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Kedves Gyerekek!
Gyertek velünk az olvasás varázslatos világába!
A magyar mesevilág és költészet gyöngyszemeiből válogattunk nektek.
Amíg a mesék, versek üzenetét megfejtitek, megtanultok kifejezően olvasni.
A hozzájuk kapcsolódó feladatokon keresztül a titkok nyomába szegődhettek. Rájöttök, hogy nemcsak a szereplőknek kell a próbákat kiállniuk. Mindannyiunknak le kell küzdenünk azokat az akadályokat, amelyekkel a hétköznapok hőseivé válhatunk.
Az ismerettartalmú szövegek feldolgozása is komoly próbák elé állít benneteket. A környező világgal való ismerkedés közben a szövegek feldolgozásával a tanulás tanulását is elkezditek. Ha minden feladatot nagy odafigyeléssel végeztek el, év végére kiálljátok a próbákat!
Ehhez az izgalmas kalandozáshoz kívánunk örömteli pillanatokat!
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„A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod,…”
József Attila

4

Gondolattérkép
alvás
étkezés

tanulás
GYERMEK

mozgás

játék
barátkozás

1.

2.

Színezd a kifejezések előtti köröket a gondolattérképen jelölt színek
szerint.
családi reggeli

sportversenyek

tudásszerzés

társasjáték

játékszabályok betartása

korai lefekvés

szeretek vele lenni

őszinték vagyunk egymással

téli sportok

elegendő alvás

titkaink vannak

labdajátékok

győztesek és vesztesek

nyugodt ébredés

dolgozatírás

szóbeli beszámoló

meghitt vacsora

ebéd az iskolában

Kösd össze a közmondások elejét a végével!
Ki mint veti ágyát,

aranyat lel.

Addig alszik,

úgy alussza álmát.

Ki korán kel,

míg a hasára nem süt a nap.
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1.

Húzd alá az ébred szó rokon jelentéseit! Az aláhúzott szavakat olvasd fel
nagy ajakmozgással! Másodszor egy alaplevegővel!
szunnyad serken szendereg szunnyadozik felébred bóbiskol feleszmél
aluszik felriad szundít

magához tér szunyókál ébredezik feléled

2. Olvasd fel az előző feladat kimaradt szavait! Mely szónak a rokon jelentései? Keretezd be!
ábrándozik

gondolkodik

alszik

szomorkodik

3. Hogyan készülsz esténként az alváshoz? Húzd alá az állítások közül!
az ágyban mesét olvasok

tévét nézek

játszom az állatkáimmal

a szüleim olvasnak mesét

beszélgetek a szüleimmel

számítógépen játszom

4. Hallgasd meg a verset!

Altató

Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház,
dunna alatt alszik a rét –
aludj el szépen, kis Balázs.

Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább –
aludj el szépen, kis Balázs.

Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
vele alszik a zümmögés –
aludj el szépen, kis Balázs.

Szundít a lapda, meg a sip,
az erdő, a kirándulás,
a jó cukor is aluszik –
aludj el szépen, kis Balázs.

A villamos is aluszik,
– s mig szendereg a robogás –
álmában csönget egy picit –
aludj el szépen, kis Balázs.

A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod, óriás
leszel, csak hunyd le kis szemed, –
aludj el szépen, kis Balázs.

Tüzoltó leszel s katona!
Vadakat terelő juhász!
Látod, elalszik anyuka. –
Aludj el szépen, kis Balázs.

6

József Attila

5.

6.

Ki a vers beszélője? Tegyél -t a megfelelő személyekhez!
egy kisfiú

egy apuka

egy szomszéd

egy nagymama

egy anyuka

egy barát

kis Balázs

egy tűzoltó 

egy juhász

Keresd meg a versben a felsorolt szavakat! Húzd alá! Miben különbözik
a régi helyesírás a maitól? Beszéljétek meg!
míg

7.

ma

labda

tűzoltó

Milyen sorrendben alszanak el a vers szereplői? Folytasd a megkezdett
számozást!
3. alszik a rét

4. alszik a bogár, a darázs

szundít a lapda, meg a sip

elalszik anyuka

a villamos is aluszik

alszik a széken a kabát

a jó cukor is aluszik

1. lehunyja szemét az ég

2. lehunyja szemét a ház

alszik a zümmögés

szendereg a robogás

8.

síp

szunnyadozik a szakadás

Hogyan értelmezed az anyuka ígéretét? Húzd alá!
„A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod”

9.

az álomban minden lehetséges

üvegből készült golyót kapsz

ébredéskor távolra utazhatsz

álmodban tiéd lehet az egész világ

Mi lehet álmában kis Balázs? Húzd alá a versben!

10. Melyik sor ismétlődik minden versszakban? Keretezd be a refrént!
11.

Rajzold le egy álmodat!
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1.

Olvasd el a hét napjait nagy ajakmozgással, majd egy levegővétellel!
hétfőn kedden szerdán csütörtökön pénteken szombaton vasárnap

2. Egészítsd ki a megkezdett mondatokat! Mondd el gondolataidat!
Néha el szoktam felejteni…, de…

Mindig el szoktam felejteni…, ezért…

Soha nem szoktam elfelejteni semmit, mert…

3. Olvasd el a történet címét! Miről szólhat ilyen címmel egy történet? Beszéld meg az osztálytársaiddal!
4. Hallgasd meg a történetet!

Elfelejtő-mese
Kobak hétfőn otthon felejtette a ceruzáját, kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton a
tanító néni megcsóválta a fejét:
– Legközelebb a fejedet fogod otthon felejteni! – mert persze szombaton is
otthon felejtett Kobak valamit, méghozzá az ellenőrzőjét.
Vasárnap a tanító néni beszélt Mamával, hogy mit, nem tudni, de Mama hétfőn
kifelejtette a levesből a sót, kedden a paprikásból a paprikát, szerdán a palacsintából a lekvárt, csütörtökön a töltött káposztából a húst, pénteken a vajas
kenyérből a vajat, szombaton megcsóválta a fejét.
– Legközelebb a fejemet fogom a konyhában felejteni – mert szombaton meg a
rakott krumplit felejtette Mama a sütőben, míg jól oda nem égett.
Vasárnap elmentek sétálni.
– Menjünk csónakázni! – ugrándozott Kobak, de Mama elfelejtett jegyet váltani,
és jegy nélkül nem lehet csónakázni.
– Vegyünk fagylaltot! – kiáltott fel Kobak, de Mama elfelejtett pénzt hozni magával.
– Menjünk haza! – szomorodott el Kobak, de Mama elfelejtette, merre kell hazamenni.
Mikor egy útkereszteződéshez értek, elfelejtette, hogy jobbra kell fordulni
vagy balra. Mikor a villamoshoz értek, elfelejtette, hogy az út jobb oldalán kell
felszállniuk, vagy az út bal oldalán. Így aztán először eltévedtek, másodszor
órákon át kanyargott velük visszafelé a villamos, harmadszor este lett, mire
hazaértek.
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Hervay Gizella (részlet Kobak harmadik könyvéből)

5.

6.

7.

Mit felejtett otthon Kobak a hét napjain? Írd a tárgyak számát a hét napjaihoz!
hétfőn

1. a vonalzót

kedden

2. a számtanfüzetet

szerdán

3. a ceruzáját

csütörtökön

4. a radírt

pénteken

5. az ellenőrzőjét

szombaton

6. a nyelvtankönyvet

Mit felejtett el Kobak mamája? Írd a napok számát az események elé!
1. hétfőn

a paprikásból a paprikát

2. kedden

a töltött káposztából a húst

3. szerdán

kifelejtette a levesből a sót

4. csütörtökön

a rakott krumplit felejtette a sütőben

5. pénteken

a palacsintából a lekvárt

6. szombaton

a vajas kenyérből a vajat

Mi történt Kobakkal és a mamájával vasárnap? Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket!
Mama elfelejtett pénzt hozni magával a fagylaltra.
Mama elfelejtette, merre kell hazamenni.
Mama elfelejtett jegyet váltani, és jegy nélkül nem lehet csónakázni.

8.

Mit tanított meg Kobaknak a mamája?
Beszélgessetek róla az osztálytársaiddal!

9.

Jól csinálta-e, hogy ilyen módon mutatta
meg a feledékenység következményeit?
Mondd el véleményedet!
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1.

Készíts szélsziporkát! Húzd alá minden sorban a kiválasztott szót!
felnőtt

Azt álmodtam,
az óriások földjén

voltam

egy palotában

(valaki vagy valami)

egy másik bolygón

megmentett a királyfi

megmentettem a királylányt

űrlényekkel találkoztam

legyőztem az óriást

bátran

kalandosan

okosan

csellel

félelem nélkül

(Hol?)
(Mi történt?)
(Hogyan?)

2. Hallgasd meg, majd olvasd el a verset! Rajzolj a vers köré!

Kicsi vagyok én…
Kicsi vagyok én
majd megnövök én
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.

Kicsi vagyok én
bátor leszek én
óriások palotáját
elfoglalom én.

Kicsi vagyok én
Kicsi vagyok én
nagy úr leszek én
erős leszek én,
aranyszobát adok minden
világ minden óriását
testvéremnek én.
földhöz vágom én.
Kicsi vagyok én
vezér leszek én
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!
Szabó Lőrinc

3. Milyen felnőtt szeretne lenni a vers beszélője? Tegyél -t mögéjük!
nagyobb, mint az apja, anyja

gyáva

erős

minden testvérét megajándékozza

bátor

ijedős

csak magára fog gondolni

irigy

nagy úr

a legjobb ember

vezér

lusta

4. Milyen érdekességet rejtenek a versszakok? Egészítsd ki a mondatot!
10

Minden versszak első sora

.

1. Olvasd el a vers címét! Milyennek képzeled ezt az állatot? Beszélgessetek
róla az osztályban!
2. Hallgasd meg a verset!

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

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

Csoóri Sándor

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

3. Ki a vers beszélője? Keretezd be, aki lehetne!
aki az álmát elmeséli

maga a csodakutya

egy kutyára vágyó gyerek

a csodakutya megálmodója

4. Keresd meg a versben a választ! Húzd alá!
Ki látta a csodakutyát?
Hányszor látta a csodakutyát a vers beszélője?

5. Kösd össze a rímelő sorvégeket!
nem is

kutya volt

orra

elhiszem

porba

nekem is

senki sem

lovagolt

6. Rajzold le a vers mellé a csodakutyát!
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1.

Készíts ötsorost az író szóval! Húzd alá a neked legjobban tetsző szavakat!
író

1. Mi? (1 szó):
2. Milyen? (2 szó):

okos érdekes fantáziadús ötletes

3. Mit csinál? (3 szó): szórakoztat tanít

nevel

formál

színes
eligazít

4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):
Mindig meg tud vigasztalni.

Segít nekem a tanulásban.

Nem érzem magam egyedül.

Engem mindig gondolkodásra serkent.

5. Más szóval (1 szó): tollforgató szerző

irodalmár

2. Fejezd be a megkezdett mondatokat! Beszéld meg osztálytársaiddal!
Azért szeretek olvasni, mert…
Akkor szeretek a legjobban olvasni, ha…
Akkor nem élvezem annyira az olvasást, amikor…

3. Olvasd el a szöveget!

Gondolatok Janikovszky Éváról
Janikovszky Éva írónő szövegeiben úgy tudta megjeleníteni a gyermeki lelket, mint senki más.
Írói világában fontos helyet kap az őszinteség, a barátság, a közösség, a munka, a játék. Janikovszkynak
van egy állandó hőse, egy fiú. Nevét nem ismerjük, pedig egy tucat könyvében találkoztunk vele. Hol kíváncsi óvodás, hol kalandkereső iskolás, hol gyermekkorát kinövő kamasz. Ő csodálkozik rá a világra, őrajta
csodálkozik a világ. És vele mindig történik valami, mi
pedig szurkolunk, hogy minden sikerüljön neki.
Minden párbeszéd mögött kibeszélésre váró akadályok rejtőznek. Janikovszky Éva ezekre felnőtt bölcsességgel keres megoldást, de mindig a gyerek oldalán állva. Hisz ő a védtelenebb.
Műveit harmincöt nyelvre fordították le, és mindenütt sikert arattak.
http://www.janikovszkyeva.hu/
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4. Melyik írónő nevét ismerted meg a szövegből? Keretezd be!
Nemes Nagy Ágnes

Janikovszky Éva

Szabó Magda

5. Igaz (I) vagy hamis (H)? Döntsd el az állításokról! Írd a vonalra!
Hány versszakból áll a vers?
Írói világában fontos helyet kap az őszinteség és a barátság.
Van egy állandó hőse, egy lány.
Nevét egy tucat könyvében leírja.
Hőse minden könyvében más korú.
Minden alkalommal rácsodálkozik a világra.

6. Aláhúzással fejezd be a mondatokat a szöveg alapján!
Minden párbeszéd mögött

feladatok bújnak meg.
akadályok rejtőznek.

Az írónő keresi a megoldást,

mindig a gyerek pártján állva.
mindig a felnőtt pártján állva.

7. Keretezd be a szósorban a kiemelt szavak rokon jelentéseit!
probléma

akadály

megoldás

megfejtés

nehézség

siker

kudarc

eredmény

vereség

diadal

barátság

ellentét

cimboraság

pajtásság

gyűlölködés

bölcsesség

okosság

bolondság

éleslátás

butaság

8. Olvasd el az előző feladat kimaradt szavait! Mi igaz ezekre a szavakra?
Húzd alá az állítások közül!
A kimaradt szavak:
mindegyike cselekvést jelentő szó
a kiemelt szavakkal ellentétes jelentésűek
a szavak mindegyike tulajdonságot jelent
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat helyes időtartammal! Figyelj a hosszú mássalhangzók helyes ejtésére!
rossz

lettem

annyi

erre

könnyű

jöttem

semmi

sokkal

okosabb

kérdezett

ekkora

később

2. Hallgasd meg a történetet!

Felelj szépen, ha kérdeznek!
1. rész
Én tudom, hogy ha kérdeznek tőlem valamit, akkor szépen felelnem kell,
mert ha nem felelek, akkor rám szólnak, hogy felelj szépen, ha kérdeznek!
Amíg kicsi voltam, könnyű volt szépen felelni, mert vagy azt kérdezték tőlem,
hogy hogy hívnak? Vagy azt, hogy hány éves vagy?…
Sose szóltak rám, hogy téged senki sem kérdezett, hanem örültek, hogy mondtam valamit. Jó Micikének, a kistestvéremnek, mert ő még most kicsi, és örülnek, ha mond valamit…
Amióta nagy vagyok, sokkal okosabb lettem, mint kicsi koromban voltam, mégis ritkán mondják, hogy nahát, milyen okos ez a gyerek, hanem rám szólnak,
hogy ekkora fiú hogy mondhat ilyen butaságot!
Amióta nagy vagyok, hiába szeretnék mindig szépen felelni, ha kérdeznek, sokszor nem tudom, hogy mit feleljek.
Én szeretnék szépen felelni, ha anyukám azt kérdezi tőlem, csak tudnám, hogy
most miért bőgsz?
De én nem tudok szépen felelni, mert van, amikor azért bőgök, mert rossz voltam, és van, amikor azért, mert jó voltam, de nem hiszi el. Annyi mindenért
lehet bőgni, de olyan nehéz megmondani, miért.
Én szeretnék szépen felelni, ha apukám azt kérdezi, mi újság?
De nem tudok szépen felelni, mert sose tudom, hogy mi az újság és mi nem.
Nekem az az újság, ha a barátom kap egy biciklit, ha a piros kisautóm megelőzi
a kéket, és ha találkozom az utcán a szomszéd kislánnyal.
De apukám nem erre kíváncsi, hanem arra, hogy feleltem-e az iskolában, kész
vagyok-e a leckémmel, és miért jöttem később haza.
Ezért aztán, ha azt kérdezi, mi újság, mindig azt felelem, hogy semmi.
Janikovszky Éva
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3. Ki a versrészlet főszereplője? Keretezd be a felsoroltakból!
egy óvodás fiú

egy korodbeli lány

egy korodbeli fiú

Indokold választásodat! Keress rá igazolást a szövegben!

4. Melyik állítás igaz a mondatpárokból? Húzd alá!
Ha kérdeznek tőlem, felelnem kell.
Örültek, ha végre elhallgattam.
Ha kérdeznek tőlem, hallgatnom kell. Örültek, ha mondtam valamit.
Jó Mimikének, a kistestvéremnek.
Jó Micikének, a kistestvéremnek.

Amióta nagy vagyok, okosabb lettem.
Amióta nagy vagyok, butább lettem.

5. Húzd alá a mondatokba illő szót! Csak a szöveg szavait használhatod!
mondhat
Ekkora fiú hogy kezdhet ilyen butaságot!
láthat

Sokszor nem tudom, hogy mit

válaszoljak.
mondjak.
feleljek.

apukám
Én szeretnék szépen felelni, ha anyukám
azt kérdezi tőlem.
nagymamám

6. Színezd a kiemelt szavaknak megfelelően a rokon jelentésű megfelelőit!
kérdés

felelet

válasz

érdeklődés

informálódás

beszámoló

tudakozódás

válaszolás

viszonválasz

kérdezés

7. Történt már veled hasonló? Meséld el!
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1.

Olvasd el az egyre bővülő mondatokat helyes hanglejtéssel! Húzd alá
minden sorban azt a szót, amivel bővül a mondat!
Azt mondom.
Csak azt mondom.
Én csak azt mondom.
Amire én csak azt mondom.

2. Mit gondolsz, hogyan folytatódhat a történet? Beszéld meg az osztálytársaiddal!
3. Hallgasd meg a történetet!

Felelj szépen, ha kérdeznek!
2. rész
Jó a felnőtteknek, mert ők mindig mindenre tudnak felelni. És sok olyan szép
szót ismernek, ami nekem sose jut eszembe.
Amire én csak azt mondom, hogy igen, arra
ők azt mondják, hogy:
– Magától értetődik!
– A legnagyobb örömmel!
– De még mennyire!
Amire én csak azt mondom, hogy nem, arra ők
azt mondják, hogy:
– Semmiképpen!
– Nem áll módomban!
– Még csak ez hiányzik!
Amire én csak azt mondom, hogy jól, arra ők
azt mondják, hogy:
– Pompásan!
– Jobban nem is lehetne!
– Ne is kérdezd!…
Amire én egyáltalán semmit sem mondok,
arról ők órákig tudnak egymással beszélni.
Janikovszky Éva
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4. Mit gondol a főhős, miért jó a felnőtteknek? Keretezd be a helyes választ!
…mert ők már elég nagyra nőttek, hogy mindent elérjenek.
…mert ők mindenhová elmehetnek egyedül.
…mert ők mindig mindenre tudnak felelni.

5. Szerinted miért nem juthatnak eszébe olyan szavak, amit a felnőttek
használnak? Húzd alá, ami a te véleményed is!
Zavarba jön a felnőttek előtt.

Még nem hallotta ezeket a szavakat.

Nem jutnak eszébe ezek a szavak.

Most tanulja a kifejezések használatát.

6. Hogyan mondják a felnőttek azt, amire a fiú egy szóval tud válaszolni?
Kösd össze különböző színnel!
A fiú mondja
igen

nem

jól

A felnőttek mondják
– Semmiképpen!
– Magától értetődik!
– Nem áll módomban!
– Pompásan!
– Jobban nem is lehetne!
– A legnagyobb örömmel!
– Még csak ez hiányzik!
– De még menyire!
– Ne is kérdezd…!

7. Miért tudják a felnőttek sok szóval kifejezni ugyanazt, amit a gyerek
csak egy szóval tud? Mondd el véleményedet!
8. Mi kell ahhoz, hogy a gyerek is tudjon úgy beszélni, mint a felnőttek?
Beszéljétek meg az osztályban!
9. Rajzold le egy emlékedet,
amikor jól érezted magad
a felnőttek társaságában!
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással!
tudok

beszél

elbújok

látok rá

örülök

mondja

megdicsér

nézem meg

szeretek

jönnek

megkérdezik

dicsér meg

sajnálom

kérdezik

megérkeznek

kukucskálok be

2. Mit gondolsz, miről mesél majd a fiú a történet folytatásában? Beszéld
meg az osztálytársaiddal!
3. Hallgasd meg a történetet!

Felelj szépen, ha kérdeznek!
3. rész
Én mindig örülök, ha vendégek jönnek hozzánk. Mégis mindig elbújok, amikor megérkeznek. Csak később nézem meg a kabátjukat meg a kalapjukat a
fogason. És később kukucskálok be a szobába, hogy lássam őket, és halljam,
amikor mindenki egyszerre beszél.
Én szívesen bemennék a vendégek közé, ha olyankor nem hagyná mindenki abba a beszélgetést, nem
nézne mindenki rám, és nem kérdezne csupa olyat,
amire nem tudok szépen felelni.
Mert ha azt kérdezik tőlem, szeretek-e iskolába
járni, akkor nem tudom, mit feleljek. Mert ha
megdicsér a tanító néni, akkor szeretek. De ha
nem dicsér meg, hanem rám szól, akkor nem.
Mert ha azt kérdezik tőlem, kit szeretek jobban, anyukámat vagy apukámat, akkor nem
tudom, hogy mit feleljek. Mert anyukámat és
apukámat egyformán szeretem.
És amikor már sok kérdésre nem tudok szépen felelni, akkor megkérdezik anyukámat, hogy mindig ilyen csöndes ez a gyerek?
És én úgy sajnálom anyukámat, amiért ilyen csöndes gyereke van. És sajnálom apukámat is, mert hiába mondja, úgysem hiszik el neki, hogy máskor
be nem áll a szám. Pedig apukámnak igaza van, csak az a baj, hogy én sokkal
jobban tudok kérdezni, mint felelni.
Janikovszky Éva
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4. Miért olyan nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni? Melyik megállapítás
áll hozzád a legközelebb? Keretezd be!
Az ilyen kérdésekre nem mindig ugyanaz a válasz.
Nem tudom, miért kérdeznek ilyeneket a felnőttek.
Kíváncsi vagyok, a felnőttek mit válaszolnának ezekre a kérdésekre.
A válaszok attól függnek, hogy éppen milyen helyzetben vagyok.

5. Éreztél már te is hasonló tanácstalanságot, mint a főszereplő? Meséld el
az osztálytársaidnak!
6. Mikor szeret iskolába járni a főszereplő fiú? Húzd alá kékkel, amikor szeret, pirossal, amikor nem!
Mert ha megdicsér a tanító néni, akkor szeretek.
De ha nem dicsér meg, hanem rám szól, akkor nem.

7. Miért nem tud arra a kérdésre válaszolni, hogy kit szeret jobban? Húzd
alá a szövegben!
8. Igaz (I) vagy hamis (H)? Döntsd el az állításokról! Írd a vonalra!
A felnőttek mindig megkérdezik, hogy mindig ilyen csöndes a gyerek?
Az apuka erre azt válaszolja, hogy igen.
Sajnálja a főszereplő az anyukáját, hogy ilyen csöndes gyereke van.

9. Dolgozz az utasításoknak megfelelően!
a) Keretezd be az írónő nevét!
b) Húzd alá a könyv címét!
c) Karikázd be a rajzoló nevét!
d) Olvasd el a könyvet, ha tudod!
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1.

Készíts ötsorost! Húzd alá az estéidet legjobban jellemző szavakat!
este

1. Mi? (1 szó):
2. Milyen? (2 szó):

szeretetteljes csendes sötét barátságos vidám

3. Mit csinál? (3 szó): altat mesél hallgat zenél nyugtat örül beszélget
4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):
Az idő gyorsan elszáll.

Együtt van a család.

Lefekvés előtt sokat játszunk.

A nap legjobb órái.

5. Más szóval (1 szó): napnyugta

besötétedés

napszállta

2. Fejezd be a megkezdett mondatokat! Mondd el társaidnak!
Ha elálmosodom, akkor…
Ha nem tudok elaludni, akkor…

3. Hallgasd meg, majd olvasd el a verset!

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Keretezd be a vers hangulatát jellemző szavakat!
békés

szomorú

vicces

szeretetteljes

megnyugtató

ijesztő

5. Miért szereti a vers beszélője az estét? Tegyél -t az igaz állítások után!
A család együtt van.

Apa ölében ringatózhat.

A fazékban fő a vacsora.

Nem kell korán lefeküdni.

Este nem történik semmi.

Anya ölében el is szundikálhat.

6. Milyen sorrendben olvashatod a versben? Folytasd a számozást!
bogárkarika forog

a szék messzire szalad

táncol a plafon

a fazék víznótát fütyül

1. apa mosdik

meg is hal egy kis bogár
3. ég a tűz

2. anya főz

az ágy messzire szalad

elolvadt a világ

7. Aláhúzással egészítsd ki a versre jellemző mondatokat!
A vers beszélője egyre éhesebb / szomorúbb / álmosabb lesz.
Az álmosságtól mindent élesebben / homályosabban / színesebben lát.
A szüleivel eltöltött este megnyugtatja / megijeszti / elfárasztja.

8. Válaszolj számmal a kérdésekre!
Hány versszakból áll a vers?
Hány soros egy versszak?
Hány szótagból áll az első
a harmadik

, a második

, a negyedik sor

,

?

9. Melyik két sor rímel egymással minden versszakban? Húzd alá!
az első és a harmadik

a második és a negyedik

az első és a negyedik
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1.

Olvasd el lassan, alaposan a szöveget! Takard le! Mire emlékszel? Oszd
meg társaiddal!

2. Olvasd el a szöveget!

Itt a farsang!
A farsang évenként ismétlődő, népi hagyományokon nyugvó tavaszváró ünnep. Évszázadok óta
bálok, jelmezes felvonulások időszaka. Vízkereszt
napján, január 6-án kezdődik, és húsvét előtt negyven nappal, húshagyó kedden fejeződik be.
A hangos mulatozás, zajkeltés szokása egy ősi
hiedelemből fakad. Az emberek azt hitték, hogy tél
végére a nap ereje legyengül, és gonosz szellemek
kelnek életre. Az ijesztő maszkokkal ezeket a szellemeket akarták elűzni. Napjaink legismertebb farsangi felvonulása hazánkban a mohácsi busójárás.

3. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő adattal! Keretezd be!
A farsang hónaponként / évenként / hetente ismétlődő tavaszváró ünnep.
Vízkereszt napján, június 6-án / január 6-án / február 6-án kezdődik.
Húsvét előtt negyven / négy / hetven nappal fejeződik be.
A legismertebb felvonulás a miskolci / mohácsi / mogyoródi busójárás.

4. Kösd össze a kifejezéseket a magyarázatukkal!
vízkereszt napja
húshagyó kedd
busójárás

22

A farsang utolsó napja. A húsvétig tartó,
negyvennapos böjt kezdete.
Ilyenkor fa álarcokba és birkabőrbe
bújnak a mohácsi farsangolók.
Zajkeltő eszközökkel riogatják a telet.
A karácsonyi ünnepek utolsó napja.
Ekkor köszöntötték a kis Jézust
a háromkirályok. Később ezen a napon
keresztelték meg Jézust.

5. Mely dátumok jelölik ugyanazt a napot? Színezd azonos színűre!
január 11.

I. 11.

január tizenegyedike
01. 11.

január tizennegyedike
01. 14.

jan. 14.

jan. 11.

január 14.
I. 14.

6. Olvasd el a versenyfelhívást!

Kedves gyerekek!
Az alsó tagozatos kisdiákoknak álarckészítő versenyt
hirdetünk. Az álarcok bármilyen technikával készülhetnek.
Beadási határidő: január 14.
Helye: a könyvtár
A beérkezett alkotásokat évfolyamonként értékeli a zsűri.
A legjobban sikerült műveket a zsibongóban állítjuk ki.
Eredményhirdetés február 2-án, a farsangi bálon!
Pereces Katalin
szabadidő-szervező

7. Dolgozz a plakáton az utasításoknak megfelelően!
a) Húzd alá kékkel a verseny feladatát!
b) Keretezd be pirossal a beadási határidőt!
c) Karikázd be zölddel az eredményhirdetés helyét, idejét!
d) Tegyél csillagot barnával a versenyszervező nevéhez!
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1.

Olvasd el a szóoszlopot! Mit jelenthetnek a szavak? Kösd össze a lehetséges jelentésükkel!
néphiedelem
program
időjárás

napsugárzás, csapadék, szél,
hőmérséklet állandó változása
a népi megfigyelések összessége
tevékenységek sora

2. Keretezd be a hibákat a szószerkezetekben! Mindig a kiemelthez hasonlíts!
későn tavaszodik
késön tavaszodik
későn tavaszodik
későn tavazsodik
későn tavaszodík

hamarosan enyhül
hamarosan enyhül
hanarosan enyhül
hamarosan enyhűl
hamaosan enyhül

néphiedelem szerint
néphiedelem szerínt
néhpiedelem szerint
néphiedelem szerint
nébhiedelem szerint

3. Olvasd el szöveget!

Időjós-e a medve?
Február 2-a nevezetes időjárás-jósoló napunk. Ha ezen a napon jó idő van,
akkor későn tavaszodik. Ha február 2-án süt a nap, a tél hátralevő része még
nagyon hideg lesz.
A néphiedelem szerint ezen a napon a medve kijön a barlangjából. Ha
meglátja árnyékát, vagyis szép, napos
idő van, akkor megijed tőle, és visszamegy aludni. Ebből arra következtettek, hogy újra hideg lesz. Ha viszont
nincs árnyéka, akkor kint marad. Tudja, hogy ez a tél utolsó próbálkozása,
és hamarosan enyhül az idő.
Az ország állatkertjeiben külön
programokat szerveznek a látogatóknak erre a napra. Kicsik és nagyok együtt
várják, milyen időt jósol a medve. Vajon hosszú ideig kell még vastag ruhába
öltöznünk, vagy rövidesen várhatjuk a tavaszt?
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4. Hány bekezdésből áll a szöveg? Számozd meg! Írd a vonalra!
5. Olvasd el újra az első bekezdést! Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
Február 2-a

időjárás-jósoló napunk.

Ha ezen a napon jó idő van, akkor későn

.

Ha február 2-án

, a tél hátralevő része még

nagyon

lesz.

6. Olvasd el újra a második bekezdést! Keretezd be a mondatba illő szót!
a medve
A néphiedelem szerint ezen a napon a farkas kijön a barlangjából.
a róka
időt,
Ha meglátja az embert, megijed, és visszamegy aludni.
árnyékát,
Ebből arra következtettek, hogy

újra enyhe
újra hideg lesz.
újra meleg

7. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Miről nem olvastál a bekezdésben?
Tegyél -t az igaz állítások után!
a tavaszvárásról

az időjárás-jósoló napunkról

a barlangból kijövő medvéről

kicsikről és nagyokról

állatkerti programokról

a medve árnyékáról

8. Melyik bekezdésben olvastál róla? Írd a bekezdés számát a vonalra!
Az ország állatkertjeiben programokat szerveznek erre a napra.
Február 2-a nevezetes időjárás-jósoló napunk.
A néphiedelem szerint ezen a napon a medve kijön a barlangjából.
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1.

Készíts szélsziporkát! Húzd alá minden sorban a kiválasztott szót!
medve

Azt álmodtam,
az erdőben

a barlangomban

átaludtam a telet
álmosan

voltam

időt jósoltam

fogvacogva

derűsen

(valaki vagy valami)

az állatkertben

(Hol?)

kijöttem a barlangból  (Mi történt?)
bizakodva

éhesen

(Hogyan?)

2. Fejezd be a megkezdett mondatokat! Beszélgessetek róla az osztályban!
Szükség van az állatkertekre, hogy…
Nincs szükség állatkertekre, mert…
Ha nem lennének állatkertek, akkor…
Meg kell védenünk az állatokat, de…

3. Olvasd el a Veresegyházi Medveotthon vezetőjével készült riportot!
riport:
érdekes
eseményről
szóló
tudósítás
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A Veresegyházi Medveotthonban
Veresegyházon 1998. november 24-én
nyílt meg Közép-Európa egyetlen medvemenhelye. Hamar ismertté vált. 2009 őszén
kapta meg az állatkert minősítést. Jelenleg
az ország harmadik legkedveltebb állatkertje. Kíváncsi riporterünk a Medveébresztő program kapcsán beszélgetett az
intézmény vezetőjével.
– Kinek az ötlete volt a medveotthon létrehozása?
– Kósa József – akit Medve Papa néven ismertek meg – fogadta be Gödöllőn a medvéket, farkasokat. Később az Állatvédelmi
Világszervezet és Veresegyház önkormányzata összefogott, létrehozták a medveotthont, és átköltöztették a medvéket.

– Honnan kerülnek ide a macik?
– Bezárt (felszámolt) állatkertekből vagy filmstúdiókból. Egyik kedvenc lakónkról szól a történet: Lujzika medvénk a színész macik közé
tartozik. Nagyon szereti magát produkálni a
látogatók előtt is. Előfordul, hogy rendezvényeink alkalmával, ha meghallja a zeneszót, két
lábra áll, és eljárja a medvetáncot.
– Kik dolgoznak itt, és milyen munkát végeznek?
– Állatgondozók látják el az állatok etetése, takarítása körüli teendőket. Külön csapat felel az
otthon és környezete tisztaságáért, rendezettségéért.
– Mikor szervez az állatkert külön programokat az idelátogatóknak?
– Húsvétkor, gyermeknapon, Állatkertek Éjszakáján és az állatok világnapján. A legérdekesebb a medveébresztő programunk.
Ilyenkor a látogatócsoportokat medvés zenékkel fogadjuk. A gyertyaszentelő hagyomány ismertetése után énekszóval köszöntjük az ébredező, barlangból kibújó medvéket.
Az örömteli hangulatot medvés jelmezesek
megjelenése fokozza. Közös tánccal, játékokkal szórakoztatjuk az óvodás-, iskoláscsoportokat. Meleg teával, mackós sütivel vendégeljük meg a gyerkőcöket.
– Köszönjük a válaszokat! Az elmondottak
felkeltették az érdeklődésünket.

4. Hány bekezdésből áll a szöveg? Számozd meg! Írd a vonalra!
5. Kik beszélgetnek egymással! Húzd alá a felsoroltakból!
egy dolgozó, intézményvezető

az intézményvezető, riporter

riporter, egy látogató

riporter, egy kíváncsi medve
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6. Keretezd be a riport bevezetőjét! Húzd alá a választ a kérdésekre!
a) Mikor nyílt meg Veresegyházon a medvemenhely?
1998. október 24-én 2098. november 24-én 1998. november 24-én
b) Melyik évben kapta meg az állatkert minősítést?
2009 őszén
2009 tavaszán
2009 nyarán
c) Milyen program kapcsán került sor a beszélgetésre?
Nyárbúcsúztató program Medveébresztő program Tojáskereső program

7. Hány kérdést tett föl a riporter? Számozd meg! Írd a vonalra!
8. Húzd alá az első kérdésre adott válaszban!
Kékkel a Medve Papa nevét. Pirossal, amilyen állatokat befogadott.
Barnával, ahol befogadta az állatokat. Zölddel az összefogó szervezeteket.
Sárgával a létrehozott intézményt. Feketével az átköltöztetett állatfajt.

9. Döntsd el, igaz (I) vagy hamis (H) a második kérdésre adott válaszok
alapján! Írd az állítások utáni vonalra!
A medvék bezárt állatkertekből vagy filmstúdiókból jöttek.
A medvéket a környező erdőkből hozták a medveotthonba.
A medveotthon egyik kedvenc lakójának a neve: Rebeka.
A Lujzika nevű medve a színész macik közé tartozik.
Nagyon szeret közönség előtt szerepelni.
Ha zenét hall, azonnal lefekszik a barlangja elé.

10. Mit jelent a rendezvény szó? Keretezd be a jelentését a felsoroltakból!

28

széksorok rendezése

megszervezett összejövetel

a látogatók sorba állítása

a kijelölt útvonal végigjárása

11. A harmadik kérdésre adott válasz alapján egészítsd ki a mondatokat!
Állatgondozók látják el az
Külön

etetését.
felel az otthon és

tisztaságáért, rendezettségéért.

12. Mikor szervez az állatkert külön programokat? Húzd alá a negyedik kérdésre adott válaszban!
13. Melyik programjuk a legérdekesebb? Keretezd be a felsoroltakból!
Állatok világnapja

Állatkertek Éjszakája

Medveébresztő program

Húsvéti nyuszisimogató

14. Számozással állítsd helyes sorrendbe a medveébresztő nap programját!
A barlangból kibújó medvék köszöntése énekszóval.
A látogatócsoportok medvés zenékkel fogadása.
A gyertyaszentelő hagyomány ismertetése.
A gyerekek megvendégelése meleg teával, mackós sütivel.
A medvés jelmezesek megjelenése.
Az óvodás-, iskoláscsoportok szórakoztatása közös tánccal, játékokkal.

15. Hogyan köszön el a riporter az intézményvezetőtől? Húzd alá!
16. Készülj föl Weöres Sándor versének felolvasására! Szerinted miért illik
ide ez a vers? Beszélgessetek róla!

A medve töprengése
Jön a tavasz, megy a tél,
Barna medve üldögél:
– Kibújás vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!

Ha kibújok, vacogok,
Ha bebújok, hortyogok:
Ha kibújok, jót eszem,
Ha bebújok, éhezem.

Barlangból kinézzek-e?
Fák közt szétfürkésszek-e?
Lesz-e málna, odu-méz?
Ez a kérdés de nehéz!

29

1.

Húzd alá a kiemelt szót a szóhalmazban!
állat
alatt árad állat
akár
állat
árva
állat áztat ábra
állam
öröm

örök

öröm ötös

öltöny öböl

öröm

ágas

árok

állat

állat

arat

árpa

özön

öntött öröm

öröm

ökör

ököl

örök

öröm

örök

ötöt

2. Olvasd el a szókapcsolatokat! A hangsúlyjelre figyelj!
fedelet ad

állatot szeretne

papagájt kér

örömforrást jelent

állatot befogad
társaságot nyúj

felelősséget vállal
háziállatot táplál

3. Keretezd be a szósorban a kiemelthez hasonló jelentésű szavakat!
barát

cimbora

felnőtt

társ

ifjú

pajtás

szövetséges

4. Olvasd el a szöveget!

Házi kedvencek
A legtöbb gyerek életében eljön az a pillanat, amikor valamilyen állatot szeretne magának. Van, aki beéri egy hörcsöggel. Más papagájt kér a szüleitől.
Vannak olyanok, akik másra se vágynak, csak egy kutyára. Elvégre a kutya az
ember legjobb barátja, igaz? Vagy egy édes kiscicát szeretnének.
Háziállatot tartani örömforrást jelent az egész családnak. A gyerekek számára is számos olyan tapasztalattal szolgál, amelyekből sokat tanulhatnak. Megtanulnak felelősséget vállalni.
Attól kezdve ugyanis, hogy befogadunk egy állatot, felelősséggel tartozunk
érte. Az állatok nem tudnak gondoskodni magukról. Életük attól az embertől
függ, aki tartja őket. A gazdi feladata tehát a folyamatos törődés, odafigyelés
– az állat helyett is.
A jó gazdi nemcsak táplálja háziállatát, és fedelet ad a feje fölé, hanem gondoskodik az állat megfelelő tisztaságáról. Játszik vele, társaságot nyújt a számára. És persze biztosítja a megfelelő életteret. Kutyát és macskát nem szabad
bezárva tartani. A folyamatos bezártságtól kis kedvencünk megbetegedhet.
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5. Hány bekezdésből áll a szöveg? Számozd meg! Írd a vonalra!
6. Milyen állatokat említ az első bekezdés? Húzd alá!
hörcsög

ugróegér

gyík

papagáj

pinty

kígyó

mókus

sün

kutya

pók

cica

nyúl

7. Olvasd el újra a második bekezdést! Húzd alá a mondatokba illő szót!
örömforrás.
Háziállatot tartani az egész családnak zajforrás.
veszélyforrás.

A gyerekek megtanulnak

fésülést
feladatot
vállalni.
felelősséget

8. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a vonalra!
Állatot tartani felelősség.

Az állatok magukról gondoskodnak.

Életük az embertől függ.

A gazdi feladata a törődés.

9. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Húzd alá a választ a kérdésekre!
a) Miről gondoskodik a jó gazdi?
az állat tisztaságáról
a szabadidejéről

a tanulásáról

b) Mit biztosít a gazdi a háziállata számára?
puha párnát
életteret

megfelelő takarót

c) Mit okoz a bezártság a kedvencünknek?
vidám lesz tőle
jól érzi magát

megbetegedhet

10. Melyik bekezdésben olvastál róla? Írd a bekezdés számát a vonalra!
örömforrást jelent

állatot szeretne

a jó gazdi gondoskodik

felelősséggel tartozunk
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással!
idő

szeretet

táplálék

évezredek

játék

kötődés

társaság

együttélés

hűség

feltétel

közelség

kutyatartás

ember

feladat

tudomány

örömforrás

2. Olvasd el az egyre bővülő mondatokat helyes hanglejtéssel! Húzd alá
minden sorban azt a szót, amivel bővül a mondat!
Örömforrást jelent.
Állandó örömforrást jelent.
Egy kedvenc állandó örömforrást jelent.
Egy kis kedvenc állandó örömforrást jelent.
Egy szőrös kis kedvenc állandó örömforrást jelent.
Egy ragaszkodó, szőrös kis kedvenc állandó örömforrást jelent.

3. Olvasd el a szöveget!

A hűséges barát
A kutyák és az emberek közti kötődést, szeretetet már sokan vizsgálták. A tudomány igazolja azt, amit a kutyatartó emberek már évezredek óta tapasztalnak. Már a kiskutyák is inkább az emberhez vonzódnak, mint más kutyákhoz.
Keresik az ember közelségét, társaságát.
Egy ragaszkodó, szőrös kis kedvenc
állandó örömforrást jelent. A kiskutya
gazdája soha nem érzi magát egyedül.
Segíthet megvigasztalódni, ha szomorú vagy. Ő mindig vigyáz rád, és feltétel
nélkül szeret.
Az állatokkal való együttélés áldásait
folyamatosan élvezheted. De a kis kedvencek tartása, gondozása feladatokkal
is jár. Ha kutyát tartasz, tudnod kell, milyen táplálékot adj neki, hogyan tartsd
tisztán. Folyamatosan igényli a közös játékot, a nagy sétákat, az együtt töltött
időt. A rendszeres törődést hűségével százszorosan adja vissza.
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4. Hány bekezdésből áll a szöveg? Számozd meg! Írd a vonalra!
5. Olvasd el újra az első bekezdést! Húzd alá a szövegben a választ a kérdésekre! A megadott színekkel dolgozz!
a) Mi az, amit már sokan vizsgáltak?
b) Mióta gyűlik az emberek tapasztalata?
c) Kik tapasztalták már ezt évezredek óta?
d) Kinek a közelségét, társaságát keresik a kiskutyák?

6. Olvasd el újra a második bekezdést! Húzd alá a mondatokba illő szót!
Egy ragaszkodó, szőrös kis kedvenc / állat / picur állandó örömforrást jelent.
A kiskutya gazdája soha nem érzi szüleit / barátját / magát egyedül.
Segíthet megvigasztalódni, ha vidám / szomorú / kedvetlen vagy.
Ő mindig vigyáz rád, és feltétellel / érdekből / feltétel nélkül szeret.

7. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Kösd össze a mondat elejét a végével!
Az állatokkal való együttélés

hogyan tartsd tisztán.

De a kis kedvencek tartása

áldásait élvezheted.

Ha kutyát tartasz, tudnod kell,

hűségével visszaadja.

Folyamatosan igényli

feladatokkal is jár.

A rendszeres törődést

az együtt töltött időt.

8. Melyik bekezdésből való? Írd a bekezdések számát a vonalra!
állandó örömforrás

emberhez vonzódnak

sokan vizsgálták

együtt töltött időt

együttélés áldásait

feltétel nélkül
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1.

Ha költő lennél, melyik állatot tartanád annyira fontosnak, hogy verset
írj róla? Miért? Beszéljetek róla!

2. Hallgasd meg a verset!

Anyám tyúkja
Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!
Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobából.
Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.
Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. –
Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,
Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságbaʼ…
Anyám egyetlen jószága.
Petőfi Sándor
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3. Keretezd be a vers hangulatát jellemző szavakat!
békés

szomorú

vicces

szeretetteljes

megnyugtató

ijesztő

4. Hogyan bánt a család a tyúkkal? Tegyél -t az igaz állítások után!
mint a galambot etetik

a kiskirály sem él jobban

nem kap kendermagot sem

a szobában lakik 

még a ládára is fölszáll

kikergetik a házból

5. Milyen sorrendben olvashatod a versben? Folytasd a számozást!
eszébe jut, kotkodákol,
Morzsa kutyánk, hegyezd füled
1. csak jó az isten
jól megbecsülje kend magát
régi cseléd vagy a háznál

dehogy verik, dehogy verik
2. fölvitte a kend dolgát
ne legyen ám, tojás szűkében
3. szaladgál föl és alá
kedvet ne kapj a tyúkhusra

6. Aláhúzással egészítsd ki a versre jellemző mondatokat!
A vers beszélője az anyját szerető gyermek / a kutya / a tyúk.
A vers helyszíne az udvar / a szoba / a padlás.
A vers szereplői a tyúk és Morzsa / a tyúk és galamb / egy cseléd.

7. Egészítsd ki a mondatokat!
A vers

versszakból áll.
sorból állnak.

A versszakok
Minden sor

szótagból áll.

A versszakokban

rímpár van.

8. Mi az érdekessége a versben a zölddel kiemelt szavaknak? Beszéljétek
meg!
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1.

Olvasd el a szavakat nagy ajakmozgással, majd egy alaplevegővel!
karóra homokóra

napóra

zsebóra

okosóra

toronyóra falióra

2. Húzd alá a szósorokban a kiemelt szavak rokon jelentéseit!
lustálkodott

henyélt

elromlott

tönkrement

tétlenkedett

szorgoskodott

megjavult

lerobbant

nyugtalankodott aggódott

megnyugodott háborgott

sandított

figyelt

kémlelt

rápillantott

toporzékolt

hisztizett

nyafogott

ujjongott

ügyeskedett
helyreállt
elcsendesült
megvizsgált

nyivákolt

örült

3. Olvasd el a mese címét! Miről szólhat a mese? Gondolataidat oszd meg!
4. Hallgasd meg a mesét!

Óra-mese
Kobak leült leckét írni. De ma valahogy nem volt kedve kinyitni a füzetet.
– Egy kicsit lustálkodom – mondta az órának, de ahogy odanézett, látta, hogy
az óra megállt.
– Remek – mondta –, akkor még rengeteg időm van.
Azzal elkezdett jóízűen lustálkodni.
Lustálkodott, lustálkodott, de egyszerre csak
nagyon furcsa lett, hogy az óra állt rendületlenül.
– Hátha elromlott – nyugtalankodott. – Írok egy
kicsit, hátha már késő van. Azzal írni kezdett, s
ahogy felnézett véletlenül, látta, hogy az óra jár,
mintha meg sem állt volna.
– Ejha! – kiáltott fel. – Akkor mégse romlott el.
És most már azért kezdett el lustálkodni, hogy
lássa: megáll megint az óra? Megállt.
– Mért állsz meg? – kiabált Kobak az órára. – Bele fogsz zavarodni a végén.
A végén már te sem fogod tudni, hány óra van!
De az óra csak állt tovább.
– Na, ha nagyon akarod, írok neked egy kicsit – sandított Kobak az órára.
– De csak a számtant írom le, mert az nagyon könnyű.
Számolni kezdett, s az óra járt megint, mintha mi sem történt volna.
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– Nahát, ez jó vicc! – nevetett Kobak, de mintha nem igaziból nevetett volna. –
Azért is lustálkodom még egy kicsit.
Az óra megint megállt.
– Majom! – nyújtotta ki a nyelvét Kobak az órára. – Utánozó majom! Neked az a
dolgod, hogy járj. Semmi közöd hozzá, hogy egy kicsit lustálkodom.
Az óra most visszafelé kezdett forogni.
– Rád se nézek! – toporzékolt most már Kobak.
De minél jobban toporzékolt, az óra annál gyorsabban forgott vis�szafelé. Kobak addig toporzékolt, míg akkorát nem kordult a
gyomra, hogy elfelejtett tovább toporzékolni.
– Éhes vagyok, Mama! – kiabált, de Mama bejött, megnézte az órát,
és azt mondta nyugodtan:
– Korán van még vacsorázni! – azzal már ki is ment.
Kobak ott maradt éhesen a visszafelé forgó órával. Gyorsan leült, és megtanulta a három szakasz verset.
Az óra most rendesen járt, mintha sosem forgott volna visszafelé.
Megtanulom előre a második három szakaszt is – határozta el magát Kobak, s
hát az óra most szaladni kezdett előre. Kobak elővette a számtankönyvet, és
megoldott egy feladatot, amit föl sem adtak.
Az óra úgy forgott előre, mint akit kergetnek.
Kobaknak erre olyan jókedve kerekedett, hogy hangosan énekelni kezdett.
– Nem vagy éhes? – jött be Mama csodálkozva. – Itt a vacsora ideje – mondta,
és úgy nézett az órára, mintha egészen közönséges óra volna.
De ti tudjátok, hogy nem az.
Hervay Gizella (részlet Kobak harmadik könyvéből)

5. Húzd alá a lehetséges válaszokat!
a) Kik a mese szereplői?
füzet
óra

Kobak

tanuló

Mama

b) Hol játszódik a mese?
napköziben
utcán

otthon

udvaron

kertben

c) Mikor játszódik a mese?
reggel
délután

délelőtt

éjszaka

délben
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6. Húzd alá a mondatpárok igaz állítását!
Ha Kobak lustálkodott, megállt az óra.
Ha Kobak lustálkodott, az óra gyorsan járt.
Ha Kobak tanult, az idő gyorsan telt.
Ha Kobak tanult, megállt az idő.
Az óra azért állt meg, mert elromlott.
Az óra nem állt meg, csak Kobak érezte úgy.
Kobak húzta az időt.
Kobak csak tanult szorgosan.

7. Ki mondta? Kinek mondta? Karikázd be a táblázatban!
Ki mondta?
– Egy kicsit lustálkodom.

Kobak Mama

– Mért állsz meg? Bele fogsz zavarodni a végén.

Kobak Mama

– Na, ha nagyon akarod, írok neked egy kicsit.

Kobak Mama

– Éhes vagyok, Mama!

Kobak Mama

– Korán van még vacsorázni!

Kobak Mama

– Nem vagy éhes? Itt a vacsora ideje.

Kobak Mama

Kinek mondta?
Kobak Mama
óra
Kobak Mama
óra
Kobak Mama
óra
Kobak Mama
óra
Kobak Mama
óra
Kobak Mama
óra

8. Hogyan olvasod a mesében? Keresd meg az aláhúzott szavak megfelelőjét! Írd a vonalra!
elkezdett jólesően lustálkodni 
de minél jobban dühöngött 
úgy forgott előre, mint akit üldöznek 
erre olyan jókedve támadt
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9. Számozással állítsd időrendbe az eseményeket!
Az óra abban a pillanatban megállt.
Kobak leült leckét írni.
Tanulás helyett lustálkodni kezdett.
Amikor dolgozni kezdett, az óra is járt.
Kobaknak a munkától jókedve kerekedett.
Kobak még az evésről is megfeledkezett.

10. Te hogyan tanulsz? Tegyél X-et a rád jellemző állításokhoz!
Ebéd után játszom egy kicsit, hogy frissen fogjak a tanuláshoz.
Mindig halogatom a tanulást.
Először mindent megtanulok, csak utána játszom.
Húzom az időt, hátha kevesebbet kell tanulni.
Egy kicsit tanulok, aztán játszom, megint tanulok.
Sokszor lustálkodom tanulás közben.
Sokszor csak este fogok hozzá a tanuláshoz, addig játszom.

11.

Melyik közmondás illik a mesére? Tegyél -ot mögé! Választásodat indokold meg!
Az eltelt idő vissza sohasem tér.

 Mindennek megvan a maga ideje.

Az idő minden sebet begyógyít.

Idővel, pénzzel légy takarékos!

12. Dolgozz az utasításoknak megfelelően!
a) Keretezd be az írónő nevét!
b) Húzd alá a könyv címét!
c) Karikázd be a rajzoló nevét!
d) Olvasd el a könyvet, ha tudod!
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1.

Melyik nem a pletyka szó rokon jelentése? Keretezd be!
szóbeszéd

álhír

híresztelés

titoktartás

2. Hallgasd meg a verses mese első részét!

A három nyúl
1. rész

Egyszer régen, nagyon régen,
zúgó erdő közepében,
három nyulak összegyűltek,
selyemfűre települtek,
ottan se ültek sokáig,
talán csak egy fél óráig,
amikor felkerekedtek,
hogy már végre hazamennek,
egy szarka felettük szállott,
s felkiáltott: „Mit csináltok?
Mit csináltok, három nyulak?
Úgy ültök ott, mint az urak…”
– Úgy, úgy bizony, mint az urak –
felelték a három nyulak. –
Ezután már urak leszünk,
ebédre rókahúst eszünk!
Nem fogjuk az időt lopni,
most indulunk rókát fogni!… –
Csacsi szarka, nem elhitte?
Repült is már, a hírt vitte,
s buta róka is elhitte.
De hát hogyne hitte volna,
akármilyen ravasz róka,
mert a szarka így kiáltott:
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rémhír

mendemonda

„Egy jegenye fölött szállok,
mikor lenézek a földre,
három nyulak ülnek körbe.
Összebújva tanácskoznak…
Jaj, mekkora nyulak voltak!
Jaj, mekkora fejük, szájuk,
a medve egér hozzájuk!
Hát még miről beszélgettek?
Hogy eztán csak rókát esznek…

3. Mit ismertél meg a verses mese bevezető versszakából? Húzd alá a választ a kérdésekre!
a) Mikor játszódik a verses mese?
ebben a percben
egyszer régen, nagyon régen
b) Hol játszódik a verses mese?
egy folyó mellett
a rét közepén
c) Kik a verses mese szereplői?
három nyulak, szarka, róka

a jövőben

zúgó erdő közepében

farkas, vadász

medve, vadász

4. Tegyél X-et a sorok mellé a megfelelő oszlopba!
Ki mondta, ki tette?

nyulak

szarka

róka

– Ezután már urak leszünk.
– Ebédre rókahúst eszünk.
Repült is már, a hírt vitte.
De hát hogyne hitte volna.
– Egy jegenye fölött szállok.
Jaj, mekkora nyulak voltak!

5. Mit mond a szarka a nyulak méretéről? Keretezd be a verses mesében!
6. Igaz-e a szarka állítása? Beszéljétek meg az osztályban!
7. Szerinted mi történik ezután? Ötletedet oszd meg társaiddal!
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1.

Hallgasd meg a verses mese második részét!

A három nyúl
2. rész

Ennek a fele se móka!
Szedte is lábát a róka.
Futott ki az erdőszélre,
csak mielőbb odaérne!
Hát amint ott futott, szaladt,
szemben vele farkas haladt:
– Szaladj te is, komám, farkas,
jaj, mit láttam, ide hallgass!
Az erdő közepén jártam,
most is borsódzik a hátam,
sosem láttam ilyen szörnyet,
– ottan ültek három szörnyek!
Három nyúl volt, és akkora,
fél méter is volt egy foga!
Hát még miről beszélgettek?
Hogy eztán csak farkast esznek…
No hiszen egyéb se kellett,
a farkas is futni kezdett,
a rókával versenyt futott,
majdnem az orrára bukott!
Addig futott, amíg szembe
nem jött vele egy nagy medve;
a medve így szólongatta:
„Hova szaladsz, farkas koma?”
– Medve komám, ne is kérdjed,
szaladj, ha kedves az élted!
Erdő közepében jártam,
jaj, mit láttam,
jaj, mit láttam!
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Három nyulak ottan ültek
éppen ebédre készültek.
Akkora volt foguk, szájuk
kis egérke vagy hozzájuk!
Hát még miről beszélgettek
Hogy eztán csak medvét esznek! –

2. Szerinted miért hitt a róka a szarkának? Húzd alá!
A szarka ijesztő képet festett a nyulakról.

A róka hiszékeny volt.

A róka nem gondolta végig a hallottakat.

A nyulak óriásiak voltak.

3. Tegyél X-et a sorok mellé, a megfelelő oszlopba!
Ki mondta, ki tette?

róka

farkas

medve

– Ennek fele sem móka!
– Szaladj te is, komám, farkas!
– Sosem láttam ilyen szörnyet!
– Hogy eztán csak farkast esznek.
– Hova szaladsz, farkas koma?
– Medve komám, ne is kérdjed!
– Kis egérke vagy hozzájuk!
– Hogy eztán csak medvét esznek.

4. Mit mond a róka és a farkas a nyulak méretéről? Keretezd be a verses
mesében!
5. Igaz-e a két állat állítása? Beszéljétek meg az osztályban!
6. Szerinted mi történik ezután? Ötletedet oszd meg társaiddal!
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1.

Hallgasd meg a verses mese harmadik részét!

A három nyúl
3. rész

Egyébre se volt már kedve,
szaladni kezdett a medve.
Elöl róka, hátul medve,
közbül a farkas lihegve.
Így szaladtak erdőszélre,
szomszéd erdő közepébe.
Szaporán szedték a lábuk,
szellő se érjen utánuk...
Amíg futottak lihegve,
egy vadász jött velük szembe.
Nézi is őket nevetve:
együtt szalad róka, medve...
„No hiszen csak ne nevessél,
vigyázz, nehogy bajba essél!
Szaladj inkább te is erre!” –
kiáltott rája a medve.
„Az erdőben három szörnyek,
puska sem öli meg őket.
Három nyulak, de akkorák,
nem láttál még ilyen csodát!”
Szedte lábát a vadász is;
eldobta a puskáját is.
Ijedtében megfogadta,
most az egyszer érjen haza,
csak ne falják föl a szörnyek,
sohase vadászik többet...
Ezalatt a nyusziházban,
fűszálakból vetett ágyban
három nyuszi aludt szépen,
összebújva békességben…
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			 Zelk Zoltán

2. Szerinted mi okozza, hogy a szereplők egyre nagyobb nyulakról mesélnek? Keretezd be az állítások közül!
A nyulak valóban egyre csak nőnek.
A nyulaknak varázserejük van.
A szereplők úgy mesélnek a nyulakról, mintha valóban látták volna őket.

3. Melyik szereplő találkozott személyesen a nyulakkal? Karikázd be!
szarka

róka

farkas

medve

vadász

4. Melyik szereplő mondta? Írd a mese részletei alá!
„Jaj, mekkora nyulak voltak!
Jaj, mekkora fejük, szájuk,
a medve egér hozzájuk!”

„Akkora volt foguk, szájuk
kis egérke vagy hozzájuk!”

„Három nyúl volt, és akkora,
fél méter is volt egy foga!”

„Az erdőben három szörnyek,
puska sem öli meg őket.
Három nyulak, de akkorák,
nem láttál még ilyen csodát!”

5. Hogyan viselkedett a vadász a rémhír hallatán? Keretezd be a mesében!
6. Mi történt ezalatt a nyulakkal? Tegyél -t az igaz állítások után!
A három nyuszi mit sem sejtett a riadalomból.
A nyulak a szarka híreire vártak.
A három nyuszi összebújt a fűszálakból vetett ágyban.
A három nyúl jót nevetett a szarka hiszékenységén.
A három nyuszi békésen aludt a nyusziházban.

7. Valójában mi a rémhír? Keretezd be a magyarázatát!
Olyan hír, amely mindenkihez változatlan formában jut el.
Megtörtént eseményről szóló beszámoló.
Egy kitalált vagy eltúlzott, felnagyított állítás, mely félelmet vált ki.
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1.

Készíts szélsziporkát! Húzd alá minden sorban a kiválasztott szót!
illem

Azt álmodtam,
az iskolában

az utcán

voltam
vendégségben

köszöntem

átadtam a helyem

udvariasan

illendően

(valaki vagy valami)
otthon

(Hol?)

udvarias voltam 

figyelmesen

(Mi történt?)

előzékenyen

(Hogyan?)

2. Fejezd be a megkezdett mondatokat! Beszélgessetek róla az osztályban!
Örülök, hogy vannak illemszabályok, mert…
Nem örülök az illemszabályoknak, mert…

3. Már találkoztál az első kötetben ezekkel a köszönési formákkal. Színezd
ki kékkel, ahogy a társaidat, pirossal, ahogy a felnőtteket köszöntöd!
pot
Jó na k!
o
kíván

Tiszte
letem
!

tok!
z
s
u
v
Szer

ggal
Barátsá k!
ele
köszönt

Viszontlátásra!

Viszlát
!
Jó éjt!

Hel
ló!

Kezét csókom!

Jó reg
gelt
kíváno
k!

k!
Sziaszto

4. Hallgasd meg a történetet!

Szép köszönésnek szép a felelete
Vegyük a köszönést. Látszólag üres formaság, de például alkalmat ad a folytatásra, vagyis a barátkozásra. De köszönni is többféleképpen köszönünk.
– Többféleképpen?
– Mondhatom, hogy ahány helyzet van az életben, annyiféle köszönés van. Más
például, ha érkezünk, vagy ha búcsúzunk. Ha belépünk egy üzletbe, azt mondjuk például, hogy jó napot, jó reggelt vagy jó estét kívánok! Ha kijövünk: viszontlátásra!
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– És a kezét csókolom? Nem nagyon szeretem – ismerte be Jóska. – Olyan vicces, ha például egy férfinak mondom!
– Akkor mondd csak a nőknek! Ezt valóban inkább nőknek illő mondani.
– És ki köszön előbb? Mindig én?
– Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy
te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
– És ha az utcán találkozom valakivel?
– Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te
az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradság!
– És nekem sohasem köszönnek előre?
– Dehogynem! Mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg.
– És ha nem köszönök vissza?
– Az nagy udvariatlanság. Egyenesen sértő!
– És milyen köszönés van még?
– Van családi, baráti és hivatalos köszönés. Az ember a családjának szeretettel
köszön, vagyis melegebb hangon. Barátok között kialakulhat tréfás köszönés
is, amit csak a barátok értenek. A hivatalos köszöntésnek pedig általában adott
a formája.
– És mikor nyújtunk kezet?
– Köszönéskor, bemutatkozáskor. Kesztyű nélkül és tiszta kezet.
– Télen is?
– Ha nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
– És ki nyújtja előbb?
– Idősebb a fiatalabbnak, nő a férfinak.
– Többféle köszönés nincs?
– Előfordul, hogy csoportnak köszönünk. Mikor például a barátod megy a mamájával, és te odaköszönsz. Így: „Kezét csókolom!” Ez a mamának szól. „Szervusz!” Ez a barátodnak.
Eddig jutottunk a beszélgetésben, mikor egy csapat fiú rohant arra, s oda
kiáltott Jóskának:
– Szia! Nem jössz?
S elrohantak. Jóska, mint egy frissen diplomázott illemtanár, szigorúan nézett
utánuk.
– Nem tudnak köszönni! – állapította meg.
– Majd te elmagyarázod nekik.
Jóska bólintott, majd felállt.
				

Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb (részlet)
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5. Kik között folyik párbeszéd? Keretezd be a felsoroltakból!
egy felnőtt és egy gyerek

két felnőtt párbeszéde

két gyerek párbeszéde

Jóska és a történet elbeszélője

Jóska és egy csapat fiú

egy lány és egy fiú

6. Már megismerkedtél ezzel a két szereplővel a Bandukol az őszi nap című
fejezet végén. Hol játszódik a történet? Húzd alá!
egy erdei tisztáson

az iskola egy tantermében

a tornateremben

egy parkban a padon ülve

a felnőtt dolgozószobájában

a forgalmas utcán

7. Mikor játszódik a történet? Tegyél -t az időponthoz! Indokold választásodat!
a történet nem utal időpontra

bármikor történhetett

egy napsütéses délután

iskolai szünetben

8. Tegyél X-et a sorok mellé a megfelelő oszlopba!
Ki mondta, ki tette?

felnőtt

Jóska

csapat fiú

– Olyan vicces, ha például egy férfinak mondom!
– Akkor mondd csak a nőknek!
– És ki köszön előbb? Mindig én?
– És ha az utcán találkozom valakivel?
– Próbálj te az első lenni mindig.
– És nekem sohasem köszönnek előre?
– És ha nem köszönök vissza?
– Szia! Nem jössz?

9. Mi a helyes, ha egy baráttal találkozunk, aki az anyukájával van? Keresd
meg és húzd alá a szövegben!
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10. Igaz (I) vagy hamis (H)? Döntsd el! Írd az állítások utáni vonalra!
Bemutatkozáskor kezet nyújtunk.
Bemutatkozáskor nem nyújtunk kezet.
Mindig a fiatalabb nyújtja előbb.
Mindig az idősebb nyújtja előbb.
A férfi nyújtja előbb a nőnek.
A nő nyújtja előbb a férfinak.

11.

Miért voltak udvariatlanok a Jóska mellett elrohanó
fiúk? Keretezd be a helyes állítást!
Köszönés nélkül rohantak el Jóska és a felnőtt mellett.
Csak Jóskának köszöntek, a felnőttre nem figyeltek.
Csak a felnőttnek köszöntek, Jóskát észre sem vették.

12. Számozással állítsd időrendbe a történet befejező r észének eseményeit!

Előfordul, hogy csoportnak köszönünk.
Barátok között kialakulhat tréfás köszönés.
Jóska szigorúan nézett utánuk.
A hivatalos köszöntésnek adott a formája.
Egy csapat fiú rohant arra.
Jóska bólintott, majd felállt.
Eddig jutottunk a beszélgetésben.

13. Szükség van-e köszönésre? Miért köszöntjük egymást? Mondd el a véleményedet! Beszélgessetek róla az osztályban!
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„… a világ
most tanulja a tavaszt.”
Szilágyi Domokos
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Gondolattérkép
időjárás
népszokások

növények
TAVASZ

tavaszi
munkák

1.

2.

állatok
emberek

Színezd a mondatok előtti köröket a gondolattérképen jelölt színek szerint!
Rügyeznek a fák.

Megérkeznek a költöző madarak.

Húsvétkor locsolkodnak.

Már nincs szükség télikabátra.

A gyümölcsfák metszése.

A nap ereje nő.

Korábban virrad.

Kinyílik az ibolya.

Esőkabátot vesznek föl.

Lekerülnek a meleg csizmák.

Az emberek vetnek, ültetnek.

Szent György-napi kihajtás

A földeken szántanak, trágyáznak.

Felébrednek az állatok.

Csípősek a hajnalok.

Fészket raknak a madarak.

Zöldülnek az erdők.

Májusfát állítunk.

Kösd össze a népi bölcsességek elejét a végével!
Olyan, mint a márciusi hó.

Szeszélyes, változékony.

Áprilist járat vele.

Hamar elmúlik.

Olyan, mint az áprilisi idő.

A bolondját járatja vele, becsapja.
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1.

Először a kisbetűvel, majd a nagybetűvel írt szavakat olvasd el!
fű TANUL
napsütés
NÖVEKSZIK
hóvirág
TANULJA
szél
BÓLOGAT
ibolya
TANÍTJA
fecskepár
HAZASZÁLL
szúnyog
NÉZD
erdő
MER haraszt
ELFELEJT világ
FIGYEL tavasz

2. Kösd össze a szavakat a jelentésükkel!
haraszt

halk hangot hallat

kékülés

lehullott száraz levéltakaró

bólogat

kék színűvé válik

zirren

helyeslően int

3. Tekintsd át újra az előző feladatok szavait! Milyen gondolatok fogalmazódnak meg benned olvasásuk közben? Beszélgessetek róla!
4. Hallgasd meg a verset!

Tavasz
Zöldülni tanul a fű,
nő, növekszik egyre, nézd!
S mit csinál a napsugár?
Tanulja a napsütést.
Bólogat a hóvirág,
szél tanítja rá – na nézd!
Hát a szagos ibolya?
Tanulja a kékülést.
Hazaszáll a fecskepár,
s szúnyogoknak hada, nézd!
még csak zirrenni se mer,
tanulja a remegést.
Zörögni is elfelejt
erdő alján a haraszt,
némán figyel: a világ
most tanulja a tavaszt.
Szilágyi Domokos
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5. Ki lehetne a vers beszélője? Keretezd be!
bárki, aki figyeli az ébredő tavaszt

egy szúnyog

a haraszt

6. Tegyél -t az igaz állítások mögé!
A vers beszélője háromszor szólít meg, hogy „nézd!”.
A vers beszélője nem akarja, hogy más is lássa a tavaszt.
A vers beszélője mindenkivel meg akarja osztani örömét.

7. Mit tanulnak a tavasz szereplői? Kösd össze az összetartozókat!
a fű

tanulja a napsütést

a napsugár

bólogatni tanul

a hóvirág

zöldülni tanul

a szagos ibolya

most tanulja a tavaszt

s szúnyogoknak hada

tanulja a kékülést

a világ

tanulja a remegést

8. Ki tanítja a hóvirágot a bólogatásra? Húzd alá a versben!
9. Melyik versszakból hiányzik a „nézd!” szó? Keretezd be a versben!
Szerinted miért? Beszéljétek meg az osztállyal!
10. Válaszolj számmal a kérdésekre!
Hány versszakból áll a vers?
Hány soros egy versszak?
Hány szótagból áll az első

, második

, harmadik

, negyedik sor

?

11. Melyik két sor rímel egymással minden versszakban? Húzd alá!
az első és a harmadik
a második és a negyedik az első és a negyedik
12. Kösd össze a versben a rímelő sorvégeket!
13. Rajzold le a vers mellé, amit megcsodál a vers beszélője!
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1.

Ki hogyan olvas? Jelöld csillaggal a keret jobb felső sarkában, ami segít
téged a mesék, történetek megértésében!
A címről következtetek
arra, miről fog szólni
a mese, történetek.

Kíváncsi vagyok, mi fog történni
a megismert szereplőkkel.

Izgatottan várom, miként küzdi le
a főszereplő az akadályokat.

Megfigyelem a mesében,
történetben használt
kifejezéseket. Bővítem
a szókincsemet.

Elképzelem, mikor és milyen
helyszíneken játszódnak
az események.

Követem az eseményeket.
Megfigyelem, hogyan változik
a szereplők viselkedése.

Elgondolkozom a bonyodalmak
megoldásán. Vajon én mit tettem
volna a szereplők helyében?

Átgondolom, mit
üzen nekem a
történet. Megfogalmazom, mire tanít
a mese.

2. Olvasd el a keretben levő szöveget! Dolgozz az utasításnak megfelelően!
Ősidők óta mesélnek az emberek. A képzelet szülte világban, valahol, valamikor minden megtörténhet. Az állatok beszélnek, emberi módon viselkednek. A mesehősök megküzdenek a sárkányokkal, leküzdik az akadályokat, kiállják a próbákat. A mesék végén diadalra jut a jó, s a gonosz
elnyeri méltó büntetését.
a) Mióta mesélnek az emberek? Keretezd be pirossal!
b) Hol és mikor játszódnak a mesék? Karikázd be zölddel!
c) Mi történik a szereplőkkel a mesék végére? Húzd alá kékkel!
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1. Fejezd be a megkezdett mondatok valamelyikét! Oszd meg ötleteidet!
Amikor az erdőben túrázunk, akkor…
Gyakran rácsodálkozom a természetben arra, hogy…
Megfigyelem a természet apró szépségeit, de…

2. Hallgasd meg a verset!

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

báb:
a hangya
kifejlődése
előtti állapot

Kis, fáradt fejét csillámokra hajtja
és alszik véle csöpp árnyéka is.
Egy szalmaszállal fölkelteni szépen!
De jobb, ha már indulunk haza,
erősen beborult – –
A bábok között elaludt egy hangya
és – hopp – egy csöpp már a kezemre hullt.
József Attila

3. Hol figyelhette meg a vers beszélője a hangyákat? Húzd alá!
otthon

a kertjében

séta közben

az erdőben

a szobájában

4. Hogy érez a beszélő a hangyák iránt? Keretezd be a felsoroltakból!
nem szereti a hangyákat

szeretettel beszél a hangyáról

nem szeretné megzavarni az álmát

nem érdekli a hangyák sorsa

ellenséges a hangyákkal szemben

rácsodálkozik a csöppnyi állatra

5. Húzd alá a versben, ami igazolja az előző feladat helyes állításait!
6. Miért hagyta ott a hangyát a beszélő? Keretezd be a versben!
7. Milyen érdekességeket veszel észre a vers formájában? Számolj! Mondd
el tapasztalataidat!
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1.

Készíts szélsziporkát a felhő szóval!
Azt álmodtam,

felhő

voltam 	

(valaki vagy valami).
(Hol?)
(Mi történt?)
(Hogyan?)

2. Hallgasd meg a verset!

Tavaszi felhők
Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
pamacs:
vastag
ecsethez
hasonló

Szállj, szállj felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor,
égen nyíló bodzavirágból.
Nemes Nagy Ágnes

3. Ki lehet a vers beszélője? Keretezd be a felsoroltakból!
aki az esőt figyeli

aki éppen a felhőket nézi

egy festő

egy kiránduló

aki nem szereti a tavaszt

egy felhő

4. Kit szólít meg a beszélő? Húzd alá!
egy gyereket

a pamacsos felhőt

az erdőt

a záporesőt

egy felnőttet

az erdei madarakat

a szelet

a bodzavirágot

5. Láttál már tavaszi felhőket
az égen? Rajzold le, hogy
milyenek voltak!
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6. Milyen a vers hangulata? Tegyél -t a jellemző kifejezések után!
félelmet keltő

barátságtalan

vicces

ijesztő

lelkesítő

titokzatos

nyugalmat árasztó

szomorú

békés

varázslatos

7. A vers alapján egészítsd ki a mondatokat az odaillő szóval!
A bodzavirágból

pamacsos
fehér
sárga

virágpor hullik.

A felhők

pamacsosan
sárgán
bodzafehéren

szállnak az égen.

A zápor

aranyos színnel
aranyos színnel
fehéren

hullik az égen nyíló bodzavirágból.

8. Mely szavak ismétlődnek meg a versben? Húzd alá a felsoroltakból!
bodzavirágból

hullik

sárga

pamacsos

virágpor

bodzafehéren

aranyos

szállj

hullj le

zápor

9. Milyen sorrendben olvasod a versben?
hullj le te zápor
szállj, szállj felhő
hullik a sárga virágpor
felhők szállnak az égen

10. Kösd össze a rímelő szópárokat!
bodzavirágból

az égen

pamacsos

bodzafehéren

aranyos

virágpor
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1.

Egészítsd ki szóban a mondatokat! Gondolataidat oszd meg társaiddal!
Számomra a legszebb évszak a(z)
Szeretem a(z)

, mert…

-t is, de…

2. Olvasd el a szöveget!

A tavasz színei

nemesítés:
vadon élő
növények
szebbé,
jobbá tétele
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A földnek azon a részén, ahol élünk, a tavasz hónapjai a március, április
és a május. Eljövetelét jelzi, hogy egyre hosszabbak a nappalok, a nap
ereje fokozatosan nő. De az időjárás még nagyon szeszélyes. Nem ritkák
a hajnali fagyok. A tavaszi hónapokban esik a legtöbb eső is. A kertekben
virágba borulnak a gyümölcsfák. Az erdők, rétek, legelők a zöld szín számtalan árnyalatával jelzik, itt a kikelet.
Leghamarabb a hóvirág bújik elő a fagyos
földből. Hófehér virágával még a hó alól is
utat tör magának. Akkor sem ijed meg, ha
újabb hóesés késlelteti a tavasz eljövetelét.
Ezért is tartják a remény jelképének. Hazánkban védett növény. Hagymájának, virágának
gyűjtése tilos.
Bármilyen színben is pompázik, csodálatos
látványt nyújt a tavaszi sáfrány, másik nevén
a krókusz. A hegyi legelőkön, erdei tisztásokon élő vadvirág az utóbbi időben közkedvelt
kiskerti növénnyé vált. Ha jól érzi magát, a
kecses kis virágokból évről évre egyre több
bújik ki. Néhány év alatt igazi virágtengerben
gyönyörködhetünk.
A színpompás tavaszi virágok felsorolásából
nem maradhat ki a tulipán. Vadon is sokféle
változata él, de leginkább a nemesítéseknek
köszönheti népszerűségét. Az utóbbi években
a nőnap közkedvelt virága, de vannak májusban nyíló változatai is. Szinte bármilyen színű
és mintázatú lehet. A zöld virágútól a majdnem feketéig különleges színekben pompázik.

3. Számozd meg a bekezdéseket! A bekezdések száma:
4. Olvasd el újra az első bekezdést! Tegyél -t az igaz állítások után!
Nálunk a tavasz hónapjai a március, április és a május.
Jellemzője, hogy hosszabbak az éjszakák.
A nap ereje fokozatosan nő.
Nem ritkák a hajnali fagyok.
A tavaszi hónapokban esik a legkevesebb eső is.

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Miről nem olvastál a bekezdésben?
Tegyél X-et a vonalra!
a hóvirág színéről
a hóvirág gyökeréről
a hó alól is utat tör

		a remény jelképének tartják
		a termesztéséről
		a virág illatáról

6. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Válaszolj röviden a kérdésekre!
Mi a tavaszi sáfrány másik neve?
Miből vált közkedvelt kiskerti növénnyé?
Mi lesz belőle, ha jól érzi magát a kiskertben?

7. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Melyik szó illik a mondatokba? Keretezd be!
A tulipán színpompás nyári / őszi / tavaszi virág.
Népszerűségét a színének / a nemesítésnek / az illatának köszönheti.
Szinte bármilyen színű és mintázatú / méretű / alakú lehet.

8. Melyik bekezdésben olvastál róla? Írd a bekezdés számát a vonalra!
A színpompás krókusz

A nőnap közkedvelt virága

A tavasz első hírnöke

A tavaszi hónapok
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1.

Először csak a nagybetűvel, majd a kisbetűvel írt szavakat olvasd!
ROVAROK

langyos

költöző FÉRGEK
bokros

BOGARAK

tavaszi

MADARAK

téli

GÓLYÁK

színes

BÉKÁK

nyári FECSKÉK

FÜLEMÜLE

alvó

GYÍKOK

népi CSIGÁK

nehéz

SZALAKÓTA

2. Melyik nem a kiemelt szavak rokonértelmű megfelelője? Húzd alá!
futkároznak

szaladgálnak rohangálnak

sütkéreznek

napoznak

elkápráztat

elvarázsol

főznek
elbeszél

sétálgatnak

futkosnak

napfürdőznek

melegednek

elbájol

elbűvöl

3. Olvasd el a szöveget!

Tavasz az állatvilágban
Nem csak a növényvilág jelzi a jó időt. A tavaszi napsütésben élelmet
keresve futkároznak a bogarak. Erőre kapnak a békák, hogy a földből előbújva elinduljanak a tavak, folyók felé. Nem ritka látvány, ahogy a langyos
melegben köveken sütkéreznek a gyíkok. A téli álmot alvó állatok pedig
előbújnak rejtekükből. Költöző madaraink visszatérnek a fészkelőhelyükre.
A gólyát, fecskét mindenki ismeri. Rajtuk kívül még számtalan madárfaj tölti
nálunk a tavaszi, nyári hónapokat.
A tavaszi erdők legszebb hangú énekesmadara a
fülemüle. Népi elnevezése a csalogány, de a dalok
királyaként is szokták emlegetni. Hazánk erdeiben,
bokros vízpartokon gyakori. Tollazata nem túl színes,
így nehéz megfigyelni. A gazdák örömére a fülemüle
étrendjébe a talajon élő rovarok, csigák, férgek tartoznak. Különlegessége, hogy főként éjszaka énekel.
Egyik legszínesebb költöző madarunk a szalakóta.
Április végén érkezik meg hozzánk. Varjúra hasonlító,
elég nagy méretű madár. Világító türkizkék színével
mindenkit elkápráztat. Fészket nem készít, inkább
beköltözik az elhagyott odúkba. Lesből támad, a levegőből is vadászik. Étlapján a békák és a rovarok,
csigák is megtalálhatók.
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4. Számozd meg a bekezdéseket! A bekezdések száma:
5. Olvasd el újra az első bekezdést! Miről olvastál ebben a részben? Tegyél
-t utánuk!
a bogarak élelmet keresnek 

teknősök sütkéreznek a köveken

a békák erőre kapnak

a téli álmot alvó állatok előbújnak

a pókok hálót szőnek

költöző madaraink visszatérnek

a fák virágba borulnak

a madarak tojást raknak

6. Olvasd el újra a második bekezdést! Kösd össze a mondatok elejét a végével!
A tavaszi erdők legszebb hangú

bokros vízpartokon gyakori.

Népi elnevezése

énekesmadara a fülemüle.

Hazánk erdeiben,

a csalogány.

Étrendjébe rovarok,

énekel.

Főként éjszaka

csigák, férgek tartoznak.

7. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Mi jellemző a szalakótára? Karikázd be a helyes válaszok betűjelét! Olvasd össze!
M Egyik legszínesebb madarunk.

D Világító türkizkék színű.

A Április végén érkezik hozzánk.

E

Fészket készít.

M A gólyára hasonlít.

L

Tollazata nem színes.

Ő Egyik legkisebb madarunk.

Á Rovarokat, csigát, békát eszik.

R Beköltözik az elhagyott odúkba.

S

Növényeket eszik.

8. Melyik bekezdésben olvastál róla? Írd a bekezdés számát a vonalra!
A legszebb hangú énekes

A világító színek káprázata

A jó idő hírnökei

61

1.

Húzd alá a felsoroltakból, amelyek nem ünnepnapok!
húsvét

lehullik az első hó

nyári szünet

a munka ünnepe

megemlékezés az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról
kirándulás a hegyekbe

karácsony

tavaszi szántás megkezdése

kedd

újév

az államalapítás ünnepe

pünkösd

virágba borulnak a fák

2. Melyik napon ünnepeljük? Kösd össze!
karácsony

március 15.

az államalapítás ünnepe

december 25–26.

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc

augusztus 20.

az aradi vértanúk emléknapja

október 23.

emlékezés az 1956-os forradalomra

október 6.

3. Olvasd el a szöveget!

A forradalom és a márciusi ifjak
Március 15-én az 1848-ban kirobbant forradalmat ünnepeljük. Az események ezen a napon kezdődtek meg.
Elindítói a márciusi ifjak voltak, élükön Petőfi Sándorral,
Jókai Mórral és Vasvári Pállal. A márciusi ifjak a hazáért,
a magyar szabadságért küzdöttek az idegen elnyomókkal szemben. Petőfi Sándor ezen a napon mondta el lelkesítő versét, a Nemzeti dalt.

4. Mit ünneplünk március 15-én? Keretezd be a felsoroltakból!
a tavasz beköszöntését

az 1848-as forradalmat

5. Igaz vagy hamis? Írd az állítások után!
1848. március 15-én robbant ki a forradalom.
Az események március 16-án kezdődtek.
Az események elindítói a márciusi ifjak voltak.
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kinyílott a hóvirág

6. Kik voltak a márciusi ifjak? Húzd alá a felsorolásból!
Petőfi Sándor

Weöres Sándor

Kányádi Sándor

Jókai Mór

Csukás István

Vasvári Pál

Zelk Zoltán

Lázár Ervin

7. Miért küzdöttek ők? Húzd alá az igaz állítást!
A márciusi ifjak a világért, a világ szabadságáért küzdöttek.
A márciusi ifjak a hazáért, a magyar szabadságért küzdöttek.
A márciusi ifjak Európáért, Európa szabadságáért küzdöttek.

8. Melyik napon mondta el Petőfi Sándor a Nemzeti dal című versét? Keretezd be az időpontot a felsorolásból!
március 13.

március 14.

március 15.

március 16.

9. Hallgasd meg a Nemzeti dal című vers egy részletét!

Nemzeti dal
részlet

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

10. Milyen kérdést tesz föl a költő a versben? Húzd alá! Miért fontos ennek
a kérdésnek az eldöntése? Beszélgessetek róla!
11. Karikázd be a versben a rímelő szavakat!
12. Készülj föl a versrészlet felolvasására! Meg is tanulhatod!
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1.

Először csak a kisbetűvel, majd a nagybetűvel írt szavakat olvasd!
meglátogatta PANASZ megkérdezte KÉRÉS fölkereste HARMAT
megszidta PILLANGÓ továbbment RÓZSA megsimogatta TÜNDÉR
felsóhajtott VIOLA leszakította ILLAT meggyökereztem EMBER
elmehetnének TÖVIS meghallotta PITYPANG meglátta GYEREK

2. Olvasd el a szókapcsolatokat! A hangsúlyjelre figyelj!
esti szél

irigy rózsa

virító pitypang

édes illat

csöndes viola

apró szárnya

kerti virág

reggeli harmat

bolyhos fiacskái

élesebb kard

elkényeztetett virág

elhagyott hazája

3. Olvasd el az egyre bővülő mondatokat helyes mondathangsúllyal és
hanglejtéssel! Húzd alá minden mondatban azt, amivel bővül!
A virágok elmondták.
A virágok elmondták panaszaikat.
A virágok sorra elmondták panaszaikat.
A kerti virágok sorra elmondták panaszaikat.
A kényes kerti virágok sorra elmondták panaszaikat.

4. Hallgasd meg a mesét!

A pitypang meséje
A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit. Megkérdezte
tőlük, nincs-e panaszuk, kérésük. Kapnak-e hűvös reggeli harmatot? Kedvesen
játszadozik-e velük az esti szél? Fölkeresik-e őket a pillangók?
A kényes kerti virágok sorra elmondták panaszaikat. A rózsa arra kérte a tündért, intézze úgy, hogy a viola illata ne legyen olyan fűszeres. Mert irigy volt ez
a kerti rózsa. Irigyelte a viola édes illatát. Azt szerette volna, hogy az emberek
csak az ő illatában gyönyörködjenek.
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A virágok tündére jószívű volt, amint az egy tündérhez illik. Megszidta hát az
irigy rózsát, és megsimogatta a hallgatag, csöndes violát. A százszorszép arra
kérte a tündért, növesszen neki töviseket, hogy az emberek nehezebben tudják
leszakítani. A liliom élesebb kardokat kért. Az estike meg azt szerette volna, ha
ő nem este, hanem reggelenként nyílna, illatozna.
A tündér zokon vette a virágokhoz csöppet sem illő sok kérést meg panaszt.
Rosszkedvűen ment el a kertből. Elhatározta, hogy egyhamar nem látogatja
meg ismét az elkényeztetett virágokat. Lehorgasztott fejjel ballagott hazafelé
az erdőben.
Így történt, hogy meglátta az út szélén a porban virító pitypangot.
Megállt előtte:
– Mondd, kedves pitypang! Nincs valami kérésed, panaszod?
A pitypang csak ingatta sárga fejét, hogy nem, nincs sem kérése,
sem panasza.
– Nem kívánsz magadnak jó illatot? Esetleg tüskéket, hogy ne
tudjanak leszakítani a gyerekek?
Nem, a pitypang nem kívánt semmit. De amikor a tündér továbbment, felsóhajtott.
Meghallotta a tündér a pitypang sóhaját, visszafordult:
– Talán mégis szeretnél kérni valamit, pitypang?
– Hiába minden, tündér. Az én bánatomon te sem tudsz segíteni – mondta a pitypang. – Messze földről kerültem ide, ebbe
az országba. Meggyökereztem itt. Tudom, hogy soha többet
nem láthatom a hazámat. De ha eszembe jut a régi táj, mindig
nagyon szomorú vagyok. Csak legalább a gyermekeim elmehetnének! De hát azoknak sincs szárnyuk!
Gondolkozott egy kicsit a tündér. Mert csodatevő, nagy hatalma
volt, úgy intézte, hogy a pitypang bolyhos fiacskái, leánykái – a termésbóbiták
– ezentúl apró szárnyakkal szülessenek. A bóbiták apró szárnyába belekap a
szél, repíti őket hegyen-völgyön át. Messzi földre elkerülnek, s ha jó szél fúj, a
pitypang egyik-másik fia, lánya visszaröpülhet a régi, elhagyott hazájába is.
Tompa Mihály
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5. Mire utal a mese címe? Húzd alá a felsoroltakból!
a mese időpontjára

a mese főszereplőjére

a szereplők tulajdonságaira

a mese helyszínére

a mese eseményeire

a szereplők cselekedetére

6. Miért kereste föl az alattvalóit a virágok tündére? Keretezd be a szövegben a kérdésre válaszoló részt!
7. Melyik virág mit kért? Kösd össze az összetartozókat!
Ki kérte?

Mit kért?

rózsa

Élesebb kardokat kért.

százszorszép

A viola illata ne legyen olyan fűszeres.

liliom

Nem este, hanem reggelenként nyílna, illatozna.

estike

Növesszen neki töviseket.

8. Hogyan ment el a kertből a tündér? Húzd alá a felsorolásból!
Jókedvűen ment el a kertből.

Lehorgasztott fejjel ballagott hazafelé.

Rosszkedvűen ment el a kertből.

Elégedetten ment el a kertből.

9. Ki mondta? Tegyél X-et a sorok mellé a megfelelő oszlopba!
pitypang
– Nincs valami kérésed, panaszod?
– Nem kívánsz magadnak jó illatot?
– Talán mégis szeretnél kérni valamit?
– Az én bánatomon te sem tudsz segíteni.
– Messze földről kerültem ide, ebbe az országba.
– Soha többet nem láthatom a hazámat.
– Csak legalább a gyermekeim elmehetnének!
– De hát azoknak sincs szárnyuk!
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tündér

10. Hogyan találod meg a kifejezéseket a mesében? Keresd meg az aláhúzott
szavak megfelelőjét! Írd le!
a tündér megneheztelt 
szomorúan ment el 
lehajtott fejjel ballagott 
csak rázta sárga fejét
mindig nagyon bánatos vagyok
apró szárnyába belekapaszkodik a szél

11. Számozással folytasd az események időrendbe állítását! Készíts rajzot
valamelyikhez!
A tündér zokon vette a sok kérést meg panaszt.
2.

A kényes kerti virágok elmondták panaszaikat.
Rosszkedvűen ment el a kertből.

1.

A virágok tündére meglátogatta az alattvalóit.
Hazafelé meglátta a porban virító pitypangot.
Elmesélte a tündérnek szomorúsága okát.
A jószívű tündér segített rajta.
A pitypang nem kívánt semmit, de felsóhajtott.
Megkérdezte tőle, van-e kérése, panasza.

12. Hogyan segített a tündér a pitypangon? Keretezd be az erről szóló részt
a mesében!
13. Készülj föl a bekeretezett szövegrész felolvasására! Figyelj az írásjeleknek megfelelő helyes olvasásra!
14. Mit magyaráz meg a mese? Húzd alá azt a mondatot, amit igaznak vélsz!
A tündér rosszkedvének okát.

A pitypang szomorúságát.

A pitypang termésének formáját.

A virágok panaszkodását.
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1.

Írj szélsziporkát!
Azt álmodtam,

pitypang

voltam 	

(valaki vagy valami).
(Hol?)
(Mi történt?)
(Hogyan?)

2. Hallgasd meg a verset! Rajzolj a vers mellé!

Pitypang

Hajlítom kezem, ujjaim,
gömböt formálok csendesen.
Pitypangra pillantok kedvesen.
Játékát utánzom szelíden:
ujjaim nyitom:
el nem szállnak…
Pitypangra fújok: szél vagyok:
repülnek ernyős csillagok.
…és a pihés ernyők alatt…
rejtőzik az aprócska mag.
Devecsery László

3. Ki a vers beszélője? Húzd alá a felsoroltakból azt, aki lehetne!
a szél

egy gyerek

egy felnőtt

a pitypang

én

4. Milyen érzéseket táplál a vers beszélője a pitypang iránt? Keretezd be!
kedveli

nem szereti

tetszik neki

haragszik rá

5. Indokold meg választásodat a vers segítségével!
6. Hogyan nevezi a beszélő a pitypang repülő termését? Húzd alá a versben!
7. Milyen sorrendben következnek a versben? Számozd meg a szavakat!
pillantok

nyitom

formálok

8. Keress rímelő szavakat a sorok végén! Karikázd be!
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utánzom

1. Írj ötsorost a tavasz szóval!
tavasz

1. Mi? (1 szó):
2. Milyen? (2 szó):
3. Mit csinál? (3 szó):

4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):

5. Más szóval (1 szó):

2. Hallgasd meg a verset!

Húsvét

Szellő fut, szellő száll,
csókot ad szellő-lány.
Nap melenget, fény mesél,
mikor a tél véget ér.
Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a HÚSVÉT is közeleg.
Devecsery László

3. Ki lehet a beszélő a versben? Beszélgessetek róla az osztályban!
4. Kihez szól a beszélő? Keretezd be a felsoroltakból!
Nékem

Nekünk

Néked

Nektek

5. Melyik szó ismétlődik többször a versben? Húzd alá! Szerinted miért?
Mondd el!
nap
szellő
tél
tavasz
húsvét
6. Melyik sorban kezdődik minden szó azonos betűvel? Keretezd be!
7. Karikázd be a sor végi rímelő szavakat! Mit vettél észre? Beszéljétek meg!
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1.

Olvasd el nagy ajakmozgással a szavakat!
leterítette

réteken

ér el

végignézett

kerteken

szólt oda

szétsuttogta

berkeken

szaladt ki

kottyantotta

bokrokon

szólalt meg

füttyentette

lankásokon

szusszant föl

2. Hallgasd meg a mesét!

Meddig ér a rigófütty?
Megjött a tavasz, leterítette köpenyét, s leült a dombra. Végignézett a
berkeken, a kerteken, a lankákon s a réteken, a csupasz-kopasz fák és
bokrok kopárló gyülekezetén.
– No, amíg ezeket felöltöztetem… – szaladt
ki a száján, de már mosolyogva szólt oda a
körülötte legyeskedő szellőnek:
– Eredj, szolgám, suttogd közhírré a fák és a
bokrok között, hogy aki megmondja, meddig ér el a rigófütty, azt elsőként s tetőtől talpig aranyvirágba öltöztetem.
Illant is már a szellő, térült-fordult, s egy pillantás alatt szétsuttogta a suttognivalóját.
Nagy mozgás támadt a szellő nyomában. Minden fa és bokor azt hitte, hogy ő aztán igazán
meg tud felelni a tavasz kérdésére. A parti füzek
kihúzták öreg derekukat, és legényesen kezdték pödörgetni pelyhedző
rekettyebokor: barkáikat. A rekettyebokrok sem akartak lemaradni.
apró sárga,
Nem is beszélve a gyümölcsfákról. A meggy, a cseresznye, a szilva, az
illatos virágú
alma, a körte, de kiváltképpen a dió, akin egész nap füttyögni szokott a
bokor
rigó, ő ne tudná, ők ne tudnák, hogy meddig ér el a rigófütty? De bizony
nem tudták. El is csendesedtek valamennyien.
– Hát ennek fele sem tréfa – kottyantotta el a korán érő cseresznye.
– Kerek egy kérdés – gondolta az alma s a körte.
– Kemény dió! – sóhajtotta el magát a vén diófa.
A szilva meg se mukkant.
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– Ha legalább egy rigónk volna – savanyodott el a meggy –, akinek a hangjáról
mértéket vehetnénk.
– Egy rigó, egy rigó.
– Bár egy rigófiú. De nem volt. S mert tudták, hogy a rigó a lombos fákat kedveli,
elkezdtek csöndben, szorgalmasan rügyezni, levelezni.
– Mi az a nagy csönd odalenn? – kapaszkodott a fölfelé igyekvő szellőbe a sombokor a domboldalon.
– A töprengés csöndje.
– Miféle töprengésé?
– Azt kell kitalálni, hogy meddig ér el a rigófütty.
– S aki kitalálja?
– Aranyvirág lesz a jutalma – mondta a szellő szűkszavúan, s azzal már föl is
szusszant a dombra a tavasz mellé.
Ültek, és várták az eredményt.
Napok vagy talán hetek múltán, amikor már szépen zöldellt a környék, megjelent az első rigó is. És hová szállt volna másra, mint a diófára. El is füttyentette magát. Hegyezték a fülüket a fák,
de mind hegyezhették, mert abban a pillanatban
innen is, onnan is felharsant a rigófütty.
Zavartan álltak a fák a nagy rigófüttyögetésben. A tavasz kacagott, kacagott a tréfán, a szellő meg táncot járt örömében.
Ekkor megszólalt a sombokor a domb
oldalában:
– Én megmondom, meddig ér a rigófütty.
– Kicsoda mondja meg? – néztek föl a kicsi sombokorra.
– Én mondom meg – húzta ki magát a
sombokor. – Rigótól rigóig ér. És ilyenkor
meg körbeéri a földet.
Nagyot néztek a bölcs fák, hümmögtek, de aztán
belátták, hogy a bokornak igaza van. Annál is inkább, mert látták, hogy maga
a tavasz is helyeslően bólogat a sombokor válaszára. S láthatták azt is, amint
elnyeri méltó jutalmát, mert abban a minutumban tetőtől talpig aranyvirágba
borult.
Kányádi Sándor
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3. Mit ismertél meg a mese első mondatából? Húzd alá a felsoroltakból!
a főszereplőt
a helyszínt
az eseményeket
az időpontot
4. Karikázd be zölddel a fákat, barnával a bokrokat jelölő szavakat!
fűz

som
szilva

alma

meggy
cseresznye

dió

körte
rekettye

5. A mese eseményei alapján húzd alá a mondatokba illő szót!
a rigót
A tavasztündér elküldte szolgáját, a felhőt a hírrel.
a szellőt
Aki megmondja, meddig ér a rigófütty, azt

szivárványba
aranyvirágba öltözteti.
ünneplőbe

szétsuttogta
Illant is már a szellő, és szétfújta
a suttognivalóját.
széthintette

6. Hogyan vélekedtek a fák a tavasz kérdéséről? Kösd össze az összetartozókat!
Ki mondta? Ki tette?
– Hát ennek fele sem tréfa!

alma és a körte

– Kerek egy kérdés.

meggy

– Kemény dió!

dió

… meg se mukkant.

cseresznye

– Ha legalább egy rigónk volna!

szilva

7. Milyen fákat kedvel a rigó? Keretezd be az erről szóló mondatot a mesében!
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8. Ki szólalt meg? Kösd a kiemelt mondatokat a kiemelt szereplőkhöz!
– Mi az a nagy csönd odalenn?
szellő

– A töprengés csöndje.
– Miféle töprengésé?
– Azt kell kitalálni, hogy meddig ér el a rigófütty.
– S aki kitalálja?

sombokor

– Aranyvirág lesz a jutalma.
– Én mondom meg. – Rigótól rigóig ér.

9. Hogyan olvasod a kifejezéseket a mesében? Keresd meg az aláhúzott
szavak megfelelőjét! Írd le!
a bokrok csupasz gyülekezetén
a körülötte hajbókoló szellőnek
suhant is már a szellő
a szilva meg se szólalt
föl is ment a dombra a tavasz mellé
mert abban a pillanatban tetőtől talpig

10. Számozással tedd időrendbe a mese eseményeit!
Feladatot adott a fáknak és a bokroknak.
Szolgája, a szellő szétvitte a hírt.
1. Megjött a tavasz.

Megjelentek a rigók.
A sombokor megfejtette a választ.
Minden fa és bokor akart felelni a kérdésre.
Közben kizöldült a környék.
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat helyes időtartammal és nagy szájmozgással!
tavasz

keresztény

időpont

feltámadás

ünnep

természet

holdtölte

kereszthalál

egyház

hagyomány

időszak

újjászületés

szokás

termékenység

telihold

megtisztulás

2. Hányszor szerepel a kiemelt szó a szósorokban? Írd a szó alá!
világ

virág

világ

cibál

citál

kizár

kitár

kiráz

világ

gitár

világ

zilál

kivár

világ

virág

világ

cikáz

3. Olvasd el a szöveget! Számozd meg a bekezdéseket!

Mit ünneplünk húsvétkor?
Már tudod, hogy karácsonykor a kis Jézus születéséről emlékezik meg a keresztény világ. Húsvétkor pedig Jézus Krisztus kereszthalála utáni feltámadását
ünnepeljük. Jézus ezzel megváltotta minden ember bűnét.
Feltámadásával pedig legyőzte a halált a keresztények hite szerint. A keresztények böjtöt tartanak az egyik legnagyobb egyházi ünnep előtt.
A húsvét egybeesik az ősi termékenységi ünnepekkel. Ezeken a jeles napokon a tavasz
beköszöntét, a természet újjászületését és a megtisztulást
ünnepelték. A húsvéti tojás és
a locsolkodás szokása is ezekre
az időkre nyúlik vissza. A tojás
a termékenységre és a születésre, a locsolkodás pedig a megtisztulásra utal a hagyományok
szerint.
A húsvétvasárnap és -hétfő minden évben más időpontra esik. A holdtöltétől
függően március 22-től április 25-ig tartó időszakban lehet. A holdtölte a telihold ideje. Ez a jelenség 28 naponként ismétlődik.
A magyar elnevezés a húsnak nagyböjt utáni első fogyasztására, azaz magunkhoz vételére utal. Ebből lett a hús vétele. Innen a megrövidült húsvét elnevezés (hús+vét).
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4. Olvasd el újra az első bekezdést! Kösd össze az összetartozókat!
karácsonykor

Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük

húsvétkor

legyőzte a halált a keresztények hite szerint

feltámadásával

a kis Jézus születéséről emlékezünk

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd az állítások után!
A húsvét egybeesik az ősi termékenységi ünnepekkel.
Ezeken a jeles napokon a tél beköszöntét ünnepelték.
A húsvéti tojás és a locsolkodás szokása is ezekre az időkre nyúlik vissza.
A tojás a világ gömbölyűségére utal.
A locsolkodás a megtisztulásra utal a hagyományok szerint.

6. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Egészítsd ki a mondatokat aláhúzással!
más időpontra
A húsvétvasárnap és -hétfő minden évben ugyanakkorra
esik.
különböző napra
napkeltéhez igazodva
A holdtöltétől függően
március 22. és április 25. között lehet.
napnyugtához számítva
a félhold
A holdtölte az újhold
a telihold

ideje

7. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Mire utal a húsvét elnevezés? Húzd
alá a szövegben!
8. Melyik bekezdésben olvastad? Írd a bekezdések számát a kifejezések elé!
A húsvét elnevezése

Jézus feltámadása

A természet újjászületése

Más-más időpont
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1.

Olvasd fel a szókapcsolatokat a hangsúlyjelnek megfelelően!
szorosan kötődik

jellegzetes ételek

a tisztaság jelképe

többféle sütemény

tojásfestés szokása

régi hagyományok

elmaradhatatlan étele

újjászülető természet

2. Olvasd el az egyre bővülő mondatokat helyes hanglejtéssel! Húzd alá
minden sorban azt a szót, amivel bővül a mondat!
Az ünnepi asztal étele.
Az ünnepi asztal elmaradhatatlan étele.
Az ünnepi asztal elmaradhatatlan étele a kalács.
Az ünnepi asztal elmaradhatatlan étele a húsvéti kalács.

3. Olvasd el a szöveget! Számozd meg a bekezdéseket!

Mi kerül az asztalra húsvét idején?
Húsvétkor általában jellegzetes ételeket
fogyasztunk. Ilyen például a bárány, amely
az ártatlanság, a tisztaság jelképe.
A füstölt sonka később került a húsvéti ételek sorába, mint a bárány, de ünnepi ételnek számít. Sokan ezt a húst eszik
először a böjtölés után.
A tojás is szorosan kötődik a húsvéthoz. A tavasszal újjászülető természetet jelképezi. Ezért
terjedt el a tojásfestés szokása is.
A locsolókat húsvét hétfőjén ezekkel az ételekkel megrakott asztal várja. Az ünnepi asztal
elmaradhatatlan étele a húsvéti kalács. A régi
hagyományok mellett ma már többféle sütemény is megjelenik a terített asztalon.
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4. Olvasd el újra az első bekezdést! Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő
adattal! Keretezd be!
Húsvétkor jellegzetes ételeket / italokat / zöldségeket fogyasztunk.
Ilyen például a csirke / a malac / a bárány.
A bárány a(z) türelem / ártatlanság / öröm jelképe.

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Milyen ételről tesz említést a szöveg? Karikázd be!
báránysült

főtt tojás

malacpecsenye

húsvéti foszlós kalács

többféle sütemény

füstölt sonka

különböző gyümölcsök

6. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Húzd alá a választ a kérdésekre!
a) Mi kötődik szorosan a húsvéthoz?
a tojás
a nyuszi

a tulipán

b) Mit jelképez a tojás?
a végtelenséget
a világ kerekségét

az újjászülető természetet

c) Milyen szokás terjedt el?
házfestés
tojásfestés

ablakfestés

7. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a vonalra!
A locsolókat húsvét vasárnapján ételekkel megrakott asztal várja.
Az ünnepi asztal elmaradhatatlan étele a húsvéti kalács.
Ma már többféle gyümölcs is megjelenik a terített asztalon.

8. Melyik bekezdésben olvastad? Írd a bekezdések számát a kifejezések elé!
A füstölt sonka

A húsvéti kalács

A bárány

A tojás
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1.

Először a kisbetűvel, majd a nagybetűvel írt szavakat olvasd el!
VEDD
keksz
DARÁLD
vaj
TEDD
porcukor
KEVERD
kakaó
KEZDD
kókuszreszelék
GÖMBÖLYÍTSD meggybefőtt
NEDVESÍTSD
golyó
ÖNTSD
csomag
HEMPERGESD
tál

2. Fejezd be a megkezdett mondatokat! Mondd el társaidnak!
Szeretek anyának a konyhában segíteni, mert…
Sokszor együtt szoktunk sütni, ezért…
Már egyedül is készítettem süteményt, csak…

3. Olvasd el a receptet!

Kókuszgolyó
Hozzávalók: 50 dkg háztartási keksz,
10 dkg vaj,
15 dkg porcukor,
2 evőkanál kakaó,
1 csomag vaníliás cukor,
1 tasak kókuszreszelék,
meggybefőtt leve

Elkészítés:
Először a vajat vedd elő a hűtőszekrényből, hogy ne legyen nagyon kemény!
Daráld le a háztartási kekszet, vagy darált kekszet vegyetek hozzá! Tedd egy
tálba, és keverd el a porcukorral, a kakaóval, a vaníliás cukorral és a vajjal!
Egy pohárból kezdd el óvatosan hozzáönteni a meggybefőtt levét! Annyit önts
hozzá, hogy a massza olyan legyen, mint a gyurma, azaz könnyen formálható.
Nedvesítsd be a kezed, és gömbölyíts nagyjából egyforma golyókat! Közepébe egy-egy meggyszemet is tehetsz. Ha ezzel elkészültél, nincs más dolgod,
mint egy lapos tányérra tenni a kókuszreszeléket. Ebben hempergesd meg a
formás golyókat. A kész kókuszgolyókat, fóliával letakarva, tedd körülbelül
2 órára a hűtőszekrénybe, hogy megkeményedjenek egy kicsit.
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4. Kösd a mennyiségeket a hozzávalókhoz!
50 dkg

vaj

10 dkg

háztartási keksz

15 dkg

vaníliás cukor

2 evőkanál

porcukor

1 csomag

kakaó

1 tasak

meggybefőtt leve

megfelelő mennyiség

kókuszreszelék

5. Számozd meg az elkészítés sorrendjében a teendőket!
Keverd el a hozzávalókkal!

Daráld le a kekszet!

Vedd ki a vajat a hűtőből!

Fóliával takard le a kész golyókat!

Tedd egy tálba!

Önts hozzá meggybefőttlevet!

Formálj golyókat a masszából!

Forgasd meg kókuszreszelékben!

6. Készítsd el otthon anyukáddal, ha lesz rá időtök! Megkínálhatod vele a
vendégeket!
7. Olvasd el a locsolóverseket! Melyik tetszik a legjobban? Tanuld meg!
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Rózsa, rózsa, szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál!
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál!

Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Tessék hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!

79

1.

Olvasd el a szósort! Figyelj a mássalhangzók időtartamára!
edd evett harapott felsóhajtott lelassult jelezzük tesszük érezzük
szájjal késsel villával kézzel étvággyal tányérral pohárral szalvétával

2. Karikázd be a szókapcsolatokban a hibákat! A kiemelthez hasonlíts!
használt evőeszköz
használt evőezsköz
használt evöeszköz
hasznátt evőeszköz

szánkba tesszük
szánkba teszük
szánhba tesszük
szánkba tesszűk

megmakacsolta magát
megmakascolta magát
megmakacsolta magat
mekmakacsolta magát

3. Készíts fent-lent találkozó verset!
é
t
k
e
z
é
s

4. Mit tudsz az étkezés illemszabályairól? Beszélgessetek róla! Gyűjtsétek
össze, mire kell figyelnünk étkezés közben!
5. Hallgasd meg, mit ír erről Csukás István!

Jó étvágyat!
Jóska egy almát evett nagy élvezettel, s vajas kenyeret harapott hozzá. Gyönyörködve figyeltem. Jóska félreérthette, mert lelassultak a mozdulatai, s zavartan abbahagyta az evést.
– Rosszul eszem?
– Nem, nem! – siettem eloszlatni a félreértést. – Nem azért néztelek! Ellenkezőleg! Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van.
De Jóska megmakacsolta magát.
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– Illik almát enni vajas kenyérrel?
– Persze, persze, erre nincs szabály!
– De úgy tudom, hogy van egy csomó szabály az evésről.
Mintha egy picit felsóhajtott volna.
– Van, van, de nem olyan nehezek! Edd nyugodtan az almát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait.
Szépen együnk! Jó étvággyal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tömjük
tele a szánkat! Nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csámcsogunk, szép
nyugodtan eszünk. Mindig akkora falatokat kapunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel
is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet?
Ha iszunk, előbb nyeljük le a falatot, töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen
zsíros a pohár.
Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély-, a többit lapostányérból.
Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézbe fogjuk, úgy kanalazunk
vele. Késsel-villával a húst szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát.
Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb vele enni. A késsel vágunk egy
falatot a húsból, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész! A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert még elvágja. A csirkecombot kézbe vehetjük,
esetleg – ha zsíros – szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a
gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, ki is kell venni! Kézzel esszük a
fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérszeletből is kézzel törünk le egy-egy
darabot, és nem harapunk.
Ha csak villával eszünk, vagy kanalazunk, hol legyen a másik kezünk? Tartsuk
azt is az asztalon, ne lógassuk le. Az evőeszközökkel ne csörögjünk, ne játs�szunk, ne hadonásszunk! Együnk velük!
Ha végeztünk az evéssel, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tesszük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az étkezést. A használt evőeszközt nem tesszük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen így a csontot,
magot, halszálkát is a tányér szélére tesszük. A villával, és nem a kezünkkel!
Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük – mást
nem!
Lám, nem is olyan nehéz szépen enni! A kés, villa, kanál használata nem boszorkányság! Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulja az ember, többet
aztán nincs rá gondja.
				

Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb (részlet)
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6. Kik a történet szereplői? Keretezd be a felsoroltakból!
a beszélő és egy kislány

a beszélő és Jóska

a beszélő és egy férfi

7. Hol játszódik a történet? Találsz rá utalást a szövegben? Honnan tudhatod mégis?
8. Mikor játszódnak az események? Húzd alá a helyes állítást!
egy téli reggelen egy tavaszi estén bármelyik napon egy őszi hajnalon
9. Ki mondta? Kösd a képüket a mondatokhoz!
– Rosszul eszem?
– Nem, nem! Nem azért néztelek!
– Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van.
– Illik almát enni vajas kenyérrel?
– Persze, persze, erre nincs szabály!
– Van egy csomó szabály az evésről.
– Van, van, de nem olyan nehezek!
– Edd nyugodtan az almát!

10. Számozással állítsd az elhangzásuk sorrendjébe az étkezés illemszabályait!
Nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csámcsogunk.
Akkora falatokat kapunk be, amekkorát csukott szájjal meg tudunk rágni.
Szépen együnk! Jó étvággyal, de nem habzsolva.
Általában tányérból szoktunk enni.
Használunk kanalat, kést, villát.
Ha iszunk, előbb nyeljük le a falatot, töröljük meg a szánkat.
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11. Kösd össze az összetartozókat!
A kanalat

jobb kézbe fogjuk.

A kést

bal kézbe fogjuk.

A villát

a szánkba tesszük a húst.

A késsel

jobb kézbe fogjuk.

A villával

vágunk egy falatot a húsból.

12. Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd az állítások után!
A kést bármikor nyugodtan a szánkba vehetjük.
A csirkecombot kézbe vehetjük, szalvétával fogjuk meg a végét.
Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret.
Megtapogatjuk a gyümölcsöket, mielőtt döntünk, hogy melyiket kérjük.
Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset.
A kenyérszeletből nagyokat harapunk.

13.

Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
Evés után, a

egymás mellé fektetjük az

üres tányérunkra. A kezünket, amelyikben nincs
tartsuk az asztalon. A szalvétával

,
töröljük.

14. Hogyan olvasod a kifejezéseket a történetben? Keresd meg az aláhúzott
szavak megfelelőjét! Írd le!
félénken abbahagyta az evést
siettem tisztázni a félreértést
ne tegyük tele a szánkat
érezzük a jó ízeket
a kés, villa, kanál használata nem nehéz
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„…száll a világ lepkeszárnyon.”
Weöres Sándor
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Gondolattérkép
erdők
emberek

rétek
TERMÉSZET

állatok

hegyek
vizek

1.

2.

Színezd a kifejezések előtti köröket a gondolattérképen jelölt színek szerint! Választásodat vitassátok meg!
lombos és örökzöld fák

magas hegytető

vadvirágos terület

dús fűtakaró

meredek ösvény

sűrű aljnövényzet

friss forrás

gyönyörű kilátás

fészkelő madarak

kis tisztások

kényelmes túracipő

családi kirándulás

egészséges életmód

lopakodó róka

nagy fakopáncs

változatos rovarvilág

csörgedező patak

csobogó vízesés

Kösd össze a népi bölcsességek elejét a végével!
Madár a repülésre,

amit el nem lehet hordani.

Nincs olyan nagy hegy,

szokott lejtője is lenni.

Minden hegynek

ember a munkára termett.
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1.

Írj szélsziporkát a természet szóval!
Azt álmodtam,

természet

voltam 	

(valaki vagy valami).
(Hol?)
(Mi történt?)
(Hogyan?)

2. Fejezd be szóban a megkezdett mondatokat! Gondolataidat oszd meg
társaiddal!
Szeretek a természetben barangolni, mert…
Akkor járok gyakran a természetben, amikor…
Az jelenti a legtöbbet számomra, ha…

3. Hallgasd meg a verset!

Barangolók
Gyöngy az idő, vándoroljunk,
nincs szekerünk, bandukoljunk,
lassú folyó ága mellett
járjuk a halk fűzfa-berket.

Este a láb gyönge, fáradt,
lombok alatt nézünk ágyat.
Szöcske-bokán jő az álom,
száll a világ lepke-szárnyon.
Weöres Sándor

4. Ki a vers beszélője? Tegyél -t a megfelelő személyekhez!
egy kiránduló

egy túrázó

te

a lepke

én

5. Hol járnak a barangolók? Keretezd be a versben!
6. Milyen az a gyöngy idő? Húzd alá a felsoroltakból!
cseppekben esik az eső

harmatos a fű

ragyogóan süt a nap

7. Mi történt estére a barangolókkal? Keretezd be a versben!
8. Húzd alá azonos színnel a rímelő sorvégeket! Mit veszel észre?
9. Mit üzen számodra a vers két utolsó sora? Mondd el a társaidnak!
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1.

Ki hogyan olvas, tanul verset? Jelöld csillaggal a keret jobb felső sarkában, ami segít téged a versek olvasásában, tanulásában, megértésében!
A címből következtetek
arra, miről fog szólni a vers.

Beleélem magam a versbe,
átérzem a hangulatát.

Gyönyörködöm a költői
kifejezések szépségében.

Felfedezem a sorok végének
összecsengését, a rímeket.

2.

Elképzelem, hogy ki a vers
beszélője, és kihez szól.

Követem a vers képeinek
változásait.

Megfigyelem a vers formáját,
a versszakokat, verssorokat,
a verssorok szótagszámát.

Egymás után többször elolvasom a verset. Kis szakaszonként
megtanulom. A szakaszokat
összefűzöm. Így végül hibátlanul,
kifejezően el tudom mondani.

Olvasd el a keretben levő szöveget! Válaszolj szóban a kérdésekre!
„A vers az, amit mondani kell...”
(Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén)

„Elolvasom a verset, látom magam előtt az olvasottakat. Érzelmeket hoz
elő belőlem, megkönnyezem, nevetek, megdobogtatja a szívem, vagy
megnyugtat. A verset én egy hagymának képzelem. Ha lebontom a héját, és eljutok a közepére, egyre jobban megértem az üzenetét.”
egy harmadik osztályos kisdiák

a) Mit írt Kányádi Sándor a versről?
b) Minek képzeli a kisdiák a verset? Miért?
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1.

Olvasd el nagy ajakmozgással a szóoszlopokat!
lomb

rovar

élet

erdő

virág

bogár

állat

évszak

hajtás

madár

élőlény

terület

növény

emlős

élőhely

levegő

2. Keresd meg a szóhalmazban a kiemelt szót! Húzd alá! Hányszor találtad
meg? Írd a négyzetbe!

gomba

levél

romba gomba bomba szoba gomba gondja gombja
gomba soha
noha
gomba csoda oda
gomba
levél
tegyél

zenél
levél

remél
levél

levél
elél

eléd
ebéd

megél
levél

levél
élet

3. Olvasd el a szöveget!

Az erdő

energia:
a működést
segítő erő
oxigén:
a levegő
egyik
összetevője

Az erdő minden évszakban igazi csodát tartogat számunkra. Télen megmutatja, amit máskor a lomb eltakar. Tavasszal ontja virágait, bódító illatot
áraszt. Nyáron a sűrű lombok között vidám madárdal zeng. Ősszel szarvasbőgés töri meg az erdő csendjét.
Az ember ösztönösen vonzódik az erdőhöz, a fákhoz. A fák puszta látványa is pihentető. Megnyugtat, boldogabbá tesz. Az öreg fák közelsége
feltölt energiával, erőt sugároz.
Az erdő fákkal sűrűn borított terület. Élőlények – állatok, növények,
gombák – élőhelye. Ebben az életközösségben minden egyes élőlénynek
megvan a helye.
A fák éltető oxigént bocsátanak a levegőbe. Egyes rovarok beporozzák
a fákat. Mások felfalják a leveleket, friss hajtásokat. Az emlősök, madarak,
bogarak, lepkék és ezernyi vadon élő állat mind otthonának tudja az erdőt.
Vigyázz rájuk! Ne háborgasd az életüket!

4. Hány bekezdésből áll a szöveg? Számozd meg! Írd a vonalra!
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5. Olvasd el újra az első bekezdést! Húzd alá szövegben a választ a kérdésekre!
a) Mit mutat meg az erdő télen?
b) Mikor ontja virágait az erdő?
c) Mi zeng a sűrű lombok közt nyáron?
d) Mikor hallod a szarvasbőgést?

6. Olvasd el újra a második bekezdést! Húzd alá a mondatba illő szót!
ösztönösen
Az ember magányosan vonzódik az erdőhöz.
szívesen
A fák puszta látványa is

nyugtató.
izgató.
pihentető.

meleget
A fák közelsége energiát sugároz.
hideget

7. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Kiknek az élőhelye az erdő? Húzd
alá a szósorban!
emberek halak állatok iskolások növények tanítók gombák
8. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a vonalra!
A fák oxigént bocsátanak ki.

Az erdő egy-két élőlény otthona.

A rovarok beporozzák a fákat.

Emlősök nem élnek az erdőben.

Mások tisztítják a leveleket.

Ne háborgassuk az életüket.

9. Melyik bekezdésben olvastál róla? Írd a bekezdés számát a vonalra!
minden évszakban igazi csoda

mind otthonának tudja az erdőt

oxigént bocsátanak a levegőbe

bódító illatot áraszt

feltölt energiával, erőt sugároz

fákkal sűrűn borított terület
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1.

Olvasd el a szókapcsolatokat nagy ajakmozgással!
tudós madár

egy nap

röppent a madárfióka

erdei dalárda

száz évig

megkezdődött a tanulás

jóságos tölgyfa

ezer fészek

odalopóztak a madarak

alkalmas ajándék

ezer madárfióka

indítványozta a bagoly

2. Először csak a nagybetűvel, majd a kisbetűvel írt szavakat olvasd!
bagoly

SZÉP

szarka
dalárda

rigó

OKOS
ALKALMAS

VÉN
dal
fészek

varjú

ÖREG

ERDEI

harkály

TUDÓS

nóta

JÓSÁGOS

TISZTELETRE MÉLTÓ

kalendárium

3. Húzd alá az igaz állításokat tartalmazó mondatokat!
A kisbetűvel írt szavak mindegyike cselekvést jelent.
A kisbetűvel írt szavak mindegyike valaminek a megnevezése.
A nagybetűvel írt szavak mindegyike tulajdonságot nevez meg.
A nagybetűvel írt szavak mindegyike cselekvést jelent.

4. Írj ötsorost a születésnap szóval!
1. Mi? (1 szó):

születésnap

2. Milyen? (2 szó):
3. Mit csinál? (3 szó):
4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):

5. Más szóval (1 szó):

5. Tekintsd át az előző feladatokat! Szerinted miről fog szólni a következő
szöveg? Beszélgessetek róla az osztályban!
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5. Hallgasd meg a mesét!

A tölgyfa születésnapja
Az erdő közepén állott az öreg tölgyfa. Ő volt
az erdő leginkább tiszteletre méltó lakója, ha a
madaraknak kalapjuk lett volna, bizonyára megemelték volna, mielőtt rászállnak. Mert többet tudott ő a madarak életéről, mint maguk a rigók és
mátyásmadarak. Hiszen száz év alatt ezer és ezer
fészket ringatott az ágain, ezer és ezer madárfióka röppent először világgá a lombjai közül.
Egyik nap a bagoly elővette falevelekből készült kalendáriumát, és kalendárium:
kiszámította, hogy másnap lesz a tölgyfa születésnapja. Össze is hívta naptár
a madarakat, és azt indítványozta, hogy lepjék meg valami ajándékkal
a jóságos tölgyfát. Persze mindnyájan örültek a bagoly indítványának indítvány:
és annak, hogy a tudós madárnak kalendáriuma van, s így megünne- javaslat
pelhetik a tölgyfa születésnapját. Törték is a fejüket, hogy mi lenne a
legalkalmasabb ajándék, de a bagoly ezt is tudta:
– Mi lenne más, mint valami szép dal? Madarak vagytok, hát énekelni fogtok
a tölgyfának. De nem akárhogyan! Megalakítjuk az első erdei dalárdát, tanulunk valami szép dalt, és egyszerre elénekeljük holnap hajnalban.
Megkezdődött a tanulás, de bizony nem sokra mentek vele. A rigó
csak fújta, hogy „tillió”, a szarka csak
azt, hogy „csörgő-csörgő”, a varjú
csak azt, hogy „kár Pál, kár Pál”. Végül össze is vesztek, s elszálltak, ki
merre látott. De azért másnap hajnalban mind odalopóztak a tölgyfa
ágaira, és mind elfújta külön-külön a
maga nótáját.
Így is volt jó ez, mert így tetszett a
százéves tölgyfának, s meghatottságában azt ígérte, hogy még száz évig
fogja ringatni a rigó-, szarka- meg
harkályfészkeket.
Zelk Zoltán
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7. Mit tudtál meg a mese bevezető részéből? Húzd alá a kérdésekre a választ a mesében!
a) Ki a mese főszereplője?
b) Hol játszódik a mese?
c) Milyennek mutatja be a mese a tölgyfát?

8. Melyik állítás igaz a történet további szereplőire? Karikázd be az igaz állításokhoz tartozó szótagokat!
DA
TA
LÁR
NU
LÁS
DA

A mese többi szereplője madár.
A mese minden szereplője négylábú állat.
A bagoly elővette a kalendáriumot.
A madarak nem szerették a tölgyfát.
Nem is hallgatták meg a baglyot.
A bagolynak okos ötlete támadt.

9. Melyik szó lett a megfejtés? Írd le!
10. Mit jelent a megfejtett szó? Keretezd be a felsoroltakból!
Versenyre utazó tornászcsoport elnevezése.
Csoportosulás egy téma megbeszélésére.
Énekkar nem hivatásos énekesekkel.

11. Ki mondta? Írd a mondatok mellé a megfelelő szereplő nevét!
Ki mondta?
– Madarak vagytok, hát énekelni fogtok.
– Megalakítjuk az első erdei dalárdát.
– „tillió”
– „csörgő-csörgő”
– „kár Pál, kár Pál”
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12. Hogyan olvasod a kifejezéseket a mesében? Keresd meg az aláhúzott
szavak megfelelőjét! Írd le!
az erdő legtekintélyesebb lakója
ezer és ezer fészket dédelgetett
ezer és ezer madárfióka szállt
falevelekből készült naptárát
azt javasolta, hogy lepjék meg 
a legjobb ajándék
az első erdei énekkart
mind odaosontak a tölgyfa ágaira

13.

Számozással állítsd időrendbe a mese eseményeit!
Törték a fejüket, hogy mi is legyen az ajándék.
1. A bagoly kiszámította, hogy másnap lesz a tölgyfa születésnapja.

Megkezdődött a tanulás.
Összehívta a madarakat, hogy meglepetéssel készüljenek.
A bagoly azt javasolta, hogy alakítsanak dalárdát.
Másnap mindenki egyedül köszöntötte a tölgyfát.
De nem tudtak együtt énekelni.

14. Fejezd be a megkezdett mondatokat! Mondd el az osztálytársaidnak!
A madarak nem tudtak együtt énekelni, mert…
Mégis szerették volna felköszönteni a tölgyfát, ezért…
A tölgyfa meghatódott, és megígérte, hogy…

15. Mit üzen neked a mese? Beszéljétek meg az osztályban!
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1.

Először csak a kisbetűvel, majd a nagybetűvel írt szavakat olvasd!
PATAK
gyürkőzött
HEGY
szárított
VILÁG
ékeskedett
FA
durrogott
BOKOR
álmélkodott
KÓRÓ
kívánkozott
ERDŐ
pöffeszkedett
MADÁR
sóhajtott
FORRÁS
merített
NAP

2. Olvasd el a szókapcsolatokat! A hangsúlyjelre figyelj!
csúfabb hegy

csuda víz

gyönyörűséges fa

kicsi forrás

kerek világon

takaros patakocska

locspocs víz

fecsegő patakot

világtalan koldusember

aprócska domb

kellemes hűvösben

haszontalan földkupac

3. Olvasd el az egyre bővülő mondatokat helyes hanglejtésse! Húzd alá
minden mondatban azt, amivel bővül!
Nem tetszett a hegynek.
Végképp nem tetszett a hegynek.
Aztán végképp nem tetszett a hegynek.
Ez már aztán végképp nem tetszett a hegynek.

4. Hallgasd meg a mesét!

A hegy meg az árnyéka
Hol, merre, nem tudom, volt egyszer egy hegy, úgy hívták, hogy Nagy-Kopasz. A kerek világon nem akadt csúfabb hegy nála. Semmi sem ékeskedett
rajta, se fa, se bokor, de még egy kóró sem, csücskétől a lábáig kopasz volt. Úgy
festett, mintha mindennap újra beretválkozott volna.
Csakhogy ez nem volt ám mindig így.
Valamikor, hajdanában erdő borította, s annyi madár lakta, hogy a népek
mind csudájára jártak.
– Mennyi gyönyörűséges fa! – mondták. – Mennyi gyönyörűséges madár!
A hegy hallgatta, hallgatta a sok lelkendezést – de egyelőre nem szólt.
Egyszer a hegy oldalából kicsi forrás buggyant elő; már nagyon unta magát
a sötétben, hát előjött, hadd süsse a nap. Egykettőre takaros patakocska lett
belőle, s attól kezdve valahány vándor arra járt, mind az ő vizéből ivott, az as�szonyok a korsajukat ott merítették meg.
– Csuda víz ez! – mondták. – Csuda víz!
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És vitték a hetedik határba. Ez már aztán végképp nem tetszett a hegynek.
Hogyan, hogy mindenki csak a fákat, madarakat meg azt a fecsegő patakot
dicséri? Hát nem ő tartja, neveli őket? Nem ő görnyed alattuk?
S már durrogott a haragtól, ha valaki jött, és azon álmélkodott, hogy ez milyen
szép, az milyen szép – s róla meg ennyit csak: Huj, de magas! Huj, de meredek!
Mert őneki, a hegynek, csak efféle dicséret jutott.
– Várjatok csak! – morgott. – Majd láttok ti még engem!
És szólt a Szélnek, hogy minden fát, minden bokrot beretváljon le róla.
A Szél persze örült, hogy végre akad egy kis neki való munka, s álló
hétig egyebet se csinált, csak a hegyet csupálta. Elöl-hátul, fönt, lent – csupál:
ahol érte. A fákat tövestül, a madarakat fészkestül, mindent elsöpört. szaggat, tép,
A forrást pedig betemette. Ami locspocs víz maradt a medrében, azt koptat
a nap szárította föl.
A hegy pedig elégedetten pöffeszkedett, mint aki jól végezte dolgát. Most aztán
– gondolta – senki más, csak ő!
S várta izgatottan, ki hogyan bókol neki.
Hát hiszen várhatta. Se ember, se állat
nem kívánkozott a közelébe, olyan haszontalan földkupac lett belőle.
Csak egy szegény, világtalan koldusember pihent meg a tövénél, hálásan az
sóhajtott fel:
– Be jó ez a kis árnyék!
És ott üldögélt estig a kellemes hűvösben.
Nagy-Kopasznak bezzeg nem kellett
több. Hát hogyan? Most meg az árnyékát dicsérik?
S rettentő dühösen ismét a Szélhez fordult.
– Hallod-e, te Szél! Fújd el az árnyékom, íz se maradjon belőle.
A Szél furcsállta kicsit a dolgot, de azért nekigyürkőzött – végre is az a tiszte,
hogy fújjon.
S fújt, fújt olyan szörnyűségesen, hogy csakhamar fele maradt a hegynek.
Aztán a negyede. Aztán már annyi se. Aprócska domb lett a hegyből – akkora,
mint egy fűben heverő szamár.
Mészöly Miklós
Éppen csak két füle nem volt.
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5. Mire utal a mese címe? Húzd alá a felsoroltakból!
a mese időpontjára a mese főszereplőjére

a szereplők tulajdonságaira

a mese helyszínére

a szereplők cselekedetére

a mese eseményeire

6. Milyen volt hajdanában a hegy? Húzd alá a felsoroltakból az igaz állításokat!
Mindig is kopasz volt a hegy.

Hajdanában erdő borította.

Nagyon sok madár lakta.

Nem volt rajta élőlény.

Oldalából kicsi forrás buggyant elő.

Vize sem volt szegénynek.

7. Keretezd be a mesében azt a részt, amelyikből kiderül, hogy a hegynek
végképp nem tetszett a dicséret!
8. Mi az, ami sértette a hiúságát? Keretezd be a felsoroltakból!
Mindenki csak a madarakat dicséri.
Mindenki csak a fecsegő patakot dicséri.
Mindenki csak a fákat dicséri.
Mindenki csak a hűs szellőt dicséri.
Mindenki csak a mókusokat dicséri.

9. Hogyan akart bosszút állni? A mese eseményei alapján húzd alá a mondatokba illő szót, kifejezést!
az Esőnek,
És szólt a Napnak, hogy mindent beretváljon le róla.
a Szélnek,
végre akad
A Szél persze örült, hogy most van egy kis neki való munka.
került
S álló
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napig
hétig
egyebet se csinált, csak a hegyet csupálta.
hónapig

10. Mit várt a hegy, mi történik ezek után? Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
A hegy elégedetten

, mint aki jól végezte

dolgát. Most aztán –

– senki más, csak ő!

S várta

, ki hogyan bókol neki.

11. Szerinted jól döntött-e a hegy? Miért? Beszéljétek meg az osztállyal!
12. Mi volt a legrosszabb döntése? Keretezd be a mesében!
13. Hogyan találod a kifejezéseket a mesében? Keresd meg az aláhúzott szavak megfelelőjét! Írd le!
nem akadt csúnyább hegy 
hallgatta a sok dicséretet
hamar takaros patakocska 
ami kicsi víz maradt 
olyan hitvány földkupac
kicsike domb lett 

14. Számozással tedd időrendbe a mese eseményeit!
A kerek világon nem volt csúfabb nála.
Hajdanán nagyon szép hegy volt.
1. Volt egyszer egy hegy.

Nem volt ez mindig így.
Féltékeny lett a saját erdeire, madaraira, patakjára.
Végül saját magát is elpusztította.
Dühében megbízta a szelet elpusztításukkal.
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1.

Rajzold a megfelelő jelet a kiemelt szavak jelentése után!
szeretet

Másokra való odafigyelés, segítségnyújtás.

önállóság

Gyengéd érzelem, vonzalom valaki iránt.

törődés

Amikor nincs szükség a folyamatos segítségre.

2. Hallgasd meg a verses mese első részét!

Sün Balázs
1. rész

Erdőszélen, erdőszéli
tölgy tövében volt egy ház.
Abban lakott hét süntestvér:
Sün Aladár,
Sün Piroska,
Sün Adorján,
Sün Dorottya,		
Sün Demeter,
Sün Tihamér,
s a legkisebb:
Sün Balázs.
Hogyha jól bevacsoráztak
Szűk lett nékik az a ház,
s előfordult ilyenkor,
Hogy kívül rekedt Sün Balázs.
Furakodott, nyomakodott
Morgott, perelt dühöngve,
Semmit se ért, mit tehetett,
Lefeküdt a küszöbre.
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Telt az idő, múlt az idő
Éjre éj és napra nap
Egyre többször fordult elő,
hogy a házból a legkisebb kimaradt.
„Ebből elég! Torkig vagyok!”
kiáltott fel Sün Balázs.
„Sokan vagyunk,
s kicsi nékünk ez a ház!”

3. Mit ismertél meg a verses mese bevezető versszakából? Keretezd be a
választ a kérdésekre!
a) Mikor játszódik a verses mese?
ebben a percben
nem jelöli az időpontot

a jövőben

b) Hol játszódik a verses mese?
a rét közepén
egy folyó mellett

erdőszéli tölgy tövében

c) Kik a verses mese szereplői?
hét süntestvér
az erdei állatok

az erdei növények

4. Számozással állítsd a verses mesében leírt sorrendbe a süntestvéreket!
Sün Dorottya

Sün Balázs

Sün Piroska

Sün Tihamér

Sün Adorján

Sün Demeter

Sün Aladár

5. Mi okozta Sün Balázs gondját? Húzd alá a felsoroltakból!
Ha sokat ettek, nem fértek be mindannyian a házba.
Ha sokat játszottak, nagyon elfáradtak estére.
Mindig a legkisebb, Sün Balázs szorult ki a házból.

6. Mit kiáltott mérgében Sün Balázs? Keretezd be azt a versszakot, amelyikből megtudod! Mondd el a véleményedet az osztálytársaidnak!
7. Szerinted mi történik ezután? Ötletedet oszd meg társaiddal!
99

1.

Hallgasd meg a verses mese második részét!

Sün Balázs
2. rész

„Éppen ezért én elmegyek.
Szerbusz néktek hat testvér:
Sün Aladár,
Sün Piroska,
Sün Adorján,
Sün Dorottya,
Demeter és Tihamér!”
Miután így elbúcsúzott,
Fogta magát, elindult,
Lába nyomán
Porzott a vén gyalogút.
Így baktatott, így poroszkált,
Szomszéd tölgyig meg sem állt.
Ottan aztán sürgött-forgott,
Árkot ásott, falat emelt,
Tetőt ácsolt, ajtót szegelt,
És mire a nap leszállt,
Épített egy kalyibát.
„Így ni! – mondta – most már
végre kényelmesen alhatok!
Nem tolnak ki
a küszöbre a nagyok!”
Falevélből ágyat vetett
Kényelmeset,
belé feküdt s hortyogott,
hogy csörögtek
s remegtek az ablakok.

2. Úgy történt minden, ahogy sejtetted? Beszélgessetek róla a társaiddal!
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3. Biztos, hogy ez volt az egyetlen jó megoldás? Mondd el véleményedet!
4. Milyen sorrendben búcsúzik el a testvéreitől? Számozd meg a süntestvérek nevét a helyes sorrendben!
Sün Dorottya

Sün Aladár

Sün Piroska

Sün Tihamér

Sün Adorján

Sün Demeter

5. Aláhúzással válaszolj a kérdésekre a verses mese további eseményei
alapján!
a) Mit tett Sün Balázs a búcsú után?
megölelte a testvéreit
üldögélt még kicsit

fogta magát, elindult

b) Hol állt meg legközelebb?
a szomszéd tölgynél
egy folyó mellett

egy tisztáson

c) Mihez kezdett azonnal?
pihenéshez

alváshoz

házépítéshez

6. Számozd meg Sün Balázs cselekvéseit az otthonról elindulástól az építkezés befejezéséig!
poroszkált

árkot ásott

baktatott

tetőt ácsolt

elindult

ajtót szegelt

sürgött-forgott

meg sem állt

falat emelt

7. Húzd alá a mondatba illő szót!
kényelmeset,
Falevélből ágyat vetett keményet,
belé feküdt s hortyogott.
kicsit,

8. Szerinted mi történhet a verses mese utolsó részében? Ötleteidet oszd
meg társaiddal!
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1.

Hallgasd meg a verses mese harmadik részét!

Sün Balázs
3. rész

Éjféltájban vihar támadt
Hajlítgatta a vén fákat
Fújt a szél nagy zajjal ám
S arra ébredt, hogy zörögnek
A kalyiba ajtaján.
„Ki az? – szólt ki fogvacogva –
Ki kopogtat éjnek idején?”
„Mi vagyunk az – szóltak kintről
Mi vagyunk a hat testvér:
Sün Aladár,
Sün Piroska,
Sün Adorján,
Sün Dorottya,
Demeter és Tihamér!”
„Elvitte a szél a házunk,
engedjél be,
ázunk-fázunk idekint,
csurom víz a kabát rajtunk
és az ing”
„Jól van, jól van!
– szólt Sün Balázs. –
Jövök már”
S fordult a kulcs, nyílt a zár.
Betódultak mind a hatan
tele lett a kalyiba
Kérdezte is Sün Tihamér:
„Mondd csak testvér,
nincs, csak ez az egy szoba?”
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Lefeküdtek, elaludtak
S arra ébredt Sün Balázs:
újra kicsi lett a ház!
Mert az éjjel ide-oda lökődve,
Kiszorult a küszöbre.
„Ejnye! – mondta fejvakarva –
Mit tehetnék? Megnövök!
S akkor talán nem lesz ágyam,
nem lesz párnám a küszöb!”
Csukás István

2. Számítottál ilyen befejezésre? Beszélgessetek róla a társaiddal!
3. Melyik szereplő mondta? Írd a versrészletek alá!
„Elvitte a szél a házunk,
„Ki az? –
engedjél be,
Ki kopogtat éjnek idején?”
ázunk-fázunk idekint,

„Jól van, jól van!
Jövök már”

„Mondd csak testvér,
nincs, csak ez az egy szoba?”

4. Számozással állítsd időrendbe a verses mese eseményeit!
A szomszéd tölgynél hozzá is látott.
Az erdőszéli tölgy tövében élt hét süntestvér.
Ahogy nőttek, egyszer csak kicsi lett a házuk.
A legkisebb elhatározta, hogy épít egyet magának.
Sün Balázs szívesen fogadta be a testvéreit.
Csuromvizesen, fázva kéredzkedtek be hozzá.
Egy nagy vihar közben elfújta a testvérei házát.

5. Készülj fel a sorrendbe rakott mondatok kifejező felolvasására!
6. Mit üzent neked a mese? Beszélj róla az osztálytársaiddal!
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1.

Fejezd be a mondatokat! Mondd el az osztálytársaidnak is, hogy mit gondolsz a témáról!
Szeretem az anyák napját, mert…
Az anyukámat akkor ünneplem, amikor…
Számomra mindennap anyák napja van, ezért…

2. Olvasd el a szöveget!

államtitkár:
az ország
magas rangú
vezetője

Anyák napja

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap. Ezen a napon az anyaságról emlékezünk meg. A különböző
országokban más és más napokon
ünneplik. Magyarországon május
első vasárnapján.
Az ünnep ötletét Petri Pálné, egy
államtitkár felesége hozta Amerikából. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 1925-ben tartotta az első anyák napi
ünnepséget. Ezt munkásgyerekeknek szervezték meg.
Magyarországon 1928-ban már miniszteri rendelet is szólt róla. Hivatalos
iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák napját.

3. Hány bekezdésből áll a szöveg? Számozd meg! Írd a vonalra!
4. Olvasd el újra az első bekezdést! Húzd alá a választ a kérdésekre!
a) Hol ünneplik az anyák napját?
világszerte
Magyarországon

Európában

b) Miről emlékezünk meg ezen a napon?
az óvónőkről
a kisgyerekekről

az anyaságról

c) Mely napokon ünneplik a különböző országokban?
ugyanakkor
más és más napokon
soha
d) Mi, Magyarországon mikor ünnepeljük?
május első vasárnapján május elsején
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május utolsó vasárnapján

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a vonalra!
Az ünnep ötletét Pelei Péterné hozta Amerikából.
Petri Pálné egy államtitkár felesége volt.
Az első anyák napját 1925-ben tartották meg.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tiltakozott ellene.
Munkásgyerekeknek szervezték meg.

6. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő adattal! Keretezd be!
Magyarországon 1928 óta miniszteri / kormányfői / elnöki rendelet szól róla.
Hivatalos iskolai megemlékezések / ünnepélyek / évfordulók közé sorolták.

7. Melyik bekezdésben olvastad? Írd a bekezdések számát a mondatok elé!
Hivatalos ünnep lett 1928-ban.
Világszerte ünnepeljük ezt a napot.
Az ünnep ötlete Amerikából jött.

8. Készülj föl a vers felolvasására! Figyelj az írásjeleknek megfelelő helyes
olvasásra és a helyes hangsúlyozásra! Rajzolj a vers köré!

Anyának
Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.

Ahány levél lengedez
szél ringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.
Móra Ferenc

9. Ha tetszik neked, meg is tanulhatod!
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1.

Olvasd el a szókapcsolatokat! Figyelj a helyes hangsúlyozásra!
kiáradó jóság

pontos napja

isteni szeretetet

pünkösdi király

keresztény ünnep

legügyesebb legény

magyar néphagyomány

pünkösdikirályné-járás

2. Keretezd be a szóhalmazban a jóság szó rokon jelentéseit!
emberség

piszkálás

sértés

kedvesség

jóérzés

bosszantás

jóakarat

jóindulat

mérgesítés

ingerlés

3. Olvasd el a szöveget!

Pünkösd
A pünkösd húsvét után 50 nappal tartott keresztény ünnep. A hívők pünkösdkor, vasárnap és hétfőn az Istenből kiáradó jóságot, az isteni szeretetet
ünneplik.
Az ünnep elnevezése a görög ötvenedik szóból származik. Pontos napja
húsvét időpontjától függ. Minden évben
május 10-e és június 13-a közé esik.
A magyar néphagyományban több
is kötődik a pünkösdhöz. Sok száz
éve ismert a pünkösdi király választása. A fiatalok ügyességi versenyeken
mérték össze erejüket, bátorságukat.
A legügyesebb legény lett a pünkösdi
király. Ő lett a többiek vezetője, akár
egy évre is.
Egyes tájakon szokás volt pünkösdikirályné-járás is. Ebben a lányok voltak
a szereplők. Négy nagyobb lány körbevitt egy ötödiket. Ő volt a legkisebb.
A kislány fehér ruhát, fején virágkoszorút viselt. Házról házra jártak, és énekekkel kívántak jókat a háziaknak.
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4. Hány bekezdésből áll a szöveg? Számozd meg! Írd a vonalra!
5. Olvasd el újra az első bekezdést! Mikor ünnepeljük a pünkösdöt? Húzd
alá a helyes időpontot a felsoroltakból!
húsvét után 40 nappal

hétfőn és kedden

vasárnap és hétfőn

szombat és vasárnap

húsvét után 50 nappal

húsvét után 60 nappal

6. Olvasd el újra a második bekezdést! Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a vonalra!
A pünkösd elnevezése a görög ötvenedik szóból származik.
Pontos napja karácsony időpontjától függ.
Minden évben május 10-e és június 13-a közé esik.

7. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Húzd alá a mondatokba illő szót!
Több néphagyomány / szokás / divat is kötődik a pünkösdhöz.
Sok száz éve ismert a karácsonyi / húsvéti / pünkösdi király választása.
A felnőttek / idősek / fiatalok versenyen mérték össze bátorságukat.
A legügyesebb legény / leány / férfi lett a pünkösdi király.

8. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Húzd alá a szövegben a választ a
kérdésekre! A megadott színekkel dolgozz!

a) Mi volt a szokás egyes tájakon?
b) Kik voltak ebben a szereplők?
c) Mit viselt a kislány?
d) Hová mentek ezek a lányok?

9. Melyik bekezdésben olvastál róla? Írd a bekezdések számát a címek elé!
Pünkösdikirályné-járás

Keresztény ünnep

Az ünnep időpontja

A pünkösdi király
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1.

Írj ötsorost a pünkösd szóval!
pünkösd

1. Mi? (1 szó):
2. Milyen? (2 szó):
3. Mit csinál? (3 szó):

4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):

5. Más szóval (1 szó):

2. Először csak a nagybetűvel, majd a kisbetűvel írt szavakat olvasd!
népszokás
JÁRTÁK
gyerekek
csoport
TÁNCOLTAK
lányok
vers
MEGHATÁROZZA
kor

MONDTAK
SZOLGÁLT
JÁRNAK

fiatalok
ÉNEKELTEK
legények
VETTEK
adomány
VOLT

3. Húzd alá az igaz állítást!
A nagybetűs szavak mindegyike cselekvést jelöl.
A kisbetűs szavak mindegyike cselekvést jelöl.

4. Olvasd el a szöveget! Számozd meg a bekezdéseket!

Pünkösdölés
Alföld:
Magyarország
nagytája
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A pünkösdölés énekes-táncos népszokás
volt az Alföldön. Gyerekek és fiatalok járták
a falut. A házról házra
járó csoportok verset
mondtak, énekeltek,
táncoltak. Ez a szokás
elsősorban adománygyűjtésre szolgált.
A pünkösdölés formáját a pünkösdölők kora is meghatározza. Eredetileg lányok és legények
vettek részt benne, de újabban főleg gyermekek járnak pünkösdölni.

5. Olvasd el újra az első bekezdést! Húzd alá a mondatokba illő szót, kifejezést!
népszokás
A pünkösdölés énekes-táncos előadás,
játék

volt.

a várost.
Gyerekek és fiatalok járták a falut.
az utat.
beszédet mondtak,
A házról házra járó csoportok ismerkedtek,
énekeltek, táncoltak.
verset mondtak,
adománygyűjtésre
Ez a szokás elsősorban gyönyörködtetésre szolgált.
élményadásra

6. Olvasd el újra a második bekezdést! Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a vonalra!
A pünkösdölés formáját a pünkösdölők kora is meghatározza.
Eredetileg nők és férfiak vettek részt benne.
Újabban főleg óvodások járnak pünkösdölni.

7. Olvasd el az egyik legismertebb pünkösdi dalt! Hallgassátok meg az osztállyal! Meg is tanulhatod!
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1.

Először csak a nagybetűvel, majd a kisbetűvel írt szavakat olvasd!
ég
ház
nap

SÁRGA
vihar
PIROS
szárny
FEHÉR
VIZES
eső
SZÉP
testvér
SŰRŰ
SZÍVTELEN
felhő
VÍG
fény
JÓ

zápor
kehely
mező

GYORS
MELEG
FÉNYES

2. Húzd alá az igaz állításokat tartalmazó mondatokat!
A kisbetűvel írt szavak mindegyike cselekvést jelent.
A kisbetűvel írt szavak mindegyike valaminek a megnevezése.
A nagybetűvel írt szavak mindegyike tulajdonságot nevez meg.
A nagybetűvel írt szavak mindegyike cselekvést jelent.

3. Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással és helyes időtartammal!
elázott

átázott

meghallotta

kinyitotta

meghúzták

hazaszálltak

összenézett

összetapadt

megilletődött

elvergődtek

lefeküdtek

megszárította

4. Írj szélsziporkát a pillangó szóval!
Azt álmodtam,

pillangó

voltam 	

(valaki vagy valami).
(Hol?)
(Mi történt?)
(Hogyan?)

5. Mit gondolsz a feladatok alapján, miről fog szólni a mese?
6. Hallgasd meg a mesét!

A három pillangó
Volt egyszer három pillangó: egy sárga, egy piros meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szálldostak, táncoltak, repdestek
jókedvükben.
De hirtelen beborult az ég, közeledett a vihar.
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– Repüljünk haza – mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát.
– Minél gyorsabban – mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megeredt, s egyre vizesebb
lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s
jobban szakadt.
– Menjünk a sárga tulipánhoz – mondta a sárga pillangó –, az majd bebocsát.
S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki:
– Kis Tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől.
De a tulipán így felelt:
– A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak:
– Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk!
A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt.
– Menjünk a liliomhoz – mondta a fehér pillangó. Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték:
– Kis Lili, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől.
De a liliom így felelt:
– A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
Erre a fehér pillangó így felelt:
– Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt,
mintsem elhagyjuk egymást.
A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Továbbvergődtek hárman csuromvizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-összetapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek-botlottak fűszálról fűszálra, s egy-egy lapu alatt húzták meg magukat, de
a szél oda is besüvöltött, s be-becsapott az eső.
– Süss fel, nap, süss fel, nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat! –
könyörgött a három didergő pillangó.
A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, s annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a
pillangók szárnyát egykettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt,
repdesett vígan, míg csak le nem áldozott a nap.
Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek s elaludtak.
										

Jékely Zoltán
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7. Mit tudtál meg a mese bevezető részéből? Húzd alá a kérdésekre a választ a mesében!
a) Kik a mese főszereplői?
b) Hol játszódik a mese?
c) Milyen hangulatuk volt a főszereplőknek?

8. Milyen szereplők jelennek meg a mese folytatásában? Keretezd be a felsoroltakból!
margaréta

piros tulipán

liliom

a nap

sárga tulipán

harangvirág

9. Számozással állítsd időrendbe a szereplőket a megjelenésük sorrend
jében!

10. Kösd össze a szereplőket a tulajdonságukkal!
a pillangók

a sárga tulipán

a liliom

a nap

szívtelen

fényes, meleg

jókedvűek

lelketlen

11. Mit jelent az a kifejezés, hogy a nap megilletődött? Húzd alá!
megharagudott
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meghatódott

megerősödött

megfényesedett

12. A mese eseményei alapján húzd alá a mondatokba illő szót, kifejezést!
De

a ház ajtaját
a kapu kilincsét
az ablak zárját

A szakadó esőben

nem tudták kinyitni.

elrepültek
elsétáltak
a tulipánhoz.
elvergődtek

Továbbvergődtek csuromvizesen

a csepergő
a szakadó
a szitáló

esőben.

13. Hogyan olvasod a kifejezéseket a mesében? Írd le az aláhúzott szavak
megfelelőjét!

mókáznak a verőfényes mezőn

a kegyetlen tulipánnak

mind sűrűbben esett

bukdácsoltak fűszálról fűszálra

a pillangók könyörgő kérését

14. Számozással állítsd időrendbe a mese eseményeit!
A sárga tulipánhoz fordultak segítségért.
A napnak esett meg a szíve a pillangókon.
1. Három pillangó játszadozott a mezőn.

A tulipán nem könyörült rajtuk.
De hirtelen beborult az ég, és esni kezdett.
A napsütésben újra vidáman játszottak.
A liliom is elutasította őket.
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1.

Hányszor szerepelnek a kiemelt szavak a szósorokban? Írd melléjük!
pillangó
rovar pillangó

lepke

szender
szender

bogár

szitakötő
szitakötő

állat

madár

szitakötő pillangó szender szitakötő béka szender pillangó gyík
szender

rovar

szitakötő

szender

szitakötő

pillangó

szender

2. Olvasd el a szöveget!

Szépség a rovarvilágban
Az állatvilág több mint felét rovarok alkotják. Vannak köztük szemet gyönyörködtető szépségűek és csúnyácskák is. Egyesek védelemre szorulnak, mások
csípése, szúrása, marása az emberre is veszélyes lehet.
A természet ékszerei egészen ártatlan rovarok. Ezek a pillangók. A legnagyobb, legszebb nappali lepkéink tartoznak közéjük.
Hazánkban négyféle pillangó él. A fecskefarkú lepke, kardoslepke, az Apolló-lepke
és a farkasalmalepke. Mindegyikük védett.
Különleges lepkéink a szenderek. Ez a kis
állatka a virágok előtt lebeg, mint egy kolibri. A hosszú, felpöndörödő nyelvét ki tudja nyújtani. Ezzel szívja ki a virágok nedvét,
a nektárt. Megjelenését hangos zúgása jelzi.
Megfogni nem szabad, mert védett rovar.
Varázslatos élő helikopterek a szitakötők.
Ezeket a kecses, különleges megjelenésű
rovarokat elbűvölt figyelem kíséri. Nevüket
a szitára hasonlító szárnyuknak köszönhetik. Az óriás-szitakötő 8 cm hosszú is lehet.
Leginkább sűrű növényzettel benőtt vízpartokon érzi jól magát, de messzire elkalandozik.
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3. Számozd meg a bekezdéseket!
4. Olvasd el újra az első bekezdést! Kösd össze az egymáshoz tartozó kifejezéseket!
az állatvilág több mint fele

mások veszélyesek az emberre

vannak köztük szépségesek

rovar

egyesek védelemre szorulnak

és csúnyácskák

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Mely kifejezések jellemzők a pillangóinkra? Tegyél -t utánuk!
a természet ékszerei

a virágok előtt lebeg

hangosan zúg

mindegyikük védett

hazánkban négyféle él

egészen ártatlan rovarok

6. Húzd alá a bekezdésben a négyféle pillangó nevét!
7. Olvasd el újra a szenderről szóló harmadik bekezdést! Igaz (I) vagy hamis
(H) az állítás? Írd a vonalra!
A virágok nedvét szívja ki.

Vízparton érzi jól magát.

Megjelenését hangos zúgás jelzi.

A virágok előtt lebeg.

A szárnya a szitára hasonlít.

Élő helikopterek.

A szenderek különleges lepkék.

Pöndörödő nyelve van.

8. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Válaszolj röviden a kérdésekre!
Mihez hasonlít a szitakötő szárnya?
Milyen hosszú az óriás-szitakötő? 

9. Melyik bekezdésben olvastál róla? Írd a bekezdések számát a címek elé!
Élő helikopterek

A legszebb nappali lepkék

A rovarok világa

Mint egy kolibri
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1.

Kösd össze a „nyomdahibás szavakat” a helyesen leírt megfelelőjükkel!
gabalyodik

háborgat

védekezik

vadászik

védekezik vadászik háborgat gabalyodik erősít táplálkozik emlékeztet

emlékeztet

erősít

táplálkozik

2. Mit gondolsz a nyolclábúakról, a pókokról? Írj néhány gondolatot mellettük vagy ellenük!
kedvelem a pókokat, mert…

a pókok ellen vagyok, mert…

3. Olvasd el a szöveget!

Nyolclábú barátaink
A pókok különleges, sokszínű állatok. Ízekből álló, nyolc hosszú lábukkal fürge mozgásra képesek. Általában nyolc pont alakú szemük van. Színeket nem
látnak. Legtöbbjük próbál észrevétlen maradni. Ha veszélyt éreznek, marással
védekeznek.
A hazánkban élő pókok rengeteg kártevő rovart levadásznak. Az itt élő pókok igazi veszélyt nem jelentenek
számunkra, néhányuk marása azonban nagyon kellemetlen. Ne háborgassuk őket!
Legismertebb pókunk a keresztespók. Számos fajtája
él, de mindegyik felismerhető a potrohán viselt kereszt
alakú foltról. Kerek hálójuk igazi mestermű. A pókok addig rejtve maradnak, amíg egy rovar a hálójukba nem
gabalyodik. Ez szolgál táplálékul nekik.
Legnagyobb pókunk a cselőpók. Testének hossza
akár 4 cm is lehet. Hálót nem sző, mély, csőszerű lakást
ás a talajba. Falát pókhálóval erősíti meg, nehogy beomoljon. Főként szöcskével, sáskával táplálkozik. Marása
fájdalmas, a darázs csípésére emlékeztet.
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4. Számozd meg a bekezdéseket!
5. Olvasd el újra az első bekezdést! Melyek a pókokra jellemző kifejezések?
Tegyél -t utánuk!
sokszínű állatok

nyolc, ízekből álló lábuk van

szúrással védekeznek

hat lábuk van

marással védekeznek

nyolc szemük pont alakú

feltűnően viselkednek

két nagy szemük van

6. Olvasd el újra a második bekezdést! Egészítsd ki a mondatokat!
A pókok rengeteg

levadásznak.

Az itt élők igazi veszélyt nem

számunkra.

Néhányuk

nagyon kellemetlen. Ne háborgassuk őket!

7. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Mi igaz a keresztespókra? Húzd alá!
Nem lehet felismerni őket.
Mindegyik felismerhető.

Potrohukon kereszt alakú folt van.
A fejükön kereszt alakú folt van.

Szögletes hálójuk mestermű.
Kerek hálójuk igazi mestermű.

A rovar a hálójukba gabalyodik.
A rovar nem tápláléka a póknak.

8. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Miről szereztél ismereteket a cselőpókkal kapcsolatban? Halványan színezd zöldre!
a nagyságáról

a lakásáról

a marásáról

a növekedéséről

a testhosszáról

a táplálékáról

a kicsinyeiről

a hangjáról

9. Melyik bekezdésben olvastál róla? Írd a bekezdések számát a címek elé!
Legnagyobb pókunk

A kártevővadászok

A hálószövés mesterei

A különleges nyolclábúak
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1.

Mivel foglalkozik a „pék” ? Húzd alá a felsoroltakból!
autójavítással

kenyérsütéssel

virágkötéssel

favágással

2. Hallgasd meg a verses mese első részét!

A pék pókja
Az apróka
pók-apóka,
s a porhanyó
potrohú
pókanyó
a pékségben
a szennyezett
mennyezetre
nyálból való,
málló
hálót
font, –
Pont.
A kópé
póknép
pótlékhálókat eresztve
keresztbe
a pókasztal fölött,
hálóból ebédlőt kötött.
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Félt a péppel pepecselő pék,
hogy odapök
a pók,
illetve a liszttel
hintett púpos pépre tisztel.
Ezért leseperte az apróka
pókpárt a padlóra.
Csattant a fapapucs –
Fuccs!
Így járt pórul a két pupák
pék
pók.
Pukk.		
Romhányi József

3. Miért érdekes a vers címe? Mondd el véleményedet az osztályban!
4. Ki a vers beszélője? Tegyél -t a megfelelő személyekhez!
a pók-apóka

a szemlélődő

a pék

bárki, aki látja

a pókanyó

a pékné

5. Kösd össze a szavakat a jelentésükkel!
potroh

ravasz

málló

ügyefogyott

kópé

kiegészítő rész

odapök

széteső

pótlék

rovar testrésze

pupák

odaköp

6. Milyen sorrendben találod a versben? Számozd meg!
Fuccs!

Pukk.

Pont.

7. Keresd meg a versben is az előző feladat szavait! Keretezd be! Mit vettél
észre? Mondd el a társaidnak!
8. Milyen sorrendben találod a versben? Számozással állítsd helyes sorrendbe!
a szennyezett mennyezetre

porhanyó potrohú pókanyó

apróka pók-apóka

félt a péppel pepecselő pék

a púpos pépre tisztel

málló hálót font

hálóból ebédlőt kötött

hálókat eresztve keresztbe

9. Keress rímelő szópárokat! Kösd össze őket!
porhanyó

fölött

eresztve

liszttel

apróka

keresztbe

pókanyó

kötött

padlóra

tisztel

10. Mit gondolsz, mitől humoros a vers? Igazold a versből!
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1.

Olvasd el a szókapcsolatokat! A cselekvésekre tedd a hangsúlyt!
a macska nyávogott

a majmok makogtak

az erdők zúgtak

a kutya ugatott

a madarak énekeltek

a levelek suttogtak

az oroszlán bőgött

a méhek dönögtek

a vizek csobogtak

az elefánt trombitált

a tücskök ciripeltek

a szelek süvöltöttek

2. Keresd meg a szóhalmazban a kiemelt szót! Húzd alá! Hányszor találtad
meg? Írd a négyzetbe!
halak

vadak
halak

hadak halak
kacat
palack szabad halak

halak malac
marad halak

halak
darab

3. Hallgasd meg a mesét!

Miért nem tudnak beszélni a halak?
Valamikor, a régebbnél is régebbi időben, minden állat tudott beszélni. Még
a halak is. A macska nyávogott, a kutya ugatott, az oroszlán bőgött, az elefánt
trombitált, a majmok makogtak, a madarak énekeltek, a méhek dönögtek, a
tücskök ciripeltek… S körülöttünk az egész világ versenyt zengett velük – az
erdők zúgtak, a levelek suttogtak, a vizek csobogtak, a szelek süvöltöttek. Akárcsak ma.
Csakhogy akkor még a halak is részt vettek a nagy muzsikában. S méghozzá
nem is akárhogyan!
Mivel a víz alatt laktak, olyan átható, erős hangja volt valamennyinek, hogy a
patakok, folyók, tavak, tengerek mélyéről is meg lehessen érteni a szavukat.
Csak hát – ez lett a vesztük. Ez az átható, erős hang. Nem tudtak betelni vele.
Olyan ordítozást, veszekedést csaptak folyton, hogy még a vizek csobogását, a
hullámok dübörgését is elnyomta az üvöltözésük. De ez még semmi! Az örökös
kiabálástól egyre nagyobb, egyre csúfabb lett a szájuk – s a végén már senki
se állt velük szóba.
Ez ugyan elkeserítette őket, de csak annál makacsabbak lettek.
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S egy nap elhatározták, hogy összeülnek tanácskozni. Tanácskoztak reggel, tanácskoztak délben – s még estére se jutottak semmire.
Leszállt az éjszaka, feljöttek a csillagok – de a halak még mindig ébren voltak.
Elfelejtettek lefeküdni. S fölöttük ott ragyogott az arannyal teleszórt égbolt!
Akkor láttak először csillagokat, s mindjárt meg is irigyelték őket.
– Milyen gyönyörű ruhájuk van! – zúgolódtak. – S rajtunk egy csepp arany, egy
csepp ezüst sincs!
Az éjszaka tündére éppen ott úszott el a vizek felett, és
meghallotta a halak zúgolódását. Nagyon megharagudott.
„Hát jó – gondolta –, legyen úgy, ahogy akarjátok!” És így
szólt a halakhoz:
– Kaptok ti is csillogó ruhát, aranyat, ezüstöt, a szivárvány minden színét – ha cserébe odaadjátok a hangotokat! S a halak beleegyeztek.
Azóta ragyog-villog úgy a halak pikkelye, de némán kell viselniük ezt a gyönyörű ruhát. S mikor az egész világ hangosan örül, hogy él, az ő hangjuk hiányzik a nagy muzsikából.
Mészöly Miklós

4. Mire utal a cím? Húzd alá!
A cím utal a helyszínre.

A cím utal a szereplőkre.

A cím egy kérdést tesz föl.

A cím utal az időpontra.

5. Húzd alá a mondatpárok igaz állításait! A mese első része segítségével
dolgozz!
Minden állat tudott úszni.
Minden állat tudott beszélni.

A halak is tudtak beszélni.
A halak is tudtak ugatni.

Az egész világ versenyt zengett velük.
Az egész világ versenyt úszott velük.

Úgy zengett minden, ahogy régen.
Úgy zengett minden, ahogy ma.

121

6. Miért volt a halaknak erős hangjuk? Keretezd be a felsoroltakból!
a vizek mélyén éltek

minden hal hallja, amit beszélnek

nagy volt a szájuk

lehessen hallani őket a vizek mélyéről is

rossz volt a hallásuk

mindig okosakat mondtak

7. Miért kellett tanácskozniuk? Húzd alá azt a mondatot, ami véleményed
szerint ezt igazolja!
Nem tudtak betelni az átható, erős hangjukkal.
Veszekedésüktől még a vizek csobogását sem lehetett hallani.
A szájuk is egyre nagyobb, egyre csúfabb lett.
A végén már senki se állt velük szóba.
Ez elkeserítette őket, de csak annál makacsabbak lettek.

8. Számozással állíts időrendbe a tanácskozást követő eseményeket!
Fölöttük az égbolton meglátták a csillagokat.
Az éjszaka tündére meghallotta a halak zúgolódását.
1. A halak éjszaka elfelejtettek lefeküdni.

Alkut kötött velük.
Azóta ragyog-villog a halak pikkelye, de ők maguk némák.
Azonnal megirigyelték csillogó ruhájukat.
Hangjukért cserébe csillogó ruhát kaptak.

9. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó kifejezésekkel!
Azóta ragyog-villog úgy a halak

, de

kell viselniük ezt a gyönyörű ruhát. S mikor az egész világ hangosan örül,
hogy él, az ő

hiányzik a nagy

10. Minek az eredetét magyarázta a mese? Beszélgessetek róla!
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.

1. Képzeld magad egy erdőbe! Melyik nem az erdő hangja? Húzd alá!
trillázik a fülemüle

suttognak a kirándulók

motoz egy sün

csobog a patak

gágognak a libák

kakukkol egy kakukk

susognak a fák

zörög a haraszt

ugat a kutya

2. Te milyen hangokat hallasz az erdőben? Írd le!

3. Hallgasd meg a verset!

Hangok az erdőn
Tilió,
tilió,
szeret téged
a rigó.
Fák között,
lomb alatt
megmutatja
utadat.

Bikk-makk
mogyoró!
Erdőn élni
csuda jó.
Majd elmúlik
a ború!
Ne legyél hát
szomorú!

Pipitér:
Fehér virágú,
gyorsan
terjedő
gyomnövény
vagy
madárhang.

Pipitér…
Pipitér…
Hosszú nyárra
kicsi tél!
Ki mint él,
úgy ítél.
Ki tudja azt,
ki mit ér!
Tamkó Sirató Károly

4. Ki lehetne a vers beszélője? Húzd alá!
egy kiránduló

aki nem szereti az erdőt

valaki, aki az erdőben lakik

5. Mely szereplőket ismerjük meg a versből? Kösd össze az összetartozókat!
Tilió, tilió,

az erdő fáit, bokrait

Bikk-makk mogyoró

gyomnövényt vagy madárhangot

Pipitér… Pipitér…

az erdő madarát, a rigót

6. Milyen a vers hangulata? Húzd alá a felsoroltakból!
szomorú

vidám

tréfás

boldogságot áraszt

kesergő

7. Folytasd a rímelő sorvégek összekapcsolását a versben! Mit vesztek észre? Beszéljétek meg!
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1.

Először a kisbetűvel, majd a nagybetűvel írt szavakat olvasd el!
öregember
JÁRT
mező
JÖTT
egér
FOGOTT
kislány
HAZAÉRT
nap
KÉRTE
föld
VÁRAKOZIK
este
MONDTA
szolga
KERES
felhő
ELMENT
szél
ELTAKARTA
hegy

2. Kösd össze az összetartozókat!
Kötekedik fűvel-fával,
Játszik mások kalapjával,
lovagol az ember hátán,
soha nem áll saját lábán.
Nap
Hol vizet önt, hol havat int,
Hol jeget szór fejedre,
S elszáll – pedig szárnya
sincsen – Nyugatra, keletre.

Szürke színű a bundája,
hosszú, vékony farkincája,
finom sajt a vacsorája,
ravasz macska les reája.
felhő

szél

egér
Fent lakom az égen,
melegít a fényem,
sugárból van bajszom,
este van, ha alszom.

3. Hallgasd meg a mesét!

Ki a legelébbvaló?
Volt a világon egy öregember, az egyszer kinn járt a mezőn.
Mikor jött hazafelé, fogott egy egeret. Mikor hazaért, látja,
hogy kislány lett az egérből. Nőtt a kislány, nagylány
lett belőle, azt mondta: – Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet találok, aki a legelébbvaló.
Az öregember elment keresni olyan férjet, ki
a legelébbvaló. Elment a Naphoz. A Napnak a
szolgája azt mondta, hogy várakozzon estig,
mert a Nap úr most éppen oda van a földet
megvilágítani. Estefelé hazajött a Nap úr lovakon. Azt mondja neki az öregember, hogy
vegye el az ő lányát, mert ő a legelébbvaló.
Azt mondta a Nap: – Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam erősebb a felhő, mert az
engem eltakar.
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Elment az öregember a felhőhöz, kérte, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébbvaló. Azt mondta a felhő: – Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam előbbre
való a szél, mert az engem ide s tovahajkurász.
Elment az öreg a szélhez. Azt mondta a szél: – Én nem vagyok a legelébbvaló,
nálam elébb való a vén Mátra hegye, mert azt én nem bírom megmozdítani.
Elment az öreg a Mátra hegyhez, s kérte, vegye el a lányát, mert ő a legelébbvaló. Azt mondta a Mátra hegy: – Én nem vagyok a legelébbvaló,
énnálam erősebbek azok a kis egerek itt a tövemben,
mert én még azokat nem bírtam összenyomni.
Az öreg elment az egerek királyához, hogy
vegye el az ő lányát feleségül, mert ő a legelébbvaló. Az egerek királya befogott
sok egeret egy hintóba, elment a lányért.
A lány visszaváltozott egérnek, összeházasodtak, ma is élnek, ha meg nem haltak.
Magyar népmese

4. Mire utal a mese címe? Húzd alá!
A cím utal az egyik szereplőre.

A cím utal a mese helyszínére.

A cím utal a mese időpontjára.

A cím utal arra, mi történik a mesében.

5. Melyik állítás igaz a mese bevezető részére? Húzd alá a felsoroltakból!
Az öregember a mezőről jött haza.
Az öregember a faluból jött haza.

Az öregember fogott egy madarat.
Az öregember fogott egy egeret.

Az egér királyfivá változott.
Az egér kislánnyá változott.

A lány a legelébbvaló férjet akarta.
A lány a legokosabb férjet akarta.

6. Kik nem tartoznak a mese szereplői közé? Húzd alá a felsoroltakból!
Nap úr

boszorkány

öregember

királyfi

egér

tündér

szél

Mátra hegy

sárkány

Nap szolgája

öreg tölgy

kutya

felhő

egérkirály kislány
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7. A képek segítségével folytasd a mese időrendbe állítását! A hiányzó rajzokat te készítsd el!
az öregember találkozott Nap úrral 4. az egérből kislány lett
az egérkirály hintóba ült
1. az öregember fogott egy egeret

az öregember felkereste a szelet

az öregember a hegyhez ment
9. az egerek összeházasodtak

az öregember a felhővel beszélt

beszélt az egerek királyával

8. Szerinted miért talált vissza az öregember az egerekhez? Beszéljétek
meg az osztályban!
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9. Ki mondta? Írd a számokat a megfelelő helyre!
1. szél

2. Mátra hegy

3. lány

4. Nap úr

5. felhő

6. Nap szolgája
Ki mondta?

– Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet találok, aki a leg
elébbvaló.
– Várakozzon estig, mert a Nap úr most éppen oda van a földet
megvilágítani.
– Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam erősebb a felhő, mert az engem
eltakar.
– Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam előbbre való a szél, mert az
engem ide s tovahajkurász.
– Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam elébb való a vén Mátra hegye,
mert azt én nem bírom megmozdítani.
– Én nem vagyok a legelébbvaló, énnálam erősebbek azok a kis egerek
itt a tövemben, mert én még azokat nem bírtam összenyomni.

10. Hogyan fejezi ki az író? Írd le az aláhúzott szavak megfelelőjét!
elkapott egy egeret
olyan férjet találok, aki a legtökéletesebb 
az öregember elment kutatni 
erősebb a felhő, mert az engem elfed 
engem ide s tovakerget
nálam elébb való az öreg Mátra hegye 
mert azt én nem bírom eltolni

11. Milyen más befejezést találhatnál még a meséhez? Mondd el az osztálytársaidnak!
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással! Figyeld meg, kiről szólnak a szóoszlopok szavai! Kösd össze!
bánja

elájulsz

láttam

álljon

elolvadsz

mondtam

mondja

megfagysz

beszéltem

menjen

megdermedsz

köszöntem

rólam

róla

rólad

2. Hallgasd meg a mesét!

Kinek köszönt a szegény ember?
Együtt utazott a Szél, a Hideg meg a Meleg, jött rájuk szemközt a szegény
ember, már messziről köszönt:
– Jó napot, nagyságos uram!
Azt mondja a Meleg:
– Kinek köszönt az az ember?
Azt mondja a Szél:
– Nekem!
– Nem teneked, hanem énnekem! – mondja a Hideg.
Addig osztozkodtak, hogy a szegény ember már
elment mellettük. Azt mondja a Meleg:
– Menjünk vissza, kérdezzük meg!
Visszamentek megkérdezni. Azt mondja a Meleg:
– Ugye nekem köszöntél, te szegény ember?
– Nem én, kérem, a Szél nagyságos úrnak.
– Megállj, te szegény ember, jöjjön csak el a kánikula, majd adok én neked, olyan
meleg lesz, hogy elolvadsz!
– Bánom is én, csak a Szél nagyságos úr ott legyen!
Azt mondja a Hideg:
– Hát akkor nekem köszöntél?
– Nem én, kérem, hanem a Szél nagyságos úrnak!
– Megállj, jöjjön csak el a tél, olyan hideg lesz, hogy megfagysz!
– Bánom is én, csak a nagyságos úr, a Szél nagyságos úr ott ne legyen! Kutya
bánja a hideget szél nélkül!
Magyar népmese

128

3. Válaszolj a kérdésekre a mese bevezető része alapján!
Kik utaztak együtt a Széllel?
Ki jött velük szemben?

4.

Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
A szegény ember már messziről

.

A Szél és a

vitatkozni kezdett. Addig
, hogy a szegény ember már elment

mellettük. Visszamentek,

az embertől,

kinek köszönt. A szegény ember elárulta, ő bizony a

5.

köszönt.

Ki mondta? Tegyél X-et a sorok mellé, a megfelelő oszlopba!
Meleg

Hideg

Szél

ember

– Jó napot, nagyságos uram!
– Kinek köszönt az az ember?
– Nekem.
– …olyan meleg lesz, hogy elolvadsz!
– ….csak a Szél nagyságos úr ott legyen!
– Hát akkor nekem köszöntél?
– … olyan hideg lesz, hogy megfagysz!
– Kutya bánja a hideget szél nélkül!

6.

Miért éppen a Szélnek köszönt a szegény ember? Húzd alá a megfelelő
állításokat!
Nyáron a nagy melegben jólesik a hűsítő szél.
A nyári kánikulában nem jó, ha fúj a szél.
Télen jólesik, ha fúj a hideg szél.
A téli hideg is elviselhető, ha nem fúj a szél.
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1.

Olvasd el a szósorokat! Figyelj a hangok időtartamára!
természet

hegy

erdei

udvarias illedelmes

bólogatott szólalt

fegyelem

helyeselt

máglya

lyuk

illemszabály

gyorsabb

könnyebb

kíváncsibb

lármázol

csúzlizol

firkálsz

2. Húzd alá az igaz állításokat tartalmazó mondatokat!
Az előző feladat első sorában mindegyik szó cselekvést jelent.
Az előző feladat második sorában a szavak mindegyike tulajdonság.
Az előző feladat harmadik sorában minden szó cselekvés.
Az előző feladat első sorában mindegyik szó valaminek a neve.

3. Olvasd fel a szókapcsolatokat a hangsúlyjelnek megfelelően!
a hegy magas

az ágat letöröd

udvariasan bánt

a helyzet könnyebb

a nevedet vésed

elgondolkozva szólt

a növények élnek

kőlavinát zúdítasz

helyeslően bólogatott

az állatok gyorsak

máglyát gyújtasz

illedelmesen viselkedett

4. Olvasd el az egyre bővülő mondatokat helyes mondathangsúllyal és
hanglejtéssel. Húzd alá minden mondatban azt, amivel bővül!
Figyelembe kell venni.
Illemszabályt figyelembe kell venni.
Egy-két illemszabályt figyelembe kell venni.
Egy-két illemszabályt az életben figyelembe kell venni.
Egy-két illemszabályt a tábori életben figyelembe kell venni.
Egy-két illemszabályt a tábori életben is figyelembe kell venni.

5. Szerinted mit nem szabad
csinálni a természetben?
Rajzold le!
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6. Hallgasd meg a szöveget!

Szabad ég alatt
Jóska helyeslően bólogatott, majd elgondolkozva szólalt meg:
– Azt hiszem, a táborban könnyebb a helyzet.
– Miért?
– Mert ott fegyelem van.
– Kétségtelen – csatlakoztam Jóska okfejtéséhez. – De azért egy-két illemszabályt a
tábori életben is figyelembe kell venni.
– Például? – kérdezte udvariasan Jóska.
– A sátorozásnak lényege, hogy kint vagyunk a természetben, éppen ezért a
természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni!
– A természettel?
– Igen. A fával, a vízzel, a heggyel.
– Na, erre kíváncsi vagyok! – éledt fel Jóska. – Erre aztán igazán kíváncsi vagyok,
hogyan legyek udvarias egy fával!
– Például nem töröd le az ágat, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből. Nem
vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet. Nem dobálod kővel a termést. Nem gyújtasz hatalmas máglyát a tövében.
– És a vízzel?
– Nem piszkítod be, mert hátha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a
horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem
csúzlizol a sirályokra, nem fúrsz lyukat a gát oldalába.
– És a hegy?
– A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem irtod a növényzetet, nem firkálsz a hegyoldalra, nem vakarod le a turistajelzéseket, nem
vadászol az erdei állatokra, úgyis gyorsabbak nálad! Ehelyett gyönyörködsz a
fában, vízben, hegyoromban, teleszívod a tüdőd jó levegővel. És végtelenül sok
izgalmas játékot játszhatsz, anélkül hogy kárt okoznál, vagy zavarnál valakit.
Van hely elég!
Jóska helyeselt, hogy igaz, hely van elég! És megígérte, hogy ezután udvarias
lesz a természettel.
Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb (részlet)
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7. Kik a történet szereplői? Keretezd be a felsoroltakból!
két gyerek

a beszélő és egy kislány

a beszélő és Jóska

8. Hol beszélgetnek a szereplők? Honnan tudod? Mondd el!
9. Mikor játszódnak az események? Húzd alá a helyes állítást! Megtalálod a
szövegben? Indokold meg választásodat!
egy kora nyári reggel

egy tavaszi estén

bármelyik napon

egy őszi délután

10. Ki mondta? Tegyél X-et a megfelelő helyre!
Jóska

beszélő

– Azt hiszem, a táborban könnyebb a helyzet.
– Miért?
– Mert ott fegyelem van.
– De azért egy-két illemszabályt figyelembe kell venni.
– Például?
– A természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni!
– A természettel?
– Igen. A fával, a vízzel, a heggyel.

11. Számozással állítsd az elhangzásuk sorrendjébe a fákkal szembeni viselkedés illemszabályait!
Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet.
Nem töröd le az ágat, csak hogy közelebbről megnézd a levelét.
Nem gyújtasz hatalmas máglyát a fa tövében.
Nem rázod ki a madarakat a fészkükből.
Nem dobálod kővel a termést.

12. Keretezd be a szövegben a vízzel szembeni viselkedés illemszabályait!
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12. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
A vizet nem piszkítod be, mert más is
Nem lármázhatsz a

akar.
háta mögött. Nem nyomsz a

és nem
a

le senkit. Nem csúzlizol
, nem fúrsz

a gát oldalába.

13. Gondold végig a heggyel szembeni viselkedés illemszabályait! Igaz (I)
vagy hamis (H)? Írd az állítások után!
Kőlavinát zúdíthatsz a völgybe.

Nem irtod a növényzetet.

Nem firkálsz a hegyoldalra.

Levakarod a turistajelzéseket.

Vadászol az erdei állatokra.

Az erdei állatok lassabbak nálad.

Kárt okozhatsz a természetben.

Teleszívod a tüdőd jó levegővel.

Nem játszhatsz izgalmas játékokat.

Gyönyörködsz a fában.

14. Hogyan találod meg a kifejezéseket a történetben? Keresd meg az aláhúzott szavak megfelelőjét! Írd le!
kint vagyunk a szabadban 
hogyan legyek illemtudó egy fával
hatalmas tüzet a tövében
kiabálsz a horgászok háta mögött 
nem vizezel le senkit
nem indítasz kőlavinát 
nem pusztítod a növényzetet 

15. Hogyan kell viselkedni a természetben? Adj tanácsot a társaidnak! Írd le
a vonalra!
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„Mag, mag, búzamag,
benne aluszik a nap.”
Szilágyi Domokos
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Gondolattérkép
időjárás
népszokások

növények
NYÁR

nyári munkák

állatok
emberek

1.

2.

Színezd a kifejezések előtti köröket a gondolattérképen jelölt színek szerint! Választásodat vitassátok meg!
nyári szünidő

Szent Iván-éji tűzgyújtás szokása

nagy kirándulások

új kenyér ünnepe

strandolás, napozás

aratóünnep, aratóbál

a gabonák aratása

beérnek a gabonák

nyári gyümölcsszedés

virítanak a rózsák

kiskertek gondozása

érnek a gyümölcsök

ragyogó napsütés, kánikula

a madárfiókák repülni tanulnak

enyhet adó szél

növekednek az állatkölykök

nyári zivatar

élénk rovarvilág

Kösd össze a népi bölcsességek elejét a végével!
Egy fecske

úgy arat.

Napra forog

nem csinál nyarat.

Ki mint vet,

a tányérvirág is.
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1.

Fejezd be szóban a megkezdett mondatokat! Gondolataidat oszd meg
társaiddal!
Várom a nyári meleget, mert…
Akkor várom nagyon a nyarat, amikor…
Nem szeretem a nagy meleget, de…

2. Hallgasd meg a verset!

Két nyári mondóka I.
Búzatenger!
Tenger búza!
Aratógép
átalússza.
Cséplőgépből
aranysárga
gabona hull
ezer zsákba.
Malomkerék
forog vízben,
lesz már elég
kenyérlisztem.
Szilágyi Domokos

3. Milyen évszakot mutat meg a mondóka? Keretezd be! Igazold a versből!
tavasz

nyár

ősz

tél

4. Mit jelent a vers első két sora? Fejtsd meg! Mondd el az osztályban!
5. Válaszolj számokkal!
Hány versszakos a vers?

Hány szótag van egy sorban?

Hány soros egy versszak?

Hány mondatból áll a vers?

6. Karikázd be a vers rímeit! Mit vettél észre? Beszéljétek meg az osztályban!
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1.

Írj ötsorost a kenyér szóval!
kenyér

1. Mi? (1 szó):
2. Milyen? (2 szó):
3. Mit csinál? (3 szó):

4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):

5. Más szóval (1 szó):

2.

Hallgasd meg a verset!

Két nyári mondóka II.
Mag, mag, búzamag,
benne aluszik a nap.
Szár, szár, búzaszár,
tehén alá szalmaszál.
Szem, szem, búzaszem,
holnap lesz új kenyerem.
Szilágyi Domokos

3.

Ki a vers beszélője? Keretezd be! Indokold meg választásodat!
egy arató

4.

5.

a nap

búzamag

én

bárki

Keretezd be az első versszakot! Húzd alá, amelyikkel egyetértesz!
A búzaszemben már mindig ott lesz a nap.

A nap elvégezte a dolgát.

A nap érlelte terméssé a búzaszemet.

A búzaszem elaltatta a napot.

Jelöld a versben a sorvégi rímeket!

137

1.

Melyik állítás igaz rád legjobban? Húzd alá!
Szeretem, amikor a szüleim a kiskoromról mesélnek.
Szívesen hallgatom, amikor otthon mesét olvasnak nekem.
Legszívesebben egyedül olvasom el a meséket, történeteket.
Örülök, hogy a tanítóm mutatja be nekünk a verseket, meséket.

2. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Próbálj minél több ismeretet megjegyezni belőle! Emlékezetből társaiddal gyűjtsétek össze!
Petőfi Sándor gyakran megfordult legjobb barátja, Arany János o
 tthonában.
Egyik látogatása alkalmával verset írt barátja hároméves kisfiának. Lacika a
verset könyv nélkül tudta. Bárki jött hozzájuk, örömmel mutogatta, mit írt
neki Petőfi Sándor bácsi.

3. Hallgasd meg a verset!

Arany Lacinak
Laci te,
Hallod-e?
Jer ide,
Jer, ha mondom,
Rontom-bontom,
Ülj meg itten az ölemben,
De ne moccanj, mert különben
Meg talállak csípni,
Igy ni!
Ugye fáj?
Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
S nyisd ki füledet,
Nyisd ki ezt a kis kaput;
Majd meglátod, hogy mi fut
Rajta át fejedbe...
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
Szállj be Laci fejibe.
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Volt egy ember, nagybajúszos.
Mit csinált? elment a kúthoz.
De nem volt viz a vederbe’,
Kapta magát, telemerte.
És vajon minek
Meritette meg
Azt a vedret?
Tán a kertet
Kéne meglocsolnia?
Vagy ihatnék?... nem biz a.
Telt vederrel a kezében
A mezőre ballag szépen,
Ott megállt és körülnézett;
Ejnye vajon mit szemlélhet?
Tán a fényes délibábot?
Hisz olyat már sokat látott...
Vagy a szomszéd falu tornyát?
Hisz azon meg nem sokat lát...
Vagy tán azt az embert,
Ki amott a kendert
Áztatóba hordja?
Arra sincsen gondja.
Mire van hát?
Ebugattát!
Már csak megmondom, mi végett
Nézi át a mezőséget,
A vizet mért hozta ki?
Ürgét akar önteni.
Ninini:
Ott az ürge,
Hű, mi fürge,
Mint szalad!
Pillanat,
S odabenn van,
Benn a lyukban.
A mi emberünk se’ rest,
Odanyargal egyenest
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A lyuk mellé,
S beleönté
A veder vizet;
Torkig tele lett.
A szegény kis ürge
Egy darabig türte,
Hanem aztán csak kimászott,
Még az inge is átázott.
A lyuk száján nyakon csipték,
Nyakon csipték, hazavitték,
S mostan...
Itt van...
Karjaimban,
Mert e fürge
Pajkos ürge
Te vagy, Laci, te bizony!
Petőfi Sándor

4. Kit szólít meg a vers beszélője? Tegyél -t a helyes megnevezésekhez!
Arany Lacit

egy kislányt

egy izgő-mozgó kisfiút

a költőt

5. Mit kér a beszélő a kisfiútól? Keretezd be!
Megkéri, énekeljen neki egy dalt.

Arra kéri, maradjon csendben.

Szeretné, ha figyelmesen hallgatná őt.

Arra kéri, üljön le egy kisszékre.

6. Miért hasonlítja a beszélő a mesét egy tarka lepkéhez? Húzd alá azt, amit
helyesnek ítélsz!
A mesék olyan rövid életűek, mint a lepkék.
A mesék színesek és játékosak, mint a tarka lepkék.
A mesék szépek, akár a lepkék.

7. Hol kezdődik a „kis mese”? Tegyél -ot a mese kezdő sorához!
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8. Számozással állítsd időrendbe a nagy bajuszú ember útját a mezőig!
De nem volt víz a vederbe’,

A mezőre ballag szépen.

Ürgét akar önteni.

Elment a kúthoz.

Ott megállt és körülnézett.

Kapta magát, telemerte.

9. Hogyan találgat a beszélő az ember szemlélődéséről? Halványan színezd
be a felsoroltak közül!
Tán a kertet
Kéne meglocsolnia?

Az udvaron játszó
gyerekeket szemléli?

Vagy ihatnék?…

Tán a fényes
délibábot?

A virágos
gyümölcsfákat?

Vagy a szomszéd falu
tornyát?

Vagy az utcán
sétáló embereket lesi?

Talán az állatokat
szeretné megitatni?

Vagy tán azt az embert,
Ki amott a kendert
Áztatóba hordja?

10. Mi lett a veder víz sorsa? Húzd alá a versben!
11. Valójában ki a kiöntött ürge? Keretezd be a vers megfelelő sorait!
12. Hogyan találod meg a kifejezéseket a versben? Írd le!
Hű, milyen gyors



A mi emberünk se’ lusta,
odaszaladt egyenest
színültig tele lett






a lyuk száján megfogták



13. A vers alapján milyennek képzeled a kis Lacit? Tegyél -t mellé!
vidámnak

szomorúnak

izgő-mozgónak

lassúnak

meseszeretőnek

fürgének

csendesnek

huncutnak

14. Keress a versben rímelő sorvégeket! Jelöld a minta alapján!
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1.

Olvasd el a Minilexikonban a szómagyarázatokat!

2. Írd a szócikk számát a megfelelő kép alá!
lexikon:
tudástár
szócikk:
a szó,
fogalom,
a magyarázatával
együtt

1. gémeskút:
Amikor az embereknek vízre volt szükségük, kutat ástak. Ezek mai napig
az éltető víz forrásai. A gémeskutat deszkával, téglával bélelték. A föld felett peremet készítettek hozzá. A melléállított faoszlopra emelőszerkezet,
a gém került. Segítségével húzták fel a vödör vizet.
2. kenderáztatás:
A kender ősidők óta használt növényünk. Rostjaiból kötelet, zsákokat,
vásznat készítettek. Először a kendert vízbe áztatták, hogy rostjaira essen szét. Ezután szárították, puhították, fésülték. Az így előkészített kenderből fonalat gombolyítottak.
3. délibáb:
Forró nyári napon megjelenő távoli légtükröződés. Ilyenkor úgy tűnik,
mintha tárgyak lebegnének a szemünk előtt. Az is előfordul, hogy a
távoli táj fejjel lefele látszik a levegőben. Az utóbbi időben a délibáb
legjobban az országutakon észlelhető. Olyan, mintha az aszfaltot víz
borítaná, s ebben tükröződnek a járművek.
4. ürgeöntés:
Nem is olyan régen az ürgét még kártevőnek tekintették és irtották az
emberek. Egy ürgecsalád 25 kilogramm búzát is elfogyasztott évente.
Ezért vadásztak rájuk. Az üregébe vizet öntöttek, ekkor az állat kimenekült a felszínre. Így a lyuk szájánál könnyedén nyakon csípték.
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3. Melyik szómagyarázathoz nem találtál képet? Rajzolj hozzá!

4. Melyik szómagyarázatban olvastál róla? Írd a számát a kifejezések elé!
a táj fejjel lefele látszik

deszkával, téglával bélelt

a faoszlopra gém került

szárították, puhították, fésülték

kimenekült a felszínre

mintha az aszfaltot víz borítaná

az éltető víz forrásai

kártevőnek tekintették, irtották

távoli légtükröződés

rostjaiból vászon, zsák készül

5. Miről nem olvastál a magyarázatokban? Tegyél X-et az állítások elé!
A gémeskút emelőszerkezetéről.

A délibáb méretéről.

A gémeskút méretéről.

A délibáb keletkezéséről.

A kender áztatásáról.

Az ürgeöntés okáról.

A kender növény vetéséről.

Az ürgecsalád tagjairól.

6. Írd a szócikk számát a címek elé!
A tünékeny kép

A csapda

Növényből fonal

Ma is élő vízforrás

7. Mit jelent a szólás? Húzd alá!
Délibábot kerget
Udvari játék.

Egy állat üldözése.

Olyanra vágyik, ami elérhetetlen.
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1.

Írj szélsziporkát a virág szóval!
Azt álmodtam,

természet

voltam 	

(valaki vagy valami).
(Hol?)
(Mi történt?)
(Hogyan?)

2. Hallgasd meg a népdalt!

A virágok vetélkedése
népdal – részlet

Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1965
Gyűjtés helye: Krizba
Dallam:

Szöveg:
A búzamezőbe
Háromféle virág,
A legelső virág
A szép búzavirág.
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A második virág
A szép szőlővirág,
A harmadik virág
A szép szegfűvirág.

3. Hol találhatjuk a népdalban szereplő virágokat? Húzd alá!
tisztáson

búzamezőben

árokparton

réten

4. Milyen virágok szerepelnek a népdalban? Keretezd be a felsoroltakból!
harangvirág

búzavirág

százszorszép

szegfűvirág

pipacs

körömvirág

szőlővirág

kamilla

5. Milyen sorrendben szerepelnek a virágok? Jelöld -val a helyes sorrendet!
A legelső a szőlővirág, második a búzavirág, harmadik a szegfűvirág.
A legelső a szőlővirág, második a szegfűvirág, harmadik a búzavirág.
A legelső a búzavirág, második a szőlővirág, harmadik a szegfűvirág.
A legelső a szegfűvirág, második a búzavirág, harmadik a szőlővirág.

6. Karikázd be a sorok végén a rímeket!
7. Olvasd el a népdalról szóló szöveget!
A népdal népköltészeti alkotás.
Bartók Béla ezt mondja róla: „…olyan dallamok, amelyeket sokan és sokáig énekelnek. Szájhagyomány útján adja át egyik nemzedék a másiknak. Számtalan változatban, de lényeges vonásaikat híven megőrizve.”

8. Mit jelentenek a kifejezések? Húzd alá a megfelelő magyarázatot!
szájhagyomány
nyomtatásban terjedő mű

szóban, leírás nélkül terjedő mű

lényeges vonások
legfőbb jellemzői

sok vonás közül egy

9. Rajzold le a népdalban
szereplő virágokat!
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1.

Először csak a nagybetűvel, majd a kisbetűvel írt szavakat olvasd!
falvak
VIRÁGOS
városok
ILLATOS
legelők
ZÖLD
FŰZÖLD
határ
HOSSZÚ
növény
VÉKONY
rovar
madár
MEZEI
látvány
FÜVES
illat
VÁLTOZATOS

rétek
ERŐS
hang

2. Húzd alá az igaz állításokat tartalmazó mondatokat!
A kisbetűvel írt szavak mindegyike cselekvést jelent.
A kisbetűvel írt szavak mindegyike valaminek a megnevezése.
A nagybetűvel írt szavak mindegyike tulajdonságot nevez meg.
A nagybetűvel írt szavak mindegyike cselekvést jelent.

3. Keresd meg a szóhalmazban a kiemelt szót! Húzd alá! Hányszor találtad
meg? Írd a négyzetbe!
rét

kép

tép

rét

szép

rét

még

kér

rét

bér

fér

rét

mér

rét

tér

4. Olvasd el a szöveget! Számozd meg a bekezdéseket!

Muzsikál a rét
A falvak, városok határában lenyűgöző látványt nyújtanak nyáron a virágzó
rétek, legelők. Sokféle illat és hang terjed itt a levegőben. Ha csendben leheveredsz az illatos virágok közé, különleges neszekre lehetsz figyelmes. A rét muzsikája a növények susogása, a rovarok döngicsélése, a madarak csicsergése.
A zöld lombszöcske jókora termetű, fűzöld színű rovar. Akár 6 centiméteresre is megnő. Hosszú, vékony csápjai és erős ugrólábai vannak. Gyakran csak
hosszan tartó, hangos ciripelésük árulja el tartózkodási helyüket. Ezt a hímek
elülső szárnyaik egymáshoz dörzsölésével idézik elő.
A mezei tücsök napsütötte legelők, rétek, füves domboldalak gyakori lakója.
Hossza 2 centiméter. A tücskök a ciripelő hangot szárnyaik összedörzsölésével
képezik. Éneküket általában június végéig halljuk, de akár még augusztusban
is hallhatók.
A méhek a virágos növények legfontosabb beporzói. Szárnyaikkal ők is tudnak hangot kelteni. A tudósok megfigyelték, hogy a zümmögésük változatos.
A kaptárt őrző méhek másként zümmögnek, mint a nektárt gyűjtő dolgozók.
Az biztos, hogy a virágos réten a leginkább az ő duruzsolásukat hallhatjuk.
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5. Hány bekezdésből áll a szöveg? Számozd meg! Írd a vonalra!
6. Olvasd el újra az első bekezdést! Húzd alá szövegben a választ a kérdésekre! A kérdések színét használd!
Mi nyújt lenyűgöző látványt?

Mi terjed itt a levegőben?

Mit hallhatsz, ha leheveredsz?

Miből áll a rét muzsikája?

7. Olvasd el újra a második bekezdést! Keretezd be a mondatba illő szót!
jókora termetű,
A zöld lombszöcske termetes,
fűzöld színű rovar.
pici termetű,
zümmögésük
Hangos énekük
árulja el tartózkodási helyüket.
ciripelésük

8. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Miről nem olvastál a bekezdésben?
Tegyél -t az állítások elé!
a tücsök születéséről

a rovar hangjának keletkezéséről

a tücsök élőhelyéről

a mezei rovar szaporodásáról

az állat színéről

arról, mikor hallható a hangja

9. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Mi igaz a méhre? Húzd alá!
A virágok legfontosabb beporzói.

Minden méh egyformán zümmög.

Lábaikkal keltik a hangot.

A réten az ő duruzsolásukat halljuk.

10. Melyik bekezdésben olvastál róla? Írd a bekezdés számát a vonalra!
A szorgalmas méh

A rét hangjai

A zöld lombszöcske

A mezei tücsök

147

1.

Mondjátok el háromszor a szósort nagy ajakmozgással! Tapssal, dobbantással kísérjétek halkan, hangosan, és újra halkan!
kip-kop,

kip-kop, itt-ott,

2. Hallgasd meg a verset!

itt-ott,

kip-kop, kip-kop,

Ugróiskola

Járok az utcán,
kip-kop, kip-kop,
még meg is állok
itt-ott, itt-ott.
Jó megállni, nézz oda,
ott egy ugróiskola,
felrajzolva járdaszélre,
zöld krétával nagyra, szépre,
mindenütt van, nézz oda,
itt-ott,
kip-kop,
egy-egy ugróiskola.
Egy,
egy,
egy,
páros,
egy,
páros,
fordulj vissza,
páros,
egy,
nem hibáztam, nagyszerűen
megy, megy, megy,
mi van hátra?
Páros, nem leszel te sáros,
itt a vége:
egy,
egy,
egy.
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Nemes Nagy Ágnes

itt-ott, itt-ott

3. Ki lehet a vers beszélője? Húzd alá a felsoroltakból! Igazold a versből!
egy járókelő

én

egy gyerek

egy felnőtt

egy öregember

4. Kihez szól a beszélő? Keretezd be a felsoroltakból! Igazold a versből!
egy járókelőhöz

hozzád

egy felnőtthöz

egy öregemberhez

5. Hol jár a beszélő? Keretezd be a versben!
6. Figyeld meg a vers formáját! Egészítsd ki a mondatokat!
Nemes Nagy Ágnes versének formájából egy
rajzolódik ki. A verssorok hossza az
lépéseit követi. Ezért több sor csak

szóból áll. Így a vers olyan,

mint egy ugróiskola képe. Az ilyen verset képversnek nevezzük.

7. Mi igaz a versre? Tegyél -ot az igaz állítások után!
Az ugróiskolákat zöld krétával rajzolták fel.
Csak egy ugróiskolát lát a vers beszélője.
Az ugróiskolákat a járdaszélre rajzolták.
Az ugróiskolákat egy kislány rajzolta fel.

8. Sikerült-e kijárni a beszélőnek az ugróiskolát? Húzd alá a versben!
9. Hányszor járta végig az ugróiskolát a beszélő? Karikázd be!
ötször

egyszer

négyszer

kétszer

háromszor

10. Tervezz te is egy ugróiskolát!

149

1.

Húzd alá a rád jellemző állítást!
Inkább egyedül szeretek játszani. A csapatjátékot szeretem a legjobban.
Jó együtt játszani a családdal.

Legszívesebben a barátommal játszom.

2. Olvasd el a játékleírást!

Hogyan keljünk át a folyón, matróz bácsi?
Játékleírás

Résztvevők: 10–20 fő között
A játék leírása: Sorba állnak a gyerekek. Velük szemben áll a matróz bácsi
pár méterre. Köztük van a képzeletbeli folyó.
A gyerekek megkérdezik: „Hogyan keljünk át a folyón, matróz bácsi?"
A matróz bácsi pedig válaszol: páros lábon, szökdelve, óriásjárásban stb.
Amelyik gyerek leghamarabb ér el a matróz bácsiig, az cserélhet vele helyet.
(Ha kicsi a hely, akkor oda-vissza lehet játszani, és csak ezután új matrózt
választani.)

3. Hány játékosra van szükség a játékhoz? Húzd alá a felsoroltakból!
1–5 fő között

5–10 fő között

10–20 fő között

20–25 fő között

4. Ki irányítja a játékot? Keretezd be a felsoroltakból!
vadász bácsi

kapitány bácsi

matróz bácsi

szakács bácsi

rendőr bácsi

tanító bácsi

5. Számozással állítsd sorrendbe a játékleírást!
Köztük van a képzeletbeli folyó.
Sorba állnak a gyerekek.
Velük szemben áll a matróz bácsi.
Aki leghamarabb eléri, az lesz a következő matróz bácsi.
A matróz bácsi különböző feladatokat ad.
A gyerekek kérdeznek.

150

1. Mit jelent? Kösd össze a szavakat a jelentésükkel!
botmixer
forma
pépesít

ebbe rakjuk a fagyasztani való anyagot
apróra összetör, passzíroz
bot alakú, elektromos keverőgép

2. Olvasd el a receptet!

Jégkrém
Hozzávalók: 2 kis pohár joghurt,
2 maréknyi málna,
1 teáskanál málnaszörp
Elkészítés:
Öntsd a joghurtot egy tálba! Keverd jól össze! Rakd bele a málnát! Az egészet
pépesítsd botmixerrel! Ha az nincs, villával is összenyomkodhatod a gyümölcsöt. Tedd hozzá a szörpöt, és keverd el ezt is! Tehetsz hozzá egy kevés mézet, hogy édesebb legyen! Vagy csavarhatsz hozzá citromot, ha a savanyúbb
ízt szereted. A gyümölcsös joghurtot öntsd bele a jégkrémkészítő formába!
Nyomd bele a pálcikákat! Több órára a mélyhűtőbe kell tenned!

3. Kösd a mennyiségeket a hozzávalókhoz!
2 kis pohár

málnaszörp

2 maréknyi

joghurt

1 teáskanál

málna

4. Számozd meg az elkészítés sorrendjében a teendőket!
Rakd bele a málnát!

Keverd el!

Pépesítsd botmixerrel!

Tedd hozzá a szörpöt!

Keverd jól össze!

Nyomd bele a pálcikákat!

Öntsd a joghurtot egy tálba!

Öntsd bele a formába!

5. Húzd alá a mondatba illő szót!
Több órára sütőbe / hűtőszekrénybe / tepsibe teszem.
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1.

Olvasd el a szókapcsolatokat helyes hangsúlyozással!
szünidei kisvasút

nyári menetrend

hasznos időtöltés

állandó menetidő

izgalmas kalandpark

megszokott útvonal

feledhetetlen élmény

biztonságos közlekedés

2. Rajzold a megfelelő jelet a kiemelt szavak jelentése után!
menetrend

Izgalmas, szokatlan élményt nyújtó hely.

kalandpark

Jármű rendszeres mozgása egy adott útvonalon.

közlekedés

Indulási és érkezési időrend, közlekedési rend.
SZÜNIDEI KISVASÚT
MENETREND
Közlekedik: június 16-tól augusztus 31-ig mindennap
A Fantázia tér és a Szünidei kalandpark között

Vonat indul

június 16. – július 15.
Hétköznap

Fantázia tér

Szünidei
kalandpark

Hétvége,
ünnepnap

július 16. – augusztus 31.
Hétköznap

Hétvége,
ünnepnap

8:30

9:00

8:00

9:00

9:00

9:15

8:30

9:15

9:30

9:30

9:00

9:30

10:00

9:45

9:30

9:45

10:00

10:00

10:00

14:30

15:00

14:30

15:00

15:00

15:15

15:00

15:15

15:30

15:30

15:30

15:30

16:00

15:45

16:00

15:45

16:00

16:30

16:00

Menetidő: 30 perc
Szeptember 1-jétől június 15-ig a menetrend szerinti közlekedés szünetel.
Valamennyi vonat csak 1. osztályú kocsikkal közlekedik.
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3. Húzd alá a mondatba illő kifejezést!
A kisvasút

június 16-tól augusztus 31-ig
május 16-tól augusztus 31-ig minden nap közlekedik.
június 16-tól szeptember 31-ig

A vonat a

Gondolat utcából
Képzelet parkból indul.
Fantázia térről

Augusztus 1-től június 15-ig
Szeptember 1-től június 15-ig a menetrend szerinti közlekedés szünetel.
Szeptember 30-tól június 15-ig

4. Keretezd be a helyes választ!
a) Mikor indul az első vonat június 16. – július 15. között hétvégén?
8:00
8:30
9:00
9:30
b) Mikor indul az utolsó vonat július 16. – augusztus 31. között hétköznap?
9:30
10:00
10:30
11:00
c) Mikor indul az utolsó vonat vissza Szünidei kalandparkból vasárnap?
15:00
15:30
16:00
16:30

5. Igaz vagy hamis? Írd a vonalra! (I vagy H)
A vonat az őszi és a tavaszi szünidőben közlekedik.
A vonat csak a nyári szünidőben közlekedik.
A vonat menetideje minden alkalommal egy óra.
A vonat menetideje minden alkalommal 30 perc.
A vonat csak másodosztályú kocsikkal közlekedik.
A tanév alatt mindennap menetrend szerint közlekedik.
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1.

Készíts fent-lent találkozó verset a vakáció szóval!
v
a
k
á
c
i
ó

2. Hallgasd meg a verset!

Nyári rajz
Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.
Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.
Nemes Nagy Ágnes
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3. Milyen sorrendben olvasod a versben a lerajzolt részleteket? Számozd
meg a rajzokat!
4. Ki rajzolta le a nyári élményeit? Húzd alá a felsoroltakból!
aki nem szereti a nyarat

egy felnőtt

egy festőművész

aki rajong a nyárért

a vers beszélője

egy gyerek

5. Miért készítette a rajzot a beszélő? Jelöld -gal, amit igaznak tartasz!
szeret rajzolni

ez volt a házi feladat

nyáron nem tud mást tenni

télen szeretné nézegetni

szeretné az élményeit megosztani

olvasott a nyárról

6. Melyik kifejezés szerepel legtöbbször a versben? Keretezd be! Mit gondolsz, miért? Beszéljetek róla!
csak nézd

ez volt

ez itt

ha hull

majd télen

7. Mi igaz a versre? Húzd alá a mondatpárok helyes állítását!
A vers egy versszakból áll.

Minden verssor 6 szótagból áll.

A vers három versszakból áll.

Minden verssor 8 szótagból áll.

A versszakok egyforma hosszúak.

A sorvégek nem rímelnek.

Csak két versszak hossza azonos.

A két egymást követő sor mindig rímel.

Az első és utolsó versszak 12 soros. A vers minden sora másként kezdődik.
Az első és utolsó versszak 4 soros.

A vers több sora egyformán kezdődik.

8. Fejezd be a megkezdett mondatot!
A vers első és harmadik versszaka képkeretre hasonlít, mert keretezi a
.
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1.

Olvasd el a szósort! Figyelj a mássalhangzók időtartamára!
megérkezett lehuppant megvettem felállnak viselkedett bemászott
könnyű illik illem többi mellett alatt között fölött kellett mögött

2. Karikázd be a szókapcsolatokban a hibákat! A kiemelthez hasonlíts!
beszéljünk inkább
beszéljünk inkább
beszéljünk inkább
beszéjjünk inkáb
beszéljünk inkább

zavarja a többieket
zavarja a többieket
zavajra tőbbieket
zavarja a többieket
zavarja a többieket

annyi különbséggel
annyi különbséggel
annyi különbséggel
annyi különbséggel
anyi különbségel

3. Írj ötsorost a viselkedés szóval!
viselkedés

1. Mi? (1 szó):
2. Milyen? (2 szó):
3. Mit csinál? (3 szó):

4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):

5. Más szóval (1 szó):

4. Fejezd be a megkezdett mondatokat! Beszélgessetek róla az osztályban!
Szabadidőben is vannak illemszabályok, ezért…
Senki nem játszik szívesen azzal, aki…

5. Hallgasd meg a szöveget!

Nyilvános helyen
1. rész

Közben megérkezett Jóska a térre. Vidáman üdvözöltük egymást, majd szokása szerint lehuppant a padra.
– Most min gondolkozol?
– Hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahol az ember általában jól
szokta érezni magát. Mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.
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– Még ott is viselkedni kell?
– Természetesen!
– De hát oda szórakozni járunk
meg pihenni!
– Szórakozás közben is meg kell
tartani egy-két játékszabályt!
Ne felejtsd, hogy az illem az
egymással való érintkezés tudománya! Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
– Az igaz. De azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell
csinálnom!
– Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni! Nem azért, mert lemaradsz a híradóról. Hanem mert a későn jövő zavarja
a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Ez már szinte természeti
törvény, hogy a későn jövőnek mindig középre szól a jegye!
– Jó. Tegyük fel, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett! Megvettem a jegyet!
– Akkor udvariasan kérj elnézést, és köszönd meg, ha felállnak a többiek. És még
egy! Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorban, ne a
hátsó feledet.
– Értem. És mit nem illik még csinálnom?
– Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha
már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak
a tied! Ezeket könnyű belátni, arra kell csak gondolni, hogy téged is zavarna,
ha mások csinálnák.
– És izgulni sem szabad?
– Dehogynem! Az ember nem unatkozni jár a moziba! Csak halkan izgulj.
– Akkor jó! Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni!
– Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban, annyi különbséggel, hogy
ott tapsolni is lehet. Ha tetszik az előadás.
– És ha nem tetszik?
– Akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz.
Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb (részlet)
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6. Kik a történet szereplői? Írd le!

7. Hol játszódik a történet? Keretezd be a felsoroltakból!
színházban

a téren egy padon

a moziban

az erdei tisztáson

8. Mikor játszódnak az események? Húzd alá a helyes állítást!
egy téli reggelen egy tavaszi estén

bármelyik napon

egy őszi hajnalon

9. Ki mondta? Kösd a képüket a mondatokhoz!
– Most min gondolkozol?
– …hogyan kell viselkedni… a moziban.
– Még ott is viselkedni kell?
– Természetesen!
– De hát oda szórakozni járunk meg pihenni!
– Szórakozás közben is van …játékszabályt!
– …az illem az egymással való érintkezés tudománya!
– Az igaz. De azért kíváncsi vagyok…

10. Számozással állítsd az elhangzásuk sorrendjébe a mozilátogatás illemszabályait!
Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorban!
Először is nem illik elkésni!
Ha késtél, udvariasan kérj elnézést!
Arra kell csak gondolni, hogy téged is zavarna, ha mások csinálnák.
Nem illik hangoskodni, másokat zavarni!
Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak a tied!
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11. Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd az állítások után!
Szórakozás közben nem kell megtartani a szabályokat.
Az illem az egymással való érintkezés tudománya!
A moziból nem baj, ha késel egy kicsit!
Késés esetén meg kell köszönni, ha felállnak a többiek.
Bekiabálhatod a poént, ha már esetleg láttad a filmet.
Lehet hangosan is izgulni.
Ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban.
Ha tetszik az előadás, ott tapsolni is lehet.

12. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
Nem azért, mert

a híradóról. Hanem mert

a későn jövő
a sor

a többieket, amíg bemászik a helyére,
. Ez már szinte természeti

hogy a későn jövőnek mindig

,
szól a jegye!

13. Hogyan találod meg a kifejezéseket a történetben? Keresd meg az aláhúzott szavak megfelelőjét! Írd le!
szokása szerint leült a padra
többnyire jól szokta érezni magát
de hát oda kikapcsolódni járunk
egymással való kapcsolat tudománya
már szinte természeti szabály
Ezeket könnyű elfogadni
Udvariasan csöndben maradsz

14. Mi a véleményed az olvasott viselkedési szabályokról? Beszéljétek meg!
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1.

Kösd össze a szavakat a jelentésükkel!
szabály

két vagy több személy által játszott játék

zálogosdi

társas összejövetel

társasjáték

a szabályok ellen vétő zálogot ad, és azt ki kell váltani

klubdélután

megszabja, meghatározza az ember magatartását

2. Olvasd el nagy ajakmozgással a szavakat!
játszunk

szórakozunk

viccelődünk

tréfálunk

megismerünk

3. Mit üzennek neked ezek a szavak? Milyen témakörben használhatjuk?
Beszélgessetek róla!
4. Hallgasd meg a történetet!

Nyilvános helyen
2. rész

– És klubdélutánon?
Visszakérdeztem:
– Mit szoktatok csinálni klubdélutánon?
– Mindenfélét. Társasjátékot játszunk,
meg beszélgetünk, meg zálogosdit játszunk.
– Fiúk, lányok?
– Igen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen
szabályokat kell megtartani a klubdélutánon!
Értettem Jóska ki nem mondott szavait is, azt ugyanis, hogy az emberfia
klubdélutánon játszani és szórakozni szokott, vagyis felszabadultan, vidáman
szokta érezni magát, viccelődik, tréfál.
– Azért a klubdélutánon is meg kell tartani egy-két szabályt! – feleltem. – Azokat a szabályokat, amelyeket megismertünk, és még egyet! Semmi olyat nem
illik tenni, ami elrontja a hangulatot. Amitől elmegy a többiek kedve. Azt hiszem,
ez a legfőbb szabály.
Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb (részlet)
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5. Húzd alá a mondatokba illő szót, kifejezést!

Egy klubdélutánon

társasjátékozni
tanulni
lehet.
táncolni

három-négy
A klubdélutánon is meg kell tartani két-három
szabályt.
egy-két

Semmi olyat nem illik tenni, ami

elfeledteti
elrontja
a hangulatot.
javítja

6. Társasjáték után történt. Melyik gyerek viselkedésével tudsz e
 gyetérteni?
Beszéljétek meg az osztályban!
a) Kata sír, mérgelődik:
– Csalás volt! Így könnyű győzni! Nem ér az egész! Ilyen csalókkal soha
többet nem játszom!
b) Peti elismeri, elfogadja a vereséget:
– Sajnálom, hogy veszítettem. De hát ez most így sikerült. Majd a vis�szavágón jobban igyekszem!
c) Klári hetvenkedik, büszkélkedik, ócsárolja a veszteseket:
– Na, picikéim! Jól megruháztalak benneteket! Nem is tudom, hogy
jutott eszetekbe kiállni ellenem.
d) Pisti szerényen viselkedik:
– Most én játszottam jobban. De legyen visszavágó!

7. Húzd alá az állítások közül, ami rád igaz!
Ha veszítek, mindig nagyon dühös vagyok a győztesre.
Ha győztes vagyok, mindig felajánlom a visszavágót.
Mindig megtartom a játékszabályokat.
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Olvasás élményeim a második osztályban
A legkedvesebb mesém
Cím:

Azért tetszett, mert 

A legérdekesebb történet
Cím:

Azért tetszett, mert 
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Kedvenc versem
Cím:

Azért tetszett, mert 

A legmulatságosabb olvasmány
Cím:

Azért tetszett, mert 
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Kedves Gyerekek!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

„A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod”
Altató (József Attila)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elfelejtő-mese (Hervay Gizella) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kicsi vagyok én… (Szabó Lőrinc)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Csodakutya (Csoóri Sándor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gondolatok Janikovszky Éváról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Felelj szépen, ha kérdeznek! 1. rész (Janikovszky Éva)  . . . . . . 
Felelj szépen, ha kérdeznek! 2. rész (Janikovszky Éva)  . . . . . . 
Felelj szépen, ha kérdeznek! 3. rész (Janikovszky Éva)  . . . . . . 
Este jó (Zelk Zoltán)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Farsang (ismerettartalmú szöveg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Farsangi plakát (ismerettartalmú szöveg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Időjós-e a medve? (ismerettartalmú szöveg) . . . . . . . . . . . . . . . . 
A veresegyházi medverezervátumban (interjú)  . . . . . . . . . . . 
A medve töprengése (Weöres Sándor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Házi kedvencek (ismerettartalmú szöveg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A hűséges barát (ismerettartalmú szöveg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anyám tyúkja (Petőfi Sándor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Óra-mese (Hervay Gizella) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A három nyúl 1. rész (Zelk Zoltán)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A három nyúl 2. rész (Zelk Zoltán)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A három nyúl 3. rész (Zelk Zoltán)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Szép köszönésnek szép a felelete
(Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb – részlet)  . . . . . . . . . . 

„a világ most tanulja a tavaszt”

Tavasz (Szilágyi Domokos)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hangya (József Attila)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tavaszi felhők (Nemes Nagy Ágnes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A tavasz színei (ismerettartalmú szöveg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tavasz az állatvilágban (ismerettartalmú szöveg)  . . . . . . . . . . . 
A forradalom és a márciusi ifjak (ismerettartalmú szöveg) . . . . 
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6
8
10
11
12
14
16
18
20
22
23
24
26
29
30
32
34
36
40
42
44
46

50
55
56
58
60
62

Nemzeti dal (Petőfi Sándor – részlet)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A pitypang meséje (Tompa Mihály)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pitypang (Devecseri László)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Húsvét (Devecseri László)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Meddig ér a rigófütty? (Kányádi Sándor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mit ünneplünk húsvétkor? (ismerettartalmú szöveg)  . . . . . . . . 
Mi kerül az asztalra húsvét idején? (ismerettartalmú szöveg)  . 
Kókuszgolyó (ismerettartalmú szöveg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Locsolóversek (népköltés)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jó étvágyat! (Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb – részlet)

„…száll a világ lepkeszárnyon”

Barangolók (Weöres Sándor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Az erdő (ismerettartalmú szöveg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A tölgyfa születésnapja (Zelk Zoltán)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A hegy meg az árnyéka (Mészöly Miklós)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sün Balázs 1. rész (Csukás István)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sün Balázs 2. rész (Csukás István) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sün Balázs 3. rész (Csukás István) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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