabák voltatok?

1. Hall-gas-sá-tok meg a verset!

Anya dúdolja

Azt kérdezed tőlem,
hogyan vártalak?

Mint az éjszakára
fölvirrad a nap,
mint a délutánra
jő az alkonyat,
mint ha szellő jelzi
a förgeteget –
ezer pici jelből
tudtam jöttödet.

Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este
jégcsap csillagát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret –
pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.

Mint a fény az árnyat,
záport a virág,
mint patak a medrét,
madarat az ág,
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget –
mindenkinél jobban téged
így szerettelek.

  Beney Zsuzsa
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1 szunnyad: nyugodtan, nem mélyen alszik
2 zsongó: lágyan zümmögő
3 menny: égbolt

1. Olvasd a verset, kopogd a vers ritmusát!
2. Számold meg két vers-szak-ban, hány szótagból áll egy-egy verssor!
3. Hozd el a babádat! Ezzel a verssel altasd el!
4. Téged hogyan altattak el kicsi korodban?

Szunnyadj, kisbaba

Szunnyadj,1 kisbaba  Nagy a menny3

őriz halk szoba,   ablaka,
zsongó2 éjszaka,    süt a hold
csillagfény.    éjszaka,
      letekint
Hold jár egymaga,   egymaga:
rád hull fátyola,   „Aludjál, 
álmodj kisbaba,    kisbaba!”
tündérkém.  Weöres Sándor
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Este jó, este jó,
este mégis jó.
Apa mosdik, anya főz,
együtt lenni jó.

Ég a tűz, a fazék
víznótát fütyül,
bogárkarika forog
a lámpa körül.

A táncuk karikás,
mint a koszorú
meg is hal egy kis bogár,
mégse szomorú.

Lassú tánc, lassú tánc,
táncol a plafon,
el is érem már talán,
olyan alacsony.

De az ágy meg a szék
messzire szalad,
mint a füst, elszállnak a
fekete falak.

Nem félek, de azért
sírni akarok,
szállok én is, mint a füst,
mert könnyű vagyok …

Este jó, este jó…
Ki emel, ki emel,
ringat engemet?
Kinyitnám még a szemem,
de már nem lehet …

Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül, és ott ülök
az ölében én.

Zelk Zoltán

3.  Nálatok hogyan telik az este? Mesélj róla!
4. Téged ki szokott el-al-tat-ni? Hogyan?
5. Karikázd be a verssorok végén az ösz-sze-csen-gő szavakat!

1. A kép alapján mondd el, miről szólhat a szöveg!
2. Hallgasd meg a verset!
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Hogy is van ez? 
(részlet)

Anyukámnak anyukája,
Énnekem a nagyanyám,
Anyukámnak apukája,
Ő pedig a nagyapám. 

Elég furcsa, úgy gondolom,
Idő kell, míg megértem.
Anyukám is volt kisbaba?
El sem hiszem egészen. 
[…] 
Anya, apa, mamák, papák!
Mind voltatok gyerekek?
De sajnálom, hogy akkor még
Nem játszhattam veletek!

K. László Szilvia

1. Ki kicsoda a képeken? Mutasd be őket! Hozzatok fotókat szü-le-i-tek-ről!
2.  É-des-a-nyád és é-des-a-pád se-gít-sé-gé-vel írd le az alábbi a-da-to-kat!

É-des-a-nya szülei

A nagymama szü-le-tés-nap-ja: 

A nagyapa szü-le-tés-nap-ja: 

É-des-a-pa szülei

A nagymama szü-le-tés-nap-ja:  

A nagyapa szü-le-tés-nap-ja:  

3.  Kérd meg nagy-szü-le-i-det, hogy me-sél-je-nek a gyer-mek-ko-ruk-ról!
4.  Köszöntsd fel nagy-szü-le-i-det szü-le-tés-nap-ju-kon és név-nap-ju-kon 

a családi szokások szerint!
5.  Készíts nekik a-ján-dé-kot név-nap-juk-ra és szü-le-tés-nap-juk-ra is!
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Családi naptár

A szü leid so kat dol goz nak ér ted. Sze -re- tet- tel ne vel nek. Gon- dos- ko- dá- 
su- kat úgy is meg- há- lál- ha- tod, ha a szü -le- tés- nap- ju- kon, név- nap- ju- kon 
kis a-ján-dé-kok-kal és ked ves szó val fel- kö- szön- töd őket.

1.  Derítsd ki, mikor van a szüleid szü-le-tés-nap-ja, névnapja!

2. Rajzolj a tortára annyi gyertyát, ahány éves vagy!

3. Mit szoktatok é-ne-kel-ni, amikor szü-le-tés-na-po-don fel-kö-szön-te-nek?
 Ke-res-se-tek az in-ter-ne-ten szü-le-tés-na-pi kö-szön-té-se-ket!

É-des-a-nya 

szü-le-tés-nap-ja: 

névnapja: 

É-des-a-pa

szü-le-tés-nap-ja: 

névnapja: 
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Szüleink munkája

1. Tu dod-e, mi a fog -lal- ko- zá- sa a ké peken lát ha tó em -be- rek- nek?
2. Mi  a fog-lal-ko-zá-sa é-des- a-nyád-nak és é-des- a-pád-nak?
3. Rajzold le a fü-ze-ted-be, hogy mi sze ret nél len ni, ha fel nősz!




4.  Párosítsd a mon-da-to-kat a képekkel! Írd a mondatok után a meg-fe-
le-lő kép sorszámát!
Laci a-pu-ká-ja kőműves. Már sok lakást, iskolát fel-é-pí-tett.  
Dávid é-des-ap-ja a-u-tó-sze-re-lő.  
Anna nagy-ma-má-ja ápolónő.  
Karcsi é-des-ap-ja moz-dony-ve-ze-tő.  
Éva apukája i-ro-dá-ban dolgozik, ő építész.  
Kati é-des-any-ja varrónő a ru-ha-gyár-ban.  

5. Mit jelent az alábbi közmondás?

1.

4.

2.

5.

3.

6.



44

Gesztenyefalevél

Találtam egy falevelet,
gesztenyefa levelét.
Mintha megtaláltam volna
egy óriás tenyerét.

Ha az arcom elé tartom,
látom, nagyobb, mint az arcom.
Ha a fejem fölé teszem,
látom, nagyobb, mint a fejem.

Hogyha eső cseperegne,
nem bánnám, hogy csepereg,
az óriás nappal-éjjel
óriási tenyerével
befödné a fejemet.

Nemes Nagy Ágnes

1.  Mit talált a kislány? Mekkora volt a levél?
2. Mesélj a képről! Mutasd be, hogyan játszhatott a falevéllel!
3.  Karikázd be a verssorok végén az összecsengő szavakat!
4.  Mihez hasonlította a költő a gesztenyeleveleket?

Kertész leszek
(részlet)

Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek.
 József Attila

1. Mi szeretne lenni a költő?
2. Mikor kel fel reggel a kertész? Miért?
3. Te mit segítesz a kertben?

  Mihez hasonlította a költő a gesztenyeleveleket
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1. Hol létezett ez a csodakutya?
2. Te miről szoktál álmodni? Meséld el! Rajzold le!
3.  Mi re volt ké pes ez az álom ku tya? Te milyen hűséges kutyust szeretnél?
4.  Ta nuld meg a számodra legkedvesebb versszakot!

1 lapulevél: gyógynövény, nagy levele van
2 terel: állatokat hajt lassan

Csodakutya

Ha hiszitek,
ha nem is,
volt egy kutyám
nekem is,
piros volt az orra,
lapulevél1 nagy füle
lelógott a porba.

Csoda egy kutya volt:
holdsugáron
lovagolt,
s csillagfejű csikókat
terelt2 udvaromba.

Csodálkoztok?
Elhiszem.
Nem láthatta 
senki sem.
Fénykép sincsen róla.
Én is csak egyszer láttam,
úgy álmodtam róla.

Csoóri Sándor
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Mai rosszcselekedetek

Egy:
kilögyböltem a levest
az asztalterítőre.

Kettő:
összefirkáltam a piros filccel,
hogy ne látsszon.
  Kiss Ottó

Egy:
segítettem anyának
összehajtogatni a ruhákat a mosáshoz.

Kettő:
segítettem anyának
új terítőt választani a boltban,
mert a régiből nem jön ki a piros filc.

Kiss Ottó

Anya hétfőn, apa kedden
hozott haza papírokat,
de nem rajzolt, nem is festett
egyik sem, csak írt rá sokat.

Asztal felett görnyedt egyik,
másik meg a fotelben ült,
nem játszottak velem semmit,
babázhattam tök egyedül!

Nyulász Péter

1. Meséld el az egyik hasonló rossz cselekedetedet! 
 Mondd el azt is, hogyan tetted jóvá!

1.  Mondd el, te milyen jó cselekedetet tettél már!

1. A te szüleid szoktak-e munkát hazavinni?
2.  Veled ki szokott otthon játszani? 
3. Milyen házimunkát végeznek a szüleid? Mi a te otthoni munkád?

Mai jócselekedetek

Házi munka
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Hol volt,
hol nem,
messze, messze,
volt egy boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
Vackor nevű kicsi medve,
nem is medve,
csak egy apró,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó.
[…]
A Kökörcsin utca végén
áll egy híres iskola,
óvodáskorból kinővén
ment piszén piszénk oda.
ELSŐ BÉBE ment az apró,
oda ám az a csöpp boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó.

Rikogatva akkor
iskolás lett Vackor.

Vackor az elsô bében

[…]
Folyik szépen a tanulás,
de a padban ki mozog?
Az a piszén pisze Vackor
állandóan sutyorog.
Aj, szigorú Eszter néni!
Előbb a csöpp Vackort nézi,
aztán szelíden ezt mondja:
– Ej, Vackor!
Ez midolog?
Gyere csak ide,
te boglyos!
Gyere csak, te sutyorgásban
főkolompos!

Kormos István

(részlet)

2.  Ki a történet szereplője?
3.  Hova jár iskolába Vackor?
4.  Megismerheted Vackor történetét, ha kihozod a könyvtárból Kormos 

István könyvét. Vagy keressétek meg az interneten!

1. Hallgassátok meg a Vackor nevű kicsi medve történetét!
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Érdekes, de amióta iskolá-
ba járok, a felnőtteket egyetlen 
dolog érdekli. Mindenki meg-
kérdezi tőlem:

– Aztán szeretsz-e iskolába
jár ni?

Én e lő ször azt vá la szol tam, 
hogy nem tu dom. […]

Van, amikor szeretek iskolá-
ba jár ni, és van, a mi kor nem. 
A mi kor reg gel ki jö vök a kapun, 
és végig me gyek az ut cán az 
iskolatáskával, és mindenki lát-
ja raj tam, hogy én már isko lás 
va gyok, ak kor sze re tek isko lá-
ba já rni. 

A mi kor Klá ri néni olyat kér-
dez, amire senki sem tud felel-
ni, csak én, akkor sze re tek is ko-
lá ba jár ni. […]

A mi kor se hogy  se a kar vé ge len ni az ó rá nak, és mu száj egy pi cit ha rap-
nom az uzson nám ból, és a mö göt tem ü lő á rulkodós rá kez di, hogy ta ní tó 
né ni ké rem, a Da ni me gint e szik, ak kor nem sze re tek iskolába jár ni. 

És ha a töb bi ek ne vet nek e zen, ak kor pe dig an nyi ra nem sze re tek, hogy 
majd nem sí rok. […]

Hát e zért nem tu dok én mit vá la szolni ar ra, hogy sze re tek- e iskolá ba
jár ni.

Janikovszky Éva

Már iskolás vagyok
(részlet)

1.Ki mesél az iskoláról a szövegben? Válaszolj! Mutasd meg a rajzon is!
Olvasd fel azt a mondatot, amelyből ezt megtudtad!

2.  Dolgozzatok párokban! Azt szeretem az iskolában… Folytasd!
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Én sokat gondolkoztam azon, hogy mit kérjek majd apuéktól, ha véletle-
nül jó lesz a bizonyítványom. Azért gondolkoztam, mert az Attila mondta, 
hogy ő biciklit kér. Eszter azt mondta, hogy ő naptáros karórát fog kapni. 
István meg mondta, hogy neki megígérték, hogy kap egy felfújható gumi-
csónakot. Igazán kár, hogy az István bizonyítványa nem lesz jó, mert talán 
kölcsönadta volna, vagy meghív csónakázni. Az én bizonyítványom sokkal 
jobb lett, mint vártam. Már szaladtam vele haza, de még mindig nem tud-
tam, hogy mit kérjek. 

Odaadtam apukámnak a bizonyítványt, és olyan arcot vágtam, mintha 
szomorú volnék, hogy annál jobban meg legyen lepve. Szerencsére apu-
kám nem tudott olyan arcot vágni, mintha szomorú volna. Nevetett és 
megölelt. Azt mondta: – Látod, fiam, ezt vártam tőled.

Azután mikor anyukám hazajött, apukám azzal fogadta, hogy gyere csak, 
gyere, legyél te is büszke a fiadra. Kár, hogy csak a Pacsitacsi hallotta. 

Janikovszky Éva alapján

Velem mindig történik valami
(részlet)

1. Húzd alá a szövegben!
a) Mit kértek a gyerekek a jó bizonyítványért a szüleiktől?
b) Miért ölelte meg a kisfi út az édesapja?
c) Mit mondott az apa a hazaérkező édesanyának?

2.  Játsszátok el azt a jelenetet, amikor a kisfi ú átadja a bi  zo nyít ványát az 
édesapjának!

3. Mi volt a kisfi ú igazi jutalma a jó bizonyítványáért?
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Hogyan válogass a televízió mûsoraiból?

Vannak gyerekek, akik sokat ülnek a televízió előtt. Sok olyan adást is 
megnéznek, amely nem nekik való. Te mindig a szüleid segítségével válo-
gass a tv műsoraiból! A televízió ablakot nyit a világra. Vigyázz, nehogy a 
rabja legyél! Igyekezz minél több időt a szabadban tölteni!

1. Tanulmányozd a csatornák műsorkínálatát!
2. Következtess, hogy a hét melyik napjának műsorait olvashattad!
3. Válaszolj a kérdésekre!

a) Kiknek ajánlanád a 4. csatorna műsorait?
b) Tudnál-e más nevet adni az egyes televízió-csatornáknak?

4. Írd le annak a csatornának a nevét, amelyik
a) legkorábban kezdi adását,
b) lefekvéskor is gondol a gyerekekre!

5.  Írd le a füzetedbe, hogy a magyar televízió 2-es csatornáján melyik 
műsort nézed meg szívesen! Indokold döntésedet! 

1. Családi TV 2. Szivárvány TV 3. Tudós-tanoda 4. Az állatok világa TV

8.00 
Gyerekeknek
Rajzfi lmek

7.00 
Hol volt, hol nem 
volt – Mesék

8.00 
Meghökkentő
tudomány

8.00 
Fejezetek az állatvilág 
történetéből

8.35 
Az ezüst vadló
Rajzfi lmsorozat

8.05 
A repülő tornacipő
Ifjúsági fi lm

8.30 
Vadregényes
tájakon

9.00 
A Föld legviccesebb 
állatai

9.35 
Pizsamaparti
Gyermekfi lmsorozat

9.35 
Kölyökklub

9.30 
Sziklamászók

10.00 Elefántmentés

14.30 
Talpalatnyi zöld

14.00 
Különleges
építmények

13.00 
Vadnak született

15.00 
Majom a családban
Ifjúsági fi lm

15.00 
A 21. század
helikoptere

18.00 
Az Erdei
Iskola híradója

18.00 
Fogászaton

18.00 
A természet
világa

19.25 Esti mese 18.30 
Öreg néne őzikéjeÖreg néne őzikéje

Meghökkentő
8.00 
Fejezetek az állatvilág 
történetéből

9.00 

Gyerekeknek

Iskola híradója
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„Év múlik, évet ér,
egymást hajtja négy testvér:
víg tavasz, virághintő,
koszorús nyár, kalászdöntő,
ősz, gyümölcs-érlelő,
tél, havat terelő.”

Csanádi Imre

A négy vándor
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Négy vándor
(részlet)

1. Hallgassátok meg végig az egész mesét!
2. Miért nevezte az évszakokat vándoroknak az író?
3. Melyik évszak mivel ajándékozza meg az embereket?
4. Te melyik évszakot szereted a legjobban? Miért? Rajzold le!

A világ végétől kilenc lépésnyire, de az is lehet, hogy 
tízre, volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocs-
ka folydogált, amiben mákszem nagyságú halak ját-
szadoztak, s olyan kicsi békák ugráltak a partján, hogy 
csak a szél és a falevelek látták őket. 

A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb 
másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor 
is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint 
egy jókora kavics. De igazi hegy volt, s igazi volt az a 
cérnaszálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. 

Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a 
hegy s a patak; akkora lehetett, mint mifelénk az erdők. 

Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban négy 
testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. 
A négy testvér neve: Tavasz, Nyár, Ősz, Tél.

Zelk Zoltán
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1.  Mondd el, kik beszélgetnek a versben! 
2.  Olvassátok el a verset a Nap és a Rigó szerepe szerint!
3.  Mondd el, mit érzel, ha a képet nézed!

1.  Fogócskázzatok! 
A kiolvasó elmondásával
válasszátok ki a fogót! 

Ettyem–pettyem pitypalára
Szól a rigó kiskorába‚
Ingó–ringó rózsa –
Te vagy a fogócska!

Kiolvasó

Tavasz

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz!” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”
 Szabó Lőrinc
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Tavaszi felhôk

Bodzavirágból,1 bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.

Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.

Szállj, szállj, felhő,
pamacsos,2

hullj le, te zápor,
aranyos,

hullj le, te zápor,
égi virágpor,

égen nyíló bodzavirágból.
Nemes Nagy Ágnes

1. Mely verssorokat ábrázolja a kép?
2.  Húzd alá a versben, hogyan nevezi a záport a költő!
3.   Mire biztatja a költő a felhőt? Másold le a vers megfelelő

sorát a füzetedbe!
4. Olvasd el a verset! Találj ki rá zenei ritmuskíséretet!
5.  Melyek a tavaszi hónapok? 
6.  Írd le a füzetedbe az alábbi találós kérdések megfejtését! 

  Húzd alá a versben, hogyan nevezi a záport a költő!
megfelelő









1 bodzavirág:  a bodzabokor ernyő alakú, tej fe hér színű virága
2 pamacs:  nagyobb ecset, amelynek szétáll a szőre
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1. Mért fontos az eső? Kérdezd meg a felnőtteket!
2. Milyen étel készül a versben lévő növényekből? Kérdezd meg a szüleidet!

Ess, esô, ess…

Ess, eső, ess,
karikára ess!
Az én hajam olyan legyen,
mint a csikó farka,
még annál is hosszabb,
mint a Duna hossza,
még annál is hosszabb,
mint a világ hossza.
Krumpli bokrosodjék,
búza szaporodjék,
ess, eső, ess,
karikára ess!

  népköltés

Csilingel a kis gyöngyvirág,
fehér a ruhája,
meghívja a virágokat
tavaszesti bálra.

Öltözködik az orgona,
lila a ruhája,
kivirít a kankalin,
a szegfű és a mályva.

A vadrózsa rájuk nevet,
bolondos a kedve,
a rigó is füttyent egyet:
hej, mi lesz itt este!

Táncra perdül a sok virág,
illat száll a légben,
őrt állnak a gesztenyefák,
illemtudón, szépen.

Csilingel a gyöngyvirág

A szellő is megfürdik a
virágillatárban,
s arra ébredünk fel reggel:
napsugaras nyár van. 
  Zelk Zoltán

1. Milyen virágokról írt a költő? Melyik virág mikor nyílik?
2. Ki rendezi a bált? Kik a vendégek?
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1.  Olvasd fel a verset, és közben 
mu  tasd a képen, amiről olvasol!

2. Miért szép a nyár a vers alapján?
3. Hallgassátok meg Vivaldi: Négy 

évszak című művének részleteit! 
Találjátok ki, melyik lehet a nyár!

Nyá ri rajz 
(részlet)

Hogy mit lát tam? El mond ha tom.
De jobb lesz, ha le raj zo lom.

Meg lát ha tod te is ve lem,
csak nézd, csak nézd a jobb ke zem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, fe lénk fu tó,
ez itt akác, ez itt le vél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez bor jú itt, ló gó fü lű, 
ha sát ve ri a nyá ri fű,
ez itt vi rág, ezer, ezer,
ez a sö tét gya log sze der,
ez itt a szél, a re pü lés,
az ál mo dás, az éb re dés,
ez itt gyü mölcs, ez itt ma dár, 
ez itt az ég,
ez itt a nyár.
  Ne mes Nagy Ág nes
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Égi csikón léptet a nyár,
tarka idő ünnepe jár,
táncra való, fürdeni jó,
nagy hegy alatt hűsöl a tó.

Hogyha kijössz, messzire mégy,
hogyha maradsz, csípdes a légy.
Habzik az ég, mint tele-tál,
tarka idő szőttese száll.

Weöres Sándor

Jön az ôsz

Jön már az ismerős,
széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
s harapja, kurtítja 
a hosszú napokat.

Kányádi Sándor

1. Miért ezt a címet adta a versnek a költő? 
2. Gyűjtsd össze a nyár jellemzőit a versből!
3. Hova szeretnél nyáron kirándulni?
4. Melyek a nyári hónapok?

1.  Mi jellemzi az őszt? Miért szeretheted?
2.  Mit csinál az ősz? Mondd el saját szavaiddal! 
3.  Mit jelent? „Harapja, kurtítja a hosszú napokat.”
4.  Sorold fel az őszi hónapokat!

Égi csikón léptet a nyár
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Ha a napnak

Ha a napnak lába volna,
bizonyára gyalogolna.
Ha pedig keze is lenne,
akkor ő is cipekedne,
s leülne, ha elfáradna,
ide mellénk, a kis padra.
Kérges kezét térdre ejtvén,
merengne a holdas estén.
Úgy várná be, szépen ülve,
hogy őt a föld megkerülje.

Kányádi Sándor

1. Mivel azonosítja a költő a napot? Vajon miért? 
 ezüstorsóval    aranyorsóval    fénnyel 

2. Minek nevezi a költő a holdat? 
3. Szerinted miről szól a vers? 

 időjárásról    évszakok változásáról     nappalok és éjszakák 
változásáról 

4. Ki írta a verset? 
 Nemes Nagy Ágnes    Zelk Zoltán    Kiss Anna

1.  Mondd el, miről szól a vers!
2. Milyen emberi tulajdonságokat ad a költő a napnak?
3. Mire vár a holdas estén a nap?

Elgurul
az aranyorsó
megkerül
az ezüstorsó
elgurul
az ezüstorsó,
megkerül
az aranyorsó.
 Kiss Anna

A nappal és az éjszaka
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Kerek egy esztendô

1. a) Olvassátok el a kör szélén az évszakokra
jellemző szavakat!

b) Mondd el a 4 évszak nevét!
c) Számold meg a hónapokat!
d) Sorold fel, hogy melyik évszakhoz

       mely hónapok tartoznak!
e) Melyik évszak a kedvenced? Miért?

2. Fejezd ki másképpen!
  1 év =  hónap
  1 év =  évszak
  1 évszak =  hónap

3. Tanuld meg a mondókát!
Január elöl jár,

 A nyomán február. 
 Március szántó-vető.
 Április nevettető.
 Május szépen zöldellő.

Június nevelő.
 Július érlelő.
 Augusztus csépelő.
 Szeptember gyümölcshozó.
 Október borozó.
 November télelő.
 December pihenő.

4.  Mondj minden hónapról egy-egy 
igaz állítást!

5. Válaszolj a kérdésekre!
a) Melyik a tél első hónapja?
b) Melyik évszak után következik a nyár?
c) Milyen évszak van a tél és a nyár között?

6. Írd le a füzetedbe!
  a) Melyik hónapban van a születésnapod?

b) Melyik hónapban ünneplitek édesapa névnapját?
c) Melyik hónap első vasárnapján van anyák napja?

január február március

április május június

július augusztus szeptember

október november december

de
ce

mb
er

jan
uár

február március
április

május
június

július

augusztus
október
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de
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mb
er
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február március
április

július

augusztus
október
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hi
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él

hi
de

g tél virágos tavasz

virágos tavasz
kalászos nyár

kalászosnyárérlelő 
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z

érlelő
ős

z

szeptember
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1 tótágas: kézenállás szétterpesztett lábbal
2 cigánykerék: oldalirányban két nyújtott kézen átfordulni

1.  Rakj ki egy szót a betűkből! Alkoss vele egy mondatot!

2. Írd le a füzetedbe! Miért várod a nyarat? Mit szeretnél csinálni?
3. Miért örülnek a tanév végén az iskolás gyerekek?

ó  a k i c á v !

kézenállás szétterpesztett lábbal

Vakáció elôtt
(részlet)

Drága jó iskola,
iskola udvara,

iskolapad,
hurrá, ma sok gyerek 

öröme nagy!

[…] tótágast,1 gyerekek,
száz cigánykereket2 – 

ma az a fő,
hogy itt van a, itt van a 

nagy szünidő!

[…] Leckénk ezután
a nyár meg az erdő,

a hegy meg a tó.

Hurrá: a tanító
néni, a bácsi
puszilni való,

hisz ő maga mondja,
hogy:

áci, káci, akáci,
nála is jobb a 

va káci-
ó-ó-ó!

Szabó Lőrinc



Ünnepek, jeles napok

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel.

(Kölcsey Ferenc)
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Éj-mélyből fölzengő
– csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő – csing-ling-ling –
tél csendjén halkan ring.

Földobban két nagy ló
– kop-kop-kop – nyolc patkó.
Nyolc patkó – kop-kop-kop – 
csönd-zsákból hangot lop.

Száncsengô

1.  Olvasd fel azokat a szavakat, 
amelyek megidézik a telet!

2. Tanuld meg a verset!
3.  Jelenítsétek meg játékkal, han-

gokkal, tapssal a verset!

1.  Hallgasd meg a verset! Ti hogyan várjátok a Mikulást?
2.  Gyűjtsetek, keressetek mikulásos verseket, énekeket!

Jön a Mikulás

A Mikulás gyorsan eljő
feje felett nagy hófelhő.
Rénszarvasok húzzák szánját,
hó csipkézi a bundáját.
Kövér puttony van a vállán,
hópihe ül a szakállán.
Mikor hozzád megérkezik,
cipőd sok-sok jóval telik.
Hull a hó, nézd, odakint,
a Mikulás néked int. 

Devecsery László

Szétmálló hangerdő
– csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő – csing-ling-ling – 
tél öblén távol ring.

Weöres Sándor
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1.  Tanuljátok meg a Mennyből az angyal… kezdetű karácsonyi dalt!
2.  A Kiskarácsony, Nagykarácsony… kezdetű régi népdalunkat is énekel-

ték a betlehemezők. Énekeljétek el ti is!
3. Mi lehetett a célja a pásztorjátéknak? Beszéljétek meg!
4.  Kérdezzétek meg idős rokonaitokat, hogyan folyhatott régen a betlehe-

mezés!

Régen karácsony táján volt szokás a betlehemezés. Ezt a pásztorjáté-
kot gyakran gyerekek játszották el. Az előadásnak több szereplője volt. 
A gyerekek beöltöztek pásztornak, öregnek, angyalnak és Máriának, Jézus 
anyjának. Majd bekopogtattak a házakhoz.

Megkezdődött a vidám előadás. Az öreg süket volt. A pásztorok és az 
öreg ezért nem értették meg egymást. Az öreg folyton félreértette a pász-
torokat. Így folyt a tréfálkozás. Ezen aztán jót nevettek a háziak.

A gyerekek ilyenkor karácsonyi dalokat is énekeltek.
Mennyből az angyal lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok,
hogy Betlehembe sietve menvén
lássátok, lássátok…

A betlehemes játék végén a házigazda kolbásszal, szalonnával, dióval, 
kaláccsal jutalmazta meg a betlehemezőket.

Betlehemezés
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1. Olvassátok el a szöveget! Beszéljetek arról, hogy a Ti családotokban
hogyan történik a karácsony megünneplése!

2.  Gyűjtsetek karácsonyi dalokat!

Karácsony

Az év ünnepei közül a karácsonyt előzi meg a legnagyobb várakozás.
A karácsony a szeretet, a család és Jézus születésének ünnepe. Amikor 

elérkezik december 24-e este, a család csendben állja körül a karácsony-
fát. Közösen elénekeljük a „Mennyből az angyal” karácsonyi énekünket.

Szüleinknek, testvéreinknek és szeretteinknek átadjuk a karácsonyi
ajándékot.

Az ajándékozás izgalma, meglepetése és nagy öröme után következik
az ünnepi vacsora.

A keresztény emberek karácsonykor szentmisére, istentiszteletre mennek.
Karácsonykor gondolj a nehéz körülmények között élőkre! Készíts szá-

mukra kedves ajándékot! 
– Boldog karácsonyt!



65

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

Szilágyi Domokos

Karácsony

1.  Húzd alá a versben azt a sort, amelyik legszebben kifejezi a szeretetet!
2.  Mit jelent számodra a karácsony? Mondd el!
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Ez új 
esztendôben

Ez új esztendőben
bújj a kemencébe!
Szedd ki a pogácsát,
rúgd ki az oldalát!
Boldog újévet!

népköltés

1.  Hol és kik mondhatták el ezeket a kedves, tréfás újévi köszöntőket?
2.  Próbáljatok ti is hasonló tréfás köszöntőket kitalálni!

Adjon Isten

Adjon Isten füvet, fát,
tele pincét, kamarát!
Sok örömet e házban,
boldogságot hazánkban
ebben az újévben!

Bort, búzát, békességet,
fát, füvet, feleséget,
diót, disznót, derelyét,
pénzt, paripát, pecsenyét,
ebben az újévben!

népköltés
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Itt a farsang

Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
A kávészem int neki,
míg az őrlő pergeti.

Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.

Gazdag Erzsi

Elefánt-mese

Hogyha volna egy tál fánkom,
megenné az elefántom,
kevés lenne fele-fele,
fánkból több is férne bele!
Éppen azért nem is bánom,
amiért nincs elefántom!

Csukás István

1. Nézzétek meg a képet! Keressétek meg a versben lévő tárgyakat rajta!
2.  Játsszátok el a verset! Énekeljétek, táncoljátok el!
3.  Te milyen jelmezbe öltöztél a farsangon?
4.  Karikázd be az összecsengő szavakat a verssorok végén!

1.  Milyen hangulatú Csukás István verse?
2.  Hallgassátok meg Gryllus Vilmos megzenésített Elefánt-mese-változatát!
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1.  Beszélgessetek el a képek alap-
ján nemzeti ünnepünkről!

2.  Olvassátok el a verset a költő és 
a tömeg párbeszédeként!

3. Tanuld meg a verset!

Nemzeti dal
(részlet)

Talpra, magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! – 
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

     Petőfi Sándor

Orlai Petrich Soma: Petôfi  Sándor
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Március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc évfor du ló  ját 
ünne peljük. Petőfi Sándor elszavalta a Nemzeti dal című költe mé  nyét. 
Meg kez dődött a harc a magyar nép szabadságáért.

Nemzeti ünnepünkön piros-fehér-zöld zászlókat lenget a tavaszi szél. 
Szívünk fölé nemzeti színű kokárdát tűzünk.

Than Mór: A tápióbicskei csata

Thorma János: Talpra magyar!

1. Mit fejezünk ki a piros-fehér-zöld kokárdával? Kérdezd meg a szüleidet!
2. Készítsetek kokárdát piros-fehér-zöld nemzeti szalagból!

Nemzeti ünnepünk: március 15.
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Húsvét

A húsvét Jézus Krisztus feltá madá sá nak ün ne pe. A kereszténység már 
régóta megün nepli. A legnagyobb egyházi ün nepünk.

Húsvéthétfőn a népszokások megőrizték a locsolás és a tojásfestés
hagyo má nyát.

Remélem, él még felétek a locsolkodás kedves szokása. Húsvét más-
napján a fi úk locsolják meg a lányokat, asszonyokat!

1. Húzd alá a szövegben! 
a) Mit ünnepelünk húsvétkor? 
b) Mikor locsolják meg a fi úk a lányokat? Miért?

1. Mondjátok el, nálatok hogyan festik a tojást!
2. A fi úk húsvéthétfőn készüljenek fel a locsolásra!
3. Milyen jellegzetes húsvéti ételeket készítenek felétek?

2.
Rózsa, rózsa, szép virágszál,
szálló szélben hajladozzál,
napsütésben nyiladozzál,
meglocsollak, illatozzál!

3.   
Kerek erdőn jártam,
piros tojást láttam,
bárány húzta rengő kocsin
mindjárt ideszálltam.

Nesze hát rózsavíz,
gyöngyöm, gyöngyvirágom,
hol a tojás, piros tojás,
tarisznyámba várom.

                         népköltés

1.
Jó reggelt, jó reggelt,
kedves liliomszál,
megöntözlek rózsavízzel,
hogy ne hervadozzál.

Húsvéti locsolóversek
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Virágosat álmodtam

Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó-
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.

Ágh István

1.  Mondd el, hogyan köszöntöd anyák napján édesanyádat és nagyma -
mádat!

2. Készíts nekik ajándékot anyák napjára!
3. Jelenítsd meg a két kezeddel a nap és a virágok mozgását!

Anyák napja

Már megjöttünk ez helyre,
Anyánk köszöntésére.
Anyám, légy reménységben,1
Köszöntlek egészségben!

Amennyi fűszál van
a tarka mezőben,
annyi áldás2 szálljon
jó anyánk fejére!

népköltés

1 reménység: bizakodás abban, amit szeretnénk
2 áldás: általában Istentől várt kegyelem, segítség

1. Olvasd fel a versből a jókívánságokat!
2. Gyűjtsetek anyák napi köszöntőket!
3.  Énekeljétek el a második versszakot, 

ha tudjátok a dallamát!
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1.  Énekeljetek el egy pünkösdi dalt a tanítótok segítségével! 
2. Olvasd fel a rímelő szópárokat!

TUDOD-E?
Mit ün ne pe lünk pi ros pün kösd nap ján? Ha nem tudod, kér -
dezd meg szü lei det, nagy szü lei det!

Pünkösdölôk

1.
Piros pünkösd napján
mindenek újulnak, 
a kertek, a mezők
virágba borulnak.

2. 
Mi van ma, mi van ma?
Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz 
a második napja.

3.
Jó legény, jól megfogd
lovadnak kantárát,
hogy le ne tapossa
a pünkösdi rózsát!

népköltés
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Szent István ünnepe

Augusztus 20-án or  szág -
alapító királyunk, Szent 
István ünnepét és az új 
kenyér napját köszöntjük. 

Az ünnep estéjén szín-
pompás tűzijátékban gyö-
nyörködhetünk.

Nyári mondóka

Mag, mag, búzamag,
benne aluszik a nap.

Szár, szár, búzaszár,
tehén alá szalmaszál.

Szem, szem, búzaszem,
holnap lesz új kenyerem.
  Szilágyi Domokos

1.  Kopogd le a vers ritmusát!
2.  Hogyan sütitek otthon a kenyeret?
3. Hol láttál már aratást?
4. Hol őrlik meg a gabonát?
5. Miből sütik a kenyeret?
6.  Nézz utána, milyen képeket 

találsz az interneten
az aratásról! 
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Himnusz
(részlet)

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

  Kölcsey Ferenc

JÓ, HA TU DOD…
A Him nusz a ma gyar nép leg -
szebb imád sá ga. Arra kér jük 
Is tent, hogy jókedvvel, bőség -

gel áld ja meg hazánkat és nemzetünket.
Min den ál la mi, nemzeti és egy há zi ün ne-
pen elénekeljük. A Him nusz köl tő je: Köl cse y 
Fe renc; zeneszerzője: Er kel Fe renc.
Ta nuld meg, és énekeld te is ünnepélyein-
ken! Amikor a Himnuszt hallod, min dig és 
mindenütt állj vigyázzba! Add meg a tiszte-
letet!



Kedves Elsős Tanuló!

Köszönjük, hogy Az én ábécém könyvből tanultad meg a betűk titkát, az 
Első olvasókönyvemből pedig az olvasás tudományát.

Ugye, év végére már szótagolva és folyékonyan is tudsz olvasni?
Nagyon örülünk, hogy szívesen olvastad a meséket, az állatokról és az 

évszakokról szóló szövegeket. Reméljük, tetszettek a családról írt történetek 
és az ünnepekről szóló versek is.

Év végére már sokkal okosabb, ügyesebb lettél. Legyél büszke a 
tudásodra! Az olvasás tudománya egész életedben hasznodra válik. Hiszen 
már mindent el tudsz olvasni!

Most már itt van a tanév vége. Megérdemled a pihenést!
Nagyon kellemes nyári vakációt kívánunk! 

A tankönyved készítői
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