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Európai Szociális
Alap

Kedves Második Osztályos Barátunk!

Nagyon örülünk, hogy már ismered a betűk titkait. Reméljük, szívesen és szeretettel forga-
tod a Hétszínvarázs olvasókönyvedet is. Sok örömet találsz történeteiben, írásaiban. 

Az olvasás munkafüzeted feladatainak megoldásával könnyebben és jobban megérted 
a könyvedben található olvasmányokat. A feladatok egy részét önállóan, másik részét 
párokban, csoportokban vagy közösen is megoldhatjátok. 

Törekedj a pontos, igényes munkára! Ha van kedved, az olvasmányokhoz, versekhez te is 
készíthetsz rajzot az olvasásfüzetedbe.

Élménydús olvasásórákat kívánunk!

„…Szavakból mese szövődik lassan.”
Károlyi Amy
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Szól a csen gő, kez dő dik az is ko la Ok. 5. o.

1.  a) Beszélgessetek csoportokban!
Merre jártál a nyáron? Mit láttál?
Mit csináltál a szünidőben otthon?
Milyen könyveket olvastál?
Mely mesék, történetek tetszettek? Miért?

b) Rajzolj kedvenc olvasmányodról!

2.  Nézegesd meg az új olvasókönyvedet! Mi tetszik benne?
 a) Lapozz a könyv végére, a tartalomjegyzékhez! Hány fejezetet találtál?  
  Pótold a fejezetcímekben a hiányzó szavakat! 

 Szól a csengő, kezdődik az 

 Barátunk, a

 A  birodalma

 Otthon,  , szeretet

   , környezetünk
  

Jeles napok, 

  váró

 b) Miről szólhatnak az egyes fejezetek olvasmányai?
  Melyik fejezet olvasmányai érdekelnek leginkább? Miért?

3.  a) Beszéld meg a társaddal!
  Mire emlékeztet a fejezet címe és nyitóképe az 5. oldalon? 
  Te miért vártad a találkozást a társaiddal, a tanítóddal? 
  Olvasd el a Vége a vakációnak című vers részletét!
  Mi jelzi a természetben, hogy vége a szünidőnek?
  Mire készülődnek a gyerekek? Te mit éreztél az első napon?

 b)  Milyen kincset szerezhetsz meg az iskolában? Fejtsd meg a rejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

1. A nyári szünet után kezdődik.

2. „Vidám …, fénylő szemek”

3. Koppanva hullik a földre.

4. Nyári szünet más szóval.

5. Délre költözik a nyár végén.
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1.  Gyakoroljátok csoportonként a szavak olvasását többféleképpen is:
• a nagybetűs, majd a kisbetűs szavakat,
• soronként, azután oszloponként,
• a szótagolt szavakat, utána a folyamatosan írottakat!

 FEL-NŐT-TE-KET      megkérdezi VÁLASZOLTAM
 amióta      VÉ-GIG-ME-GYEK is-ko-la-tás-ká-val
 U-ZSON-NÁM-BÓL      árulkodó ISKOLÁBA

2.  Válogass a képek közül! Azokat színezd ki, ami miatt szeretsz iskolába járni!

3.  Karikázd be a két rajz közötti öt különbséget a második képen!

4.  Olvasd fel a szövegből azokat a mondatokat, amelyek a fenti képről szólnak!

5.  Mondd el úgy a történetet, mintha rólad szólna!

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok Ok. 6. o.
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1.  Olvasd el a szavakat többször is! Mi a hasonlóság közöttük?
 Húzd alá a foglalkozások nevét!

 ács szakács Mohács Lukács kovács
 bodobács kalapács takács tanács barkács

2.  Beszélgessetek!
     Kiknek kell nálunk iskolába járni? Tudod-e, hogy meddig kötelező az iskolába járás?
 Miért fontos a tanulás? Te mi szeretnél lenni? Miért?

3.  a)  Rajzold le Dömötört egy lapra, ahogyan  
a vers alapján elképzeled!

 b)  Színezd ki a betűhálóban a fiú tulaj-
donságait! (5)

 c)  Kire mondanád még, hogy „se hall, se 
lát”?  Most jó tulajdonságra gondolj!

4.  a) Mondd el a rajzok alapján, melyik mesterember mit dolgozik!
  Nevezd meg őket! Ha tudsz, keress még mesterségeket! Rajzold is le!

 b) Beszéld meg a társaddal, mit gondolt Dömötör ezekről a mesterekről!

5.  Olvasd fel egymás után az első versszak sorvégi szavait! Mit veszel észre?
     Sorolj fel még ilyen szópárokat a versből! Mit mutatnak az összecsengő szópárok?

6.  Gyakorold a vers olvasását! Figyelj arra, hogy két-két sor egybetartozik!
 Tanuld is meg a verset!

Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör Ok. 7. o.

I S K O L A K E R Ü L Ő

X C V O S T O B A L K É

F H A N G O S K O D Ó K

A H R E N D E T L E N L

V G U L U S T A P O I Z

O D R Z Ő O M N B V E A
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1.  Álljatok körbe! Gyűjtsetek a tanulással kapcsolatos szavakat!
 Mindig ismételjétek meg az előttetek elhangzó szavakat is!

2.  Gyakorold az egyre bővülő mondatok olvasását!

 A tantermekben gyülekeztek.
 A tantermekben gyülekeztek a gyerekek.
 A tantermekben gyülekeztek a kisebb és nagyobb gyerekek.
 A nyitott ajtajú tantermekben gyülekeztek a kisebb és nagyobb gyerekek.

3.  Kösd össze! Melyik mondatot ki mondta? 
 Gyakorold a mondatok kifejező olvasását!

 – De szeretnék még lustálkodni!  tanító bácsi

 – Szaladj gyorsan mosakodni, öltözködni!  macskamama

 – De szépen megtanultad a leckét, Cirmos!  Cirmos

4.  Számozással állítsd időrendbe a mesében történteket!

5.  a) Színezd ki, mely tulajdonságok illenek a cicára!

szófogadó feledékeny pontos rendetlen szorgalmas

önálló akaratos szófogadatlan elégedett figyelmes

     
b) Mondd el! Rád mely tulajdonságok illenek? Melyiken változtatnál?

6.  Írd le más szóval, kifejezéssel az olvasásfüzetedbe!

keltegette elbámészkodott úgy felelt, mint a vízfolyás

Sebők Zsigmond: Cicaiskola Ok. 10. o.
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1. Olvasd fel Weöres Sándor Sehallselát Dömötör című versét! 
 Ügyelj a pontos olvasásra, a hangok tiszta kiejtésére!

2. a) Kösd össze Dömötört a tulajdonságaival!

    szorgalmas 

    mihaszna 

    lusta 

    figyelmes 

                   buta

                   rendszerető

                   nemtörődöm

                   iskolakerülő

 b) Olvasd fel azokat a verssorokat, amelyek Dömötör tulajdonságait igazolják!

c) Adj jó tanácsokat a fiúnak, hogy megokosodjon! Egyet írj le a füzetedbe!

3. Hasonlítsd össze a Cicaiskola és a Mire jó? című szöveget!

Miről szól?

Mese vagy valóság?

Mit tanultál belőle?

Miért tetszett/nem tetszett?

Gyakorlás
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A ceruza története Ok. 13. o.

4.  Játsszátok el!
 – Macskamama keltegeti Cirmost.
 – A tanító bácsi kikérdezi a leckét a cicától.
 – Cirmost megdicséri az anyukája.
 – Iskolába indítanak a szüleid.

5.  Kísérd az olvasmányok szereplőit a megfelelő iskolához! 
 Két színnel dolgozz!

1.  Mi jut eszedbe a ceruza szóról? 

2.  Húzd alá! Miért lett ceruza a grafitból?
 
 Mert sajnálták eltüzelni a grafitot.
 Mert rajzolni és írni is lehetett vele.
 Mert könnyebb volt vele írni, mint a lúdtollal.

3.  Hány írószer van a tolltartódban? Színezz ki annyi kis téglalapot az oszlopokban!

 grafitceruza piros-kék színes ceruza golyóstoll filctoll
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1. Beszélgessetek! 
    Rátok jellemző-e a feledékenység? Mit szoktatok elfelejteni? 
 Milyen gyakran? Hogyan próbáltok leszokni róla? Ki segít ebben?

2. Nevezd meg a szereplőket!

3. Beszéljétek meg, miért panaszkodott a tanító néni Kobakra!

4. Játsszátok el párokban, miben egyezhetett meg a tanító néni a Mamával!

5. a) Rajzold le a keretekbe, melyik napon mit hagyott otthon Kobak! 

b) Miket felejtett el a Mama? Pótold a hiányzó szavakat!

Napok

Hétfő
a levesből 

a 

Kedd
a paprikásból 

a 

Szerda
a palacsintából

a 

Csütörtök
a töltött káposztából

a 

Péntek
a vajas kenyérről

a 

Szombat
kivenni a sütőből

a 

Hervay Gizella: Elfelejtő-mese Ok. 14. o.
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 c) Kösd össze a megkezdett mondatokat a folytatásukkal!

  Mama elfelejtett jegyet venni, elfelejtette, merre kanyarodjanak.

  Nem fagyizhattak, hogy a villamosra hol kell felszállni.

  Hazafelé az útkereszteződésnél mert nem volt pénz a Mamánál.

  Mama nem tudta, ezért nem tudtak csónakázni.

6.  a) Színezd ki kékkel, milyen volt és zölddel, hogy milyen lett Kobak! 
  Mondd el, miből következtettél ezekre a tulajdonságokra!
 

gondos feledékeny szétszórt elégedett

figyelmetlen rendetlen kötelességtudó figyelmes

 b) Mivel segített Mama, hogy Kobak megváltozzon?

Órarend
1.  Ahhoz, hogy Kobak biztosan ne felejtsen otthon semmit, segít az órarendje is.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1. magyar nyelv 
és irodalom matematika magyar nyelv 

és irodalom matematika magyar nyelv 
és irodalom

2. matematika testnevelés magyar nyelv 
és irodalom

magyar nyelv 
és irodalom erkölcstan

3. ének-zene magyar nyelv 
és irodalom matematika magyar nyelv 

és irodalom technika

4. testnevelés vizuális kultúra ének-zene testnevelés testnevelés

5. vizuális kultúra testnevelés

2.  a) Hány tanítási órája van Kobaknak egy héten? 

 b) Színezd ki az órarendben:
  – kékkel, amelyik tantárgyból a legtöbb órája van,
  – zölddel, amelyik tantárgy(ak)ból csak egy órája van egy héten! 
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3.  Írd a képek alá, melyik órán készültek!
        

4.  Hasonlítsd össze a te órarendeddel! Miben hasonlít és miben különbözik Kobakétól?

5.  Tekintsd át a fejezetet! Válaszd ki a neked legjobban tetsző szöveget! 
    Gyakorold egy részletének felolvasását! Mutasd be a következő órán!

1.  Fejtsd meg a rejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Megfejtés: A gyerekek feladata az iskolában: 

2.  A tartalomjegyzék segítségével csoportosítsd a megadott szempontok szerint az ol-
vasott szövegeket!

  • Az iskoláról, a tanulásról szól.   
  • Helyes vagy helytelen viselkedést mutat be.   
  • Új ismeretet nyújt.

Összefoglalás

1. Dömötör itala.
2. Eltünteti a ceruzás írást.
3.  A Kék meg a Sárga című olvasmány  

írójának keresztneve.
4. Írószer, lehet grafit és színes is.
5. Ide járnak tanulni a gyerekek.
6. Házak tetőszerkezetét készíti.
7. Ebben hordja az iskolás a felszerelését.
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3.  Soroljatok fel mesét, verset, elbeszélést, ismeretközlő szöveget ebből a fejezetből!

4.  Csoportokban gyűjtsétek össze, miért fontos számotokra a tanulás!
         Tegyétek ki a táblára a véleményeket! Hasonlítsátok össze a gondolatokat!

5.  Olvasd fel a mondatokat a megadott módon! 
 Kösd össze őket a megfelelő képpel!

  –  Dani már megint eszik az órán!  
(nyafogva)

  –  Milyen jó, hogy tudok olvasni!  
(büszkén)

  –  Hurrá, megdicsért a tanító bácsi! 
(örömmel)

  –  Mit is találjak ki ennek a feledékeny 
gyereknek a megleckéztetésére? 
 (elgondolkodva)

6.  Rendezzetek olvasóversenyt! 
 Mutassátok be azokat a szövegrészleteket, amelyekből felkészültetek!

7.  Párokban dolgozzatok! Tegyetek fel mindketten egy-egy kérdést az alábbi  szereplőknek!

 Daninak, Dömötörnek, Pöszkének, Cirmosnak, Kobaknak

8.  a) Csoportokban dolgozzatok! Mondjátok ki a képek nevét! 
          A szám jelzi, hogy a szó hányadik betűjét írjátok a négyzetbe!

1. 3. 2. 5. 3. 2. 1. 2. 3. 3.

  b) Mit jelent a közmondás? Melyik szöveghez kapcsolódik? Miért?

9.  Nézd meg a számítógép keresőprogramja segítségével A Kék meg a Sárga című mesét! 
  Miben különbözött a látott-hallott mese az olvasottól?
  Melyik változatban mi tetszett?

1. Dömötör itala.
2. Eltünteti a ceruzás írást.
3.  A Kék meg a Sárga című olvasmány  

írójának keresztneve.
4. Írószer, lehet grafit és színes is.
5. Ide járnak tanulni a gyerekek.
6. Házak tetőszerkezetét készíti.
7. Ebben hordja az iskolás a felszerelését.
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Barátunk, a természet – Ősz

1.  Képzeld el, és mutasd be mozdulatokkal!
      Egy őszi napon kinn sétálsz a kertben. Enyhe szél támad, majd egyre erősebben fúj. 

Fázol, összefogod magadon a kabátot. Az erős hátszél miatt szinte szaladnod kell. 
Madárhangokat hallasz. Felnézel az égre, és látod a magasban V alakban repülő  
darucsapatot.

2.  Válaszolj a kérdésekre röviden, a saját szavaiddal!

 Miért szomorú a cinegemadár?

      Miért nem tud útra kelni?

      Kivel szeretne cipőt csináltatni? 

      Miért nem ér rá a varga?

3.  Beszéljétek meg szóforgóban!
          Hova készülődnek a madarak? Miért?
          Miért nem maradnak nálunk télre?
          Mit érezhetett a cinege, amikor itt kellett maradnia? 
          Te hogyan készülődsz egy hosszabb utazásra? 
          Miért „beszélő” név a Varjú Varga Pál?

4.  a) Figyeld meg az első versszakban az 1–2. és a 4. sor utolsó szavának hangzását!  
 Mit vettél észre? Hány sort kapcsolnak össze a rímelő szavak?

      b) Számold meg, hány magánhangzó van egy verssorban! 
	 	 Mit okoz ez?

      c) Mondd el a verset ritmizálva, tapskísérettel! 
  Mit figyeltél meg?

5.  Játsszátok el a cinege és a varjú párbeszédét!
     Utánozd a cinege mozgását, nyugtalanságát!

6.  Számold meg, hány madár készülő-
dik a nagy útra! 

 Színezd ki a tollruhájukat!

7.  Tanuld meg a verset!

Móra Ferenc: A cinege cipője Ok. 21. o.
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1. Képzeld magad az erdőbe, és mutasd be!
 Az erdei ösvényen sétálsz. Gyönyörködsz a színes levelekben. Talpad alatt ropog az 

avar. Kiérsz egy tisztásra, leülsz. Behunyod a szemedet, és arcodat a  simogató nap-
sugár felé fordítod.

2. Mutasd be a vers és a fotó alapján a költő által leírt tájat!

3. Olvasd fel a pároddal felváltva a kérdésekre válaszoló verssorokat!

 Melyik évszak szépségeiről szól a vers?  Mi történik ősszel a természetben?
 Miért érdemes felmenni a dombtetőre?  Meddig alussza álmát a természet?

4. a) Pótold az eseményeket a versrészletekben!

  „És valóban, ősszel a föld    „Majd                                                 , ha virrad…”

  Csak       …” „                                       hát, szép természet…”

  „                                          szép ruháit…” „S                                                             olyakat…”

b) Hogyan ír a költő a természetről?  Mintha                                                             lenne.

5. Olvasd fel, mihez hasonlítja a költő a természet és a nap kapcsolatát!
 Mit gondolsz, miért? Mutasd be a harmadik versszakot arcjátékkal!

6. a) Keresd meg a sorok végén az alábbi szavak összecsendülő párját!

  énnekem –       szerteszét – 

  nem hal meg –     levetkezett – 

b) Hány sor tartozik össze a versben? Hogyan jelzik ezt a rímek?

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van ujra… Ok. 22. o.
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Móra Ferenc: Levelek hullása Ok. 23. o.

Weöres Sándor: A galagonya Ok. 24. o.

1. Sorold fel, milyen színeket láttál, milyen hangokat hallottál, milyen illatokat éreztél
 a szöveg hallgatása közben!

2. Egészítsd ki a gondolattérképet! Mikről olvastál a szövegben?

3. a) Olvass fel olyan mondatokat, amelyek segítenek elképzelni az őszi természetet!

b)  Fess egy rajzlapra őszi színhangulatot! Rendezzetek kiállítást az elkészült mun-
kákból! Értékeljétek a képeket!

1. a) Mondd el! Mit éreztél a vers meghallgatása közben? 
           Milyennek képzeled ezt az őszi éjszakát? Milyen színek vesznek körül? 
  Milyen zajokat hallasz?

b)  Érintsd meg képzeletben a galagonya-
bokrot! Milyen érzés?

2. Tapsoljátok el a vers ritmusát! 
 Mit figyeltetek meg?

3. Hallgasd meg a megzenésített verset!

4. Rajzold le! Milyennek képzeled a lánnyá 
változott galagonyabokrot?

5. Tanuld meg a verset!

ősz

Elenyésznek 
a növények.

Védekezünk a 
hideg ellen.
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Gyakorlás
1.  Keresd meg és húzd alá a szóoszlopokban a helyesen írt szóalakot!

 hosszabbodtak madárfészkek fölkerekedtek
 hoszabbodtak madárfeszkek felkerekedtek
 hosszabbodtak madárfékszek félkerekedtek
 hosszabbotdak mabárfészkek fölkerekedtek
 hósszabbodtak madárfészkek felverekedtek

2.  A Cinegenaptár című szöveg és a képek alapján soroljátok fel az ősz jellemzőit!

3.  Gyakorold az Itt van az ősz, itt van ujra… című vers kifejező olvasását!    
 Előadásod tükrözze a lágy, elmélázó hangulatot!
 Tanuld meg a verset!

4.  a) A cinege cipője (1) című versre vagy a Cinegenaptár (2) című szövegre vonatkoznak  
 a mondatok? Írd a megfelelő számot a mondatok után!

  Ősszel a vándormadarak csapatokban hosszú útra készülődnek. 

  Varjú Varga Pál nem vállalja a cipővarrást a cinegének. 

  Folyamatos, hosszabb sorokat olvasunk benne. 

  Versszakokból és rövid sorokból áll. 

 b) Egészítsd ki a következő mondatokat!

       A versek (költemények) alkotóját                        nevezzük.
                       (kinek?)

       A szövegek szerzőjét                                              hívjuk.
                             (kinek?)

5.  Csoportosítsd a neveket a számok segítségével! 

1. Weöres Sándor      2. Lázár Ervin      3. Móra Ferenc      4. Hervay Gizella
5. Janikovszky Éva      6. Kányádi Sándor 

 Költő:         Író:     
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Schmidt Egon: Mesél az őszi erdő Ok. 26. o.

1.  Gyakorold a szöveg kékkel írt szavainak pontos olvasását! Ha szükséges, előbb szótagolj!

2.  a) Figyeld meg az őszi idő jellemzőit az október végi időjárás-jelentésben!
  Reggel és délelőtt párás, ködös időre számíthatunk. A déli órákban a köd felszáll, 

  előbukkan a nap, mérsékelt felmelegedés várható. A hőmérséklet reggel 4-6 fok,  
 délben általában 12-14 fok. A szél többnyire gyenge. A délutáni órákban kissé meg- 
 növekszik a felhőzet, eső lehetséges.

 b) Töltsd ki a táblázatot a jelek segítségével!

Nap Szél Csapadék Hőmérséklet
Reggel és  
délelőtt

Délben

Délután

A rövidített változatot olvasók oldják meg a következő feladatokat!

3.  Gyakorold a szavak olvasását soronként, majd oszloponként!
     Húzd alá azokat, amelyek az őszt juttatják eszedbe!

     körtefa    falevél     levélszőnyeg
     vándorút    úttest     testvér
     rénszarvas   szarvasbika    bikaborjú
     tölgyfa    falomb     lombhullás
     tűzvész    vészmadár    madárvonulás
           

4.  Melyik állatra jellemző a megállapítás? 
Kösd a képéhez!

 • Messzi útra készülődik.
 • Makk után kutat az avarban.
 •  Apró élőlényeket keresgél a levél-

szőnyeg alatt.
 • Csodálatos erdei „hangversenyt” ad.
 • Vastag, téli bundát növeszt.
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5.  Keress a szövegben egy tízszavas és egy tizennégy szavas mondatot!
     Hallgassátok meg a pároddal egymás felolvasását!

6.  Mondd el röviden a párodnak, miről szól a szöveg! Segít a 4. feladat.

Az eredeti szöveget olvasók végezzék el az alábbi feladatokat! Ok. 27. o.

7.  Rajzold át az egyes képrészleteket a jobb oldali hálóba! 
 Színezd ki az olvasottaknak megfelelően!

8.  Keresd meg és karikázd be a képen elbújt állatokat!

9.  a) Mondd el! Te mi mindent gyűjtesz ősszel a természetben?

    b) Beszéljétek meg, mire kell ügyelni gyűjtés közben!

10.  Alkossatok négyfős csoportokat! Szóforgóban mondjátok el a részcímek alapján a 
bekezdések lényegét!  

 1. Színpompás lombhullás   3. Készülődés a télre
 2. Madárvonulás                4. Az őszi erdő kincsei és titkai   
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Összefoglalás
1.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Megfejtés: Ebben gyönyörködhetünk ősszel: 

2.  a) Képzeld magad elé az őszi lombhullást! Milyen színeket látsz?
  Milyen zörejeket, neszeket hallasz?

 b) Olvass fel olyan részleteket az olvasmányokból, versekből, amelyek a levelek hul-
lásáról szólnak!

3.  Folytassátok a szógyűjtést csoportokban! 

 Ősszel a levél: dércsípte,            ,

      a napsütés: bágyadt,              ,

      az eső: hideg,               ,

      a szél: sziszegő,              .

4.  a) Ha helyesen párosítod a faleveleket, őszi tevékenységek nevét kapod. 

 b) Írd le a munkák nevét a füzetedbe! Mesélj arról, amelyikben részt vettél!

  1. Egyik költöző madarunk. 
  2. Ősszel érik fekete bogyója.
  3. Ezt varrja a varga az uraknak.
  4. A gólya kedvenc eledele.
  5. Ilyen az őszi szél.
  6. A varga neki varrja az egyik csizmát.
  7. Madarak testét fedi.
  8. Ősszel ez hull a fákról.
  9. Az ősz egyik színe.
10. Makkot keres az avarban.

dió- kukorica- lekvár-

-szüretkrumpli- -főzés

szőlő- -törés

-szedés -verés
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1. Egyik költöző madarunk. 
  2. Ősszel érik fekete bogyója.
  3. Ezt varrja a varga az uraknak.
  4. A gólya kedvenc eledele.
  5. Ilyen az őszi szél.
  6. A varga neki varrja az egyik csizmát.
  7. Madarak testét fedi.
  8. Ősszel ez hull a fákról.
  9. Az ősz egyik színe.
10. Makkot keres az avarban.

A mesék birodalma
Kolozsvári Grandpierre Emil: 
A búbos pacsirta meg a rezgőfű Ok. 57. o.

1. Gyakorold a szavak, kifejezések olvasását tiszta kiejtéssel!
      A jelölt helyre tedd a hangsúlyt!

hetvenkedett   nekirugaszkodott
 egyedül nem boldogult hanyatt esett

megmérgesedett  elszégyellte magát
nagyot rántott rajta  hencegve csicseregte

2. Fejezd be a mondatokat a mese szerint!

 A kis búbos pacsirta azzal dicsekedett, hogy

      .

 Csőrébe vette a rezgőfű szárát, és             .

 Sehogy sem sikerült kihúznia, mert

 .

 Elszégyellte magát, de             .

3. Válogasd ki a henceg szó „rokonait”! Írd őket a buborékokba!
         
 nagyzol, kérkedik, kiabál, hivalkodik, felvág, bánkódik, segít

4. Színezd ugyanazzal a színnel azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek ugyanazt jelentik!

nem tágított nem akarta megvallani hozzáfogott kudarcot vallott

nekirugaszkodott felsült kitartott mellette nem ismerte be

5. Te jártál-e már úgy, mint a pacsirta? Mikor? Mit tanultál az esetből?
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Zelk Zoltán: A három nyúl Ok. 58. o.

1.  Alkossatok csoportokat! Képzeljétek el a mese helyszínét! Mondjátok el, milyen  
az erdő! Milyen színeket láttok? Milyen hangokat, zörejeket hallotok? Mik lapulhat-
nak a sűrűben?

2.  a) Rajzold le a szereplőket megjelenésük sorrendjében!

 

 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	

 b) Csoportosítsd a szereplők tulajdonságait! Miből tudtad meg ezeket?
  Írd a számokat a képek alatti négyzetekbe!

  1. hiszékeny 2. békés 3. meggondolatlan 4. tréfás 5. buta
  6. rémült 7. pletykás 8. nagyotmondó  9. kíváncsi

3.  a) Vitassátok meg! 
  Melyik szereplő okozta a zűrzavart a mesében? Mivel?
  Milyenné váltak a szelíd nyulak a nagyotmondás miatt?
  Mit tanácsolnál a meggondolatlan fecsegőnek?

 b) Te kerültél-e már hasonló helyzetbe? Mikor? Mit tanultál belőle?
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Miért haragszik a disznó a kutyára,  
a kutya a macskára, a macska az egérre? Ok. 60. o.

1.  Beszéljétek meg, mi lehet a szabadságlevél!
 Kitől kaphatta a disznó? Mi állhatott benne?
 Miért vigyázott rá olyan nagyon?

2.  Fejezd be a megkezdett mondatokat!

  A disznó hosszú útra indult, ezért

                                                         . A kutya a macskára bízta az 

írást, mert                                                                              .

  A macska sajnos nem tudta visszaadni a kutyabőrt, mert

                              . Ettől kezdve haragszik 

                                                                                                           .

3.  Kösd össze a kifejezéseket a magyarázatukkal!

 őrizte, mint a szeme fényét  nincs semmi gondja
 rendben van a szénája  haragszik
 nem jó szemmel néz rá  nagyon vigyázott rá

4.  Vitassátok meg, miért illenek a közmondások a meséhez!

 Jó barátból lesz az ellenség.
 Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.

5.  Keresd meg a két rajz közötti öt különbséget!
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Osztozkodik a róka Ok. 62. o.

1.  Gyakorold a szóoszlopok olvasását nagy ajakmozgással!
 Egy oszlopot egy levegővétellel olvass!

   igaz béke türelem búcsú
   igazság békés türelmes búcsúzás
   igazságos békétlen türelmetlen búcsúzik
   igazságosan békétlenkedik türelmetlenkedik búcsúzkodik

2.  Rajzold le a hiányzó szereplőket a keretekbe! Segítenek a tulajdonságaik.

   gondoskodó hiszékenyek leleményes

3.  Húzd alá a kérdésre válaszoló mondatot!
 
 Miért indultak világgá a medvebocsok?
 Azért, hogy szerencsét próbáljanak.
 Azért, hogy barátokat keressenek.

    Hogyan osztotta el a róka a sajtot?
  Igazságosan elfelezte a két mackó között.
  Addig felezgette, amíg ő jól nem lakott.

4.  Színezd ki zölddel a mentek, pirossal a veszekedtek szó rokonait!

5.  Alkossatok csoportokat! Játsszátok el a következő jeleneteket! 
       A szereplők szólaljanak meg!

  Medvemama jó tanácsokat ad az útra készülő bocsoknak.
  A mackók összevesznek a talált sajt elosztásán.
  A medvebocsok megbeszélik, miért jártak pórul.

     Miért vesztek össze a talált sajton?
     Mert a nagyobbat a másiknak akarták adni.
     Mert nem tudták igazságosan elosztani.

civakodtak kullogtak vitatkoztak mendegéltek

nekicammogtak huzakodtak békétlenkedtek ballagtak
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6. Olvassátok el az alábbi, A sajtot osztó róka című mesét!

   Mikor a vadászok hintón mentek vadászni, a sajtot elvesztették. A róka és a farkas 
találta meg. Azt mondja a róka:

  – Ketten találtuk meg, úgy illik, hogy igazságosan osztozkodjunk rajta. Ne kapjon 
az egyik nagyobbat, mint a másik. Majd én kétfelé osztom!

  Azután a közepén kezdte kettérágni. Mikor a túlsó végére ért, látták, hogy nem 
egyforma nagy.

  – Ez nagyobb! – mondta a róka, s lerágott belőle egy darabot. Akkor meg a másik 
fele volt a nagyobb, abból rágott le egy darabot. Addig rágta, osztotta kétfelé, hogy 
semmi sem maradt a sajtból.

 (magyar népmese; Kálmány Lajos gyűjtése)

7. Hasonlítsátok össze a két mesét párokban!

Kik a szereplők?

Hol játszódhat 
a mese?

Mi okozza
a bonyodalmat?

Ki oldja meg 
a problémát?

Hogyan?

Ki járt pórul?
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Csukás István: Sün Balázs Ok. 63. o.

1.  a) Mondjátok el, milyennek képzelitek el a mese helyszínét!
 b) Ha sorba rendezed az összekeveredett betűket, a hét süntestvér nevét kapod. 

  ROSKIPA                      RÁLADA                      ROTTYADO                      MERETED 

  JÁRDONA                      MIHARÉT                      LÁZSBA 

2.  a) Számozással állítsd helyes sorrendbe a verses mese eseményeit! 

 b) A képek segítségével mondjátok el körmesével a történetet!

3.  a) Milyen testvér volt Sün Balázs? Színezd ki a megfelelő kártyákat!

IRIGY JÓSZÍVŰ TÜRELMETLEN TALPRAESETT

MEGÉRTŐ MÉRGES SEGÍTŐKÉSZ GONOSZ

  
     b) Mondd el, miből tudod a tulajdonságait!

     c) Vitassátok meg, mit gondoltok a testvérek viselkedéséről!
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Gyakorlás
1.  Gyakorold a nyelvgyötrőket! Figyelj a hangok tiszta ejtésére!

   Nem mindenfajta szarka farka tarkabarka, csak a tarkabarka fajta szarka farka  
tarkabarka.

    Sikkes sárga sálában a suta kis sün a suliba siet. 

2.  a) Pipáld ki azokat a szereplőket, akikről a mesékben olvastál!

 b)  Játsszatok csoportokban! Utánozd valamelyik állat mozgását vagy hangját! 
  A többiek ismerjenek rá!

3.  a) Beszéljétek meg, milyennek ismertétek meg a mesékből a rókát!

 b) Olvass fel ezt bizonyító részletet! 

 c) Adj tanácsot a bocsoknak és a farkasnak, hogy jól járjanak az osztozáskor!

4.  a) Melyik meseszereplő jut eszedbe a szólásokról? Indokold meg, miért!

      Rázza a rongyot.     Veri a mellét.      Fenn hordja az orrát.
   
 b) Olvassátok fel párokban, hogy járta meg a búbos pacsirta!

5.  a) Karikázd be, melyik nyuszi ugyanolyan, mint az első! 

      

 b) Játsszátok el csoportokban A három nyúl című mesét!

6.  Képzeld magad Sün Balázs helyébe! Így mondd el a mesét!
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Barátunk, a természet – Tél

1.  Olvasd el a szavakat soronként, majd oszloponként! Keretezd be bennük a kiemelt 
szórészt!

 hó bohóc mohó hónap hód halihó
  hónap hókása  hólyag bohó kohó

2.  Húzd alá, ami csak a mesében fordulhat elő!

 A madarak társalognak egymással. A hópihék beszélgetnek, táncolnak.
 A varjak egérpecsenyét esznek. A hó megóvja a vetést a fagytól.
 A szántóföld csalogatja a hópihéket. A városban eltakarítják a havat.

3.  a) Számozással állítsd sorba a helyszíneket úgy, ahogyan havazni kezdett!

 b) Írd le a vonalra, hol melyik napszakban hullott  a hó a helyszíneken!

4.  Kösd össze a szöveg szép kifejezéseit azzal, ahogyan te mondanád!
 
 Fehér abrosznál esszük
 az egérpecsenyét.
   • Örülnek a hóesésnek.
 Fehérre meszeljük még
 a háztetőket is.
   • Eltakarították a havat a városban.
 Még székkel is megkínálnak,
 talán hintóba is ültetnek.
   • Hóval borítunk be mezőt, várost.
 Megkínálták a havat seprűvel
 és lapáttal.

5.  Mondd el röviden a 3. feladat képeinek segítségével, amit olvastál!

Móra Ferenc: Kíváncsi hópelyhek Ok. 31. o.
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1.  Fejezd be röviden a mondatokat a szöveg alapján!

      A hideg elől a madarak egy része            .
 
     Az itthon telelők közül              .
 
     Ha leesik a hó, a madarak             .
 
     Ilyenkor rászorulnak             .

2.  Állítsd sorba a madárkalács-készítés lépéseit!

 	Ha kihűlt, öklömnyi golyóvá gyúrjuk.

 	Egy edénybe olvasztott faggyút öntünk.

 	A golyót hálóba kötjük, és a fára akasztjuk.

 	Napraforgót, tökmagot, diót keverünk bele.

1.  a) „Jut eszembe…” játékkal idézzetek fel téli élményeket, hangulatokat, érzéseket! 
 b) Gyűjtsétek össze, miket lehet a hóval csinálni!

2.  Beszéljétek meg!
       Miben különbözik a Hóember a többi verstől? Emlékszel-e hasonlóra?
       Hogyan kell olvasni? Miért különböznek a betűméretek?
       Milyen színek, hangulatok, érzések, hangok, mozgások jutnak eszedbe a vers olva-

sásakor?
       Hogyan mutatkozik be a hóember?
       Hogyan vélekedik róla a varjú? Miért elégedett magával a hóember?

3.  Pótold a mondatokból hiányzó szót! Mindegyik a hó szócsaládjába tartozzon!

     Karácsony reggelre (milyen?)         lett a táj.

     Egy szép kövér (mi?)           áll az udvaron.

     Karcsi eltalálta Petrát egy (mivel?)             .

     A (mi?)                   a tavasz hírnöke.

Vásárhelyi Tamás:  
A madáretető téli vendégei Ok. 34. o.

Verbőczy Antal: Hóember Ok. 33. o.
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1.  Versenyezzetek! Folytassátok a szógyűjtést a példák alapján!
     
 csóka, róka, …

2.  a) Számozással rendezd időrendbe a képeket! Színezd őket a verses mese alapján! 

 b) Írj a versből minden képhez egy-egy fontos cselekvést!

3.  a) Melyik szereplőre igazak a tulajdonságok? Írd a karikákba a szereplők betűjelét! 
          (róka = R, csóka = CS) Indokold a döntésedet!

          tanácstalan     találékony     jámbor  
         
             nagyeszű          hiszékeny  
    
      b) Keretezd be azt a szót, amelyik ugyanazt jelenti, mint a jámbor!

            szelíd                     erőszakos                     békés                     csökönyös                     türelmes

      c) Beszéljétek meg, a róka melyik tulajdonságára utal a Csalavér név! 

  Keress más találó nevet is a rókának!

4.  Olvass fel összecsengő szavakat a versből! Melyik sor melyikkel rímel?
     Hány sor alkot egy gondolatot?

5.  Gyakorold a verses mese olvasását! Csak az írásjeleknél tarts szünetet!
     Érzékeltesd a hangod színével, lejtésével a róka ravaszkodását!

6.  Mondd el, mit tanultál ebből a meséből!

7.  Mondd el a mesét a képsorról a leírt szavak felhasználásával!

Móra Ferenc: A csókai csóka Ok. 35. o.
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1.  Mondogasd a nyelvforgatókat minél gyorsabban!
     Jó, ha hull a jó puha hó.
  A hepehupás utat a puha hópihék hébe-hóba belepik.

2.  a) Folytasd a pároddal a szógyűjtést a megkezdett szabály szerint!

       hófelhő, hótakaró,

      b) Fejezd ki másképpen azt, hogy esik a hó!

  havazik,

A rövidített változattal dolgozók feladatai

3.  Írd a részcímek után, hányadik  
bekezdésben olvastál róla!

 Az állatok élete télen  bekezdés

 Árulkodó nyomok  bekezdés

 Havazik az erdőn  bekezdés

4.  Keretezd be, mely állatokról olvastál a szövegben!

 mókus            erdei egér            fülesbagoly            borz            erdei pocok           őz

 szajkó          szarvasbogár          sün          dámvad          mezei nyúl           vaddisznó

5.  Soroljátok fel indokaitokat csoportokban!
  Miért nehéz az erdei állatoknak táplálékot találniuk télen?
  Mi lehet a bagoly tápláléka, ha szőrcsomók vannak a fa alatt?
  Miért csapatokban és felborzolt tollakkal éjszakáznak a madarak?

6.  Az öt bagoly közül egy kilóg a sorból. Karikázd be, melyik az! Miért?

Schmidt Egon: Mesél a téli erdő Ok. 36. o.
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A hosszabb változattal dolgozók ezeket a feladatokat oldják meg! Ok. 37. o.

7.  Pótold a hiányzó részcímeket a szöveg alapján!
 a) 1. bekezdés:        Havazás az erdőben

 b) 2–3. bekezdés: 

 c) 4–5. bekezdés: 

8.  Melyik képhez melyik mondat tartozik? Írd a keretekbe a megfelelő betűt!

 a) Az őzek csapatosan járják az erdőt, b) A madarak az avarban és a kéreg   
      és hajtásokkal táplálkoznak.          alatt keresik a bábokat, petéket.

 c) A sün levelekből, fűből készített  d) A pocok leveleket, gyökereket
      vackában alszik.         kutat a hó alatt.

9.  Beszéld meg a társaddal!
  Milyen muzsikaszó hallatszik az erdőben télen?
  Vajon mi olvasható ki a hóba írt nyomokból?
  Mit mutatnak a fülesbagoly fák alatti táplálékmaradványai?
  Miben segítik és miben gátolják a fenyőerdők lakóit a lehullott tűlevelek?

10. Gyakorold a pontos, értelmező olvasást!

11.  Olvassátok el az olvasókönyv 36. oldalán a könyvajánlót! 
 Beszéljétek meg!
 Mit jelent a zsebkönyv szó? Milyen zsebkönyveket ismertek? Miben segítenek? 

12. Egészítsd ki a mondatokat!

 Az Erdei élővilág című zsebkönyvben rövid                                                           olvashatunk,

    és valósághű                                                                        láthatunk. Sok ismeretet tudhatunk

    meg az erdei        és         .
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1. Gyakorold a találós kérdés olvasását egy levegővétellel!
Rajzold le a megfejtését!

  Veres inge néki vagyon,
  karddal körülvéve nagyon,
  nem kell neki engedelem, 
  hogy a kertben megjelenjen.

2. Csoportokban dolgozzatok! Fejezzétek be a mondatokat kétféleképpen a történet 
szerint!

             mert        
 Az elbeszélő tulipánhagymát ültetett, 
                 és  

                         mert   
 A tulipán februárra kivirágzott, 
             és  

3. Számozással állítsd időrendbe a szavakat! Mondd el a segítségükkel, hogyan nevel-
gette az író a tulipánt!

megtömte öntözte kibújt

elővette figyelte  odaállította

nőtt kinyílt tette

4. Olvasd fel a virágot és az Esztert bemutató mondatokat! Hasonlítsd össze őket!

 Hasonlóságok:

 Különbségek:

5. Beszéld meg a társaddal!
      Melyik hónapban ültethette el az író a tulipánhagymát?
       Mennyi ideig fejlődött a virág?
       Mikorra hozott virágot a tulipán?
       Miért lepődött meg Eszter a virág láttán?

6. Festéssel vagy ragasztással készíts egy tulipán csendéletet!
     Rendezzetek kiállítást a képekből a következő órán!

Gárdonyi Géza: A tulipán Ok. 38. o.
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1.  Fejtsd meg a rejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Megfejtés: Tél elején nagyon várjuk: 

2.  a) Írj tulajdonságokat a szavak elé, hogy a télről szóljanak!
      A füzetedben dolgozz! Például: sűrű hóesés…           

  szél, idő, ablak, járda, háztető, fák, madarak, hóember, gyerekek
 
 b) Alkoss szóban összefüggő szöveget a kifejezések mondatba foglalásával!

3.  a) Csoportosítsd a télről szóló olvasmányokat, verseket a megadott szempontok szerint!

 Tartalma szerint                    A gondolatok kifejezési formája szerint
• A téli időjárást mutatja be. • Mese
• A madarak védelméről szól. • Vers
• Növényekről, állatokról olvastam benne. • Ismereteket szereztem belőle.

 b) Indokold a csoportosításodat szövegrészletek felolvasásával!

4.  Jelöld a táblázatban a tél jellemzőit a januári időjárás-jelentés alapján!
 Használd a korábban megismert jeleket!

 Továbbra is folytatódik az évszaknak megfelelő borult, hideg, téli időjárás. Hajnal-
ban a levegő hőmérséklete –9, –10 fokra hűl le. Napközben 0 fok körüli hőmérséklet 
várható. Az ország egész területén havazik. Helyenként a megerősödő szél hatására 
hófúvás is előfordulhat.

Nap Szél Hőmérséklet Csapadék

Hajnalban

Napközben

Összefoglalás

1. Ez a szín gyakori télen.

2. A hótól akart fehérré válni.

3. Rossz fazék a tökfedője.

4. Télen a vackában alszik.

5. A leghidegebb évszak. 

6. A madarak télen nehezen találnak…
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A mesék birodalma 
A három kívánság Ok. 66. o.

1.  Miről szólhat a mese? Következtess a címből és a képből!

2.  Mely szereplőkre ismersz a tulajdonságok alapján? Rajzold le őket! 
     Ki a harmadik szereplő? Fejtsd meg a rejtvényt!
     Írj önállóan is egy-egy tulajdonságot a vonalakra!

 

  meggondolatlan kétségbeesett

3.  a) Számozással állítsd a mese szerinti időrendbe a cselekvéseket! 

    megjelent   hazajött    kívánt    odanőtt

    (szegények) maradtak   kiborult   tanakodtak   visszakerült

 b) Mondd el röviden a mese tartalmát a sorba rendezett szavak segítségével!

4.  Beszéld meg a szomszédoddal!
  Mit érezhetett az ember a kolbásszal az orrán, és amikor az leesett onnan?
  Melyik tulajdonságuk miatt pártolt el a házaspártól a szerencse? 
  Hogyan alakult volna a sorsuk, ha meg tudnak egyezni?

5.  Mely szavak rokonait találod a táblázatban? Írd a vonalakra!

zsörtölődtek törték a fejüket
összezördültek tanakodtak

perlekedtek töprengtek

6.  a) Gyakoroljátok négyesével a mese szerepek szerinti olvasását! A hibázó javítson!
     
 b) Gyűjtsetek kellékeket! Játsszátok el a mesét a következő órán!

DÉR__________

             „ ..
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A halász és a nagyravágyó felesége Ok. 68. o.

1.  Gyakoroljátok a kifejezések olvasását többféle szempont szerint: 
     soronként, oszloponként, kisbetűs, majd nagybetűs szavak!

 ÓPERENCIÁS-TENGER régi, rozoga kunyhó zsörtölődő feleség
 jószívű, öreg halász SZÉP HAL VISSZAENGEDTE A VÍZBE
 SZÉP HÁZ hatalmas kastély hozakodott elő
 királyné akar lenni ÚJ KÍVÁNSÁGGAL  mások munkáján akar uralkodni

2.  Rajzold meg a mese jeleneteit a részcímeknek megfelelően!

  A kifogott hal ígérete  Az asszony első kívánsága A második kérés

   A harmadik kívánság  A bűnhődés

3.  Játsszátok el arckifejezésekkel és mozdulatokkal:
  • amikor a halász kifogja a csodatévő halat,
  • amikor háromszor visszaballag a halhoz a kérésekkel!

4.  Színezd azonos színnel az összetartozó hasonló jelentésű szavakat!

zsörtölődő pénzéhes, mohó

előhozakodott zsémbeskedő, házsártoskodó, veszekedő

kapzsi előállt, előrukkolt
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Jakab meg az apja  Ok. 69. o.

1.  Beszéljétek meg! Vajon miért nem aratta le a zabot Jakab? 
 Miért nevezzük az ilyen meséket láncmesének? 

2.  a) Számozással állítsd sorba a szereplőket!
 b) Kösd a szereplőkhöz, hogy mit csináltak/nem csináltak!

   Nem itta meg a vizet.

   Nem rágta el a mészáros gatyamadzagját.

   Nem aratta le a zabot.

   Megfogta az egeret.

   Nem vágta le a bikát.

   Nem oltotta el a tüzet.

   Nem verte meg Jakabot.

   Nem égette meg a botot.

   Kiküldte a fiát zabot aratni.

3.  Mi történt volna, ha a macska nem fogja meg az egeret? Folytassátok a mesét további 
láncszemekkel!
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A hiú király Ok. 72. o.

1. Színezd ki, mit jelent!

2. a) Olvasd fel a pároddal a király és Péter beszélgetését! 

b)  Mit mondott a fiú, amivel felbosszantotta a királyt? Mit válaszolt a király? 
Másold le a meséből!

  Péter:

  Király:
  
     

 c) Vitassátok meg, miért lett dühös a király ettől a mondattól!

3. Keress példákat a mesében a hármas és a hetes meseszámra! Írd ki a füzetedbe!

4. Pótold a hiányzó betűket a mesekezdésekben és mesebefejezésekben! 
    

a)  ___gysz ___r     v ___lt,   h ___l   n ___m   v ___lt,   v ___lt    ___gysz ___r    ___gy… 

b) V ___l ___m ___k ___r    r ___g ___s-r ___g ___n,    ___lt    ___gy… 

    c)   ___k ___    n ___m    h ___sz ___,    j ___rj ___n     ___t ___n ___!
   

d)   ___tt     ___   v ___g ___,    f ___ss     ___l    v ___l ___!

hiú

pökhendinagyképű

gőgös

beképzelt

szerény

kevély

jóságosmegértő
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Gyakorlás
1.  Gyakorold a szóoszlopok olvasását egy-egy levegővétellel!

 hazaért halász bika kihordták
 leszállt kunyhóban eloltotta kihirdette
 feldöntötte zsörtölődött kiküldték legöregebb
 visszakívánták előhozakodott megégette asztalterítőt
 összezördültek visszaengedte gatyamadzagját királykisasszonyt

2.  a) Válasszatok szereplőket! Játsszátok el bábokkal A három kívánság című mesét!
     b) Folytassátok tovább a mesét! Miről beszélgethetett a házaspár a szegényes vacsora  

 közben? 

3.  a)  Színezd pirossal a halászra, kékkel a feleségére jellemző tulajdonságokat a mese 
alapján!

szerény erőszakos

telhetetlen kétségbeesett

jószívű gonosz

nagyravágyó türelmes

kapzsi engedelmes

 b) Mondd el, miből tudtad meg a tulajdonságaikat!

4.  Alkossatok csoportokat! Gyakoroljátok 
a Jakab meg az apja című láncmese 
pontos olvasását stafétával!

5.  Melyik mese jut eszedbe a képről?  
Keresd meg az elbújt királylányt!

6.  Nézzétek meg számítógép segítségé-
vel A csillagszemű juhász című mesét!  
Hasonlítsátok össze az olvasott mesé-
vel! Melyik miért tetszett?
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Furulyavásár Ok. 78. o.

1.  Gyakorold Csukás István Áll a vásár című versrészletének olvasását! 
     A felsorolások olvasásakor tarts rövid szünetet a vesszőknél!

 Tetőn a nap, áll a vásár,  Árnyékot ad a sok sátor,
 faluszéli nagy nyárfánál,  fénylik kendő, lebben fátyol,
 alkusznak ott juhra, lóra,  bábos, késes, csizmadia,
 kis teknőre, nagy hordóra.  szemnek van mit bámulnia.

2.  A bekeretezett szavak közül azt hagyd meg, amelyik igazzá teszi a mondatot a mese  
szerint! A többit húzd át!

 
      Egyszer a gazdag ember fiai elmentek a   boltba – vásárba – piacra.

       Sípot – Dobot – Furulyát   akartak venni.   

      Az apjuk mindkettőjüknek   öt – nyolc – tíz   forintot adott.  

      A   furulyaárus – zöldséges – csizmadia   öt forintot kért egy furulyáért.

      A fiúk   kevesebbet – többet – ugyanannyit   adtak érte. 

      Hazafelé   elszégyellték magukat, –  eldicsekedtek vele, –

      nem mondták el senkinek,   hogy milyen vásárt csináltak.

3.  Mondd el a véleményedet! Miért tartotta az árus négy helyett öt forintra a furulyát? Miért 
érdemelték meg a fiúk, hogy a kereskedő nyolc forintért „adja el” nekik a furulyákat?

4.  Hogyan kellett volna a két fiúnak megalkudni a furulyákra? Te mennyiért vetted  
volna meg magadnak a furulyát? Játsszátok el az alkudozást és a megegyezést!

5.  Húzd alá azokat a mondatokat, amelyek helyes viselkedést jelentenek!
  • Az a jó, ha a másik felet minél jobban becsapjuk.
  • Csak az a fontos, hogy mi jól járjunk.
  • Sem magunkat, sem másokat nem szabad becsapnunk!
  • Az a helyes, amikor mind a két fél jól jár az üzleten.

6.  Pótold a szavakban a magánhangzókat! Jelöld a keretben, melyik tulajdonság  
melyik szereplőre illik! (F = fiúk, Á = árus)

	     __ gy __ gy __      r __ v __ sz       __ l __ g __ d __ tt

	     b__ gy __ t __      d __ cs __ kv__      b __ szk __
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Ki a legelébbvaló? Ok. 79. o.

1.  Keretezd be a szavak közül, mit jelent ebben a mesében a legelébbvaló! 

   legcsinosabb   legkülönb       legszebb
 
   legmegfelelőbb     legnagyobb   legalkalmasabb 

2.  Felelj a kérdésekre!
    
 Mit fogott az öregember?
 
 Mivé változott az egér?  
 
 Kit választott férjnek?
 
 Mi történt a lánnyal a mese végén?

3.  a) Számozással állítsd sorba, kikhez ment el az öregember!
        
       

   	  	

 b)  Írd a vonalra a megfelelő számot! Melyik választ ki adta az öregembernek?

  Nálam erősebb a felhő. ___    Nálam elébb való a vén Mátra hegye. ___
 
  Énnálam erősebbek azok a kis egerek. ___   Nálam előbbre való a szél. ___

4.  Rajzold le, milyennek képzeled az egér-
király hintóját!       

5.  Gyűjtsétek össze a meséből, mi nem tör-
ténhet meg a valóságban!

6.  Készüljetek fel a mese eljátszására!
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Gárdonyi Géza: Megjárta Jancsi Ok. 80. o.

1.  Keretezd be a kiemelt szórészt a szavakban! Gyakorold a szavak olvasását!

     kutya kutyabőr farkaskutya       kutyaszorító  kutyahűség 
   fakutya kutyakiállítás  juhászkutya  rendőrkutya

2.  Sorold fel a történet szereplőit! 

     Hol és mikor történhetett az eset? 

     Válaszodat bizonyítsd a szövegből vett mondatok felolvasásával!

3.  a) Csoportokban dolgozzatok!
  Húzzátok alá kékkel Jancsi, zölddel az édesapa cselekvéseit! 

	 	  letette  letette  kikerült  elfáradt 

	 	  lefeküdt  odadobta	  odaült

   megette  sírva fakadt 	  megéhezett

 b) Számozással állítsátok időrendbe a szavakat a történet szerint!
 c) Mondjátok el körmesével a történetet a sorba rendezett szavak alapján!

4.  a) Írd le, mit mondhatott az apa Jancsinak! Mit ígérhetett a fiú?
 

     b)  Írd le a füzetedbe, mit tanácsolnál Jancsinak, hogy jobban menjen a kapálás!

5.  a)  Vitassátok meg, miért kapcsolódnak a könyvben szereplő közmondások a törté-
nethez!

      b) Mondd el, a fiú mely cselekedeteit fejezik ki a szólások!
       • Rí a kezében a munka.   • Kutyául érezte magát.
  • Kopogott a szeme az éhségtől.  • Itatja az egereket.
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Wass Albert: Mese az erdőről Ok. 81. o.

1.  Gyakorold a mondatpiramis olvasását mondatonként egy-egy levegővel!

  Szeresd az erdőt!
  Szeresd az erdőt fáival!
  Szeresd az erdőt fáival, virágaival!
  Szeresd az erdőt fáival, virágaival, állataival!
  Szeresd az erdőt fáival, virágaival, állataival, patakjával!

2.  a) Nevezd meg a háromféle embert a mese alapján! 

	 	 	    	    	    

 b) Csoportosítsd az emberek cselekedeteit a számok segítségével!

1. hallgatja a madarak énekét
3. letöri a fák ágait
5. gombát szed az ebédhez
7. leveri a madárfészket
9. gyönyörködik a virágokban

2. összegyűjti a madártojásokat
4. eldobálja a szemetet
6. megfigyeli az erdő állatait
8. hazaviszi a vadkörtét

3.  a) Sorold fel az erdő mesebeli lényeit! 

 
     b) Beszéld meg a társaddal, 
  melyik lény mit csinál!

4.  A rejtvény egy jó tanácsot rejt.    
     Keresd meg a kiindulópontot! 
     A vonalak mentén haladva 
     sorrendben olvasd össze 
     a betűket!
     A megfejtést írd le a füzetedbe!

E D E T

T! E

R M

É V

É S

D T A Z
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Az időjós  Ok. 82. o.

1.  Fejtsd meg a találós kérdéseket!

Hegyomlás robaja füled hasogatja, Néha susog, néha zuhog,
vakító fénysugár szemed kápráztatja. a szemeddel nem láthatod.

 

     Felhő könnye hull a földre,
     futó csermely lesz belőle.

       

Á H V N Í F R J O Z
M Á T Y Á S U H R O
K I R Á L Y S Ű S Í
H Z L R K E Z Á Z Y
P A L O T A A K Á Ű
E Z J N É B M O G G
J U H Á S Z Á D Ú M
Ü J B É Á T R É T R
F Ű I L F T H N Í É
C S I L L A G Á S Z

4.  Írd a buborékokba röviden, milyen időt jósolt a csillagász, milyet a szamár!

5.  a) Számozással állítsd időrendbe a cselekvéseket!

  legeltetett   ordított  óvta  vizsgálódott  megázott

  továbbhaladtak  jósolt  elindult  készülődött  kinevezte

     b) Mondjátok el csoportonként szóforgóval a mesét!  

2.  Jósold meg a találós kérdésekből, 
 a címből és a rajzból, 
 ki vagy mi lehet az időjós!

3.   Színezd ki a betűháló vízszintes és 
függőleges soraiban:

 • kékkel a szereplők nevét (4),
 • zölddel az események helyszíneit (2),
 • barnával az események idejét (1)!
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Mátyást megvendégelik Ok. 84. o.

1.  Olvasd el a szósorokat! Keretezd be a szavakban a kiemelt szórészt!
     Válassz a pároddal két-két szót! Foglald mondatba őket!

     a) vadász vadászat orvvadász vadászpuska határvadász
   vadászik vadászház vadászkutya hozományvadász

     b) vendég vendéglátás vendégszoba fizetővendég vendéglő
   szállóvendég vendégség vendégfogadó futóvendég

2.  a) Sorold fel a mese szereplőit!
 

 b) Mikor játszódik a mese?

 c) Számozással állítsd sorba a helyszíneket a mesében olvasottak szerint!

A rövidített változatot olvasók oldják meg a következő feladatokat!

3.  a) Párban dolgozzatok! Állítsátok sorba számozással a cselekvéseket a mese szerint!

        szállást kért    eltévedt    megirigyelte       készített

       levest főzött    elzavarta   meglátta       rájött

     b) Mondjátok el a sorba állított szavak  
 segítségével röviden a mesét!

4.  a)  Színezd ki a betűhálóban kékkel  
az anyóka (2), zölddel a szakács (2) 
tulajdonságait!

 b)  Egy tulajdonság a harmadik szereplőre  
vonatkozik. Melyik ez? Kire illik? Miért?

T Y O I Ő Z S Ő K Ó E S M
E P F R J F H A V K O Z F
M Á K I Ú L Á S F Y N Á J
D É M G E P L Z I G T M A
I P X Y C V Á H Ö I F Í O
V E N D É G S Z E R E T Ő
U C M O Z R K U B I R Ó Z
O B E C S Ü L E T E S E H
B Ű C S A L Ó D O T T R T
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5.  Gyakorold a pároddal a pontos olvasást az „Éppen ekkor értek oda…” résztől a mese 
végéig! Mondatonként váltsatok! Figyeljetek a hangok időtartamára!

6.  Játsszátok el párokban Mátyás megérkezését és távozását az anyókától!

Az eredeti szöveget olvasók ezeket a feladatokat végezzék el! Ok. 85. o.

7.  Pótold a mondatokból hiányzó szavakat!

 Mátyás király eltévedt az       . Egy

           talált menedéket. Az anyóka egyetlen tyúkjából

            főzött neki. Mátyás annyi  

 fizetett a vacsoráért, ahány        úszott a leves tetején.

 Megirigyelte ezt a kapzsi          , és jó zsíros  

 főzött a királynak. Jutalmat várt érte, Mátyás azonban   .

8.  a)  Írd le a szereplők jellemző tulajdonságainak betűjelét a vonalra! Olvasd össze a 
betűket! Ha jól dolgoztál, egy-egy újabb tulajdonságukat kapod.

J    szegény  Í      segítőkész
I     elkeseredett I      semmirekellő
Ó   szerencsés V     becsületes
SZ gondoskodó GY  telhetetlen
R   elbizakodott Ű    tisztelettudó

    b) Olvasd fel a meséből a tulajdonságokat bizonyító mondatokat!
     c) Milyennek ismerted meg Mátyás királyt ebből a meséből?

9.  Keresd meg és olvasd fel a meséből, ami azt jelenti, hogy: 

      nagyon éhes volt,    rájött a szakács szándékára,
      megörült a király a levesnek,  nagyon dühös lett,
      nem megfelelően köszöntöttelek,  csalódottan elment!

10. Mondd el a mesét Mátyás király vagy az anyóka nevében! Segít a 7. feladat.
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Az okos leány Ok. 86. o.

1.  a) Gyakorold a szókapcsolatok folyamatos olvasását!

  takaros, okos leány  százesztendős sövénykerítés
  odaizen – visszaizen  haszontalan faorsó
  százesztendős kender  fordíttassa ki a korsót

 b) Kösd össze a szavakat a hozzájuk tartozó rajzokkal!

     kender sövénykerítés molnár orsó

2.  Folytasd szóban a megkezdett mondatokat a mese tartalma szerint!

 A király meghallotta hírét az okos lánynak, ezért…
 Először azt kérte a lánytól, hogy…
 A lány visszaüzent, hogy…
 Másodszorra a lyukas korsót kellett volna megfoltoznia a lánynak, de…
 Harmadszorra a király azt kívánta a lánytól, hogy…
 Ezt a próbát úgy teljesítette, hogy…
 A király tehát maga is megbizonyosodott a lány okosságáról, ezért…

3.  Gyűjtsd össze és írd le a szereplők (leány, király) tulajdonságait!

 okos lány:
 
 király:

4.  Beszéljétek meg csoportokban!
   Hogyan kezdődik és hogyan fejeződik be ez  

a mese?
       Hány próbát kellett kiállnia az okos leánynak?
           Mely események nem történhettek volna meg  

a valóságban?
           Hogyan változott meg a leány sorsa a mese vé-

gére?

5.  Képzeld magad a király, majd a lány szerepébe!
     Hangosítsd ki a gondolataikat a próbaadásról és a próbateljesítésről!
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Csukás István: Süsü, a sárkány Ok. 90. o.

1.  a) Nevezd meg a történet szereplőit!
 

     b) Vitassátok meg, miért nem lehetett otthona a sárkánynak!

2.  a) Milyen plakátot láthatott Süsü! Készítsd el egy rajzlapra!
 b) Mi állhatott rajta?
 c) Mit javasolt a királyfi Süsünek?

3.  Melyik részlet hova illik? Írd a számát a megfelelő helyre!

 

 
 
 

4.  Egészítsd ki Süsü dalát a hiányzó szavakkal! 

 otromba, álmom, szívem, rózsabimbó, gyerek, lepkék

 Ó, ha                                                        lehetnék! 

 Rám szállnának szépen a                                                    ! 

 Kicsi                                                      vélük dobogna! 

 Nem lennék ilyen nagy                                                     ! 

 Ezt a vágyam senki se érti, 

 se                                                     , se nő és se férfi! 

 Senki, senki itt a világon, 

 mi is az én titkos nagy                                                !

5.  Olvassátok el Csukás István: Süsü, a sárkány című meseregényét, amelyből megis-
merhetitek e különleges egyfejű sárkány kalandjait! 

1.  

3.  

5.  

2.  

4.  
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Összefoglalás
1. a) Fejtsd meg a rejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Megfejtés: A rókát jellemzi a mesékben: 

b) Olvass fel olyan meserészleteket, amelyek a róka ravaszságát mutatják!

2. Csoportokban dolgozzatok! Rendezzétek el a megismert mesék címeit a következő 
jellemzők szerint! A táblánál csoportosítsatok!

• Állatokról szólt.    • Népmese
• Csodák történtek benne.   • Ismerjük az íróját.
• A valóságban is megtörténhetett.  • Verses mese

3. a) Olvasd fel a mondatokat a zárójeles utasításoknak megfelelően!

 „Majd elosztom én a sajtotokat!” 
         (hízelgően)

 „Bárcsak én is elférnék a házban!”  
                    (vágyakozva)     
        
 „Most megfizetsz a nagyravágyásodért!”  
                   (dühösen)     
        

b) Ki mondta az előbbi mondatokat? 
  Kösd őket a szereplők képéhez!
  Mondd meg a mesék címét is!

1. Gyakori meseszám.

2. Gabonaféle, ezt aratta Jakab.

3. Ez oltotta el a tüzet.

4. A … meg a tojások

5. Különleges egyfejű sárkány.

6. Megjósolta az esőt.

7. Ez volt Jancsi ebédje.

8. Itt árulták a furulyát.

9. Az okos lány ajándéka a királynak.

 „Hol találok én itt éjszakai szállást?”
             (kétségbeesetten)

 „Túljárok én még a király eszén is!”
              (magabiztosan)
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50

Mese társasjáték
Játékszabály: A játékot 4 fős csoportokban játsszátok!

Szükséges eszközök: négy különböző színű bábu, egy dobókocka.
Indulj el a START-ról, a kunyhóból, és lépegess a dobások alapján! Az akadályoknál oldd 
meg a feladatokat! Ha többen is ugyanarra a mezőre léptek, a soron következő feladatot 
végezzétek el! Az lesz a győztes, aki elsőként ér a CÉL-ba, a kastélyba.

Juhász:  1. Mondj két példát, hogyan kezdődnek a mesék!
   2. Mondj két jellegzetes mesebefejezést!

Magas hegy: 1. Mondj három mesebeli szereplőt!
      2. Sorolj fel három mesebeli helyszínt!

Ördög:  Ha erre a mezőre lépsz, egyszer kimaradsz a dobásból.

Sündisznók tömlöce: Döntsd el az állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!
   1. A rókát a mesékben általában becsapják.
           A tündér teljesíti a kívánságokat.
           A mesékben Mátyás király igazságos volt.
   2. Az állatmesékből az emberek is okulhatnak.
           Az okos leány nem tudta teljesíteni a király próbáit.
           Sün Balázs jószívű testvér volt.

Jótündér:  Ezen a mezőn a tündér megajándékoz: kétszer dobhatsz.

Király: Válaszd ki a kakukktojást a sorokban!
   1. nyuszi, róka, mókus, farkas
        ördög, szegény ember, a felesége, tündér
        két fiú, Mátyás király, furulyaárus, apa
   2. disznó, medve, kutya, macska
       juhász, inas, királylány, öreg király
        Maros kutya, a furulyaárus, Jancsi, az édesapja

Ravasz róka: Erre a mezőre érve vissza kell lépned hármat.

Vadász: Felelj a kérdésekre!
   1. Miért a szamarat választotta időjósnak Mátyás király?
       Miért nem fordult jobbra a szegény embernek és feleségének sorsa a 

      három kívánságtól?
            2. Minek köszönhette a csillagszemű juhász a szerencséjét?
         Miért érdemelte meg a szakács, hogy Mátyás király elzavarta?

Mesefa: Mit mondhatott az apa a vásárból hazatérő fiainak?

Kastély:  Úgy fejezd be a búbos pacsirtáról szóló mesét, hogy a madár ismerje be a töb-
bieknek felsülését!
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Otthon – család – szeretet

1.  Folytasd a játékot! Hizlald a mondatot újabb cselekvéssel, miután elismételted  
az előtted felsoroltakat!

      Láttam egy kisbabát, aki rúgkapált.
      Láttam egy kisbabát, aki rúgkapált és hadonászott.
      Láttam egy kisbabát, aki rúgkapált, hadonászott és …

2.  Milyen a történet hangulata? Mondd el, miért!

3.  Húzd át a bekeretezett szavak közül azokat, amelyek  
a történet szerint nem illenek a mondatba!

     A kórházból   anyu és apu – a nagymamám – a szomszéd néni   vitt haza.

      Babakocsival – Taxival – Gyalog   mentünk. 

      Otthon letettek   a heverőre. – a földre. – a kiságyamra.   

      Anyukám   meg akart etetni. – tisztába akart tenni. – meg akart fürdetni.

      De sajnos a babakelengyét    a kórházban – a kapuban – a taxiban   felejtették.

4.  Keretezd be a képen kékkel, ami a babakelengyébe tartozik, zölddel, ami babaápolási 
kellék!

5.  a) Beszéljétek meg a társaddal!
  Hogyan jelzi a kisbaba, ha nem érzi jól magát?
  Mi miatt sírhat a baba?
  Mikor örül a kicsi? Ezt hogyan jelzi?

      b) Olvasd fel a szövegből, hogy a kisbaba miért sírt, miért csuklott!

6.  Meséld el úgy a történetet, mintha te lennél az anyuka vagy az apuka!

Nagy Katalin: Kettőnk titka Ok. 92. o.
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Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én Ok. 93. o.

1.  Mondjátok el, milyen képek jelentek meg előttetek a vers hallgatása közben!

2.  a) Számozással állítsd sorba a rajzokat a vers szerint!

 b) Írd a képek alá, milyen szeretne lenni a versben szereplő gyerek!

 c) Mondjátok el, ti milyen emberré szeretnétek válni felnőttként!

3.  Pótold a szavak rímelő párját! Folytasd tovább szóban a többi versszakkal!

 1. versszak     2. versszak

  …  vagyok én,        …  vagyok én,

   …  megnövök én,        … 

   …             … 

4.  Írd le azt a verssort, amely minden versszakban ismétlődik!
    

5.  Tapsoljátok el a vers ritmusát!

6.  Tanuld meg a verset!

A fiú lebirkóz egy 
óriást.

50 x 33
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1.  Játsszatok ötletbörzét! Mi jut eszedbe a családodról? Írj szavakat a füzetedbe!

2.  Gyakorold a szókapcsolatok folyamatos olvasását! Figyelj a mássalhangzók idő- 
tartamára!

    zümmögve forr a víz    aggódva nézett a bádogórára
    lábatlankodott a tűzhely körül  belezúdította a meleg vizet
    boldog várakozással szimatoltak  eszeveszett örömmel paskolta
    belép teljes fényességében   hancúrozott az ágyban

3.  Nézd meg figyelmesen a József család fényképét az olvasókönyvben!
     Beszéld meg a társaddal!
  • Kiket látsz a képen?   
  • Milyen korúak lehettek a gyerekek, amikor a kép készült?
  • Hány testvére volt a költőnek? 
  • Ki lehet a szöveg szerzője?  
  • Ki hiányzik a felvételről? Miért?

4.  Olvasd fel azokat a mondatokat, amelyek megmutatják az esemény idejét!

5.  Egészítsd ki a mondatokat az olvasmány szövege szerint!

 A tűzhelyen rotyogott a                                  . A család

 a         várta haza a gyárból. De ő     . Vacsora 

 után következett a          és a                      .

6.  a) Mondd el, hogyan telt az este a József családnál! Használd fel az 2. feladat kifejezéseit!
    
     b) Beszélgessetek arról, nálatok hogyan telnek az esték!

7.  Tegyél fel kérdéseket a képek alapján!

József Jolán: A család Ok. 96. o.

▶ József Attila családja körében
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József Attila: Altató Ok. 97. o.

1.  Beszélgessetek!
  Téged ki szokott elaltatni? Hogyan?
  Neked ki mesél esténként? Miről? 
  Mutassátok meg, hogyan ringatják álomba a kisgyereket!
          Gyűjtsetek „altató szavakat”! Dúdoljatok, énekeljetek altatókat! 

2.  Beszéld meg a társaddal!
       Ki szól a versben, és kihez szól?
       Milyen képek, színek, hangok jelentek meg előtted vershallgatás közben?
       Ki alszik el előbb a versben? Miért?

3.  Színezd ki, mit éreztél a vers hallgatása közben! 
  

felvidított csalódást okozott megnyugtatott

fárasztott gyönyörködtetett szórakoztatott
      
4.  Olvasd fel a versből, hogyan fejezi ki a költő a következőket!

 Besötétedik, leoltják a lámpákat.  A széken lóg a szakadt kabát.
 Sötétbe borul a rét.    Pihennek a játékok.
 Elcsendesednek a bogarak.   Messzi tájakra utazhatsz álmodban.
 Nem jár a villamos.    Álmában akár tűzoltó is lehet.

5.  Hányféle szót találsz a versben az „alszik” kifejezésre? Írd le a füzetedbe!

6.  a) Írd le a füzetedbe azt a verssort, amelyik 
  minden versszakban visszatér! 
  Mit gondolsz, miért van ez az ismétlődés?
    
     b) Olvassátok fel a társaddal egymásnak 
  a rímelő szópárokat! Melyik verssor 
  melyikkel csendül össze? 

 c) Számold meg, hány szótag van 
  egy verssorban! Mit figyeltél meg? 

   d) Keretezd be azt a szót, ami igazzá teszi a mondatot!
                       pergővé
     A beszéddallam, a ritmus, a rímek   izgatóvá   teszik a verset.
                           ringatóvá

7.  Rajzolj a füzetedbe a neked legjobban tetsző versszakról!
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5. vsz.

1. Gyakorold a bővülő mondatok olvasását mondatonként egy levegővétellel!

Rotyogott a vacsora.
A tűzhelyen rotyogott a vacsora.

A tűzhelyen zümmögve rotyogott a vacsora.
A tűzhelyen zümmögve rotyogott az ízletes vacsora.

A konyhai tűzhelyen zümmögve rotyogott az ízletes vacsora.

2. Beszéld meg a szomszédoddal!
       Nálatok ki készíti a vacsorát? Te miben segítesz?
       Mit csinál a család vacsora után? 
       Hogyan zajlik a fürdés? Idézz fel vidám perceket!

3. Töltsd ki az ábrát József Attila Altató című verse alapján! Mikről mesél az anyuka? 
(1–5. versszak) Mit ígér a kisfiának? (6., 7. versszak)

4. Gyűjts szavakat a kisbabáról a Kettőnk titka című szöveg és saját tapasztalataid alapján!

 Mit csinál?

 Milyen?

Gyakorlás

1. vsz.
ég, ház, rét

3. vsz.

4. vsz.

6–7. vsz.

2. vsz.

bogár,
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Petőfi Sándor: Arany Lacinak Ok. 98. o.

1.  Beszéljétek meg!
  Mit éreztél a vers hallgatása közben?
       Milyennek képzeled a mezőt? 
       Milyen színeket látsz? Milyen hangokat hallasz?
       Milyen illatokat érzel? 

2.  Keretezd be a vers hangulatára jellemző szavakat!

 szomorú        játékos        vidám        fájdalmas        tréfás        unalmas

3.  a) Ki mesél a versben?

  Kinek?

 b) Számozással rendezd sorba a mese eseményeit!

 c) Ki volt valójában az ürge? Olvasd fel a bizonyító verssorokat!

4.  Keretezd be az ürge tulajdonságait jelölő szavakat! Indokold választásodat!

 virgonc                lusta                pajkos                türelmes                lassú                fürge

5.  Színezd ki ugyanazzal a színnel azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek ugyanazt 
jelentik!

szájadat betedd nyisd ki füledet szemlélhet elkapták nézegethet odafut

odanyargal nyakon csípték mi végett ne beszélj miért figyelj

6.  Olvassatok fel a társaddal egymásnak összecsengő, rímelő szavakat a versből!

7.  Gyakoroljátok a kifejező olvasást! Felolvasásotok tükrözze a vers vidám hangulatát!

OH_MIR02MB1_Hetszinvarazs_mf.indd   57OH_MIR02MB1_Hetszinvarazs_mf.indd   57 2021. 03. 22.   20:562021. 03. 22.   20:56



58

1. Gyakorold a szókapcsolatok olvasását! Figyelj a hangok hosszúságára!

 kutyák megszaggathatnák édesanyám gyűrűsujja mögém állt a mécsessel
 fűtöttük a búbost áldásra nyitott szájra „s” betűt hasított 
 befagyott ablak odafagyott az orrom megcsókolom a szívemmel

2. a) Sorold fel a történet szereplőit!

     b) Milyennek képzeled a Móra család szobáját? 

     c) Hány éves lehetett a kisfiú a történet idején? 
  Indokold a válaszodat!

3. Fejezd be a megkezdett mondatokat!

a) Az édesanya nem akarta             .

b) A befagyott ablaküvegen             .

c) A fiú felnőttként is              .

4. Olvassátok el párokban a kérdésekre a válaszokat a könyvből! 
  Mitől féltette az édesanya a kisfiát?
       Honnan tudod, hogy nagyon hideg volt a tél?
       Miért sírtak vagy kacagtak írástanulás közben?
       Mi emlékezteti a fiút felnőttként a betűtanulás 
       nehézségeire?

5. a) Következtessetek, vajon miért a jégvirágos 
  ablakon tanulta a fiú a betűket!

     b) Nevezd meg a rajz alapján, mire és mivel
          írtak régen az iskolában!

6. Olvasd el többször a betűtanulásról szóló részt! Mondd el a társadnak, mire emlék-
szel belőle! Ki emlékszik jobban a következő órán?

7. Párosítsd a kifejezéseket! Kösd össze, ami ugyanazt jelenti! 

 Így írta Móra Ferenc: Ma így mondjuk:
 „megcirókálta a bozontomat” tüzeltünk a kemencében
 „fűtöttük a búbost” megsimogatta a fejemet
 „teleszalad a szemem könnyel” szeretettel emlékezem anyámra
 „megcsókolom a szívemmel azt a ráncos kezet” könnybe lábad a szemem

Móra Ferenc: Hogyan tanultam meg olvasni? Ok. 100. o.

▶  Móra Ferenc
portréja
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Móra Ferenc: A könyvvé vált kakas Ok. 102. o.

1.  Fejezd be a mondatokat a történet szerint!

 A kisfiú tél végére úgy előrehaladt a tanulásban, hogy

  .

 Édesapja arra figyelmeztette, hogy

  .

 Édesanyja eladta egyetlen kakasukat, hogy

  .

2.  Írd a táblázat megfelelő oszlopába a szereplők cselekvéseinek sorszámát!

      1. olvasott,   2. haragudott,   3. hazajött,   4. felszaladt,   5. szétnézett,   6. eladta,    
7. vett,   8. visszahurcolta,   9. viaskodott,   10. figyelmeztetett,   11. örült,   12. kereste

kisfiú édesapa édesanya

3.  a) Beszéld meg a társaddal a kérdésekre a választ!
   Vajon miért kellett eltitkolni az édesapa elől az új könyvet?
  Mit gondolhatott a fiú a kakas eltűnéséről?
  Mi lett a kakas sorsa?

     b) Gondold tovább a történetet!
            Mikor és hogyan derülhetett ki, hogy hová 

lett a kakas?

4.  Párban dolgozzatok! Olvassátok fel az olvasókönyvből a fiú és a kakas barátságáról 
szóló bekezdéseket és a számotokra legizgalmasabb részt!

5.  Írd le a füzetedbe saját szavaiddal az olvasókönyvben szereplő kifejezéseket!

 visszahurcoltam,   viaskodtam,   világgá kürtölte,   ingderékba bújtattam,
      egy kukkot se szólj róla
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1.  a) Rajzold le a találós kérdések megfejtését!
    
  1. Télen virágzik, meleg napon elázik.

  2. Kézzel vetegetik, szájjal aratgatják.

  3. Melyik ló tud írni, olvasni?

  4. Nyelve nincs, de mindenről szól.

 b)  Mely olvasmányok jutnak eszedbe a találós 
kérdésekről? Miért?

2.  Kösd a megkezdett mondatokhoz a befejezésüket!

 a) A kisfiú kitartó volt,    • mert iskolába akarta járatni a fiát.
           Az édesanya segítőkész volt,   • mert nem unta meg az olvasást.
           Az apa bölcs volt,     • mert mindent megtett a fiáért.

      b) A kisfiú mindent elolvasott,    • tehát aggódó volt.
           Az édesanya mindentől óvta a fiát,   • tehát szigorú volt.
           Az édesapa megmondta a fiának,   
  hogy mit olvasson,    • tehát érdeklődő volt.

3.  Nézd meg a számítógép keresőprogramja segítségével a Móra Ferenc Kincskereső  
kisködmön című ifjúsági regényéből készült film 2. részét! 

     Ebben ráismerhetsz a Hogyan tanultam meg olvasni? című történetre is.
     Figyeld meg, miben hasonlít és miben különbözik a film az olvasottaktól!
     Milyennek képzelted el te a kisfiú és szülei otthonát? Milyennek láttad a filmen?

4.  a) Gyakoroljátok az Arany Lacinak című vers olvasását!

 b) Döntsétek el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!

  A költő az ürgeöntésről mesélt Lacinak. _____

  A kútból vizet húzott, mert szomjas volt. _____

  Az ürge vizes bundában mászott ki a lyukból. _____

  Az ürge valójában maga a költő. _____

 c) Javítsd a rajzot a vers szerint!

Gyakorlás
1.  

3.  

2.  

4.  
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Petőfi Sándor: Anyám tyúkja Ok. 104. o.

1. a) Játsszatok memóriajátékot háziállatokkal!
     b) Ha van kedvenc állatod, mesélj róla!

2. Mit éreztél, amikor a verset hallgattad? Színezd ki 
 a megfelelő ablakot! Indokold választásodat!

felvidított csalódást okozott megnyugtatott

fárasztott gyönyörködtetett szórakoztatott

nem érdekelt izgatottá tett felháborított

3. Beszéld meg a társaddal!
  Mi a véleményed arról, hogy a tyúk a szobában lakik?
  Vajon miért kényeztetik a tyúkot?
  Hogyan hálálhatja meg a tyúk a sok szeretetet?
  Miért kell figyelmeztetni Morzsát a tyúkkal való barátságra?

4. Írd ki a versből, ami azt jelenti, hogy:

Mi a csoda?     hallgass ide

 maga      szolga 

 igyekezzen     becsületesen 

 hiányában     jó viszonyban

b) Írd le a régies írásmódú szavakat a mai helyesírásunk szerint!
  ád   megbecsűlje    emberűl

    

5. Olvassátok fel a társaddal a rímelő szópárokat! 
 Számoljátok meg soronként a szótagokat! 
 A ritmus és a beszéd dallama milyenné 
 tette a verset?

6. Tanuld meg a verset! 

7. Készülj az összefoglaló órára! 
 Válassz ki a fejezet olvasmányaiból olyan 
 részleteket, amelyekből a többiek ráismernek 
 a szereplőkre! Készülj fel pontos felolvasásukra!

▶  Orlay Petrich Soma: Petőfi 
Sándor Debrecenben 1844
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1.  Gyakorold a szókapcsolatok pontos olvasását! A megjelölt helyen legyen a hangsúly!

 a jó nagyapó kanalazta a levesét sírva borultam az asztalra
 a nagy karosszékben simogatta meg a hajamat bocsánatot kérjek tőle
 szeles, esős napokon lábujjhegyen járt 
 rózsás kis tányérom suttogva beszélt  
 madaras kis poharam elkomolyodva nézett rám
 kedvét keresi 

2.  Felelj a kérdésekre!

      Miért kereste mindenki nagyapó kedvét? 

       

      Miért akart a kisfiú nagyapó lenni? 

       

3.  a) Színezd ki a szereplők jellemző tulajdonságait!

kicsi öreg haragos

erős fáradt gyönge

tanácstalan komoly megértő

mérges gondoskodó megbocsátó

meggondolatlan jószívű szókimondó

bűnbánó rémült talpraesett

       b) Bizonyítsd a választásodat a szereplők cselekedeteinek felolvasásával!

4.  Olvasd fel a választ az olvasókönyvből!
      Hogyan leckéztette meg a kisfiút az édesapja? 
      Miből tudod, hogy a gyerek megértette a leckét? 

5.  Játszd el a társaddal azt a jelenetet, amikor a kisfiú bocsánatot kér nagyapótól!

Móra Ferenc: Nagyapó Ok. 107. o.
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Összefoglalás
1.  Válaszd ki a fejezetben tanult versek közül azokat, amelyeket valamiért szeretsz! 

 Mondd el a legkedvesebbet!
 Érzékeltesd versmondásoddal a költemény hangulatát!

2.  Csoportosítsd a megadott szempontok szerint a fejezetből megismert olvasmányokat!
 Indokold meg a választásodat egy jellemző részlet felolvasásával!
 
 Tartalma szerint      A gondolatok kifejezési formája szerint

• A családról szólt.                             • Igaz történet
• A segítőkészségről olvastam benne. • Mese
• Az anyai szeretetet mutatta be. • Vers
• Az idősek megbecsüléséről szólt. • Verses mese
• A becsületességről olvastam benne.

3.  a) Fejtsd meg a rejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 Megfejtés: A családtagokat egymáshoz kapcsolja: 

 b) Mondj példákat az olvasmányokból a szereplők egymás iránt érzett szeretetére!

4.  Emlékezz vissza a fejezet olvasmányaira! 

 a) Mondd el röviden, mi történt az alábbi események előtt!
  „Sokat sírtunk, sokat kacagtunk azon a télen.”
  „Így viaskodtam az okos könyvekkel.”

b) Mondd el, mi történt a következő események után!
 „– De én még nem tudok dolgozni!”
 „ A lakásban letettek a kiságyamra.”

1. Tagjai a szülők és a gyerekek.

2. Ezt teszi édesanya a konyhában.

3. Apu az üzletbe szaladt érte.

4. A kutya neve Petőfi versében.

5. A kakas árából vett könyv címe.

6. A szobába lakott a vers szerint.

7. Ilyen volt nagyapó.

8. József Attila versének címe.    
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5. a) Mutassátok be azokat a kiválasztott részleteket, amelyeknek pontos felolvasására 
felkészültetek! A többiek ismerjenek rá az olvasmányra és annak szereplőjére!

b) Válogass a fejezet szereplői közül! Kiknek a viselkedése tetszett vagy nem tetszett? 
Indokold meg röviden!

6. Mesélj a családodról!
 Írd be a családfa ablakaiba a családod tagjait! Ha szükséges, bővítheted is.

7. Keresd meg a képek közötti hét eltérést! Jelöld a második képen X-szel!

8. Játsszátok el párokban! 
   •  Hogyan kéritek meg szüleiteket, hogy játsszanak veletek?
   •  Hogyan köszöntitek szüleiteket, nagyszüleiteket, ha találkoztok?
   •  Hogyan kértek bocsánatot, ha megbántjátok őket?

nagymama

anyu

nagypapa

én
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Barátunk, a természet – Tavasz

1. Tartsatok csoportokban ötletbörzét! Mit tudtok a vakondról?

2. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!
  Hol és meddig él?
  Mivel táplálkozik?
  Hányszor és hány kölyke születik?

3. a) Olvasd el az alábbi szöveget! Egészítsd ki ismereteidet a vakondról!

 A vakond testhossza 15–17 cm. Végtagjai nagyon rövidek és vízszintes helyzetűek. 
Széles tenyere mindig kifelé és hátrafelé fordul. Rövid ujjai közt hártya feszül. Az uj-
jak karmokban végződnek. Ez a fő ásószerve. Kicsiny és rövid lábujjai különváltak. 
Mákszemnyi szemét a bundája rejti. Az apró fülön nincs fülkagyló. Fekete, bársonyos 
szőrzete nagyon tömött. 

A vakond nem alszik téli álmot. Éjjel-nappal örökös mozgásban van. A folyosók-
ban, a föld felületén, sőt a vízben is otthonosan és gyorsan mozog.

A vakond fő ellenségei a görény, menyét, bagoly, sólyom, ölyv, holló és a gólya. 

b) Jellemezd a fenti szöveg alapján 1-2 szóval az állat testét!

Bundája:      Ujjai: 

 Testhossza:      Szeme: 

 Végtagjai:      Füle: 

4. Írd az állítások után, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!

     A vakond téli álmot alszik.   Mindig és mindenhol mozog.  

     Legtöbb ellensége madár.  

5. Írd a fenti betűket számozásuk sorrendjében az üres keretekbe! 
 Ha jól dolgozol, egy fontos dolgot tudsz meg a vakondról.

6. Mutasd be a kép, a szövegek és a feladatok segítségével az állatot!

Kovács Zsolt: A vakond Ok. 40. o.

T A L Á L T T E V É D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 10 9 7 8 6 5 4 1 2 3
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1. Versenyezzetek! Ki emlékszik jobban a vakondról tanult szövegre?

2. Játsszatok memóriajátékot! Mi jut eszetekbe a tavaszról?

3. Pótold a bekezdések hiányzó címét!

 1. Itt a tavasz!

 2. 

 3. Virágoznak a növények.

 4. 

4. Egészítsd ki röviden a mondatokat az olvasottak szerint! 

 A kék cinege 

 A szajkó  

 A kis sün 

5. Keress összefüggéseket, és kösd össze a szétdarabolt mondatokat!

 Az emlősök kicsinyei tavasszal  mert a szél könnyebben beporozza
 születnek, a virágokat a csupasz ágak között.

 Az erdei növények tavasszal virágoznak, hogy télre teljesen kifejlődjenek.

 A fák levélhajtás előtt virágoznak, mert később a levelek beárnyékolnak.

6. Színezd ki a tavaszi virágokat! Írd le a nevüket!

Schmidt Egon: Mesél a tavaszi erdő Ok. 41. o.
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1. Párokban dolgozzatok!
    a) Színezzétek ki a betűhálóban
  a hóvirágra és az ibolyára
  vonatkozó szavakat! (12)
          
    b) Gyakoroljátok pontos olvasásukat!

    c) Beszéljétek meg a szavak jelentését!

2. Töltsd ki a táblázatot a tankönyv szövege alapján!

3. Húzd alá azokat az állításokat, amelyekről nem olvastál a szövegekben!
  A hóvirág a tavasz hírnöke.
  A hóvirág hagymája mérgező anyagot tartalmaz.  
  Az ibolyát gyógynövényként is ismerjük.
  Van fehér és sárga ibolya is.

4. Beszéljétek meg, miért védett növény a hóvirág!

5. Jegyezz meg minél többet az egyik szövegből!

6. Készíts képet a virágokról szabadon választott technikával (hajtogatás, nyírás-
ragasztás, rajzolás, festés…)!

A hóvirág – Az ibolya Ok. 42. o.

F É L Á R N Y É K O S H
Ő S I D F I V Z T R E V
G H L A L H A G Y M Á S
Y J L S I N D Á S A R T
Ö K A D L Ö V Ü Z Ö L D
K L T F A S I K L D C V
É É O G M V F E H É R N
R G S T O J Á S D A D B
M E L L É K G Y Ö K É R
G Y Ó G Y N Ö V É N Y X

Hol található?

Milyen a gyökere?

Milyen a szára?

Mekkora a szára?

Milyen a levele?

Milyen a virág színe?

Mikor virágzik?
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1. Versenyezzetek! Ki jegyzett meg több tudnivalót az ibolyáról és a hóvirágról?

2. Fejtsd meg a találós kérdéseket! 

Háló nélkül halászik, Sárga berek, sárga alkony,
kéményeken tanyázik, sárga virág nyit a parton,
elköltözik, ha fázik. S mintha pletykás tündér volna,

hírül adja: itt a gólya.

    

3. a) Mondd el, milyennek képzeled a történet helyszínét!

b) Mikor történik az esemény?
  Érdeklődj vagy nézd meg a naptárban, mikor van 
  gyümölcsoltó Boldogasszony napja és József-nap!

4. Pótold az olvasmány hiányzó eseményét!

 1. A gólyavirág jelzi a gólya visszatérését.

 2. A falubeliek izgatottan lesik Fodorék kéményét.

 3.  

 4. Mindenki örömmel fogadja a madarat.

5. a) Játsszátok el, hogyan köszöntötték a gyerekek a gólyát!

b) Írj két összefüggő mondatot arról, 
  hogyan foglalta el a gólya a fészkét!

    

6. Keresd meg a szövegben, majd olvasd fel a kérdésekre a választ!
  Milyen embernek tartotta a gólya a vadászt és Fodor Andrást? Miért?
  A szöveg mely mondatairól készültek az illusztrációk?

7. Gondold tovább az eseményeket!
  Mi történhetett, miután a gólya elfoglalta a fészkét? Mondd el a társadnak!  

Gárdonyi Géza: Gólya, gólya, gilice Ok. 44. o.
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1.  a) Olvasd el Devecseri Gábor Állatkerti útmutató című versének részletét! 
  Ügyelj a susogó hangok tiszta ejtésére!

Miért cikáznak a kis fecskék?
Hogy az eget kékre fessék,
s ha mindenütt van már festék,
„Kész a tavasz” – jelenthessék.

 b) Miért mondjuk, hogy a fecske a tavasz egyik hírnöke?

2.  Fogalmazd meg a történet lényegét három mondatban! Segítenek a képek.

3.  a) Beszéljétek meg!
Miért volt olyan nagy esemény a fecskék megérkezése?
Miért szeretik annyira az emberek a fecskéket?

 b) Másold le a füzetedbe a kisfecskék köszöntőjét, hogy könnyebben megjegyezd!

4.  Írd le, miből építették a fecskék a fészküket! 
 

 
5.  Gyakoroljátok párokban, hogyan beszélgetnek a fecskék fészeképítés közben!

6.  Mondd el az olvasmány tartalmát a 2. feladat segítségével!

Móra Ferenc: A fecskék Ok. 46. o.
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1.  a) Mikori élményére emlékszik vissza az író? 

 b) Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
     Az iskolaudvar melyik részéből alakították ki a kiskerteket?

  A  Ahol ki volt kövezve.                 B  Ahol gaz borította.                 C  Ahol kopár volt.

 c) Számozással állítsd sorba a kertészkedés lépéseit a szöveg szerint!

	 	  Földet hoztak a mezőről.   Felosztották a földet.

   Virágokat palántáltak.    Gyomlálták, kapálták.

   Felásták a kertet.     A víztartóból megöntözték.

2.  a) Ha elolvasod a Fű Benő című írást, megtudod, hogyan   
 varázsolhatsz „zöldet” magad köré kert nélkül is.

      b) Beszéld meg a társaddal!
   Miért kell a fűmaggal és földdel megtöltött zoknit megfordítani?
    Miért kell a talajt állandóan nedvesen tartani?
      Miért nem árt, ha folyamatosan nyírjuk Benőke „haját”?

3.  Mit gondolsz, hogyan kell elültetni egy növényt? Megtudod, ha összekötöd a meg- 
kezdett mondatokat a folytatásukkal.

      Ássunk egy akkora gödröt,                      és alaposan öntözzük meg!

      Állítsuk bele a növényt,  hogy a növény gyökerei 
   kényelmesen elférjenek!

      Képezzünk csészét a növény körül,           és egy kis lapáttal temessük be 
a gyökereket!

4.  Színezd ki, mely eszközökre van szükség a növényültetéshez!

Jókai Mór: Hol kezdtem a kertészkedést? –  
Fű Benő Ok. 47. o.
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1.  a) Fejtsd meg a rejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Megfejtés: Így is hívjuk a tavaszt: 

 b) Miért nevezzük így a tavaszt? Beszéljétek meg!

2.  Töltsd ki a táblázatot az időjárás-jelentés alapján az ismert jelekkel!

      A hétvégén folytatódik az erős felmelegedés. Szélcsendes idő várható. A hőmérséklet 
hajnalban 8-10 fok között alakul, napközben a csúcshőmérséklet a 18-20 fokot is elér-
heti. Eső sehol sem lesz. Kellemes kirándulóidőre számíthatunk.

Napsütés Hőmérséklet Szél Csapadék

Hajnalban 

Napközben

3.  a) Gyűjtsétek össze csoportokban a tavaszi természetben bekövetkezett változásokat!
 b) Olvass fel a szövegekből a természet szépségét bemutató részleteket!

4.  Hasonlítsd össze a két szöveget a táblázat alapján!

Gólya, gólya, gilice A fecskék

Melyik madárról szól?

Mikor érkezik meg?

Hová építi a fészkét?

Hogyan fogadják őket?

Összefoglalás

1. Pusztítja a kert bogarait.
2. A tavasz hírnöke ez a növény.
3. Madarak lakhelye.
4. Tavasszal felássák.
5. Kedvenc eledele a béka.

6.  A virágzó növények körül azonnal 
megjelennek.

7.  A madarak legfontosabb feladata 
tavasszal.
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1.  a) Beszéljétek meg!
Miből vesszük észre, hogy esteledik?
Mi történik ilyenkor a faluban és a városban?

 b) Képzeld magadat egy nyáresti rétre! 
 Milyen színeket, fényeket látsz?
 Milyen neszeket, hangokat hallasz?
 Milyen illatokat érzel?

 
2.  a) Milyen vidékről fest képet elénk a vers? 

  Sorold fel, mi mindent látunk ezen a nyári esti képen!

 

 

 b) Olvasd fel a versből, hol alszik a pásztor!  Vajon miért?  
  Miért jön nehezen álom a szemére?

3.  a) Mely verssorokat juttatja eszedbe a rajz? 
  Másold le a versből!

 
 

 b) Mondd el, benned milyen érzéseket keltenek az ismétlődő sorok!

4.  a) Írd ki a versből a szavak rímelő párját! Hányadik sor hányadikkal rímel?

 réten –       szeder-ágra – 

 fákon –       feje-alja – 

 üregében – 

    
 b) Figyeld meg a mondatvégi írásjeleket! A verssorokat a                              fogják össze.

  Minden mondat  verssorból áll.

 c) Tapsold el a vers ritmusát! Tanuld meg a verset!

Weöres Sándor: Nyári este Ok. 111. o.

Szülőföldünk, környezetünk 
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1. Gyakorold a szavak olvasását! Mit figyeltél meg?

 rigófütty tücsökhegedülés kolompszó sátorfánkat
 sárgarigó tücsökmuzsika búzaföld vadvirágos
 diófák délután vérszegény kisasszony

2. Következtess a címből, miről szólhat a történet!

3. Pótold a mondatok hiányzó szavait a szöveg alapján!

 Panka                                                    volt: nem volt                                                  és nem tudott

                                                                  . A doktor bácsi megállapította,

                                                    . Ezért az édesapja elvitte a                                                                 .

4. a) Olvassátok fel csoportonként az olvasmányt a részcímek segítségével!

 1. A doktor bácsi tanácsa

 2. Az utazás

 3. Élet a tanyán

 4. A gyógyulás

b) Rajzold le, milyen „orvosságokat” rendelt Pankának a doktor bácsi!
c) Írd le a füzetedbe, miket evett, ivott Panka a tanyán!

5. Sorold fel, milyen színeket, milyen zajokat, milyen illatokat érzékelhettek Pankáék 
útközben! Milyen ízeket érezhettek evés közben?

6. Kösd össze Móra Ferenc kifejezéseit a napjainkban használt párjukkal!

  „Szedtük-vettük a sátorfánkat…” Tejet szeretnék inni.

  „…harmatos hajnalon megállott kocsink…” Ciripelnek a tücskök.

  „…odaadnám a törött lábú babámat Elindultunk.
  egy pohár friss tejért.”

  „…milliom tücsök pengeti hegedűjét…” Megette az én ebédemet is.

  „…megfelelt az én részemnek is.” Korán megérkeztünk.

Móra Ferenc: A jó orvosság Ok. 112. o.
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1. Gyakorold a szavak olvasását! Folytasd a hasonló hangzású szavak gyűjtését!

 padlás  garázs  darázs  parázs  hallás   hagymás
 kalács  falás  kapás  darál  kapál  kaszál

2. Válaszoljatok párban a kérdésekre!
  Ki meséli a történetet? Mire emlékszik vissza?    Hol található az első udvar? 
  Hol élt a kisfiú, és hol a nagymamája?               Mi lehet a hátsó udvarban?

3. Karikázd be az igaz állítások betűjelét! Olvasd össze őket! 

F   A nagymamánál két udvar is van.

I    A galambok a szomszéd padlásán élnek.

A   Sok érdekesség található a padláson.

G   A falusi bolt önkiszolgáló.

L   A boltos néni édességet is adott ajándékba a fiúnak.

E   A nagymama bárhová elengedi az unokáját.

U   A faluban az emberek ismerik egymást.

4. Mondd el a kép alapján, mi minden található 
a nagymama padlásán!

     Nálatok van-e padlás? Ha igen, mondd el, 
milyen érdekességek lapulnak ott!

5. Írd le röviden, miben különbözik a falu a város-
tól a szöveg szerint!

 A bolt
  

 Az utcán

6. Olvasd fel a szövegből azt a részt, ami arról szól, hogy a nagymama nagyon félti az 
unokáját! Mit gondolsz, mitől félti? Rád hogyan vigyáznak a nagyszüleid?

Németh István: Mi van a nagymamánál? Ok. 114. o.
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1. Ismerkedj meg Weöres Sándor Falusi fiú a városról beszél (Ok. 116. o.) című versével! 
Figyeld meg! 

  Milyen újdonságokat látott a fiú a nagyvárosban?
  Mitől félt?

2. Húzd alá, szerinted miért Budapest a fővárosunk!
  • Mert az ország legnagyobb városa.
  • Mert innen kormányozzák az országot.
  • Mert az ország közepén fekszik.
  • Mert itt található a legtöbb iskola, múzeum, könyvtár, színház.
  • Mert itt futnak össze az utak, vasutak.
  • Mert itt villamossal közlekednek az emberek.

3. Egészítsd ki a mondatokat az olvasmány segítségével!

 A mi hazánk                      , fővárosa

                   . Legnevezetesebb épülete a(z)

         . A       folyó két részre 

 osztja a várost. Budát és Pestet         híd köti össze.

4. Melyik épületet látod az olvasókönyv illusztrációján?

 Másold le azt a két mondatot, amelyek ezt az épületet mutatják be!

5. Jegyezd meg a képről, milyen fontos jel-
képeket őriznek a Parlamentben!

6. a) Sorold fel, milyen nevezetességeket 
láthatsz Budán és Pesten!

b) Jegyezd meg a szöveg utolsó bekez-
dését! Mondd el a társadnak! 
Melyikőtök volt az ügyesebb?

Hazánk szíve: Budapest Ok. 117. o.
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1. a) Fejtsd meg a rejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

Megfejtés:   

b) Mondd el, mire gondolsz, amikor ezt a szót hallod!
  Milyen nyelven beszélnek az itt élő emberek?  Mi köti össze őket?

2. a) Jelöld a térképen, hol szület-
tél, hol élsz most!

b) Mutasd be néhány mondattal
 a lakóhelyedet!

3. Mondd el az olvasmányok vagy a saját 
tapasztalatod alapján, milyen a falusi 
élet/városi élet (épületek, emberek, 
foglalkozások, iskola, közlekedés)! 

4. Párokban színezzétek ki azokat a sorokat a betűhálóban, amelyek Budapest neveze-
tességeit rejtik! (10)

M A R G I T S Z I G E T
Í V E U O P L P Ö D M T
H Ő S Ö K T E R E U H L
F G P A R L A M E N T Á
N E O L Á Ü B K R A Ö N
N A G Y C I R K U S Z C
V I D D M P A K K O Á H
R H C I Ó E R T Z Ü Ú Í
S D Á L L A T K E R T D
V C E I S I K L Ó É Ű S
D V Á R O S L I G E T H
H A L Á S Z B Á S T Y A

Összefoglalás

1. Budapest első hídja.

2. Kisebb település.

3. …bástya, Buda nevezetessége.

4. Nagyobb település.

5. Az Országházat így is nevezzük.

Pest
Budapest

Heves

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Hajdú-
Bihar

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Békés

Csongrád-
Csanád

Bács-
Kiskun

Baranya

Tolna

Fejér

Somogy

Komárom-
Esztergom

Veszprém

Zala

Vas

Győr-Moson-
Sopron

Nógrád

Borsod-
Abaúj-
Zemplén
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Barátunk, a természet – Nyár

1.  Alkossatok csoportokat! Szóforgóval játsszátok a következő játékot!  

     Válasszatok egy játékvezetőt, aki virágneveket sorol! A csoport tagjainak meg kell 
mondaniuk a virág színét, és azt, hogy miért szeretik, illetve miért nem szeretik azt a 
virágot. Ha több színben látható egy-egy virág, akkor több színt is fel kell sorolni. Az a 
győztes, aki a legtöbb jó választ adja. Akinek nem jut eszébe a jó válasz, az passzolhat.

2.  Mutassátok a kezetekkel, hogyan lesz a bimbóból virág!

3.  Gyakorold a kiejtéstől eltérő írásmódú szavak olvasását!
   
 megkérdezte     gyönyörködjenek   látogatja meg meggyökereztem
 játszadozik     megszidta     elkényeztetett intézte
 elmondták     elhatározta  tudjanak 

4.  a) Következtess! Melyik évszakban és hol látogatta meg a tündér a virágokat?

     b) Képzeld el a helyszínt!  
  Milyen színeket látsz?
        Milyen illatokat érzel?       
  Milyen lehetett a tündér?

A rövidített változattal dolgozók feladatai

5.  Írd röviden a virágok alá, melyikük mit kért a tündértől!

6.  Karikázd be az igaz válasz/válaszok betűjelét!
     a) Miért haragudott meg a tündér a kerti virágokra?
  A Mert visszafeleseltek neki. 
  B Mert elégedetlenek voltak magukkal.
  C Mert mindegyik irigyelte valamiért a másik virágot.

Tompa Mihály: A pitypang meséje Ok. 48. o.
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 b) Miért tett csodát a pitypanggal?
  A Mert az ő kívánsága nem irigységből fakadt.
  B Mert a sárga pitypang volt a kedvenc virága.
  C Mert megsajnálta a virágot, hogy idegenbe szakadt.

7.  Csoportosítsátok párokban a szereplők tulajdonságait a számok segítségével!
     Indokoljátok meg a döntéseteket!

     1. jószívű 2. irigy 3. szerény 4. csodatévő
     5. elégedetlen 6. rosszkedvű 7. bánatos 8. megértő

     tündér:             pitypang:             többi virág:    

A hosszabb változattal dolgozók ezeket a feladatokat oldják meg! Ok. 49. o.

8.  a) Húzd ki a betűhálóból az elégedetlenkedő virágok nevének betűit!  
  Függőlegesen keresgélj! A megmaradt betűkből a tündér tulajdonságát kapod. 

 b) Rajzold le, te milyennek képzeled a tündért!

9.  Fejezd be a mondatot a mese szerint!

    A tündér azért segített a pitypangon, mert az

     .

10. Mondjátok el párokban a véleményeteket a tündérről és a virágokról!
       Igazoljátok álláspontotokat a meséből vett példákkal!

11.  Írd le, mit tanultál a meséből!

    .

12. Olvassátok fel párokban a tündér és a pitypang beszélgetését! 
       Érzékeltessétek hanglejtéssel a tündér segíteni akarását és a pitypang elkeseredett-

ségét!

R T
Ó Z O P Í I Y
J Á R L O K P
Z Z S I M E A
S Ó S L E P Ű
A S Z Z S I N
S Z É I T V G
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1.  Beszéld meg a társaddal!
  Jártatok-e már múzeumban? Melyikben? 
  Miket láttatok ott? Mi tetszett a legjobban?

2.  a) Gyakorold a szavak pontos olvasását!

        vadászmester   vadbefogó     néprajz      szafaripark  kiállítás
        fafaragványok   állatbőrök      belépőjegy     idegenvezetés trófea

     b) Csoportokban dolgozzatok!
          Írjatok a füzetetekbe olyan rövidebb szavakat, amelyeket az a) feladat hosszabb 

szavaiból ki tudtatok olvasni! Pl.: vad, ász, vadász, est, este, mester.

3.  Írd a négyzetekbe, hányadik bekezdés alapján tudsz válaszolni a kérdésre!

   Mivel foglalkozott Tanzániában?  Hol található az Afrika Múzeum?

   Ki volt Nagy Endre?    Mit láthatunk itt?

4.  Az utolsó bekezdés alapján töltsd ki a táblázatot!

Hol található a múzeum?

Mikor látogatható?

Naponta hány órát tart nyitva?

Mennyibe kerül a parkolás?

5.  Hasonlítsd össze a képeket! 
 Karikázd be azokat az állatokat, amelyeknek nincs párja a másik keretben!

6.  Legyél idegenvezető! 
 Az olvasottak alapján mutasd be az Afrika Múzeumot és Állatkertet!

Afrika Múzeum és Állatkert Ok. 51. o.
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1.  a) Keretezd be, mely szavak jellemzik a versek hangulatát!

  örömteli     szomorú     vidám     bizakodó     lehangoló     várakozó

      b) Olvass fel verssorokat a véleményed igazolására!

2.  Hasonlítsd össze a verseket a táblázat segítségével!

a)
Csigabiga Májusi mondóka

Miről szól?

Melyik évszakot mutatja  
be a költő?

Mely növényekről ír?

Mely állatok szerepelnek  
a versben?

b)

Csigabiga Májusi mondóka

Hány versszakból áll?

Hány sorosak  
a versszakok?

Hány sor fejez ki egy  
gondolatot?

Mely sorok rímelnek 
egymással?

Hány szótagból állnak  
a sorok?

3.  Emlékezz, hogy a versek olvasásakor milyen színek jelentek meg előtted!
     Milyen hangokat és illatokat idéztek fel a versek?

4.  Tapsolj vagy kopogj ritmuskíséretet a versekhez! 

Szabó Lőrinc: Csigabiga Ok. 42. o.

Kányádi Sándor: Májusi mondóka Ok. 52. o.
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1.  Gyakorold a pontos olvasást soronként, majd oszloponként!

     falomb lombsátor sátortábor
 emlősállat állatkert kertrendezés
 élelemforrás forrásvíz vízesés
 rókakölyök kölyökgólya gólyahír
 dámvad vaddisznó disznótor
 édesanya kismalac malacvisítás

2.  Írd ki a szövegből a következőket!

 Legszebb hangú madaraink: 

 A madarak legfontosabb nyári tevékenysége:

 

 A madarak legfőbb élelemforrása: 

3.  Fejezd be röviden a mondatokat! Kösd össze őket az állatok képével!

      Pettyes bundájuk
         
              
         
      Játék közben
        
                 
 
      Felismerheted kecses mozgásáról, 

                 

      A kismalacok csíkos háta        

4.  Miért a nyár a legélénkebb évszak az erdő-
ben? Olvasd fel a szövegből!

5.  Adjatok jó tanácsokat a kirándulóknak!

Schmidt Egon: Mesél a nyári erdő Ok. 53. o.
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1. Fejtsd meg a rejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Megfejtés: Az élőlények számára nélkülözhetetlen:

2. a) Mi az állatok legfontosabb feladata nyáron? Szövegrészletek felolvasásával válaszolj!

b) Mi segíti az állatokat a rejtőzködésben?

3. Töltsd ki a táblázatot a júniusi időjárás-jelentés alapján az ismert jelekkel!

 A hajnali 16-18 fokot már a reggeli órákban 25 fok körüli hőmérséklet váltja fel. Szél-
csendes időre, szikrázó napsütésre számíthatunk. A déli órákban a csúcshőmérséklet 
a 32 fokot is elérheti. 

Napsütés Hőmérséklet Szél Csapadék

Hajnalban

Reggel

Délben

4.   Keress a tanult olvasmányokból olyan példákat, amelyek az ember és a természet 
kapcsolatáról szólnak! Mutasd be mintaszerű felolvasással!

5. Párokban fejtsétek meg a rejtvényt! Az üres négyzetben levő szám jelzi, hogy a fölötte 
lévő kép nevének hányadik betűjét írd bele. Jegyezzétek meg a jó tanácsot!

3. 2. 3. 2. 1. 1. 3. 4. 2. 5. 3.

Összefoglalás

1. Bolyban él.
2. Ágas-bogas a csontkoronája.
3. Az egyik erdei énekesmadár.
4.  Erősebb illatot kért a tündértől 

ez a virág.
5. Egy másik énekesmadár.
6. Bóbitáját röpíti a szél.
7. Meghallgatta a virágok panaszát.
8. Az első nyári hónap neve.
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6.  Eltelt egy esztendő, az ősztől elindulva megérkeztünk a nyárhoz. 
      a) Gyakorold az alábbi hónapsoroló olvasását! Figyelj az ó, ő végű szavak helyes kiej-

tésére!  
 
  Január elöl jár, Július érlelő,
  A nyomán február, Augusztus csépelő,
  Március szántóvető, Szeptember gyümölcshozó,
  Április nevettető, Október borozó,
  Május szépen zöldellő, November télelő,
  Június nevelő, December pihenő.
 
      b) Próbálkozz te is hasonló hónapsoroló írásával!
  Pl.: Hógolyózó január,
         Olvadozó február… Folytasd!

7.  Egészítsd ki, majd színezd ki a képeket a négy évszaknak megfelelően!

1. Bolyban él.
2. Ágas-bogas a csontkoronája.
3. Az egyik erdei énekesmadár.
4.  Erősebb illatot kért a tündértől  

ez a virág.
5. Egy másik énekesmadár.
6. Bóbitáját röpíti a szél.
7. Meghallgatta a virágok panaszát.
8. Az első nyári hónap neve.
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1. Beszélgessetek!
  Mikor és hol szoktatok játszani?

Mely játékokat szeretitek? Miért?
Mitől függ, hogy mikor melyiket választjátok?
Mit játszotok, ha egyedül vagytok? Ha ketten vagy többen vagytok?

2. Hasonlítsd össze a megismert játékokat a táblázat segítségével!

Mire jó? Labdaugrató

Hányan játszhatják?

Hol játszhatják?

Milyen eszközök szüksé-
gesek a játékhoz?

3. Melyik játékhoz illenek a mondatok? Kösd őket a megfelelő rajzhoz!

Az lehet labdaugrató, aki elkapja a labdát.
Ez egy írásos, tréfás játék. 
Csak kemény terepen játszható.
Ez a játék az ügyességet fejleszti.
Ezt a játékot bármennyien játszhatják.
A cédulákat össze kell keverni.

4. Húzd át azt a szabályt, amelyikre nem kell figyelned játék közben!

Légy türelmes a társaiddal! Játék közben ne nevetgélj!
Ne sértődj meg, ha nem téged választanak! Erősen pattintsd a labdát!

5. Írd le az egyforma labdák jeleit!

a b c d e f g h i j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a – 7,

Gárdonyi Géza: Mire jó? Ok. 136. o.
Labdaugrató Ok. 138. o.

Vakációváró

a

Az lehet labdaugrató, aki elkapja a labdát.
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1.  Beszéljétek meg párokban!
   Melyik kedvelt szórakozásról szól Szilágyi Domo-

kos verse?
   Hová csalogat a sárkány? Mit gondolsz, hogyan 

utazhatsz vele együtt?

2.  Készíts te is sárkányt! Ehhez kérd nagyobb gyerek 
vagy felnőtt segítségét!

 1.  Egy 60 és egy 40 centiméteres nádszálat kereszt 
alakban kötözz össze zsineggel!

 
 2.  Ezután a felső nádvégtől indulva, és minden 

nádvégen alaposan megcsavarva, kötözd körbe 
a keresztet! Így elkészül a sárkány váza.

 
 3.  Most szabj ki csomagolópapírból egy, a váznál 

körülbelül 3 ujjnyi val szélesebb sárkányformát! 
Borítsd be vele a vázat, és ragaszd le a széleket!

 
 4.  Fess arcot a sárkánynak! Az alsó végéhez köss 

egy hosszabb zsinórt faroknak, színes papírsza-
lagokkal!

 

3.  Tudod-e, hogy a papírsárkány (zsinóros sárkány) a levegőnél nehezebb, repülő já-
tékszer és sporteszköz? Az első sárkányt nagyon régen Kínában készítették. Később 
az egész világon elterjedt. Európába körülbelül 800 évvel ezelőtt került. 

4.  Ha a számítógép keresőjébe beírod a „papírsárkány” szót, és a Képek-re kattintasz, 
sok ötletet találsz a sárkány díszítéséhez.

Szilágyi Domokos: A sárkány Ok. 139. o.

1. 2. 3. 4.

OH_MIR02MB1_Hetszinvarazs_mf.indd   85OH_MIR02MB1_Hetszinvarazs_mf.indd   85 2021. 03. 22.   20:562021. 03. 22.   20:56



86

1.  a) Olvasd el a szöveget!

 András-naptól, november 30-ától december 24-éig a megváltó kis Jézus születésé-
re várakozunk. Ennek az időszaknak a neve advent. Ilyenkor ajándékokat készítünk, 
énekelünk, verset mondunk, beszélgetünk a közelgő ünnepről. Szebbé varázsoljuk 
otthonunkat, iskolánkat. Az ajtót és az ablakokat is feldíszíthetjük. Az asztalra ad-
venti koszorút állítunk négy gyertyával, s minden vasárnap eggyel többet gyújtunk meg 
közülük.

      b) Keretezd be a szövegben, mettől meddig tart az advent!
           Mondd el, nálatok mi a szokás a karácsonyi várakozás idején!

2.  Készítsetek adventi naptárt az osztályba!
 Mindenki vonjon be egy gyufásdobozt színes papírral! Tegyetek bele apró meglepe-

tést (matricát, kinderfigurát, radírt, cukorkát…), amit a többiek nem látnak! Ragasz-
szátok fel a dobozokat egy széles selyemszalagra! Függesszétek fel őket! Minden nap 
más-más gyerek kapja az ajándékot a soron következő dobozból.

Mikulás napja, december 6.  Ok. 120. o.

3.  a) Pótold a hiányzó rímeket!

  Piros a kabátja, sapkája, 

  földig ér nagy, fehér                          , 

  ő a gyermekek legjobb                         .

      b) Mondjátok el egymásnak, ki hogyan várja a Mikulást!

4.  a) Olvasd el a Mikulásról szóló szöve-
  get az olvasókönyv 120. oldalán!

      b) Beszéld meg a társaddal!
  Mi volt a püspök igazi neve?
  Hol élt? Kiken segített?
  Milyen szokás terjedt el 
  a tettei nyomán?
  Hogyan segített a legenda szerint
  a három szegény leányon?

Advent 
Jeles napok, magyar ünnepek
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1. a) Olvasd el többször a betlehemezésről szóló mondatokat! 

   • A karácsonyhoz kötődő népszokás.
  • Többszereplős pásztorjáték.
  •  A beöltözött betlehemesek áldást mondanak 

a háziakra.
  • A háziak megvendégelik a köszöntőket.

  b)  Mondd el a társadnak, mit jegyeztél meg belő-
lük!

2. Mi vezette a napkeleti bölcseket a kisded Jézushoz? Húzd alá a szövegben!

 Jézus megszületését egy rendkívüli égi je-
lenség, a betlehemi csillag jelezte az égen. 
A napkeleti bölcsek ezt a csillagot követve 
jutottak el a kisded Jézus jászolához.

3. A szöveg megismerése után sorold fel a szereplőket!

    

 Mit idéznek fel a betlehemezők az énekekben?

   Ki teszi tréfássá a játékot?

    Hogyan? 

4. Válasszatok szereplőket a betlehemezéshez! 
Gyakoroljátok az olvasást szerepek szerint, majd játsszátok el!

Karácsony, december 25–26.
Tiszacsomai csillagforgató betlehemezés Ok. 122. o.
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1.  Gyűjtsetek újévi szokásokat!

2.  Milyen a vers hangulata?

 Mi teszi ilyenné?
    

 Olvass fel olyan szavakat, amiből ez kiderül!

3.  Rajzold le, te milyennek képzeled a százlábút!

 A vers szerint hány lába volt? 

4.  Olvasd fel, miket csinált a lábaival! 
 Gyűjts további vicces cselekvéseket még néhány lábhoz!

5.  a) Húzd alá a szavak közül, mit jelent a dőre!

      buta        okos        balga        eszes        bolond        értelmes        ostoba
    
 b) Mit fejeznek ki a kimaradt szavak? Vitassátok meg!

6.  Párokban dolgozzatok! Mondjátok ki a képek nevét! 
     A szám jelzi, hogy a szó hányadik betűjét írjátok az alsó négyzetbe!

3. 2. 5. 4. 2. 1. 2. 3. 2. 2. 2. 1.

Újév napja, január 1.
Weöres Sándor: Ujjé-!-vi mese Ok. 126. o.
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1. Olvassátok el többször is Sarkady Sándor Farsang című versét!
 Érzékeltessétek a vidám hangulatot!

 Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, Maskarások, bolondok,
 járjátok a bolondját: rázzátok a kolompot,
 dínom-dánom, vigalom, takarodjon el a tél,
 nincs  a táncra tilalom! örvendezzen aki él!

2. Beszélgessetek!
     Nálatok hogyan ünneplik a farsangot?
     Te minek öltözöl a jelmezbálban? Ki készíti a ruhádat?

3. Mit tudtál meg a Farsangi hagyományok című szövegből?
    Fogalmazd meg röviden a bekezdések lényegét! Írd a fürtábrába!

  

4. Írd az állítások után, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!

 Farsangkor őszbúcsúztató mulatságokat rendeztek. ______

     A falusiak sokféle jelmezbe öltöztek. ______

     A legények a gallérjukra tűzték a lányoktól kapott csokrot. ______

     A farsangi fánkot varázserejűnek tartották. ______

     Farsangtól húsvétig böjtöltek. ______

5. Karikázd be azt a bohócot, amelyik ugyanolyan, mint az első!

Farsang  Ok. 127. o.

Farsangi 
hagyományok

Télbúcsúztatás,
tavaszvárás 3.

1.

5.

4.2.
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1.  a) Beszélgessetek!
 Milyen változást hoz a természetben a március?
 Mit ünnepelnek a magyar emberek március 15-én?

 b) Olvasd el a Márciusi fiatalok című szöveget! 
Kiket nevezünk márciusi ifjaknak?
Miért küzdöttek ők és követőik?
Mivel jelezzük összetartozásunkat ezen a napon?

 c) Fejtsd meg a márciusi ifjak nevét a rejtvényből!
           Írd le a teljes nevüket a szöveg segítségével!

2.  a) Olvasd el, mit jelent a forradalom szó!
     
   Amikor az elkeseredett nép változást szeretne. A szabadság híveit forradalmárok-

nak hívjuk. Ők fordulnak az elnyomók ellen a szabadság kivívásáért.
 
   b) Húzd alá a szövegben, miért harcolnak a forradalmárok!

 c) Miért nevezzük a márciusi ifjakat forradalmároknak?

3.  Mondd el, milyen módon tudnád ünnepivé tenni a képet! Rajzold be a hiányzó részeket!

4.  a) Hallgasd meg Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét! Mire buzdít a költemény?

 b) Ismerkedjetek meg a vers megzenésített változatával is! Tetszett-e? Miért?

Nemzeti ünnepünk, március 15. Ok. 128. o.

EFITŐP IJAKÓ VÁVRISA
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1. a) Hallgasd meg Weöres Sándor Buba éneke című versét!
  Mit gondolsz, ki lehet Buba? Miből gondolod?

b) Mely sorok fejezik ki az édesanyához való ragaszkodást a versszakok végén? 
  Húzd őket a megfelelő képhez!

 „         anyám ablakára.”

 „         jó anyám ölében.”

 „anyám nélkül mindig               .”

2. a) Gyűjtsd össze, mi jut eszedbe az édesanyádról! Írd be a buborékokba!

b) Fogalmazz a gyűjtött szavak segítségével három-négy összefüggő mondatot az 
anyukádról! Írd is le a füzetedbe!

3. Helyezzétek el a rejtvényben a virágok nevét! A megfejtésből kiderül, mivel köszön-
heted meg anyukádnak, nagymamádnak a gondoskodást május első vasárnapján.

1.

2.

3.

4.

5. R É Z V I R Á G
6.

Anyák napja Ok. 134. o.

kedves

szeret

2.1.

6.5.

3.

4.
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1. Játsszatok memóriajátékot a 2. osztályban megismert meseszereplőkkel!

2. Egészítsétek ki csoportokban a hiányos ábrát az olvasott mesék ismeretében!
     Használd a tartalomjegyzéket, vagy lapozz vissza A mesék birodalma című fejezethez!

3. a) Alkossatok csoportokat! 
  Találjatok ki egy mesét!
       Válasszatok szereplőket, helyszíneket az 

olvasottakból vagy a képzeletetek alapján!

b) Hallgassátok meg egymás meséit! 
  Melyik miért tetszett vagy nem tetszett?
      Indokoljátok meg!

c) Készítsetek hozzá rajzot a füzetetekbe!

4. Döntsd el az állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!

 A mesékben az állatok úgy cselekszenek, mint az emberek. 

 Boszorkánnyal, tündérrel, sárkánnyal találkozhatunk a valóságban is. 

 Ismerünk olyan meséket is, amelyek a valóságban is megtörténhetnek. 

 Néhány mesén jót nevettünk. 

5. Játsszátok párban a Ki vagyok én? játékot! Képzeljétek magatokat egy-egy mese-
szereplő helyébe! A társadnak kérdések segítségével kell kitalálnia, hogy ki vagy te.

Év végi összefoglalás – a mesékről

Osztozkodik a róka

Eseményei 
valóságosak

Eseményei úgy 
kapcsolódnak, mint 

a láncszemek

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________Csodák 

történnek benne

Rövid,
beugratos

MESE Jót nevetünk 
rajta
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1.  Játsszatok Családi perpatvar játékot az évszakok neveivel!
     Álljatok körbe! Mindenki válassza ki annak az évszaknak a nevét, amelyben született! 

A tanító néni tapsol, és mond egy évszakot. Akik abban az évszakban születtek, cse-
réljenek helyet egymással! Ha azt halljátok: Évszakok, perpatvar! – mindenki cserél-
jen helyet valakivel! A melletted állóval tilos a csere!

Csoportokban oldjátok meg a következő feladatokat!

2.  Írjátok be a képeken levő négyzetekbe az adott évszak időjárására jellemző szavak 
számát! 

 1. ködös, 2. szeles, 3. hideg, 4. napsütéses, 5. havas, 6. viharos, 7. meleg, 8. borús, 
 9. esős, 10. hófúvásos, 11. langyos, 12. derült, 13. jeges, 14. hűvös, 15. száraz, 16. forró 

3.  Töltsétek ki a TOTÓ-t! Karikázzátok be a helyes válasz betűjelét!

Év végi összefoglalás – a természetről

1. Melyik fa nem lombhullató?
 A tölgyfa
 B fenyőfa
 C gesztenyefa

2. Melyik madár telel nálunk?
 A feketerigó
 B búbos banka
 C gólya

3. Melyik nem gyógynövény?
 A vadrózsa
 B hóvirág
 C ibolya

 4.  Melyik madár él víz közelében?
  A harkály
  B bagoly
  C daru

 5.  Mivel táplálkozik a vakond?
  A rovarokkal
  B gyökerekkel
  C hajtásokkal

 6.  Hogyan készül a mókus a télre?
  A gilisztákat gyűjt
  B makkot raktároz
  C hájat növeszt

      

      

OH_MIR02MB1_Hetszinvarazs_mf.indd   93OH_MIR02MB1_Hetszinvarazs_mf.indd   93 2021. 03. 22.   20:572021. 03. 22.   20:57



94

4.  Találd ki, ki vagyok én! Rajzold le a találós kérdések megfejtéseit! 

    Megy a katona a várba,        Domb tetején, bokor alatt
 csupa nyílvessző a háta.       tavaszt énekel.

   

 A hóvirág után nyílok,       Éjjel-nappal földet túr.
 kék, lila, illatos vagyok.

5.  Egészítsd ki a mondatokat! Válogass a szavak közül!

 erdőt, sárgarigó, róka, ibolya, fecske
   
     Egy             nem csinál nyarat.

     Nem látja a fától az          .

     Szerény, mint az          .

     Fütyül, mint a           .

     A              halálát egy tyúk sem gyászolja.

  7.  Mit adjunk a madaraknak télen?
 A madárkalácsot
 B tejbegrízt
 C kenyérbelet

  8.  Hogyan vészeli át a telet a sün?
 A átalussza
 B táplálékot gyűjt
 C más állatoktól csen élelmet

  9.  Miből építi fészkét a szajkó?
 A fűből
 B sárból és szalmából
 C száraz gallyakból

10. Melyik nem nyári virág?
 A rózsa
 B gyöngyvirág
 C kardvirág

 11.  Mikor születnek az őzgidák?
  A novemberben
  B januárban
  C májusban

 12.  Mi az avar?
  A száraz levélszőnyeg
  B színes levélgyűjtemény
  C elszáradt gallyak

 13.  Hová nem épít fészket a gólya?
  A kémények tetejére
  B vizek közelébe
  C napsütötte erdőszélre

 13+1. Melyik a kerti szerszám?
  A bőrlyukasztó
  B kalapács
  C gereblye
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