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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 nem csak 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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„Bandukol az őszi nap”
Kányádi Sándor
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Gondolattérkép
időjárás
népszokások

növények
ŐSZ
állatok

őszi munkák
emberek

1. Színezd a kifejezések, mondatok előtti köröket a gondolattérképen
jelölt színek szerint.
Lehullanak a levelek.

Néhányan téli álomra készülnek.

Márton-napi lakoma

Rétegesebben öltözködnek.

A szüret időszaka.

Egyre hűvösebbek az esték.

Korábban sötétedik.

Megkezdődik az őszi szántás.

Esőkabátot vesznek föl.

Zárt cipőt hordanak.

Beérik a termés.

Mihály-napi vásárok ideje

Dióverés, kukoricatörés.

Melegebb vidékre költöznek.

Hajnalban gyakori a köd.

Gyűjtik a téli eleséget.

Színesednek az erdők.

Szüreti mulatságok

2. Kösd az őszt idéző közmondások elejét a végével!
Szent Mihálykor keleti szél

karácsony locsog.

Aki Márton-napon libát nem eszik,

igen kemény telet ígér.

Ha Katalin kopog,

egész éven át éhezik.
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1.

Először a nagybetűvel, majd a kisbetűvel írt szavakat olvasd el!
BANDUKOL
rendes

őszi

BÚJIK

MEGÁLL
virgonc

kíváncsi

ELIDŐZ

FÖLJEGYZI

lusta

szelíd

NYARAL

MEGÉGETI

2. Kösd össze a szavakat a jelentésükkel!
virgonc

csintalan, rakoncátlan gyermek

kópé

lassan, lépegetve jár

bandukol

hosszabb időt tölt egy helyen

elidőz

élénk, könnyű mozgású, fürge

3. Hallgasd meg a verset!

Bandukol az őszi nap
Bandukol az őszi nap,
s megáll minden fánál.
Bandukol és elidőz
minden iskolánál.

Meg akarja tudni, hogy
rendesek-é, jók-é
akik nála nyaraltak,
nincs közöttük kópé.

Meg-megáll és elidőz...
mire is kíváncsi
vajon ez a szelíd, ősz
Nap-tanító bácsi?

Nem bújt-é a pad alá
az a virgonc Pista,
s vajon az a Bandikó
most is olyan lusta?

S följegyzi, ha rosszat lát,
föl bizony, barátom, –
s megégeti orrukat
majd a jövő nyáron.
Kányádi Sándor
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4.

Ki lehet a vers beszélője? Keretezd be a felsoroltak közül!
Nap-tanító bácsi
virgonc Pista

egy iskolás gyerek

egy költő

a lusta Bandikó

az ősz

valaki, aki figyeli az iskolakezdést

5. Számozással állítsd sorrendbe a szavakat a versszakoknak megfelelően!
nem bújt-é

meg-megáll

följegyzi

bandukol

meg akarja tudni

6. Mutasd be, hogyan kíváncsiskodik a szelíd Nap-tanító bácsi!
7. Mit akar megtudni útja során a Nap-tanító bácsi? Húzd alá!
Mit evett reggelire Bandikó?
Megy-e a számolás az iskolásoknak?
Pad alá bújt-e Pista?
Van-e a gyerekek között kópé?

Akik nála nyaraltak, rendesek-e?
Jók-e az iskolások?
Tud-e jól olvasni Pista?
Vajon Bandikó most is lusta?

8. Hogyan emlékszik vissza arra, ha rosszat lát? Tegyél csillagot az igaz állítás után!
elfelejti

elolvassa

kineveti

följegyzi

csóválja a fejét

9. Hogyan bünteti meg a kis kópékat? Húzd alá a versben!
10. Melyik sorvégi szó melyikkel cseng össze (rímel)? Kösd össze!

11.

fánál

jók-é

kíváncsi

Pista

barátom

bácsi

iskolánál

kópé

nyáron

lusta

Mely sorvégi szavak nem szerepelnek az előző feladat rímpárjai között?
Húzd alá a megfelelő választ!
A páratlan sorvégek nem rímelnek.
Nem jutott hely a leírásukra.

12. Számok beírásával válaszolj a kérdésekre!
Hány versszakból áll a vers?

Hány szótagúak a rímelő sorok?

Hány sorból áll egy versszak?

A nem rímelő sorok szótagszáma:
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1.

Olvasd el az ábra mondatait! Te miért szeretsz olvasni? Véleményedet
oszd meg társaiddal!

2.

Eseményekről
tájékoztat.
El tudjuk olvasni
a moziműsort.
Tudomást szerzünk
a legfrissebb hírekről.
El tudunk olvasni egy
menetrendet is.

1.

Érdekes
ismereteket ad.
Műveltebbek leszünk.
Bennünket érdeklő
témákról olvashatunk.

Nagyobb lesz a tudásunk.

Olvasni jó!
De miért?

3.

Segít
a kapcsolatokban.

4.

Feledhetetlen
élményeket nyújt.

Kitárul előttünk a világ.
Ismerkedünk mások
szokásaival.

Tudunk törődni eg ymással
akkor is, ha nem vag yunk
eg ymás közelében.
Üzeneteket írunk
és olvasunk az interneten.

Megmozgatja
a fantáziánkat.

2. Melyik csoporthoz illenek a kifejezések? Írd a halmazok számát a kifejezések elé!
izgalmas regény
állatbébi születése
meseolvasás
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versenyismertető
óceánok rejtélyei
színházi plakát

különleges állatvilág
házi feladat küldése

érdeklődés betegség esetén

3. Ki hogyan olvas? Jelöld csillaggal a keret jobb felső sarkában, ami segít
téged az ismerettartalmú szövegek megértésében!
A címről
következtetek
a szöveg
tartalmára.

Áttekintem a szöveget.
Ebből megtudom,
arról szól-e, amire
következtettem a cím
alapján.

Bekezdésről bekezdésre
figyelmesen elolvasom
a szöveget.

Megtalálom
a bekezdések
legfontosabb
mondatait.
Sorba is rendezem
azokat.

Végignézem
a képeket.
Kíváncsi vagyok, hogy
a szövegben rejlő
ismeretek
a kedvenceim közé
tartoznak-e.

Megszámozom
a bekezdéseket.
Így jobban tudok
tájékozódni
a szövegben.

Kiemelem
(aláhúzom,
bekarikázom)
az adatokat.

Szeretem, ha feladatok
segítenek a szöveg
megértésében.

4. Olvasd el a keretben levő szöveget! Használd a megismert jeleket!
Amikor egy új ismerettartalmú szöveggel találkozol, olyan jeleket is használhatsz, amelyek jobban segítenek a szöveg megértésében. Külön tudod választani azt, amit már ismersz, attól, ami még új a számodra.
Használd a következő jeleket:
– Tegyél egy -t a szövegben oda, ahol az olvasottakat már eddig is tudtad.
– Tegyél egy +-t a szövegben oda, ahol számodra új az ismeret.
Így olvasd végig az egész szöveget!
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1.

Készíts szélsziporkát! Húzd alá minden sorban a kiválasztott szót!
Azt álmodtam,

ősz voltam

a Föld nevű bolygón

az erdőben

(valaki vagy valami)
a tó partján az iskolában

megszínesedtem megváltoztam dideregtem tanultam
gyorsan

lassan

lépésről lépésre

(Hol?)

(Mi történt?)

napról napra 

(Hogyan?)

2. Olvasd el egy levegővel és nagy ajakmozgással a két szósort!
jön

sepreget

kotorász

meg-megáll

ráz

ás

szüretel

sóhajtoz

harapja 		kurtítja

ver

3. Hallgasd meg a verset! Rajzold körbe az ősz hangulatának megfelelően!

Jön az ősz

deres:
A levegőben lévő
pára hideg
hatására lecsa
pódik a tárgyakon,
növényeken.

Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.

kurtít:
rövidít

Kányádi Sándor

4. Ki jelzi a vers olvasójának az ősz érkezését? Húzd alá!
bárki, aki látja

valaki, aki diót szed

egy szüretelő

krumplit ásó ember

5. Mit tesz az ősz a természettel? Húzd alá a vers alapján!
sepreget

vizet áraszt

felmelegíti a tavakat
szüretel

kotorász

virágba borítja a rétet

diót ver

krumplit ás

harapja, kurtítja a napokat

lombot ráz

zöldre festi az erdőt

kicsalogatja a téli álmot alvókat

6. Mit nem húztál alá az előző feladatban? Melyik évszakra utalnak? Karikázd be!
tél
tavasz
nyár
ősz
10

1. Olvasd el a szósorokat! Melyik nem a kiemelt szavak rokon jelentése?
Karikázd be!
izzik
parázslik ég ragyog lobog világít kialszik fénylik
zúg
zeng dübörög elcsendesedik zajong zsibong lármázik zsong
reszket borzong fázik vacog didereg fagyoskodik kimelegszik
2. Hallgasd meg a verset!

Galagonya
Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya
magába.
Hogyha a Hold rá
fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.
Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
Weöres Sándor

3. Miért izzik a galagonya? Húzd alá!
nagy lánggal ég

felmelegszik a napon

tűzpiros termése világít

4. Mivé válik a galagonya a hűvös őszi éjszakában? Karikázd be!
fátyollá

lánnyá

köddé

tüskévé

széllé

5. Miért kezd sírni a galagonya? Keretezd be!
megszúrta a tüske a ködcseppek látszanak rajta valódi lány lett belőle

6. Melyik rész ismétlődik a versben? Keretezd be! Rajzolj!
11

1.

Olvasd el a szóoszlopokat helyes időtartammal!
rövidebb
hosszabb
hidegebb

gyönyörű
egészséges
lombhullató

időjárás
színpompa
színkavalkád

lehullanak
elszáradnak
beköszöntenek

2. Keretezd be a hibákat a szókapcsolatokban! A kiemelthez hasonlíts!
éretten kandikálnak
éretten kandikálnak
éreten kandikálnak
éretten kandikának
éretten kandíkálnak

szívesen szemezgeti
szivesen szemezgeti
szívesen szemezgeti
szívesen szemeszgeti
szívesen szemegzeti

lassan lehullanak
lasan lehullanak
lassan lehulanak
lassan lehúllanak
lassan lehullanak

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

Az ősz színei

színkavalkád:
színek
sokfélesége
kandikál:
leskelődik

zamatos:
ízletes,
finom
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A Földnek azon a felén, ahol hazánk található, az ősz hónapjai a szeptember, október és a november. Te is megfigyelheted, hogy ebben az évszakban egyre rövidebbek a nappalok, hosszabbak az éjszakák. Hűvösek a
reggelek, gyakran ködös a táj. Az időjárás fokozatosan változik egyre hidegebbre. Fúj a szél, beköszöntenek az esős napok.
A lombhullató növények levelei először elveszítik zöld színüket. Egy időre
gyönyörű színpompába borítják az erdőket, parkokat. Sárga, vörös, barna,
lila színkavalkádon törnek át a gyengülő nap sugarai. Aztán a levelek elszáradnak és lassan lehullanak. A fák koronája alatt puha avar takarja be
a földet.
A színes lombok közül éretten kandikálnak a későn érő gyümölcsfák termései is. Alma, körte, szilva, dió, gesztenye. Mind egészséges és kiváló őszi,
téli csemege. Szinte minden házban lapul belőlük a kamra mélyén vagy a
fagyasztószekrényben, a befőttesüvegekben.
A szőlőszüret is hosszan benyúlik az őszbe. Szeptembertől
október végéig tart. A hazai termesztők több mint százféle szőlőfajtát nevelnek. A csemegeszőlő zamatos fürtjeit mindenki
szívesen szemezgeti. Az igazi szüret mégis az, ahol a leszedett
szőlőből mustot préselnek, s kezdődik a borkészítés.

4. Olvasd el újra az első bekezdést! Döntsd el, melyik igaz vagy hamis az
állítások közül! Karikázd be a megfelelő szót!
Állítások

igaz

hamis

Az ősz hónapjai a szeptember, október, november.

igaz

hamis

Ebben az évszakban egyre hosszabbak a nappalok.

igaz

hamis

Ebben az évszakban egyre rövidebbek az éjszakák.

igaz

hamis

A reggelek hűvösek, gyakran ködös a táj.

igaz

hamis

Az időjárás fokozatosan változik melegebbre.

igaz

hamis

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Húzd alá a választ a szövegben a
megfelelő színnel!
Mely növények veszítik el zöld színüket?
Milyen színeken sütnek át a nap sugarai?
Mi történik aztán a levelekkel?
Mi takarja be a földet a fák alatt?

6. Olvasd el a harmadik bekezdést! Húzd alá a felsorolásból a terméseket!
alma, barack, füge, körte, szőlő, meggy, szilva, dió, citrom, gesztenye

7. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Húzd alá a mondatokba illő szót!
őszbe.
A szőlőszüret hosszan benyúlik a(z)

nyárba.
télbe.

ötvenféle
A hazai termesztők több mint tízféle

szőlőfajtát nevelnek.

százféle

8. Melyik bekezdésben olvastál róla? Írd a bekezdések számát a címek elé!
A szőlőszüret

A lombhullató növények

Változik az időjárás

A gyümölcsfák termései
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1.

Olvasd el a szókapcsolatokat! Figyelj a hangsúlyjelre!
barátságtalan idő

ehető terméseit

mély álomban

gyengülő napon

kevesebb élelmet

hihetetlen teljesítmény

melegebb vidékre

elegendő táplálékra

finom madárcsemegével

2. Olvasd el az egyre bővülő mondatot!
Megváltozik.
Az élete megváltozik.
Az állatok élete megváltozik.
A vadon élő állatok élete megváltozik.

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

Ősz az állatvilágban
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Ősszel beköszönt a barátságtalan idő. A vadon élő állatok élete megváltozik.
A madarak melegebb vidékre vándorolnak. A hüllők és a rovarok elrejtőznek,
majd megdermednek. Az emlősök közül néhányan mély álomban alusszák át
ezt az időszakot.
A madárvonulás a természet egyik csodája. Amikor egy madár a saját erejéből hegyeken, tengereken kel át, az hihetetlen teljesítmény. A költözés
oka, hogy egyre kevesebb élelmet találnak. A hideg
levegőben nem röpködnek rovarok, a békák, gyíkok sem sütkéreznek már a gyengülő napon. Így a
madarak olyan helyre vándorolnak, ahol elegendő
táplálékra lelnek.
Vannak olyan madaraink, amelyek ősszel nem vonulnak, nem költöznek el.
Télen is találnak maguknak elegendő ennivalót. Magvakat, bogyókat, a fák ehető terméseit. A kiskerteket is lelkesen látogatják. Főleg ott időznek sokat, ahol
szívesen látott vendégek, és finom madárcsemegével kényeztetik őket.
A hazánkban élő állatok közül az ürgék, sünök, hörcsögök, denevérek teljesen megdermedve töltik a telet. Tapintásra hidegek, szívverésük lelassul, légzésük is
megritkul, akár hosszú percekig is szünetelhet. Vannak
olyan téli álmot alvók, melyek a hideg ellenére is hetente felébrednek, esznek, majd folytatják az alvást.

4. Olvasd el újra az első bekezdést! Húzd alá az állításokat, amelyeket
ebből a bekezdésből tudtál meg!
A madarak melegebb vidékre vándorolnak.
A medve bebújik a barlangjába.
A sünök vastag avartakaró alatt vészelik át a hideget.
A hüllők és a rovarok elrejtőznek, majd megdermednek.
Az emlősök közül néhányan mély álomban alusszák át ezt az időszakot.

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Kösd össze a mondatok elejét a végével!
A madárvonulás

hogy egyre kevesebb élelmet találnak.

A költözés oka,

ahol elegendő táplálékra lelnek.

A madarak olyan helyre vándorolnak,

a természet egyik csodája.

6. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
Vannak olyan madaraink, amelyek
nem költöznek el.

, nem vonulnak,

is találnak elegendő

.

terméseit.

Magvakat, bogyókat, a fák

7. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Igaz vagy hamis? Írd a vonalra!
A hazai állataink közül vannak, amelyek teljesen megdermedve telelnek.
Tapintásra melegek, szívverésük lelassul, légzésük is megritkul.
Vannak, amelyek a hideg ellenére is hetente felébrednek.
Ilyenkor esznek, majd folytatják az alvást.

8. Melyik bekezdésben olvastad? Írd a bekezdések számát a kifejezések elé!
nem költöznek el

beköszönt a barátságtalan idő

megdermedve töltik a telet

a természet egyik csodája
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1.

Olvasd fel a szókapcsolatokat a hangsúlyjelnek megfelelően!
erdő csendje

szabályos jeleket

sejtelmes fények

lehullott leveleket

választott ösvényről

színpompás fákat

2. Hányszor szerepelnek a kiemelt szavak a szósorokban? Írd a szavak mellé!
ösvény

levelek

ösvény sövény levelek ösvény termések csend tested levelek ösvény
levelek ösvény fények erdő jelek levelek ösvény jelzés levelek

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

Túra az őszi erdőben
sejtelmes:
titokzatos,
rejtélyes

Lakóhelyed környékén biztosan vannak olyan helyek, ahova érdemes
kirándulni. Minden évszak szemet gyönyörködtető látnivalót kínál. De az
őszi erdők sárga-piros ruhája semmihez sem fogható. Megcsodálhatod a
színpompás koronájú fákat, miközben gyűjtögeted a lehullott leveleket, terméseket. Az erdő csendje, a sejtelmes
őszi fények megnyugtatják a testedet,
lelkedet.
Biztosan láttál már a fák törzsére
festett szabályos, színes jeleket. Ezek
a turistajelzések. Segítenek az erdőben való tájékozódásban. Irányt mutatnak, hogy ne térj le a választott
ösvényről. A különböző jeleknek más
és más a jelentése. Ismerkedj meg közülük néhánnyal!

4. Olvasd el újra az első bekezdést! Egészítsd ki a mondatokat az olvasottak alapján!
Az őszi erdők
Az erdő csendje, a
a testedet, lelkedet.
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ruhája semmihez sem fogható.
őszi fények megnyugtatják

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Húzd alá az állításokat, amelyeket
ebből a bekezdésből tudtál meg!
szabálytalanok és színesek.
A fák törzsére festett jelek

szabályosak és csak fehérek.
szabályosak és színesek.

KRESZ-táblának nevezzük.
Ezeket a jeleket

turistajelzéseknek nevezzük.
erdei jelzéseknek nevezzük.
a kirándulókat a gyaloglásban.

A turistajelek segítik

az erdei állatokat a tájékozódásban.
a kirándulókat a tájékozódásban.

6. Számozással állítsd sorrendbe az olvasott kifejezéseket!
a választott ösvényről

sárga-piros ruhája

szabályos, színes jeleket

szemet gyönyörködtető látnivaló

más és más a jelentése

sejtelmes őszi fények

7. Mely kérdésekre kapsz választ a szövegből? Tegyél –t utánuk!
Miért jó az őszi erdőben sétálni?
Milyen állatot láttak a kirándulók?
Milyen színű turistajelzések vannak?
Mit gyűjthetsz az őszi erdőben?
Hova festik a turistajelzéseket?
Mire jók a turistajelzések?

8. Válassz két kérdést az előző feladatból! Írd le a válaszodat!
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1.

Olvasd el a turistajelek magyarázatát!

Ismerkedés a turistajelzésekkel
1.

Az Országos Kéktúra jelölése. Magyarország
északi tájain, az Írott-kőtől Hollóházáig tartó
turistaútvonal.

2.

A piros, sárga, zöld sávjelzések olyan túraútvonalak,
melyek fontosabb kiindulási pontoktól (pl. vasútállomás) egy másik célállomáshoz vezetnek.

3.

Általában összekötő utakat jelöl fontosabb
pontok között.

4.

Forrásokhoz vagy ivóvízvételi lehetőséghez vezet.

5.

A hegytetőkre (csúcsokra), kilátókhoz vezető
leágazásokat, kitérőket jelöli.

6.

Olyan rövidebb kirándulásokat jelöl, amelyek
visszatérnek a kiindulóponthoz, tehát oda, ahonnan
elindultatok.

2. Kösd össze a szavakat a magyarázatukkal!
kiindulópont
kitérő
sáv
forrás
célállomás
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valamit kikerülő, elkerülő
az elindulás helye
itt a víz eredete
a megérkezés helye
csík, vastag vonal

3. Írd a turistajelek számát a megfelelő állítás után!
A piros kereszt fontos pontok összekötését jelzi.
A zöld háromszög hegytetőre, kilátóhoz vezet.
Kék kör jelöli az ivóvíz, forrás helyét.
A piros, sárga, zöld sáv fontos állomásokat köt össze.
A kiindulóponthoz visszatérő utakat sárga visszaforduló nyíl jelzi.
A kék sáv az Országos Kéktúra vonalát jelöli.
Hollóháza
Boldogkőváralja
Nagy-hideg-hegy
Visegrád
Írott-kő

Galyatető

Hűvösvölgy
Szent György-hegy

4. A térkép alapján számozással állítsd sorrendbe az Országos Kéktúra útvonalának néhány állomását!
Visegrád

Hollóháza

Írott-kő

Nagy-Hideg-hegy

Boldogkőváralja
Galyatető

Szent György-hegy
Hűvösvölgy
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1.

Olvasd el az egyre bővülő mondatot! A hangsúlyt az új szóra helyezd!
Hazánk bővelkedik.
Hazánk bővelkedik látnivalókban.
Hazánk bővelkedik természeti látnivalókban.
Hazánk bővelkedik a szebbnél szebb természeti látnivalókban.

2. Karikázd be a szókapcsolatokban a hibákat! A kiemelthez hasonlíts!
újabb árvizeket
újab árvizeket
újabb árvízeket
ujabb árvizeket
újabb árvizeket

mesterséges tavat
nesterséges tavat
mesterséges favat
mesterséges tavat
mezsterséges tavat

különleges élményeket
külölneges élményeket
különleges émlényeket
különleges élményeket
különlgees élményeket

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

Tisza-tavi Ökocentrum
Hazánk bővelkedik a szebbnél szebb
természeti látnivalókban. Nemcsak az
erdők, de a folyók, tavak élővilága is lenyűgöző. Két legnagyobb folyónk, a Duna
és a Tisza, szinte teljesen keresztülszelik
az országot. A közelükben több nemzeti
nemzeti park: park is található.
érintetlenül
Régen a Tisza folyó környékét gyakran
hagyott,
áradások sújtották. Vizéből mesterséges tavat hoztak létre, hogy az újabb
v édett terméárvizeket megelőzzék. Így keletkezett a második legnagyobb tavunk, a Tiszeti terület.
sza-tó. Gazdag élővilága szemet gyönyörködtető.
Különleges élményeket kínál Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum, ez az élővilágot bemutató látogatóközpont. Európában is egyedülálló az Óriásakváriuma. Olyan, mintha valóban a víz alatt sétálnánk. A
fejünk felett többek között pontyok, csukák, süllők,
harcsák, keszegek úszkálnak. Az akvárium legkülönlegesebb lakói mégis a vizák, ezek az óriási méretű
halak.
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4. Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd az állítások mögé!
A szöveg ismereteket tartalmaz.

Három bekezdésből áll.

A bekezdések megértését képek segítik.

Ez egy népmese.

Az első bekezdés öt sorból áll.



A szöveg nem a címről szól.

5. Olvasd újra az első bekezdést! Egészítsd ki a mondatokat a szövegben
olvasottak alapján!
Hazánkban sok a szebbnél szebb természeti
A folyók, tavak
folyónk, a

.
is lenyűgöző. Két legnagyobb

és a

keresztülszelik az országot.

A közelükben több

6.

is található.

Olvasd el újra a második bekezdést! Kösd a mondat elejét a végéhez!
Régen a Tisza környékét

mesterséges tavat hoztak létre.

A tónak

gyakran sújtották áradások.

A folyó vizéből

második legnagyobb tava.

A Tisza-tó hazánk

gazdag az élővilága.

7. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Felelj a kérdésekre a megfelelő válasz aláhúzásával!
a) Hol található a Tisza-tavi Ökocentrum?
Hollókőn
Domoszlón
b) Milyen az Óriásakváriuma?
Európában gyakori
Európában egyedülálló

Poroszlón
Európában ritka

c) Hol úszkálnak a pontyok, csukák, süllők, harcsák, keszegek?
a fejünk felett
a medencében
a Tisza-tóban
d) Melyek az akvárium legkülönlegesebb lakói?
a karcsú csukák
a bajuszos harcsák

az óriási méretű vizák
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8. Tanulmányozd a Tisza-tavi Ökocentrum térképét! Tegyél -t az igaz állítás után! A hamisakat szóban javítsd!

1. Főbejárat, Kalandjátszótér
2. Főépület, Óriásakvárium
3. Madárpark és röpde
4. Vidrák
5. Kormorán-tó

6. Mocsári teknősök
7. Ékszerteknősök
8. Szitakötőház
9. Aranysakál-kifutó
10. Kecskék, juhok

11. Madárröpde
12. Kerékpártároló
13. Tisza-tó felőli bejárat
14. Csónaktúra és vízi sétány
15. Szabadtéri tanterem

A főbejárat mellett egy parkoló is található.
A Kormorán-tónál vannak az ékszerteknősök.
A Tisza-tavon csónaktúra is várja az idelátogatókat.
A kecskék, juhok a Vízparti sétány végénél találhatók.
A Szitakötő-ház az egyik bejáratnál van.
Az Aranysakál-kifutó a mocsári teknősöktől jobbra látható.
Az Ökocentrumban kerékpárút és vízparti sétány is van.
Az Óriásakvárium a főépületben van.
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9.

Kösd össze a szavakat a magyarázatukkal!
sétány

üvegmedence vízi élőlények számára

akvárium

élővilágot bemutató látogatóközpont

stég

fasorral szegélyezett út a sétálóknak

ökocentrum

madarak bemutatóhelye

madárröpde

vízbe belógó hajóhíd, kikötői híd

10. Jelöld csillaggal a térképen a kerékpárutat!
11.

Ismerj meg néhány KRESZ-táblát, melyek a bicikliseknek is fontosak! Írd
a táblák számát a hozzájuk tartozó állításokhoz!
1.

2.

Gyalogút és
kerékpárút
5.

3.

Kerékpárút
6.

Gyalogút és
kerékpárút vége

Kerékpárral
behajtani tilos!
7.

Kerékpárút
vége

4.

Behajtani
tilos!
8.

Állj!
Elsőbbségadás
kötelező!

Elsőbbségadás
kötelező!

Kerékpárral lehet az úton közlekedni.
A táblánál a kerékpárral is meg kell állni.
Ha ezt a táblát látod, kerékpárral nem lehet behajtani.
Itt gyalogosan is közlekedhetsz.
Minden járművel elsőbbséget kell adni.
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1.

Olvasd el a találós kérdést! Mi a megfejtés? Írd a vonalra!
Nincs feje, de kalapot hord,
Hozzá gyakran cifra bocskort,
Ha alaposan ismered,
Akár meg is eheted.

Megfejtés:

2. Keretezd be azonos színnel a kiemelt szavak rokon értelmű megfelelőit!
karcsú

óriási

nyúlánk
hatalmas

bőséges

sudár

termetes

busás

kecses

kiadós
megtermett

gazdag

3. Olvasd el a nyomdahibás szavakat! Kösd a hibátlan megfelelőjükhöz!

fordul

kandikál

kandikál

ellepik

fordul

meglátja

meglátja

ellepik

nevezzük

látniuk

emlékeztet

elragadja
kapja

látniuk

kapja

engedélyezi

emlékeztet
nevezzük

engedélyezi
elragadja

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

Az őszi erdő ajándéka
Ahogy egyre hűvösebbre fordul az idő, különös kalapos lények kandikálnak ki az avarból. Se nem állatok, se nem növények, hanem gombák.
A kiadós esőzéseket követő párás időszakban szinte ellepik az erdőt.

Barna kalapjával, vastag tönkjével, legtermetesebb erdei gombafajtánk a vargánya. Különösen
finom íze miatt a gombák királyának is nevezzük.
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Nyúlánk, hosszú „lábú” fajta a nagy őzlábgomba.
Kalapja esernyőre emlékeztet. Füves, ligetes, ritkás
erdőkben, erdőszéleken lelhetünk rá. Levesnek,
rántva, sütve egyaránt ízletes.
Fűszeres illatával, lila színével egyedi jelenség az
ehető lilatönkű pereszke. Sohasem egyesével, hanem
mindig nagyobb mennyiségben, gyűrűkben láthatjuk.
A sárga rókagomba azon kevés ehető gombafajok egyike, amit nehéz összetéveszteni a mérgező gombákkal. Nevét a színéről kapta, fodros
szélű kalapja tölcsérre emlékeztet.
Aki meglátja ezt a terített asztalt, elragadja a gombavadászat szenvedélye. Nehezen állja meg, hogy ne hozza magával a fél erdőt. Nem árt tudni,
hogy az erdőtörvény mindenkinek csak napi két kiló gomba szedését engedélyezi. Vigyázni kell azonban, hogy a gombaszedés ne végződjön bajjal.
Minden leszedett gombát gombaszakértővel kell megvizsgáltatni!

5. Melyik gombára jellemzőek? Írd az állítások elé a gombák számát!
1. vargánya

2. nagy őzlábgomba

3. lilatönkű pereszke

4. sárga rókagomba

legtermetesebb erdei gombafajtánk

fűszeres illatú

nyúlánk, hosszú „lábú” fajta

vastag a tönkje

fodros szélű a kalapja

gyűrűkben láthatjuk

kalapja esernyőre emlékeztet

kalapja tölcsér alakú

6. Húzd alá a szövegben a megfelelő választ!
Mit engedélyez az erdőtörvény?
Mit kell tenni minden leszedett gombával?
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1.

Olvasd fel a szókapcsolatokat a hangsúlyjelnek megfelelően!
kelő nap

az erdő látta

frissen hullott

öreg erdő

az ősz sietett

nyugtalanul aludt

finom szirmok

a nyár elment

hunyorogva nézett

hosszúkás rét

a kikerics virított

vígan ugrándozott

magányos tölgy

a tölgy sóhajtott

tanácstalanul tekintett

2. Olvasd el az egyre bővülő mondatokat helyes hanglejtéssel! Húzd alá
minden sorban azt a szót, amivel bővül a mondat!
Aludt a bükkfa.
Nyugtalanul aludt a bükkfa.
Nyugtalanul aludt a nagy bükkfa.
Nyugtalanul aludt az éjszaka a nagy bükkfa.

3. Hallgasd meg a mesét!

Világgá ment a nyár

tanácstalan:
nem tudja,
mit tegyen
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Nyugtalanul aludt az éjszaka a nagy bükkfa. Nem is aludt jóformán, csak
sóhajtozott. Alig várta, hogy megvirradjon, hogy szétnézhessen a tájon.
Hunyorogva nézett szembe a kelő nappal.
– Bikmakk, bikmakk! – ébredtek a mókusok is vígan ugrándozva.
Maga alá tekintett az öreg erdő. S hát mit kell látnia: csupa makk, frissen
hullott bükkmakk az avar. Annak örültek úgy a mókusok.
– Bikmakk, cseremakk, mogyoró! – ujjongták a mókusok.
S az öreg erdő látta, hogy magányos társa, a tölgy is, amott a tisztáson,
tanácstalanul tekint körül.
– Mi történt, szomszéd? – szólt át a bükkerdő a tölgyfának.
– Világgá ment a nyár – felelte a tölgy helyett a mogyoróbokor.
– Világgá, világgá ment – sóhajtott most már a
tölgy is.
S már látták is mindannyian a nyár lába nyomát
végig a patak mentén húzódó hosszúkás réten. Kikerics virított mindenütt a nyár nyomán.

Füttyszót is hallottak. S látni vélték, mintha egy úrfiforma ugrált volna kikericsről kikericsre, de olyan könnyedén, hogy a finom szirmok meg se rezzentek
alatta. Makkot, mogyorót csörgetve táncolt a falu felé.
Az ősz volt. Bizonyára a diószüretre sietett.
Kányádi Sándor

4. Ki mondta? Írd a mondatok mellé a megfelelő szereplő nevét!
Ki mondta?
Bikmakk, cseremakk, mogyoró!



Mi történt, szomszéd?



Világgá ment a nyár



Világgá, világgá ment



5. Keretezd be az igaz állításokat!
Elmúlt a nyár.

Nyárra készülődtek a mókusok.

Esteledett az erdőben.

Őszre készülődött a természet.

6. Húzd alá zölddel, amit a nyárról, barnával, amit az őszről tudtál meg a
meséből!
Látták is mindannyian a lába nyomát.
Makkot, mogyorót csörgetve táncolt a falu felé.
Bizonyára a diószüretre sietett.
Kikerics virított mindenütt a nyomán.
A finom szirmok meg se rezzentek alatta.

7. Számozással állítsd a kifejezéseket az események sorrendjébe!
a diószüretre sietett
alig várta, hogy megvirradjon
világgá ment a nyár
füttyszót is hallottak
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1.

Mely tulajdonságok illenek legjobban a kiemelt szavakhoz? Színezd
ugyanolyan színűre! Választásodat szóban indokold!
ősz

gondos

színes

melengető

napsugár

esős

szófogadó

engedelmes

anya

gyógyító

gyengéd

szeles

gyermek

türelmes

gondatlan

éltető

2. Mi a kikelet szó jelentése? Húzd alá az állítások közül!
Amikor éjszaka után világosodni kezd az ég alja.
Amikor a hosszú, hideg és sötét tél után tavaszodik.
Amikor a nap utolsó sugarai világítják meg az ég alját.

3. Hallgasd meg a verset!

Itt van az ősz, itt van ujra…
(részlet)
ujra: újra

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
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Petőfi Sándor

4. Ki beszél a versben az őszről? Írd a vonalra!

5. Mikor és honnan figyeli meg a vers beszélője a természetet? Húzd alá a
megfelelő választ!
tavasszal a réten
ősszel az erdőben
ősszel a dombtetőn

tavasszal a dombtetőn
nyáron a folyó mellett
télen a város közepén

6. Mit érez a beszélő, amikor az őszről ír? Keretezd be a versben!
7. Te hogyan érzel az ősz iránt? Fejezd be a megfelelő mondatot!
Azért szeretem az őszt, mert 
Azért nem szeretem az őszt, mert



8. Mit hasonlít össze egymással a beszélő? Kösd össze! Rajzold le!
föld

szerető anya

gyermek

a nap sugara

9. Írd át színessel a versrészlet azonos betűvel kezdődő szavait! Húzd alá a
rá vonatkozó igaz állításokat!
„S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.”
Mindegyik l betűvel kezdődik.
Gyors, félelmetes mozgást idéz.
Hallható a táj csendje.

Mindegyik t betűvel kezdődik.
Lágyságot, nyugalmat idéz.
A természet nagy zajt csap.

10. Számozással állítsd helyes sorrendbe a versben előforduló szavakat!
kiülök

álmodj

felöltözik

hallgatom

elalszik

levetette
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1.

Húzd alá a felsoroltakból, amelyek nem ünnepnapok!
megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról
nyári szünet
húsvét

lehullik az első hó

kirándulás a hegyekbe

az államalapítás ünnepe

újév

a munka ünnepe
pünkösd

karácsony

úszóverseny

nagytakarítás

2. Melyik napon ünnepeljük? Kösd össze!
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

augusztus 20.

az államalapítás ünnepe

december 25-26.

karácsony

március 15.

3. Olvasd el a szöveget!

Az aradi tizenhárom
Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Az 184849-es szabadságharc elbukott. Ezért 1849 október
6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet. Azokat, akik
a szabadságért harcoló magyar csapatok parancsnokai voltak. Ők irányították a hős katonákat a túlerővel
szemben. Halálos ítéletük volt a győztesek bosszúja a
vesztesek fölött.

4. Minek az emléknapja október 6-a? Keretezd be a felsoroltakból!
az ősz kezdetének napja

az aradi vértanúk emléknapja
advent kezdete

5. Igaz vagy hamis? Írd az állítások után!
Október 6-án Aradon 12 honvédtisztet végeztek ki.
Október 6-án Aradon 13 honvédtisztet végeztek ki. 
Október 6-án Acsádon 13 honvédtisztet végeztek ki. 
A honvédtisztek magyar csapatok parancsnokai voltak.

30

6. Miért végezték ki őket? Húzd alá a felsoroltakból!
A szabadságért harcoló osztrák csapatok parancsnokai voltak.
A szabadságért harcoló magyar csapatok parancsnokai voltak.
A szabadságért harcoló magyar csapatok zászlótartói voltak.

7. Készülj fel a korabeli visszaemlékezés felolvasására!
A 13 hős honvédtiszt kivégzőhelyén hatalmas tömeg gyűlt össze. Az as�szonyok sírtak, jajveszékeltek, a férfiak hangosan zokogtak. Ekkor egy fiatal,
csengő hang szólalt meg:
– Honfitársaim, aradiak, ne sírjatok! Legyünk büszkék hőseinkre, akik életüket áldozták a szabadságért!
Az emberek erre elhallgattak. A sokaság tapsviharban tört ki.
(korabeli visszaemlékezés alapján)

8. Olvasd el a kivégzett tábornokok nevét! Jegyezz meg belőle minél többet! Válassz ki hármat, és másold le a nevét a füzetedbe!
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1.

Olvasd fel a szókapcsolatokat a hangsúlyjelnek megfelelően!
hősi halál

a forradalom évfordulója

börtönbe zártak

nemzeti ünnep

a szabadság napja

fegyverrel harcoló

rengeteg fiatal

az emlékezés zászlaja

emberek között

magyar emberek

a zsarnokok uralma

végleg megelégelték

2. Olvasd el a szöveget!

A szabadságért harcoltak
zsarnok:
kegyetlen és
igazságtalan

Október 23-a kettős nemzeti ünnep. Ezen a napon az 1956-os forradalomra is emlékezünk. Ekkor történt, hogy a magyar emberek végleg megelégelték a zsarnokok uralmát. Szembefordultak az elnyomókkal.
A szabadságukért fegyverrel harcoló magyar emberek
között rengeteg volt a fiatal. A forradalmat a túlerő leverte. Sokan hősi halált haltak a harcok során. Másokat
börtönbe zártak, kivégeztek. Értük is lobog az emlékezés
zászlaja.
Harminchárom év múlva végül eljött a szabadság napja.
A forradalom évfordulóján kiáltották ki a köztársaságot.

3. Húzd alá a mondatokba illő szót, kifejezést!
az 1956-os
Ezen a napon az 1848-as

forradalomra is emlékezünk.

az 1945-ös
reggelén
A forradalom estéjén

kiáltották ki a köztársaságot.

évfordulóján

4. Mit jelent? Keretezd be a felsoroltakból!
túlerő

letudták

többen vannak

messzebbre mennek

elnyomó

nagyon nehéz

zsarnok

mindig elzavarja

hősi halál
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másokért áldozza az életét

öreg korában hal meg

5. Aláhúzással fejezd be a mondatokat a szöveg alapján!
a sok szabadságot.
A magyar emberek végleg megelégelték a téli hideget.
a zsarnokok uralmát.
rengeteg fiatal is volt.
A fegyverrel harcoló emberek között rengeteg öreg is volt.
rengeteg gyerek is volt.

6. Számozd meg a bekezdések sorrendjében a mondatokat!
A forradalom évfordulóján kiáltották ki a köztársaságot.
A magyar emberek végleg megelégelték a zsarnokok uralmát.
A fegyverrel harcoló emberek között rengeteg fiatal is volt.

7. Készüljetek fel a párbeszéd felolvasására a padszomszédoddal! Két különböző színnel húzzátok alá, mikor ki beszél!
„– Hát te? Hogy kerültél ide, fiam? Nem félsz a katonáktól, a tankoktól?
– Nem félek! Debreceni diák vagyok, bátyám. A forradalomért és a szabadságért jöttünk harcolni.
– Debrecen? Hallottam, ott is sok ezren tüntettek tegnap az egyetem előtt.
– Igen, onnan jövök. Ránk is lőttek. Sokan megsebesültek. Két halottunk
is volt.
– Mi meg kivágtuk az elnyomó
címerét a nemzeti színű zászló
közepéből. Elfoglaltuk a rádiót.
Ledöntöttük a zsarnok szobrát.
Győztünk, de még nincs vége.
– Éljen a szabadság! Éljen a
haza!
– Nincs még vége, fiam! Vigyázz, bukj le, megint lőnek
ránk!”

tüntet:
tiltakozik

OFI Újgenerációs tankönyv 2019.
1. kötet 41. o.
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1.

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

KÖVETKEZTETTEK

KIEMELKEDIK
csikósok
kondások

állatok

LETELT
INDULTAK

ember

KAPCSOLÓDTAK

HAJTOTTÁK

juhászok

vásár

MEGKAPTÁK

pásztorok

TARTANAK

időjárás

ELSZÁMOLTAK

gulyások

JÓSOLTAK

karácsony

VÁGTAK

2. Olvasd el az egyre bővülő mondatokat helyes hanglejtéssel! Húzd alá
minden sorban azt, amivel bővül a mondat!
Hajtották be.
Mihály napján hajtották be.
Mihály napján hajtották be az állatokat.
Mihály napján hajtották be az állatokat a mezőről.
Mihály napján hajtották be az állatokat a mezőről az istállókba.

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

Jeles napok a magyar népszokásokban
szolgálat:
fizetésért
elvállalt
feladat,
munka
bér:
fizetés
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A jeles napok eredeti jelentés szerint ünnepnapok. A természet hosszú
megfigyelése alapján következtettek az emberek az időjárás változásaira.
Minden évszakhoz kapcsolódtak ilyen tapasztalatok. Az őszi jeles napok
közül kiemelkedik szeptember 29-e, Szent Mihály napja.
Mihály napján hajtották be az állatokat a mezőről az istállókba. A csikósok, juhászok, gulyások, kondások elszámoltak a rájuk bízott jószágokkal.
Ezzel letelt a pásztorok éves szolgálata. Megkapták a bérüket, s indulhattak is a Mihály-napi vásárra. Ma is számos településen tartanak ilyenkor
vásárt.
Márton napja az ősz másik nevezetes jeles napja, november 11-én. Az ősz és a tél határmezsgyéjén
áll. Régi szokás szerint hízott libát vágtak ezen a napon. „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven
át éhezik” – tartotta a mondás. A Márton-napi időből
jósoltak a télre is. „Ha Mártonkor a lúd jégen áll, karácsonykor sárban botorkál.”

4. Olvasd el újra az első bekezdést! Egészítsd ki a hiányos mondatokat a
szöveg alapján!
A jeles napok eredeti jelentés szerint
A természet

.

megfigyelése alapján az emberek

következtettek az

változásaira. Az őszi jeles napok

közül kiemelkedik

, Szent Mihály napja.

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Számozással állítsd sorrendbe az
olvasott kifejezéseket!
megkapták a bérüket

a mezőről az istállókba

hajtották be az állatokat

éves szolgálata

elszámoltak a jószágokkal

indulhattak a vásárra

6. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd az állítások után!
Márton napja a tél másik nevezetes jeles napja.
Márton napja november 11-én van.
Az ősz és a tél határmezsgyéjén áll.
Régi szokás szerint hízott kacsát vágtak ezen a napon.
A Márton-napi időből jósoltak a tavaszra is.

7. Melyik bekezdésben olvastad? Írd a bekezdések számát a kifejezések elé!
Letelt a pásztorok éves szolgálata.
Szeptember 29-e Szent Mihály napja.
Márton napja november 11-én van.
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1.

Először olvasd el az őszi mondókát többször is, nagy ajakmozgással!
Gyakorlás után olvasd el egy levegővétellel is!
Kelep, kelep, gólyamadár,
Itt van az ősz, elmúlt a nyár.

Elmúlt a nyár, itt az ősz,
Szőlőt őriz már a csősz.

2. Olvasd el a találós kérdéseket helyes hangsúlyozással! Kösd a megfejtésükhöz!
Tó vizében lépeget,
békák veszedelme,
Békát fog, és messze néz,
Fél lábon merengve.
Fúr-farag, de mégse ács
kopog, mint a kalapács.
Fák doktora, orvosa,
erdőben az otthona.

harkály
gólya
bagoly
veréb

Szürke színű a ruhája,
nem repül el Afrikába.
Itt marad a téli fagyban,
magvakon él a nagy hóban.
Nappal csak hunyorgok,
egy nagy fán kuporgok,
éjszaka huhogok,
tudod már, ki vagyok?

3. Olvasd el az ötsorost! (Az ötsoros szabad vers, mely egy témáról szól).
1. Mi? (1 szó):
cinege
2. Milyen? (2 szó):
kicsi, színes
3. Mit csinál? (3 szó):
repül, énekel, fészkel
4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):
Ember közelében élő énekesmadár.
5. Más szóval (1 szó):
cinke

4. Készíts te is ötsorost a gólya szóval! Húzd alá a neked legjobban tetsző
szavakat a felsorolásból!
1. Mi? (1 szó):
gólya
2. Milyen? (2 szó): nagy, hosszú lábú, nyúlánk, fekete-fehér, békaevő, költöző
3. Mit csinál? (3 szó): röpül, fészkel, halászik, vadászik, kelepel, elköltözik
4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):
A magyarok szeretett madara.
Ősszel melegebb vidékre költözik.
A békák veszélyes ellensége.
Az ember közelébe fészkel.
5. Más szóval (1 szó): gilice, kelep, hosszú lábú
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5. Hallgasd meg a verses mesét!

A cinege cipője
Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak,
nagy bánata van a
cinegemadárnak.

Csak a cinegének
szomorú az ének:
nincsen cipőcskéje
máig se szegénynek.

Szeretne elmenni,
ő is útra kelni.
De cipőt az árva
sehol se tud venni.

Keresi-kutatja,
repül gallyrul gallyra:
„Kis cipőt, kis cipőt!” –
egyre csak azt hajtja.
Móra Ferenc

Kapkod fűhöz-fához,
szalad a vargához,
fűzfahegyen lakó
Varjú Varga Pálhoz.
Azt mondja a varga,
nem ér ő most arra,
mert ő most a csizmát
nagyuraknak varrja.
Darunak, gólyának,
a bölömbikának,
kár, kár, kár, nem ilyen
akárki fiának!
Daru is, gólya is,
a bölömbika is,
útra kelt azóta
a búbos banka is.

6. Húzd alá a mondatpárok igaz állításait!
A történet nyáron játszódik.
A történet kora ősszel játszódik.

A másik fontos szereplő a búbos banka.
A másik fontos szereplő Varjú Varga Pál.

A mese főszereplője a cinege.
A mese főszereplője a daru.

A mese a fák között játszódik.
A mese egy városban játszódik.
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7. Válaszolj a kérdésekre! Egészítsd ki az mondatokat aláhúzással!
a) Kinek okoz nagy bánatot az ősz?
Nagy bánata van

Varjú Varga Pálnak.
a búbos bankának.
a cinegemadárnak.

b) Mi a bánatának az oka?
csizmát
De cipőt
az árva sehol se tud venni.
bakancsot
c) Kihez fordul segítségért a cinege?
Szalad a fűzfahegyen lakó

Varjú Varga Péterhez.
Varjú Varga Pálhoz.
Varjú Varga Pistához.

d) Miért nem ér rá a varga?
gyerekeknek
akárki fiának
nagyuraknak

Mert ő most a csizmát

varrja.

e) Kik keltek útra az új csizmában?
daru, gólya, bölömbika, búbos banka.
Útra kelt azóta a varjú, vörösbegy, tarka harkály.
galamb, gerle, kakukk, kerti rozsdafarkú.
f) Miért szomorú a cinege éneke?
kabátkája
Nincsen cipőcskéje
sálacskája

máig se szegénynek.

g) Mit énekel azóta is a cinege télen?
„Nyitnikék, nyitnikék!”
„Kicsit ér, kicsit ér!”
„Kis cipőt, kis cipőt!”
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– egyre csak azt hajtja.

8. Számozással állítsd a kifejezéseket a történések sorrendjébe!
útra kelt azóta

vége van a nyárnak

nagy bánata van

nem ér ő most arra

repül gallyrul gallyra

sehol se tud venni

szeretne elmenni

egyre csak azt hajtja

kapkod fűhöz-fához

9. Tegyél –t az igaz állítások után!
A vers nyolc versszakból áll.

Minden versszak hatsoros.

A vers hat versszakból áll.

Minden versszak négysoros.

Minden sora hat szótagból áll.

Minden versszak egy mondat.

Minden sora nyolc szótagból áll.

Nem mindegyik egy mondat.

Vannak a versben rímelő sorvégek.

A „kár” szó ötször ismétlődik.

Nincsenek rímelő sorvégek.

A „kár” háromszor ismétlődik.

10. Pótold a hiányzó rímeket!
nyárnak

elmenni

fűhöz-fához

járnak

kelni

vargához

madárnak

venni

gólyának

gólya is

varga

cinegének

kutatja

11. Rajzold le, hogyan segítenél a télre itt maradt cinegének!
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1.

Fejezd be a megkezdett mondatokat!
Azért van szükség illemszabályokra, mert

Azért nem szükségesek az illemszabályok, mert

2. Olvasd fel a szókapcsolatokat a hangsúlyjelnek megfelelően!
tanácsokat ad

beszélgetőtársát

zavartalanabbá teszik

tilalmakat állít

hasznos tanácsokat

kellemesebbé teszik

focicsapatot választ

barátságos szándékukat

barátságosabbá teszik

3. Olvasd el a könyvajánlást!

Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb!
(Illemről gyerekeknek)
Miért köszönnek egymásnak az emberek?
Miért mutatják barátságos szándékukat? Miért használatos a mai napig is annyi szokás,
illemszabály? Mi értelme van egyáltalán az illemnek, mi szükség van rá?
Csupa-csupa fontos kérdés.
De a szerző beszélgetőtársát, a kilencéves Jóskát nemcsak ez érdekli.
Kíváncsi arra is, hogy joga van-e focicsapatot
választania a téren annak, aki a labdát viszi,
hogy illik-e hangosan izgulni a moziban, és
hogy lehet-e valaki udvarias a heggyel, a vízzel, az erdő fáival.
Csukás István könyve nem tilalmakat állít a gyermekek elé, hanem tanácsokat
ad. Megszívlelendő, hasznos tanácsokat, amelyek zavartalanabbá, kellemesebbé, barátságosabbá teszik minden emberi közösség életét.
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4. Válaszolj a kérdésekre!
Ki a könyv szerzője?

Mi a könyv címe?

5. Ki a szerző beszélgetőtársa a könyv lapjain? Húzd alá a felsoroltakból!
András

Pisti

Kata

Jóska

Karcsi

Bori

6. Milyen témák érdeklik a szerző beszélgetőtársát? Tegyél –t az állítások
után!
Hogyan lehet barátokat szerezni a játszótéren?
Joga van-e focicsapatot választania a téren annak, aki a labdát viszi?
Kinek kell kezdeményeznie a bemutatkozást?
Illik-e hangosan izgulni a moziban? 
Lehet-e valaki udvarias a heggyel, a vízzel, az erdő fáival?
Milyen ajándékot illik adni egy születésnapra?

7. Számozással állítsd a szókapcsolatokat a szövegben való előfordulásuk
sorrendjébe!
kilencéves Jóskát

labdát viszi

köszönnek egymásnak

emberi közösség életét

fontos kérdés

nem tilalmakat állít

annyi szokás

udvarias a heggyel

8. Te milyen illemszabályokat fogalmaznál meg? Beszélgessetek róla az
osztálytársaiddal!
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1.

Készíts ötsorost az illem szóval! Húzd alá a neked legjobban tetsző szavakat!
1. Mi? (1 szó):
illem
2. Milyen? (2 szó): szükséges bátorító segítő
alkalmazható
3. Mit csinál? (3 szó): megtanít segít támogat átad figyelmeztet
4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):
Segít nekem a viselkedésben.
Megmutatja a helyes viselkedést.
Megtanít a közösségben viselkedni. Az életben fontos dolog.
5. Más szóval (1 szó): szabály etikett

2. Karikázd be a szókapcsolatokban a hibákat! A kiemelthez hasonlíts!
régi szokás
régi szokás
régi zsokás
régí szokás

jó napot kívánok
jó napot kivánok
jó napott kívánok
jó napót kívánok

szívélyesen üdvözöllek
szívélyesen üdvözőllek
szívéjesen üdvözöllek
szívélyesen üdvözölek

3. Olvasd el a szöveget!

Itt a kezem, nem disznóláb!
Barátsággal köszöntelek, szívélyesen üdvözöllek, szervusztok, szia! Jó reggelt, jó napot, jó estét kívánok, kezét csókolom, viszontlátásra, adj’ isten, tiszteletem, alázatos szolgája, ég áldjon, béke veled, itt a kezem, nem disznóláb,
csapj bele!
Sok kifejezést már nem használunk, mert idejét múlta, de mindenki számára
világos, hogy köszönésről, üdvözlésről van szó. Mikor szoktunk köszönni? Ha
valakivel vagy valakikkel találkozunk, vagy ha elválunk, elbúcsúzunk. Nem is
hinnétek, hogy a köszönés milyen régi-régi szokás. Úgy is mondhatnám, hogy
a legelső illemszabály, amit az ember kitalált.
A legelső üdvözlés, mikor két vadászgató ősember meglátta egymást, nagyot
rikkantottak, és egymás felé lengették üres tenyerüket. Mai nyelvre lefordítva
azt jelentette, barátságos a szándékom, üres a tenyerem, nincs benne fegyver!
Később köszöntő szavakat is mondtak hozzá, itt a kezem, nem disznóláb!
Ez pedig nem azt jelentette, amin ti most elmosolyodtok, hogy persze hogy
nem disznóláb! Hanem azt, hogy nincs benne fegyver, mert régen a pisztolyt
vagy puskát hívták „disznólábnak”, mivel arra hasonlított.
Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb – részlet
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4. Olvasd el újra az első bekezdést! Húzd alá a felsorolt köszönésekből,
amit te is használsz!
szervusztok
adj’ isten
kezét csókolom

szia

barátsággal köszöntelek

szívélyesen üdvözöllek
viszontlátásra

jó estét kívánok

jó reggelt kívánok

tiszteletem

ég áldjon

jó napot kívánok

alázatos szolgája

béke veled

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
Mikor

köszönni? Ha

vagy valakikkel találkozunk, vagy ha elválunk
A köszönés a

.

illemszabály, amit az ember kitalált.

6. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Számozással állítsd sorrendbe az
olvasott kifejezéseket!
nagyot rikkantottak

üres a tenyerem

vadászgató ősember

barátságos a szándékom

legelső üdvözlés

üres tenyerüket

7. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Húzd alá a felsoroltakból a szólás
jelentését!
Itt a kezem, nem disznóláb!
Azt jelentette, hogy nem annyira sáros, mint a disznó lába.
Azt jelentette, hogy nincs benne fegyver.
Azt jelentette, hogy olyan, mint egy medve mancsa.

8. Melyik bekezdésben olvastad? Írd a bekezdések számát a kifejezések elé!
Mikor köszönünk?

Itt a kezem, nem disznóláb!

Sokféle köszönés

A legelső üdvözlés
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1.

Olvasd el a szósorokat! Figyelj a hangok időtartamára!
játszótér

bökkenő

megszólítás

rendőr

Lackó

Jóska

egyszerű

kényes

érthető

tanulható öregebb

először

behajlít

láttam

segít

szólít

ámul

elhúz

2. Olvasd fel a szókapcsolatokat a hangsúlyjelnek megfelelően!
szemernyi értetlenség

érthetően mondta

legújabb ismerőse

szerencsésen megismerkedtünk

összeszorított szájjal
természetesen beszélni

magyarul fejezzük ki
vidoran belecsapott

kényes helyzet

behajlítgatva számolta

3. Olvasd el az egyre bővülő mondatokat!
Magázni szoktunk.
Mindenkit magázni szoktunk.
Először mindenkit magázni szoktunk.
Általában először mindenkit magázni szoktunk.

4. Készíts szélsziporkát a zárójelben lévő kérdések segítségével!
Azt álmodtam,

köszönés

voltam 	

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

5. Húzd alá a találkozás/búcsúzás köszönési formáit a megfelelő színnel!
Jó napot kívánok!
Legyen szép napod!
Jó éjszakát kívánok!
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Üdvözöllek!

Viszontlátásra!

Jó hétvégét kívánok!
Szép álmokat!

Szia!

Szervusz, szomszéd!

6. Hallgasd meg a történetet!

Nem vagyunk egyedül
Miért használatos a mai napig is annyi-annyi szokás, illemszabály? Mi értelme
van egyáltalán az illemnek, mi szükség van rá?
El fogtok ámulni az egyszerű válaszon: az, hogy az ember nincsen egyedül!
– Persze hogy nem vagyok egyedül! – mondja Jóska, s egy szemernyi értetlenség rezeg a hangjában. – Itt vannak a szüleim: édesanyám, édesapám, itt
vannak a nagyszüleim, itt van a húgom, ez öt, azután itt van a barátom, a Lackó,
azután a rokonok meg a szomszédok, azután az iskola, azután a játszótér.
Jóskának elfogyott mind a tíz ujja, ahogy ujjait behajlítgatva számolta a családtagokat és az ismerősöket.
– És itt vagy te! – mutatott rám az állával. Ugyanis én voltam Jóska legújabb
ismerőse.
Röviden el kell mesélnem, hogyan ismerkedtünk meg. Kiültem a térre, egy
padra, mikor egyszerre csak egy labda volt az ölemben. Mikor felnéztem, azt is
láttam, hogy kié. Úgy öt-hat lépésre állt tőlem Jóska, és zavartan nézett rám.
Azonnal felismertem, hogy ez többszörösen kényes helyzet. Először, ugye, itt
van ez a labda az ölemben. Másodszor, ott áll Jóska zavartan. Harmadszor azt is
láttam, hogy Jóska szeretné visszaszerezni a labdáját, csak nem tudja, hogyan
fogjon hozzá.
Segíteni akartam, mert nem szeretem elhúzni a kényes helyzeteket. Felemeltem a labdát, és azt mondtam:
– Szervusz! A tiéd?
Jóska előbbre lépett, összeszorított szájjal motyogott valamit, amit lehetett
csókolomnak is meg lakodalomnak is érteni, megfogta a labdát, és a hóna alá
csapta. De nem ment el, csak állt.
Eléje tartottam a tenyeremet.
– Itt a kezem, nem disznóláb, csapj bele! Tegeződjünk, úgy egyszerűbb. Szervusz! Azt hiszem, én vagyok az öregebb.
Jóska vidoran belecsapott a tenyerembe, és érthetően, tisztán azt mondta:
– Szervusz!
Ha már ilyen szerencsésen megismerkedtünk, feltétlenül be kell mutatkoznunk. Hiszen valahogy meg kell szólítanunk egymást. Igen ám, de a megszólításnál mindjárt van egy bökkenő. Én szólíthatom őt Jóskának, de ő hogyan
szólítson engem? Itt van persze a bácsi meg a néni, ez általában jó is meg helyes is. De van olyan eset, amikor ez nem jön az ember gyereke nyelvére.
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Általában először mindenkit magázni szoktunk. Csak így meg nem mindig sikerül természetesen beszélni. Olyan nyakatekert mondatok sikerednek például,
hogy „Rendőr bácsinak nem tetszik tudni, hány óra van?”. Helyette mondhatjuk
nyugodtan ezt: „Rendőr bácsi, kérem, nem tudja, hány óra van?”
Úgy gondolom, az a legfontosabb, hogy mindig érthetően, természetesen és
magyarul fejezzük ki magunkat.
Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb – részlet

7. Kik a történet szereplői! Keretezd be a felsoroltakból!
a beszélő és egy kislány

a beszélő és egy férfi

a beszélő és Jóska

8. Hol játszódik a történet! Keresd meg a szövegben, és húzd alá!
9. Mikor játszódnak az események? Húzd alá a helyes állítást!
egy téli reggelen egy tavaszi estén

bármelyik napon egy őszi hajnalon

10. Ki mondta? Kösd a képüket a mondatokhoz!
– Szervusz!
– Azt hiszem, én vagyok az öregebb.
– Szervusz! A tiéd?

– Persze hogy nem vagyok egyedül!
– Itt vannak a szüleim.
– És itt vagy te!

11. Húzd alá a mondatpárok igaz állatásait!
Jóska meséli el az ismerkedésük történetét.
A beszélő meséli el az ismerkedésük történetét.
Az események a téren egy padnál játszódnak.
Az események egy iskolaudvaron játszódnak.
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12. Számozással állítsd időrendbe az eseményeket!
Zavartan megjelent a labda gazdája is.
A beszélő kiült a téren egy padra.
A felnőtt segíteni szeretett volna rajta.
Egyszerre az ölébe esett egy labda.
Majd megtanította a bemutatkozást is.
A legfontosabb, hogy érthetően fejezzük ki magunkat.
Megkönnyítette a gyerek számára a köszönést.

13. Hogyan találod a kifejezéseket a történetben? Keresd meg az aláhúzott
szavak megfelelőjét!
el fogtok csodálkozni
kevés értetlenség rezeg a hangjában
megszeppenve nézett rám
halogatni a kényes helyzeteket
a hóna alá fogta
vidáman belecsapott a tenyerembe
a megszólításnál mindjárt van egy nehézség
olyan bonyolult mondatok sikerednek

14. Húzd alá azt a közmondást, amelyik nem a köszönésről szól!

Amint köszönnek, úgy fogadják.
A köszönés nem szakajtja száját senkinek.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér.
A szép köszöntésnek szép a felelete.
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„Volt egy olyan mesém…”
Zelk Zoltán: Mese
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Gondolattérkép
mesekezdés
mesebefejezés

helyszín
MESE

próbák

időpont
szereplők

1. Színezd a kifejezések, mondatok előtti köröket a gondolattérképen
jelölt színek szerint!
legkisebb királyfi

egyszer volt, hol nem volt

egyszer, régen

még ma is élnek, ha meg nem haltak

az Óperenciás–tengeren túl

aki nem hiszi, járjon utána

hol volt, hol nem volt

itt a vége, fuss el véle

három próbát kell kiállnod

elment a tengerre, halászni

okos lány

alighogy megvirradt másnap

2. Kösd össze a mesékre jellemző mondatok elejét a végével!
Úgy megjutalmazlak,

hogy hét országra szólt a híre.

A kácsák mind kijöttek a partra,

hogy igazságosan osztozkodjunk rajta.

Csaptak akkora lakodalmat,

hogy nem bánod meg soha életedben.

Ketten találtuk meg, úgy illik,

mert mind okosnak tartotta magát.
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1.

Fejezd be a megkezdett mondatokat! Mondd el!
Amikor mesét hallgatok, akkor…
Amikor mesét olvasok, akkor…

2. Hallgasd meg a verset!

Mese
Volt nekem egy olyan ebem,
kikutatta ahány zsebem.
Ha cukrot lelt a zsebemben,
nem számolta, csak megette.

Volt egy olyan kispatakom,
lefutott a hegyoldalon.
Futott, amíg folyó nem lett,
itt csobog a házunk mellett.

Volt nekem egy olyan lovam,
úgy elfutott most is rohan.
Világ végig meg sem áll tán,
jó, hogy nem ülök a hátán.

Volt egy olyan mesém nékem,
mint a virág, nőtt a réten.
Akkor én még úgy meséltem,
nem virágot, mesét téptem!
Zelk Zoltán

3. Miért kaphatta a vers ezt a címet? Melyik versszakból derül ki? Keretezd
be!
4. Milyen világot mutat be a vers? Színezd be a megfelelő kifejezéseket!
mesés

valóságos

fantázia szülte

hétköznapi

5. Ki a vers beszélője?
Húzd alá, ami igaz lehet!

Egy gyerek elbeszéli a meseélményeit.
Egy gyerek bemutatja a házat, ahol él.
Az, aki bemutatja az állatait.
A költő emlékszik vissza a gyermekkorában olvasott mesékre.
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igazi

6.

Milyennek mutatja be a szereplőket a vers beszélője? Kösd össze az ös�szetartozókat!
Világ végig meg sem áll tán
kutyám

lovam

patakom

lefutott a hegyoldalon
kikutatta ahány zsebem
itt csobog a házunk mellett
nem számolta, csak megette
úgy elfutott most is rohan

7. Miért a réti virágokhoz hasonlítja a meséjét a vers beszélője? Húzd alá!
Volt egy olyan mesém nékem,
mint a virág, nőtt a réten.
Egyre csak nőtt, mint a virág a réten.

8.

Nem ér semmit, mert haszontalan.

Hogyan keletkeztek ezek a mesék? Kösd a versrészlethez azt az állítást!
Akkor én még úgy meséltem,
nem virágot, mesét téptem!
Meséket tépett le és szedett csokorba a réten.
Úgy szedte csokorba a meséket, mint a színes virágokat a réten.

9.

10.

Tegyél -t az igaz állítások után!
A vers négy versszakból áll.

Minden versszak kétsoros.

A vers öt versszakból áll.

Minden versszak négysoros.

Minden sora nyolc szótagból áll.

Minden sor egy mondatból áll.

Minden sora hat szótagból áll.

Minden versszaka két mondat.

Színezd azonos színűre a vers sorvégeinek összecsengő szavait!
1. ebem

a zsebemben

2. rohan hegyoldalon

lovam

áll tán

kispatakom

nem lett

zsebem

mellett

csak megette

hátán
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással!
i–a
cica
vita
hidat

u–a
kutya
udvar
ludat

á–a
árpa
állat
házat

e–e
kecske
este
tejet

e–é
egér
veréb
mesét

2. Keretezd be a beszélgetnek, vitatkoznak, eldöntik szavak rokon értelmű
megfelelőit a színeknek megfelelően!
szót váltanak

megállapodnak

beszélgetnek
egyezségre jutnak

megegyeznek

vitatkoznak
összeszólalkoznak

csevegnek
eldöntik

társalognak

hajba kapnak

3. Húzd alá a hibásan írt szavakat! Mindig a kiemelthez hasonlíts!
friss
friss
fris
firss
friss
friss

legjobb
legjobb
legjobb
legjob
lejgobb
legjobb

fáradságos
fáradságos
fáradságos
fáradságos
fáradsagos
fáraságos

legfinomabb
legfinomab
legfinomabb
legfinomabb
legfinomabb
lefginomabb

4. Hallgasd meg a mesét!

Az állatok vitája
Az udvarban együtt lakott a cica, a kakas, a kutya meg a kecske.
Esténként sokat beszélgettek. Csak egy kérdésben nem tudtak megegyezni:
mi a legjobb étel a világon.
– Nincs jobb a tejnél! – mondta a cica. – Egeret fogni sem rossz, csak fáradságos.
– Ugyan, a tej! A kukorica vagy az árpa sokkal jobb! – szólt a kakas.
– Igazán finom csak a csont lehet! – állította a kutya.
– Friss szénát ropogtatni a legjobb! – mondta a kecske.
Vitatkoztak, vitatkoztak, de nem tudták eldönteni, hogy mi a legfinomabb.
magyar népmese
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5. Hol játszódik a mese? Húzd alá a felsoroltakból!
az erdőben

a tónál

a folyónál

az udvaron

az ólban

a legelőn

6. Melyik állítás igaz a történet szereplőire? Karikázd be az igaz állításokhoz
tartozó szavakat! Megtudod, miért nem tudtak megegyezni a szereplők.
A szereplők a cica, a kakas, a kutya és a kecske.
A szereplők az egér, a kakas, a kutya és a kecske.

Ízlések
Ha

Esténként sokat veszekedtek.
Esténként sokat beszélgettek.

jóllakik
és

Csak egy kérdésben nem tudtak megegyezni.
Semmiben sem tudtak megegyezni.

pofonok
kevéssel

Hosszú vita után sem jutottak egyezségre.
Hosszú vita után egyezségre jutottak.

különbözők.
beéri.

Megfejtés:

7. Melyik szereplő mondta? Keresd a mesében, kösd a szereplőkhöz a kifejezéseket!
cica
kakas

– Ugyan, a tej!
– Friss szénát ropogtatni a legjobb!
– Nincs jobb a tejnél!

kutya

– A kukorica vagy az árpa sokkal jobb!

kecske

– Igazán finom csak a csont lehet!

– Egeret fogni sem rossz, csak fáradságos.

8. Számozással állítsd időrendbe a mese eseményeit!
Csak azon vitatkoztak, hogy melyik étel a legfinomabb.
Együtt lakott a cica, a kakas, a kutya meg a kecske.
Végül is nem tudtak döntésre jutni.
Az állatok esténként sokat beszélgettek.
Mindenki azt dicsérte, amit ő szeret.

53

1.

Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással!
ó–a
róka
móka
csóka
hónap

i–ó
csikó
fiók
sikló
disznó

a–ó
patkó
adó
lakó
szabó

á–a
lába
lába
láda
ára

a–a
farkas
kanca
szalag
vacak

2. Melyek az ólálkodik vagy a szól rokon jelentésű szavai? Kösd hozzá!
sompolyog
hangoztat
mond
oson
lopódzik
szól
közöl

beszél

ólálkodik
settenkedik

kijelent

surran

3. Hol szerepelnek hibásan a kiemelt szavak a szóoszlopokban? Húzd alá!
mondta
modta
momdta
montta

elszaladt
elszalatt
elszaladt
leszaladt

feljózanodott
feljózanodott
feljozanodott
feljózanodot

tekerődött
tekerődött
tekerdött
tekerödött

4. Hallgasd meg a mesét!

A róka és a farkas csikót vesz
kancaló:
anyaló

Elindult a róka csikót venni a farkas komájával. Látják, hogy ott legel a ló a
fiával a réten.
Kérdi a róka a kancalótól:
– Eladó ez a csikó?
Azt mondja a ló:
– Eladó, a hátulsó jobb lábam patkójára van az ára írva.
Azt mondja a róka:
– Én nem tudok olvasni, de farkas komám tud, az majd elolvassa, hogy mi az ára.
A ló felemelte a hátsó lábát, odament a farkas, el akarta olvasni, de a kancaló jól
orron rúgta, hogy gombolyagba tekerődött. A róka meg elszaladt, csak messziről
nevette. Mikor a farkas feljózanodott, odament a rókához. Kérdi tőle a róka:
– Na, komám, ízlett-e a csikóhús?
A farkas nem tudott semmit se szólni erre, csak elólálkodott.
magyar népmese
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5. Hol játszódik a mese? Húzd alá a felsoroltakból!
erdőben udvaron réten

úton folyónál

hegyoldalban dombtetőn

6. Melyik állítás igaz a szereplőkre? Karikázd be az igaz állításokhoz tartozó
szótagokat! Megtudod a kancaló szándékát.
KI
OR
RON
FI
RÚG
ZET

A mese három szereplője a róka, a farkas és a csikó.
A mese három szereplője a róka, a farkas és a kancaló.
A róka a farkas komájával elindult csikót venni.
A kancaló hátsó patkójára volt írva a csikó ára.
A kancalónak esze ágában sem volt eladni a csikót.
A farkas rájött a kancaló szándékára.

7. Melyik szereplő cselekedte, kivel történt? Keresd a mesében, kösd a szereplőkhöz a kifejezéseket!
elindult csikót
venni

el akarta olvasni
gombolyagba
tekerődött

ott legel
nem tudok olvasni
az majd elolvassa
elólálkodott

messziről nevette
mikor feljózanodott
nem tudott semmit
se szólni

8. Számozással állítsd időrendbe a mese eseményeit!
A réten legelő kancalótól meg akarják venni a csikót.
A farkas sérülten, éhesen elólálkodott.
A róka és a farkas elindult csikót venni.
A kancaló orron rúgta a farkast.
A csikó mamája rászedi a vevőket.

9. Húzd alá azt a mondást, amelyik a mese tanulsága lehetne!
Többet ésszel, mint erővel.
Farkasra bízza a bárányt.
Egy rókáról két bőrt nem lehet lehúzni.
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással! Figyelj a mássalhangzók
helyes időtartamára!
tudtak
haladtak
kacagtak
tanakodtak

felugrik
beleesik
átmennek
összevarrja

meglátta
kettérepedt
meggyulladt
belepottyant

2. Készülj fel a nyelvtörő hangos olvasására! Olvasd el háromszor egymás
után, egyre gyorsuló tempóban!
Te tetted-e e tettetett tettet, te tettetett tettek tettese, te!

3. Húzd alá a nyelvtörő köznapi megfelelőjét!
A te hamis cselekedeted egy színlelt tett.
A cselekedeted egy valóságos tett.
4. Hallgasd meg a mesét!

A varga, a szikra és a bab
Egyszer volt a világon egy varga, egy szikra és egy bab, ezek mind a hárman
elmentek utazni. Útközben egy víz mellé értek, de nem tudtak rajta átmenni,
mert csak egy szalmaszálból volt a híd.
Tanakodtak egy darabig, egyszer azt mondja a bab:
– Eredj, te varga, próbáld meg, át lehet–e menni.
– Én nem próbálhatom, mert nehéz ember vagyok,
s beleesem; eredj átal te, bab!
– Hiszen én sem mehetek, mert én is nehéz vagyok;
menj átal te, szikra, te úgyis könnyű legény vagy!
A szikrának nem kellett sok biztatás, felugrik a szalmahídra, de alig halad egypár lépést, meggyullad a
szalmahíd, elég, s a szikra belepottyan a vízbe.
Amint ezt a bab meglátta, akkorát kacagott,
hogy menten kettérepedt. Nosza, a varga kapja a
tűt s az árat, összevarrja, s egy nagy fekete foltot
vet a babra. Aki nem hiszi, nézze meg, máig is ott
van rajta a fekete folt!
magyar népmese
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5. Írd a szavak elé a magyarázatuk számát!
varga

szalma

szikra

bab

ár

1. A bőr lyukasztására alkalmas cipész-szerszám.
2. Gabonafélék aratás után megmaradó száraz szára.
3. Egyszerű lábbelik készítésével foglalkozó iparos.
4. Tűzből vagy izzó tárgyból kipattanó parányi égő anyag.
5. Lágy szárú, virágos növény, terméséből sokféle ízletes étel készíthető.

6. Döntsd el, melyik igaz vagy hamis az állítások közül! Karikázd be a megfelelő szót!
Állítások

igaz

hamis

A történet az erdőben játszódik.

igaz

hamis

A történet egy víz mellett játszódik.

igaz

hamis

Szereplői a varga, a szikra és a bab.

igaz

hamis

A mese szereplői az állatok.

igaz

hamis

A víz két partját egy kőhíd kötötte össze.

igaz

hamis

A szalmahíd csak a szikrát bírta el.

igaz

hamis

De a szikra elégette a hidat.

igaz

hamis

7. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
Amint ezt a bab meglátta,

,

hogy
kapja a

. Nosza, a v arga
s az

, összevarrja, s egy nagy
vet a babra.

8. Miről szól valójában a mese? Húzd alá!
A meséből megtudjuk, hogy miért van folt a babon.
A mese arról szólt, hogy jutott át a három szereplő a hídon.
A mese a varga, a bab meg a szikra barátságáról szól.
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1.

Húzd alá a tréfa szó rokon értelmű párjait!
tréfa

vicc
móka

keserűség
búslakodás

ugratás bohóság huncutság
bánat
keserv
szomorúság

bú
humor

2. Keretezd be a kimaradt szavak rokonjelentését!
harag

irigység

búbánat

szeretet

utálat

boldogság

3. Írd a bölcs mondások előtti betűcsoportokat a magyarázatokhoz!
TRÉF Ennek már fele se tréfa!
E

ÁS Minden tréfában van valami igazság.

Nem veszi tréfára a dolgot.

MES A tréfa is a maga helyén jó.

Ezt komolyan kell venni.
Rendszerint a tréfáknak van egy kis valóságalapja.
Csak akkor illik tréfálkozni, amikor annak helye van.
Alaposan hozzálát, nekikészül a munkának.

4. Hallgasd meg a mesét!

Tréfás mese

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy süket, egy vak és egy kopasz fejű ember.
Ezek hárman nagy erős barátságban éltek, mindig együtt jártak-keltek.
Amint egyszer mennek, mendegélnek rengeteg erdőn keresztül, megszólal
a süket ember:
– Hallgassatok csak, valamit hallok, bizonyosan útonállók!
Megszólal a vak is:
– Azám, nézzétek, én valamit látok.
Nagyot kiált erre a kopasz ember:
– Uccu, bizony szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk!
magyar népmese – Benedek Elek gyűjtése

5. Mely állítások igazak a mese bevezető részére? Húzd alá a felsoroltakból!
A mese este játszódik egy faluban.
A mese szereplője három barát.
A mese valahol, valamikor játszódik. A mese szereplői a falu népe.
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A szereplők között volt egy asszony.
A szereplők között volt egy süket.

A szereplők mindig együtt jártak.
A szereplők most találkoztak először.

6. Ki mondta? Kösd a megfelelő szereplőhöz a párbeszéd részleteit!
– Azám, nézzétek!
süket ember
vak ember
kopasz ember

– Hadd lobogjon a hajunk!
– Uccu, bizony szaladjunk!
– Hallgassatok csak, valamit hallok!
– Bizonyosan útonállók!
– Én valamit látok.

7. Mi teszi humorossá a mesét? Húzd alá a felsoroltakból! (Több megoldás
is lehet.)
A három szereplő neve.
A vak valamit lát.
A három szereplő cselekedete.

A süket valamit hall.

A három szereplő beszéde.

A kopasz úgy szalad, hogy lobog a haja.

8. Olvasd el a tréfás mesékről szóló ismertetőt!
A tréfás mesékben egymást követik a humoros események. A mesélő legfőbb célja a megnevettetés. Ezek a történetek általában az emberi butaságot teszik nevetségessé. Úgy tanítanak, hogy felhívják a figyelmet az
emberi hibákra, a rossz tulajdonságokra.

9. Az olvasottak alapján röviden válaszolj a kérdésekre!
Milyen események követik egymást a tréfás mesékben?
Mi a mesélő legfőbb célja?
Mit tesznek nevetségessé ezek a történetek?

Mire hívják fel a figyelmet?

Te milyen hibádról írnál tréfás mesét?
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1.

Melyek nem a kiemelt állatok nevének rokon jelentésű szavai? Húzd át!
disznó sertés borjú hízó kucu

kutya eb csahos házőrző tehén

macska cica cirmos cirmi bika

egér rágcsáló boci cincogi sajtpusztító

2. Keresd a szóhalmazban a leggyakrabban előforduló szót! Húzd alá a kiemelt szavak közül!
koma
koma
szomszéd
padlás
dolog

írás
írás
dolog
koma
padlás

szomszéd
szomszéd
padlás
írás
padlás

padlás
írás
koma
szomszéd

padlás

dolog

dolog
padlás
szomszéd
írás

koma
padlás
dolog
koma

3. Hallgasd meg a mesét!

Miért haragszik a disznó a kutyára,
a kutya a macskára, a macska az egérre?
A disznó egyszer kapott valami kutyabőrös írást, szabadságlevelet. Őrizte,
mint a szeme fényét, éjjel-nappal magával hordta.
Egyszer azonban el kellett neki menni messzi útra, nem vihette el a szabadságlevelet.
Gondolkozott rajta, mit csináljon vele, utoljára is arra határozta magát, hogy
odaadja legjobb komájának, a kutyának, majd megőrzi az, míg ő odajár. Őrizte
is a kutya hűségesen jó ideig, de egyszer neki is dolga akadt, neki is el kellett
mennie. Az írással mit volt mit tenni? Nem volt más ismerőse, mint a macska,
annak adta oda őrizni. Egy ideig őrizte is a macska, de biz ő hamar megunta,
szeretett volna egy kicsit átmenni, beszélgetni a szomszédba.
Gondolkozott rajta, hova tegye az írást. Már nem volt senki, akire bízhatta volna; kapta magát, felvitte a padlásra, eldugta a gerincgerenda mellé, azzal, mint
akinek rendben van a szénája, átment a szomszédba.
Estefelé hazament, kereste az írást, de biz azt egészen összerágták az egerek. Mikor a kutya hazament, a macska nem tudott vele beszámolni, se aztán
a kutya a disznónak.
Ettől az időtől sohase tudott a disznó jó szemmel nézni a kutyára, se a kutya
a macskára, se a macska az egérre.
magyar népmese
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4. Számozd meg az időpontokat a mese eseményeinek sorrendjében!
éjjel-nappal magával hordta

utoljára is arra határozta

ettől az időtől sohase

egyszer kapott valami írást

őrizte hűségesen jó ideig

mikor a kutya hazament

egyszer el kellett neki mennie

hamar megunta

5. Kösd össze a kifejezéseket a magyarázatukkal és a rajzukkal!

6.

padlás

előnyöket, kiváltságokat
biztosító írás

gerincgerenda

zárt, tetőtéri hely

szabadságlevél,
kutyabőrös írás

a tetőt tartó vastag,
vízszintes farúd

Hogyan fejezi ki az író? Keresd meg az aláhúzott szavak megfelelőjét!
őrizte, mint a kincset
el kellett neki mennie távoli útra
utoljára is úgy döntött
fogta magát
rendben van a dolga
barátságosan nézni a kutyára

7. Fejezd be a megkezdett mondatokat!
A disznó megbízott a kutyában, ezért
A disznó nem tud jó szemmel nézni a kutyára, mert
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1.

Olvasd el Romhányi József: A teve fohásza című versének részletét nagy
ajakmozgással és helyes időtartammal! Olvasd el újra egy alaplevegővel!
Monoton
üget a süppedő homokon
a sivatag lova,
a tétova teve
tova.

Hátán rezegve
mozog a
rozoga
kúp
alakú púp.

2. Olvasd fel a mondatokat az utasításoknak megfelelően!
félénken

határozottan

fölényesen

mérgesen

kedvesen

– Mit álldogálsz, hős egér?
– Gyere vissza, végy hátadra, vígy által a túlsó partra!

3. Először csak a kisbetűvel, majd a nagybetűvel írt szavakat olvasd!
HENCEGETT teve

ELINDULT víz

SZÓLOTT egerecske AKADT

CINCOGOTT folyó GONDOLT part BEMENT kötőfék

föld

MEGÁLLOTT térd

4. Húzd alá a kiemelt szavak közül a mondatokba illő szót!
Minden kisbetűs szó

cselekvés

valakinek, valaminek a neve.

Minden nagybetűs szó

cselekvés

valakinek, valaminek a neve.

Egyik szó sem

cselekvés

tulajdonság.

Van olyan a szavak között, amely

cselekvés

tulajdonság.

5. Hallgasd meg a mesét!

A teve meg az egér

Egyszer egy teve mit gondolt, mit nem magában, faképnél hagyta a gazdáját,
s elindult világgá. Kötőfék volt a fején, s a kötőfék hosszú szára vonszolódott a
földön utána.
Meglátja ezt egy kis egerecske, s – hopp! – szájacskájával megfogja a kötőfék
szárnak a végét, hirtelen elébe iramodik a tevének, s megy előtte, mintha ő vezetné.
– Na lám – cincogott a kisegér –, micsoda egy erős egér vagyok én!
A teve nem szólott semmit, csak mosolygott magában, s szép csendesen mendegélt a hencegő egerecske után. Az meg csak cincogott tovább:
– Szép, szép, ó de szép, én vezetem a tevét!
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Így cincogott, hencegett az egerecske, de egyszerre csak torkán akadt a nóta.
Azám, egy nagy folyó partjára értek: nosza, egerecske, vezesd át ezen a tevét!
– Előre, előre! Mit álldogálsz, hős egér? Vezess át a folyón, hisz csak térdig ér! –
szólalt meg a teve.
– Van eszem, hogy nem teszem, mély ez a víz énnekem! – felelte az egerecske.
– No, mindjárt megmutatom, hogy nem mély – mondotta a teve, s azzal bement
a folyóba, megállott a közepén.
– Látod-e, te kisegér, a folyó csak térdig ér!
– Azám, neked, de nem nekem! – válaszolt a kisegér. – Ami neked térdig ér,
megfúl abban az egér.
Így cincogott, aztán könyörgésre fogta:
– Gyere vissza, végy hátadra, vígy által a túlsó partra!
– Jól van – mondotta a teve –, általviszlek, de előbb fogadd meg, hogy nem
hencegsz többet.
Azt cincogta, nyöszörögte a kisegér:
– Esküszóval fogadom, magam többre nem adom, mint amennyit ér, egy kicsi
egér.
– Úgy legyen – mondotta a teve, s átvitte a folyón az egerecskét.
					

magyar népmese – Benedek Elek gyűjtése

6. Mit ismertél meg a mese bevezető részéből? Húzd alá a felsoroltakból!
az egyik szereplőt

a mese helyszínét

a szereplők tulajdonságait

mindkét szereplőt

a mese időpontját

a szereplő elhatározását

7. Milyen szereplő jelenik meg a mese folytatásában? Húzd alá!
egy szerény kisegér

egy bátor kisegér

egy hencegő kisegér

8. Számozással állítsd időrendbe az eseményeket!
Az egér nem tudott átkelni a folyón.
A teve faképnél hagyta a gazdáját.
Végül a teve vitte át az egeret a túlsó partra.
Egy nagy folyó partjára értek.
Az egerecske hencegve vezette tovább a tevét.
Egy kisegér fogta meg a teve kötőfékét.
Megígérte, nem henceg, ha a teve átviszi.
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9. Milyen tulajdonságok jellemzik a két szereplőt? Kösd a rajzukhoz!
hencegő
türelmes
nagy
apró
elnéző
szájhős
megbocsátó
meggondolatlan
elfogadó

10. Számozással állítsd időrendbe a mese eseményeit ábrázoló képeket!

 ozzá!
11. Mivel hencegett a kisegér? Húzd alá a megfelelő mondatot! Rajzolj h
No lám, micsoda óriási egér vagyok én!
No lám, micsoda okos egér vagyok én!
No lám, micsoda egy erős egér vagyok én!
No lám, micsoda ügyes egér vagyok én!
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12. Hogyan olvasod a kifejezéseket a mesében? Keresd meg az aláhúzott
szavak megfelelőjét!
kötőfék hosszú szára húzódott
hirtelen elébe rohan
egyszerre csak elhallgatott
aztán rimánkodni kezdett
vigyél át a másik partra
jól van, átcipellek
magam többre nem tartom

13. Számozd meg betűrend szerint a bölcs mondásokat! Ha helyesen dolgoztál, megtalálod a magyarázatukat ugyanazon szám mellett.
Öndicséret gyalázat.

Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.

Inába szállt a bátorsága.

Ne szólj szám, nem fáj fejem.

Minden kezdet nehéz.

Aki tud tűrni, tud uralkodni.

1. Türelemmel többre megyünk, mint türelmetlenséggel.
2. Kiderül, hogy mégsem mer megtenni valamit.
3. Nem könnyű valami újat elkezdeni.
4. Többet akar, mint amire képes.
5. Néha jobb, ha bizonyos dolgokat nem mondunk ki.
6. Visszatetsző dolog, ha valaki önmagát dicséri.

14. Húzd alá azt a bölcs mondást, ami legjobban illik a meséhez! Indokold
a választásodat!
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással! Mi a különbség az azonos
színű szóoszlopokban? Mi az azonosság? Mondd el!
aratta le
verte meg
égette meg

learatta
megverte
megégette

oltotta el
vágta le
rágta el

eloltotta
levágta
elrágta

2. Olvasd el az egyre bővülő mondatokat helyes hanglejtéssel. Húzd alá
minden mondatban a kérdésre válaszoló szót!
Az apja kiküldte.
Az apja kiküldte Jakabot.

Kit?

Egyszer az apja kiküldte Jakabot.

Mikor?

Egyszer az apja kiküldte Jakabot aratni.

Miért?

Egyszer az apja kiküldte Jakabot zabot aratni.

3. Hallgasd meg a mesét!

Mit?

Jakab meg az apja

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy ember, annak volt egy fia, Jakabnak
hívták.
Egyszer az apja kiküldte Jakabot, hogy arassa le a zabot. De Jakab nem aratta le a zabot. Akkor az apja kiküldte a botot, hogy verje meg Jakabot, mert nem
aratta le a zabot. De a bot nem verte meg Jakabot, hát kiküldte az apja a tüzet,
hogy égesse meg a botot, mert nem verte meg Jakabot. De a tűz nem égette
meg a botot. Akkor kiküldte az apja a vizet, hogy oltsa el a tüzet, mert nem
égette el a botot. A víz nem oltotta el a tüzet. Kiküldte a bikát, hogy igya meg a
vizet, mert nem oltja el a tüzet. A bika nem itta meg a vizet. Kiküldte a mészárost, hogy vágja le a bikát, mert nem issza meg a vizet. A mészáros nem vágta
le a bikát. Akkor kiküldte az egeret, hogy rágja el a mészáros gatyamadzagját,
mert nem vágta le a bikát. Az egér nem rágta el a mészáros gatyamadzagját,
hát kiküldte a macskát, hogy fogja meg az egeret, mert nem rágta el a mészáros gatyamadzagját.
A macska kiment, megfogta az egeret, az egér elrágta a mészáros gatyamadzagját, a mészáros levágta a bikát, a bika megitta a vizet, a víz eloltotta a
tüzet, a tűz megégette a botot, a bot megverte Jakabot, Jakab meg learatta a
zabot.
magyar népmese
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4. Mit ismerünk meg a mese bevezető részéből (első bekezdés)? Húzd alá
az igaz állításokat!
A mese két főszereplőjét.

Megtudtuk, mire kérte Jakabot az apja.

Az embernek volt egy fia.

A mese valahol a világon játszódik.

A mese a zabföldön játszódik.

Jakab nem teljesítette apja kérését.

A fiút Jakabnak hívták.

Megismertük az összes szereplőt.

5. Számozással állítsd időrendbe a szereplőket a megjelenésük sorrendjében!

6. Kösd össze a szereplőket a feladatukkal!
igya meg a vizet
egér

vágja le a bikát
arassa le a zabot

bika

víz

fogja meg az egeret

tűz

macska

égesse meg a botot

mészáros

Jakab

oltsa el a tüzet
verje meg Jakabot

bot

rágja el a mészáros gatyamadzagját

7. Melyik szereplő teljesítette Jakab apjának a kérését? Írd le a vonalra!
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1.

Hányszor szerepelnek a kiemelt szavak a szósorokban? Írd a szavak mellé!
ökör

csikó

tök

ökör tücsök tök tükör ökör szög tök csikó dió ökör bögre csikó
cölöp kör csikó tök rög ökör szög ökör rigó csikó bíró tinó

2. Húzd alá a hibásan írt szavakat! Mindig a kiemelthez hasonlíts!
odaadta
odadta
odaatta
odaadta

vehetett
vehetett
veketett
vehetett

odavezeti
obavezeti
odavezeti
odafezeti

szánthatott
szanthatott
szánthatot
sánthatott

3. Húzd alá a kiemelt szó rokon értelmű megfelelőit!
rászorul

szüksége van rá

egyedül is megy

kell neki a segítsége

felesleges neki

igénye van rá

nem akar segítséget

4. Hallgasd meg a mesét!

Hogyan ajándékozott Mátyás király?
Egy szegény ember talált egy nagyon nagy tököt. Elvitte Mátyás királynak,
odaadta ajándékba.
Mátyás meg pénzt adott a szegény embernek, annyi pénzt, hogy két ökröt
vehetett rajta. Így aztán négy ökrön szánthatott, mert azelőtt is volt két ökre.
A szomszédja gazdag ember volt, kérdezte, hogy hol vette azt a két ökröt. A szegény ember elmondta, hogy így meg így talált egy nagy tököt, aztán Mátyás
királynak adta ajándékba.
– Na, jól van, majd viszek én is valamit.
Volt neki egy szép csikója, odaadta Mátyás királynak ajándékba. Nézi Mátyás a
szép csikót, egyszer azt mondja:
– Ez már csakugyan szép csikó, ilyent még magam sem láttam!
Odavezeti a gazdag embert a tökhöz, hogy hát ő látott-e már ilyen nagy tököt.
– Na, már ilyent még magam sem láttam!
– Na, legyen a magáé azért a csikóért!
Mert Mátyás király tudta, hogy gazdag ember nincs rászorulva a pénzre.
Azt a tököt adta néki, amelyiket a szegény embertől kapott. Ilyen igazságos volt.
vajdasági magyar népmese – Kiszombor

68

5. Mit nem ismertél meg mese a bevezető részéből? Húzd át!
A mese egyik szereplője egy szegény ember.
A szegény ember elment szántani.
A szegény ember talált egy tököt.
Elvitte a tököt Mátyás királynak.
A szegény ember szomszédja gazdag volt.
A tököt ajándékba adta a királynak.

6. Számozással állítsd időrendbe a mese eseményeit!
A gazdag szomszéd kíváncsi lett.
A gazdag csikót ajándékozott a királynak.
Mátyás pénzt adott a szegény embernek.
A szegény ember mesélt az ajándékozásról.
Mátyás köszönetül nekiajándékozta a tököt.
Ezután az ember négy ökrön szánthatott.

7. Ki mondta a párbeszéd mondatait? Keretezd be!
a) – Ez már csakugyan szép csikó, ilyent még magam sem láttam!
Mátyás király
szegény ember
gazdag szomszéd
b) – Na, már ilyent még magam sem láttam!
Mátyás király
szegény ember

gazdag szomszéd

c) – Na, legyen a magáé azért a csikóért!
Mátyás király
szegény ember

gazdag szomszéd

8. Melyik közmondás igaz a mesére? Húzd alá!
Ki korán kel, aranyat lel.
Ki mint vet, úgy arat.
Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli!
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással! Figyelj a mássalhangzók
helyes időtartamára!
eljutott
befogatott
megfogott

hintóba
udvarába
konyhába

korsóm
leányom
királyom

2. Tegyél X-et az okos szó rokon értelmű megfelelőihez!
okos

értelmes

ostoba

művelt

tanult

eszes

lángelme

bölcs

szép

zsugori

zseni

3. Húzd alá pirossal a mesekezdéseket, kékkel a mesebefejezéseket!
egyszer volt, hol nem volt

aki nem hiszi, járjon utána

ma is élnek, ha meg nem haltak

itt a vége, fuss el véle

így volt, mese volt, talán igaz se volt

volt egyszer egy király

egyszer régen, nagyon régen

hol volt, hol nem

4. Hallgasd meg a mesét!

Az okos lány
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy okos leány.
De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még a királyhoz is eljutott.
A királynak annyit beszéltek a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba.
A leányért küldött, s elhozatta az udvarába.
Felviszik a leányt a palotába. Ott a király fogadja, s mondja neki:
– No, te leány, hallottam hírét a nagy eszednek. Hát, ha olyan nagy az eszed,
van nekem a padláson százesztendős fonalam. Fonj nekem abból aranyfonalat!
– Felséges királyom – felelte a leány –, életem-halálom kezébe ajánlom. Van az
édesapámnak egy százesztendős sövénykerítése. Csináltasson nekem abból
orsót, s akkor én is megfonom az aranyfonalat.
Tetszett a királynak ez a felelet, s mindjárt más kérdést gondolt ki.
– Hát jól van, leányom, az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van
nekem a padláson száz lyukas korsóm, foltozd meg azokat.
– Én jó szívvel – mondja a leány –, csak elébb felséged fordíttassa ki a korsókat!
Mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem
a visszájáról.
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– Okos volt a második felelet is – mondja a király –, még adok néked egy kérdést.
Ha arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek.
– Csak mondja, felséges királyom!
– Hát én azt mondom, hozz is meg ne is, legyen is meg ne is!
Gondolkozik egy kicsit a leány. Azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába. Ott
a szakácsnétól kér két szitát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy
sereg galamb. Megfogott egyet, a két szita közé tette, s úgy ment fel a király
színe elé.
– Itt van, felséges királyom!
Fogja a király a két szitát, hogy nézze meg, mi van
benne. Abban a pillanatban a galamb kirepült.
– Na, lássa, felséges királyom, hoztam is, nem is,
volt is, nem is.
De már erre olyan erősen megtetszett a királynak
a leány, hogy egyszeriben hívatta az udvari papját.
Összeesküdött a leánnyal. Elő a cigányokat! Lett
nagy lakodalom, eltartott egy hétig, talán kettőig is.
Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. Aki nem
hiszi, járjon utána.
magyar népmese

5. Mit ismertél meg a mese bevezető részéből? Válaszolj a kérdésekre!
Kik a mese főszereplői? 
Milyen tulajdonság jellemző a lányra? 
Ki küldött hintót a lányért? 
Hol játszódik a mese?

6. Számozással állítsd időrendbe az eseményeket!
Lett nagy lakodalom.
A király megkérte a lányt, foltozza meg a korsókat.
A király a leányért küldött.
A király megkérte a lányt, hogy fonjon neki aranyfonalat.
A király megkérte, hozzon is meg ne is, legyen is meg ne is.
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7. Ki mondta? Kösd a szereplőkhöz a megfelelő kifejezéseket!
fonj nekem abból aranyfonalat
életem-halálom kezébe ajánlom
csináltasson nekem abból orsót
van nekem a padláson száz lyukas korsóm
semmit sem szoktak a színéről foltozni
itt a kezem, feleségül veszlek
hozz is meg ne is, legyen is meg ne is
hoztam is, nem is, volt is, nem is

8. Hogyan olvasod a mesében? Keresd meg az aláhúzott szavak megfelelőjét, és írd a vonalra!
eszességének a híre még a királyhoz is eljutott
királynak annyit meséltek a leányról
hallottam hírét bölcsességednek
van nekem a padláson nagyon régi fonalam
az első kérdésemre jól válaszoltál
azzal kimegy az ajtón

9. Számozással állítsd időrendbe a tárgyakat megjelenésük sorrendjében!
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10. Ki mondta, kinek mondta? Húzd alá a táblázatban!
Ki mondta?

Kinek mondta?

– No, te leány, hallottam hírét a nagy eszednek.

okos lány
király

okos lánynak
királynak

– Fonj nekem abból aranyfonalat!

okos lány
király

okos lánynak
királynak

–V
 an az édesapámnak egy százesztendős
sövénykerítése.

okos lány
király

okos lánynak
királynak

– …semmit sem szoktak a színéről foltozni,
hanem a visszájáról.

okos lány
király

okos lánynak
királynak

– Okos volt a második felelet is…

okos lány
király

okos lánynak
királynak

– Csak mondja, felséges királyom!

okos lány
király

okos lánynak
királynak

–H
 át én azt mondom, hozz is meg ne is,
legyen is meg ne is.

okos lány
király

okos lánynak
királynak

– …hoztam is, nem is, volt is, nem is.

okos lány
király

okos lánynak
királynak

11. Készíts ötsorost a mese főszereplőjéről! Húzd alá a neked legjobban tetsző szavakat a felsorolásból!
lány

1. Mi? (1 szó):
2. Milyen? (2 szó):

okos

eszes

3. Mit csinál? (3 szó): gondolkodik megold

talpraesett ravasz bátor
bizonyít

rájön

kitalál

4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):
A lány okosságával győz.
A király értékeli bölcsességét.
Elnyerte a király szerelmét.
Kiállta a kapott próbákat.
5. Más szóval (1 szó): hajadon

leány

menyecske

12. Melyik közmondás illik a meséhez? Húzd alá! Választásodat indokold
meg!
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!

Többet ésszel, mint erővel.
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat helyes időtartammal!
1.

2.

3.

4.

kihirdette

égen

sűrű

király

kihordtuk

földre

kisebb

kanász

teleszórtuk

kezükbe

szegény

nagyúr

megfordult

országban

gyönyörű

királyfi

megfogadta

udvarunkon

legöregebb

királykisasszony

2. Az előző feladat melyik szóoszlopára igaz az állítás? Írd a számát az állítás után!
Két szó hosszú magánhangzóra végződik.
Három szóban is szerepel ly betű.
Egyik szava disznópásztort jelent.
Egyik szava a legfiatalabb ellentéte.
Mindegyik jelentését cselekszi valaki.
Az oszlop szavai a hol, hova kérdésre válaszolnak.

3. Olvasd fel a párbeszéd részletét többféleképpen hangsúlyozva!
– Jó napot adjon isten, király uram!
– Adjon isten neked is, fiam! Mi járatban vagy?

4. Hallgasd meg a mesét!

A hiú király
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy szegény ember. Volt annak három fia. Egyszer a király kihirdette az egész országban, hogy annak adja a lányát, aki előtte olyat tud mondani, amit ő el nem hisz.
Meghallja ezt a szegény ember legöregebb fia, akit Péternek hívtak. Kapja,
fogja, elmegy a királyhoz. Megmondja egy szolgának, hogy ő beszélni akar a
királlyal. A király mindjárt gondolta, hogy mit akar a legény. De nem szólt senkinek. Csak azt parancsolta, hogy eresszék be tüstént azt a legényt. Mert akkor
már annyi királyfi meg isten tudja, micsoda nagyúr megfordult a király előtt,
mint a csillag az égen, mint a fűszál a réten. Mind a királykisasszonyt akarta
elvenni. De biz ott egy se tudott olyat mondani, amit a király el ne hitt volna.
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Bemegy hát Péter a királyhoz, köszön neki:
– Jó napot adjon isten, király uram!
– Adjon isten neked is, fiam! Mi járatban vagy?
– Én bizony házasodni akarok, uram király!
– Jól van, fiam, hát aztán mire vinnéd az asszonyt?
– Tudja az isten! Majd csak eltartanám valahogy. Van
háza az apámnak, meg egy kis földje is.
– Elhiszem, fiam – mondja a király.
– Aztán meg van három darab marhánk is.
– Azt is elhiszem.
– Most nemrégiben a trágya annyira meggyűlt az udvarunkon, hogy már nem is fértünk tőle.
– Elhiszem.
– Egyszer azt mondja az apánk: „Fiaim! Hordjátok ki ezt a trágyát arra a kis
földre, majd talán használ neki valamit.”
– Elhiszem.
– Hanem tévedésből a szomszéd földjére hordtuk ki mind egy szálig.
– Elhiszem.
– Akkor aztán én, az édesapám meg a két kisebb testvérem, úgy négyecskén
kimentünk a földünkre.
– Elhiszem.
– Aztán megfogtuk a szomszédunk földjének a négy sarkát, mint az asztalterítőt
szokás, és a trágyát róla a mi földünkre fordítottuk.
– Elhiszem.
– Azután a földünket teleszórtuk fűmaggal.
– Elhiszem.
– Aztán olyan sűrű erdő nőtt rajta, hogy ki látott olyat, ki nem.
– Elhiszem.
– Az apám aztán sajnálta kivágatni a gyönyörű fákat. Hát vett egy falka disznót.
– Elhiszem.
– Aztán a fölséged öregapját megfogadta kanásznak!
– Hazudsz! Akasztófára…!
Hanem a királynak hirtelen eszébe jutott a fogadása. Mit tehetett, rögtön
papot, jegyzőt hívatott, a szegény ember fiával összeadta a lányát. Csaptak
akkora lakodalmat, hogy hét országra szólt a híre. Még az árva gyerekeknek is
akkora kalácsot adtak a kezükbe, mint a karom. Volt lé meg lé, hát még a sok
hús nélkül való lé! Gallér híján köpönyeg, hazudtam, mert volt kinek.
Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese
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5. Mit tudtál meg a bevezető részből? Húzd alá az állítások közül!
A mese az Óperenciás-tengeren túl játszódik.
Itt él egy szegény ember a három fiával.
A fiúk nagyon szorgalmasan dolgoznak.
A király feleségül akarja adni a lányát.
Sikerül olyan kérőre akadnia, aki túljár az eszén.
A szegény ember egyik fia is szerencsét próbál.

6. Mit mesélt Péter a királynak? A képek segítségével folytasd a füllentések
időrendbe állítását! A hiányzó rajzokat te készítsd el!
1. van háza az apámnak

t évedésből a szomszéd földjére
hordtuk
a trágya meggyűlt az udvarunkon
fölséged öregapját megfogadta
kanásznak
a trágyát a mi földünkre fordítottuk
2. megfogtuk a földje négy sarkát
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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s űrű erdő nőtt rajta
apánk vett egy falka disznót
a földet teleszórtuk fűmaggal
van három darab marhánk

8.

9.

10.

7. A mese eseményei alapján húzd alá a mondatokba illő szót, kifejezést!
középső
A szegény ember legidősebb fia, Péter is szerencsét próbál.
legkisebb
szegény legény
A király fogadja Pétert, mert már sok királyfi és nagyúr kudarcot vallott.
eszes kérő
amit nem hitt el
Péter végül olyat mondott a királynak, amit kinevetett
amit elhitt

a király.

buta
Péter rá tudta szedni a királyt, mert a fiú okos és bátor
gonosz és hazug ember

volt.

8. Hogyan olvasod a kifejezéseket a mesében? Írd le az aláhúzott szavak
megfelelőjét!
egyszer a király bejelentette
elindul, elmegy a királyhoz
engedjék be rögtön
miért jöttél
vett egy csapat disznót
fölséged öregapját megtette kanásznak

9. Miért találó a közmondás a mesére? Húzd alá a magyarázatok közül az
igazakat!
Okos próbálhatja meg az okost.
Az okos király eszén senki sem tudott túljárni.
A király okos volt, mert ravasz feladattal tette próbára a kérőket.
A király hiú volt, mert azt hitte, senki nem jár túl az eszén.
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1.

Olvasd fel a szókapcsolatokat a hangsúlyjeleknek megfelelően!
szép ház

öreg halász

tenger partján

kis kunyhó

nagy ponty

víz szélére

gyönyörű kastély

nagyravágyó feleség

kastély szobájába

2. Először csak a kisbetűvel, majd a nagybetűvel írt szavakat olvasd!
megszólal MONDTA megjutalmaz KÉRDEZTE
megun

visszaenged HALLOTTA

PÖRÖLT visszaballag KÖNYÖRGÖTT felbukkan

TELJESÍTETT

3. Készíts szélsziporkát az aranyhal szóval! Húzd alá a neked leginkább tetsző szót, kifejezést a felsorolásból! Olvasd fel az elkészült művedet!
aranyhal voltam

Azt álmodtam,
patakban

folyóban

tóban

tengerben

(valaki vagy valami)
óceánban

(Hol?)

úszkáltam ficánkoltam horogra akadtam kihalásztak (Mi történt?)
gondtalanul

boldogan

kétségbeesetten

óvatlanul 

(Hogyan?)

4. Hallgasd meg a mesét!

Az öreg halász és nagyravágyó felesége
1. rész
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy öreg halász. Volt neki
egy nagyravágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre, halászni.
Hamarosan fogott egy gyönyörű szép, nagy pontyot. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a ponty:
– Te szegény halászember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem
bánod meg soha életedben. Minden kívánságod teljesül.
Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot
visszaengedte a tengerbe.
Hazamegy, kérdezi a felesége:
– No, mit fogtál? Hoztál-e valamit?
– Fogtam én egy nagyon szép pontyot.
– Hát miért nem hoztad haza?
– Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el. Minden kívánságunkat teljesíti.
– Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat
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szeretnék. – Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tenger partján.
Visszaballagott a halászember a tenger partjára. Odaállt a víz
szélére, és hangosan mondta:
– Hallod-e, te ponty! Az én feleségem azt üzeni, hogy a tenger partján teremts egy szép kis házat!
Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal:
– Eredj haza, jóember! Úgy van, amint kívánta!
Hát valóban, ahogy hazaér, látja, hogy gyönyörű szép házuk
lett. A felesége ott sürög-forog a konyhában. Egy ideig nagyon boldog volt. De egyszer csak megint azt mondja a felesége:
– Hallod–e, eredj vissza ahhoz a pontyhoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam. Adjon egy kastélyt, és hogy grófok lehessünk!
Ismét elment az ember a tenger szélére. Azt kiáltja:
– Hallod–e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem,
mindig pöröl vélem!
Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi:
– Hát mit akar a te feleséged?
– Kastélyt akar, meg hogy grófok legyünk!
– Eredj haza, úgy van, amint kívánta!
Hát, ahogy hazaért, látta a gyönyörű szép kastélyt. A felesége mint grófnő kényeskedett egyik szobából a másikba.
– Most már csak meg vagy elégedve?
A felesége nagyon boldog volt.

5. Mire utal a mese címe? Húzd alá a felsoroltakból!
a mese időpontjára

a mese szereplőire

a szereplők tulajdonságaira

a mese helyszínére

a mese eseményeire

a szereplők cselekedetére

6. Melyik kifejezés hová való? Írd a bevezető rész kifejezéseinek számát
megfelelő helyre!
1. egy öreg halász
4. elment a tengerre

2. hetedhét országon is túl

5. gyönyörű szép, nagy ponty

7. nagyravágyó feleség
Helyszín:

3. szegény halászember

Időpont:

6. egyszer elment

8. hamarosan fogott
Szereplők:
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7. Fejezd be a megkezdett mondatokat!
A halász elment a tengerre azért, hogy 
Ki is fogott egy pontyot, de az
Azt ígérte, hogy 
Visszaengedte a tengerbe, mert

8. Ki mondta? Tegyél X–et a sorok mellé, a megfelelő oszlopba!
Halász

Feleség

Ponty

– No, mit fogtál? Hoztál-e valamit?
– Fogtam én egy nagyon szép pontyot.
– Hát miért nem hoztad haza?
– Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el.
– Hát akkor eredj vissza hozzá!
– Mondd meg, hogy egy nagyon szép házat szeretnék.
– Hallod-e, te ponty!
– Eredj haza, jóember! Úgy van, amint kívánta!

9. Kösd össze az összetartozó kifejezéseket!
egy ideig boldog volt
kis kunyhó
szép ház
gyönyörű kastély

a feleség ott sürög-forog a konyhában
grófok lettek
ebben laktak a tenger partján
szegények voltak
kényeskedett egyik szobából a másikba

10. Számokkal válaszolj a kérdésekre!
Hány halat fogott a halász?
Hányszor ment ki a halász a tengerhez?
Hányféle házban lakott a halász a feleségével?
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11. Hogyan találod a kifejezéseket a mesében? Keresd meg az aláhúzott szavak megfelelőjét!
nagyon messze 
úgy rimánkodott szegény 
hamarosan megjelent a ponty 
ott sürgölődik a konyhában 
mindig veszekedik velem 
tetszelgett egyik szobából a másikba 

12. Számozással állítsd időrendbe az eseményeket! Készíts rajzot valamelyikhez!
3. A halász megkönyörült rajta.
8. A ponty ezt a kérést is teljesítette.
1. Az öreg halász kifogott egy szép pontyot.

Az asszony egy ideig boldog volt a szép házban.
A ponty szívesen teljesítette az első kívánságot.
De a második kívánsággal is visszaküldte az urát.
Az asszony nagyon boldog volt a grófi kastélyban.
Hazaérve a felesége visszaküldte a jutalomért.
A hal hálát ígért az életéért cserébe.

13. Mit mondott a ponty a halásznak, amikor újra találkoztak? Kösd a párbeszéd részleteit a két mondathoz!
Kisvártatva felbukkan
a ponty, és megszólal:

Egy kis idő elteltével
felbukkan a hal, azt kérdi:

– Eredj haza, jóember! Úgy van, amint kívánta!
– Hát mit akar a te feleséged?
– Eredj haza, úgy van, amint kívánta!
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással!
eltelik

elvette

megvirradt

hazaér

bejutott

felbukkant

megébrednek

elballagott

megtalálta

megelégszik

visszament

meghaltak

2. Keresd a szóhalmazban a leggyakrabban előforduló szót! Húzd alá a kiemelt szavak közül!
koma

írás

szomszéd

padlás

dolog

kunyhó
palota
kastély
vár

kastély
palota
kunyhó
fészek

ház
kunyhó
palota
kastély

kunyhó
lakás
kastély
kunyhó

vár
palota
barlang
kunyhó

3. Hallgasd meg a mesét!

Az öreg halász és nagyravágyó felesége
2. rész
Másnap reggel, alighogy megébrednek, azt mondja az asszony:
– Hallod-e! Eredj ahhoz a pontyhoz, és mondd neki, hogy királyné szeretnék
lenni, és palotában lakni.
A szegény halászember, mit volt neki mit tenni, ismét elballagott szomorúan a
víz szélére. Azt kiáltja:
– Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem.
Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi:
– Hát most mit akar a te feleséged?
– Királyné szeretne lenni, palotában lakni!
– Eredj haza! Úgy van, amint kívánta!
Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd
elvette szeme világát. Mikor végre bejutott a hosszú
lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét:
–No, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal?
– Meg – feleli az asszony boldogan.
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Alighogy megvirradt másnap, azt mondja az asszony:
– Hallod-e, eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd meg neki, hogy most már
császárné szeretnék lenni! Olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon
sincs.
Hát csak addig erősködött, hogy vissza kellett mennie a szegény halásznak a
víz szélére. Mondja nagy szomorúan:
– Hallod-e, te ponty! Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem.
Zavaros lett a tenger vize, hullámzott, és csak sokára jött elő a ponty, mérgesen:
– Hát mit akar a te feleséged?
– Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a
világon sincs.
– Igaz, hogy ezért sem dolgozott – mondja a ponty –, nem
is érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta!
Hazament a szegény ember. Alig tért magához a nagy
ámulattól, olyan fényes paloták, várak és udvari népség
volt mindenütt. Azt kérdi a feleségétől:
– Most már csak meg vagy elégedve? Mert én többet
nem megyek vissza a pontyhoz!
Az asszony nagyon boldognak is látszott.
De másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának:
– Hallod-e! Eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd neki,
hogy én a világ úrnője szeretnék lenni! Azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon! A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen!
Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász, csak vissza kellett mennie.
Mondja szomorúan:
– Hallod-e, te ponty! Az a ringy–rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem.
Ott kellett állnia nagyon sokáig.
A tenger haragos lett, hányta a habot, tajtékzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal.
– Mit akar a te feleséged?
– A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába
elé boruljon.
– Jól van – mondja a hal –, ha azt hiszi, hogy munka nélkül
élhet, és másokon uralkodhatik, hát legyetek ismét halászok. Eredj haza, megtalálod őt a halászkunyhóban!
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Úgy is lett. Ott találta a szegény halász a
kis halászkunyhóját, és benne a feleségét.
Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony
lett. Még talán máig is élnek, ha meg nem
haltak.
Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese

4. Számozással állítsd időrendbe a ponty megjelenésének sorrendjét!
Zavaros lett a tenger vize, hullámzott, és csak sokára jött elő a
ponty, mérgesen.
A tenger haragos lett, hányta a habot, tajtékzott, és úgy hullámzott,
mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon
sokára felbukkant a hal.
Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi.

5. Ki mondta, kinek mondta? Írd be a táblázatba! (halász, feleség, ponty)
Ki mondta?
– …királyné szeretnék lenni, és palotában lakni.
– …az én feleségem, mindig pöröl vélem.
– Hát most mit akar a te feleséged?
– Eredj haza! Úgy van, amint kívánta!
– …meg vagy-e már elégedve a sorsoddal?
– Most meg császárné szeretne lenni.
– Igaz, hogy ezért sem dolgozott.
– Mert én többet nem megyek vissza a pontyhoz!
– …én a világ úrnője szeretnék lenni!
– Eredj haza, megtalálod őt a halászkunyhóban!

84

Kinek mondta?

6. Mi igaz a mese szereplőire? Húzd alá a mondatpárok igaz állítását!
A halász vágyai teljesültek.
Csak a feleség kívánsága teljesült.

A ponty nem hálálta meg a jóindulatot.
A ponty hálás volt a halásznak.

A feleség sosem maradt elégedett. A feleség nem tanulta meg a leckét.
A feleség mindig elégedett volt.
A feleség végül megtanulta a leckét.

7. Miért igaz a közmondás a mesére? Húzd alá a megfelelő választ!
Ebül szerzett jószág ebül vész el.
Amiért nem dolgozott a feleség, azt hamar el is veszítette.
Az ajándékokból sohasem elég.

8. Olvasd el a FENT-LENT TALÁLKOZÓ verset! A fent-lent találkozó vers egy
szabadvers.
p

alotát adott

harag

o

s lett

tud beszél

n

i

kívánságoka

t

teljesített

visszaküldte a halászkun

y

hóba

9. Készíts te is fent-lent találkozó verset!
A versírás szabálya: A kulcsszó (feleség) első és utolsó sorába írt szó vagy
szókapcsolat tartalma összefügg!
f
e
l
e
s
é
g
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat helyes időtartammal!
1.

2.

3.

4.

bíró

hány

ebédelt

észrevette

gazda

annyi

számolt

elkészültek

szolga

mikor

reggelizett

megérkeztek

legény

milyen

vacsorázott

felöltözködtek

plébános

mennyi

csodálkozott

elgondolkozott

2. Az előző feladat melyik szóoszlopára igaz az állítás? Írd a számát az állítás után!
Mindegyik szó t-re végződik.
Három szó is k-ra végződik.
Mindegyik szó személyt jelent.
Egyik szava a leány ellentéte.
Egy szava kezdődik az ábécé első betűjével.
Egy kivételével minden szóval kérdezünk.
Három szava magánhangzóval kezdődik.
Egyik szava a pap szó rokon jelentése.

3. Keresd a kiemelt szót a szósorban! Karikázd be!
bogrács

bogáncs bogrács bogár bokor bogrács bodza bogrács bojtár
bogrács bognár bóbita bogrács borász bogrács bolygó bohóc

4. Színezd azonos színűre az összetartozókat! Miért kapcsolódnak össze?
Indokold meg!
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tojás

ebédelt

bajban

reggelizett

gondban

tyúk

bánatban

csirke

vacsorázott

5. Hallgasd meg a mesét!

A pap meg a tojások
Volt egyszer egy pap, annak volt egy szolgája. Egy legényforma férfi volt
beás
nála, egy beás ember. Ő csinált otthon mindent, ő dolgozott.
De a pap minden áldott nap eljárt egy másik házhoz, ott reggelizett, ebé- ember:
szolga
delt, vacsorázott, ott evett egész nap. Tojásokat evett. Minden étkezésnél
megevett egy tojást. Aztán letelt az egy hónap, és fizetnie kellett. Odamegy a
gazdához, hogy megegyezzen vele. Ott, ahol evett, fizetnie is kell.
Na, számolni kezdett a gazda. Hány tojást evett meg, azokból mennyi csirke
lett volna, mennyi tyúk, aztán ismét mennyi tojás. Annyit számolt, hogy nem
lett volna rá elég a pap egész vagyona.
– Fú! – mondja. – Nem tudom kifizetni.
– Ha nem tudod kifizetni, akkor feljelentelek a bíróságon.
Elment a bíróságra, feljelentette.
Na, elég az hozzá, hogy jön az idézés a papnak. A bíróságra kell mennie. Hú!
Nagy bánatban, gondban van, hogy mit csinál majd vele a bíróság. Észrevette
ezt a beás ember, a szolgája.
– Hát plébános úr! Min gondolkodsz te mostanában olyan nagyon? – kérdi. –
Nagy gondban vagy.
– Ej, hagyd már! Hát miért mondjam én ezt meg neked?
– De nem úgy van az, mondd csak el, hátha tudok segíteni a bajodon.
Hát odafordul hozzá a pap, és elmondja neki. Amikor elmesélte, miről is van szó, azt mondja a szolga:
– Hát, tudod mit, plébános úr! Én is elmegyek veled!
– Ej, hát mit csinálnál te velem ott a bíróságon?
– Hallanom kell, hogy mit mondanak ott neked.
– Ej, nem bánom! Hát gyere!
Na, azon a napon fogták magukat, felöltözködtek.
Amikor elkészültek, indulni akartak, a szolga talált
egy fél téglát. Hopp! Fogta és az ingébe rakta.
– Tartsd a kezeddel, hogy ki ne essen a tégla!
Megérkeztek a bíróságra. Elmondja a bíró, hogy
mennyi tojást evett meg a pap, és nem tud érte fizetni.
De a legény mit tesz? Egyre csak a mellét veri. Azt a téglát, hisz
tudod?!
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A bíró azt gondolta, hogy ő fog fizetni. Úgy látszódott a tégla az ingében, hogy
mindenki azt hitte, pénz van ott.
Mondja egyszer a legény a papnak:
– Mikor végzünk itt már? Nekem dolgom van otthon. Nagy munka vár rám.
– Hát milyen munka vár rád? – kérdezi a bíró.
– Ott a bogrács tele búzával, ott fő a tűzön. Ha hazaérünk, elvetem.
– Mi? – csodálkozik a bíró. – Te előbb megfőzöd azt a búzát, amit elvetsz?
– Igen, el akarom vetni.
– Ej! Ezt nem lehet. Abból nem lesz semmi. A főtt búza nem kel ki.
– Ja, az nem kel ki? Hát a főtt tojások? Azokból mennyi csirke lett volna, és
mennyi tyúk? – kérdi a legény a bírótól.
Hopp! Akkor a bíró elgondolkozott.
– Igazad van.
– Na, tisztelt bíró úr – mondja –, ha nem adtál volna igazat, látod ezt a téglát,
ezzel törtem volna be a fejed. Ha a főtt búzából nem lehet semmi, akkor a főtt
tojásokból sem lehet semmi.
Így mentek haza, és így nyerte meg a pert a pap.
cigány népmese – lejegyezte és fordította: Orsós Anna

6. Mire utal a mese címe? Húzd alá az állításokat!
A cím utal az egyik szereplőre.
A cím utal a mese helyszínére.
A cím utal a mese időpontjára.
A cím utal arra, mi okozza a főszereplő baját.

7. Kiket ismertél meg a mese bevezető részében? Karikázd be!
gazda

bíró

szolga

pap

8. Milyennek ismerted meg a szolgát? Keretezd be a halmazból!
legényforma férfi
tojásokat evett
ő csinált mindent
ő dolgozott
reggelizett
ebédelt
beás ember
vacsorázott

9. Kire vonatkoznak a megmaradt állítások? Írd a vonalra!
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10. Számozással állítsd időrendbe a mese eseményeit! Készíts rajzot a neked tetsző eseményhez!
A gazda összeszámolta az adósságot.
A gazda feljelentette a bíróságon.
Így nyerte meg a pert a pap.
A szolga okos érveivel kisegítette a papot.
A pap tojásokat evett egy háznál.
A pap nem tudott fizetni.

11. Döntsd el, melyik igaz vagy hamis az állítások közül! Jelöld a megfelelő
szó aláhúzásával!
Állítások

igaz

hamis

A pap otthon étkezett.

igaz

hamis

Letelt egy hónap, és fizetnie kellett.

igaz

hamis

A gazda a tojások árát csirkében, tyúkban számolta.

igaz

hamis

A pap a gazdát feljelentette a bíróságon.

igaz

hamis

A pap egyedül ment a bíróságra.

igaz

hamis

Az okos szolga nyerte meg a plébános perét.

igaz

hamis

12. Húzd alá a mesetáblázatban a szempontoknak megfelelő kifejezéseket!
Szempontok

A pap meg a tojások

A főszereplő neve

pap szolga bíró gazda

A főszereplő segítője

pap szolga bíró gazda

A főszereplő segítőjének tulajdonságai

eszes buta talpraesett dolgos lusta

A főszereplőt akadályozó szereplő

pap szolga bíró gazda

Az akadályozó szereplő tulajdonságai

kapzsi fukar bőkezű adakozó

A problémát okozó esemény leírása
A problémát okozó esemény megoldása
A főszereplő sorsa

a pap megfizette az adósságát
a pap a kapzsi gazda adósa maradt
a szolga megmentette a papot
a bíróság elítélte a papot
elveszítette a pert megnyerte a pert
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1.

Olvasd el a szósorokat nagy ajakmozgással!
előkelő

pöffeszkedő

gyönyörűséges

méltányos

rozoga

hetyke

cafrangos

fölényeskedő

siránkozó

átlátszó

2. Fejezd be a megkezdett mondatokat!
A kedvenc ruhadarabom a
Azért szeretem, mert 

3. Hallgasd meg a mesét!

A lyukas zokni
Volt egyszer egy lyukas zokni. Új korában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hetyke kék minták ékeskedtek rajta. De hát most már
megöregedett. S mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos
szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény legrozogább fiókjának legalján.
– Azért én szebb vagyok nálad – mondta a lyuk a zokninak.
– Mi – csodálkozott a zokni –, még hogy szebb?! Mitől vagy szebb?
– Mert átlátni rajtam – mondta a lyuk.
– Ugyan – oktatta a zokni –, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó,
s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat!
– És piszkos is vagy – folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra –, én bezzeg
sohasem piszkolódom be.
Ezen a zokni elgondolkodott.
– Na ugye! – hangoskodott a lyuk. – Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én
ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy.
Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami a zokniból. Nagyobb volt
a lyuk, mint a maradék zokni.
– Teljesen tönkreteszel – siránkozott a zokni.
– Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt – fölényeskedett a lyuk, és
még nagyobbra nőtt.
– Jaj, megölsz! – kiáltott a zokni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára
nőtt, hogy a zokniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt a zokni, úgy eltűnt
a lyuk is.
Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat
a nem létező zokni után.
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4. Kik vagy mik a mese szereplői? Húzd alá a felsoroltakból!
két zokni

egy lyukas nadrág

egy lyuk magában

egy ép zokni

egy harisnya

egy lyukas zokni

egy zokni lyukkal

egy cipő

5. Gyűjtsd össze a tulajdonságaikat az olvasottak alapján!
előkelő anyagból készült
átlátszó
öreg lett
hangoskodó

piszkos
zokni
lyuk

cafrangos szegélyű

pöffeszkedő
hetyke kék mintás
siránkozó
fölényes

6. Keretezd be kékkel a mese bevezető, zölddel a befejező részét!
7. Ki mondta? Színezd a szereplőhöz tartozó keretet a megfelelő színnel!
A párbeszéd

zokni

lyuk

– Azért én szebb vagyok nálad!

zokni

lyuk

– Mi, még hogy szebb?! Mitől vagy szebb?

zokni

lyuk

– Mert átlátni rajtam.

zokni

lyuk

zokni

lyuk

zokni

lyuk

zokni

lyuk

– Teljesen tönkreteszel.

zokni

lyuk

– Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt!

zokni

lyuk

– Jaj, megölsz!

zokni

lyuk

– Ugyan, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd
meg a gyönyörűséges kék mintáimat!
– És piszkos is vagy, én bezzeg sohasem piszkolódom be.
– Na ugye! Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi
vagyok, te meg ilyen nagy.

8. Fejezd be másképpen a mesét! Meséld el a társaidnak!
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1.

Olvasd el a szóoszlopot! Mit jelentenek a szavak? Kösd össze a lehetséges
jelentésükkel!
koszt

repedés következtében kialakult rés

hasadék

panaszkodó hangon kifejezett bánat

sopánkodás

egyik helyről a másikra cipekedés

hurcolkodás

felelősség felvállalása a tett következményéért

hangyabecsület

táplálkozáshoz szükséges élelem

2. Olvasd fel a szókapcsolatokat helyes hangsúlyozással!
fűszálra másztak

morzsát bekapta

erőre kapjanak

hasadékba kószáltak

sopánkodást befejezte tovább mendegéltek

hangyabolyba hordják

szerencsét próbáltak

szótlanul hazacipelték

3. Keresd a kiemelt szót a szósorban! Karikázd be!
boly

moly boly dob hold boly bojt rojt boly kor boly csont
hon pont boly toll boly sors folt boly por tor sor boly

4. Hallgasd meg a mesét!

Mesemorzsa
Két kicsi hangya elindult szerencsét próbálni. Mentek, mendegéltek, fűszálról fűszálra másztak, repedésből hasadékba kószáltak. Bejártak már vagy tíz
tenyérnyi helyet, dél volt már, és még semmit sem leltek.
– Enni kéne.
– Enni.
– Étlen nem lehet menni.
– Lehetni lehet, csak lassabban – fejezte be a sopánkodást a bölcsebbik hangya.
Azzal tovább mendegéltek, másztak. S egyszer csak nekimentek egy mogyorónyi morzsának. Pihentek egyet, s nekiláttak a hurcolkodásnak. Azaz csak láttak
volna.
– Mit cipeljük a bolyba? – gondolta s mondta a
ravaszabbik hangya. – Együk meg itt helyben!
– Nem bánom, faljunk belőle, hogy kapjunk
erőre.

92

– Az egészet megesszük!
– Nem értelek.
– Megesszük az egészet.
– Az egészet nem lehet, nem engedi a hangyabecsület.
– Fütyülök a hangyabecsületre! Éhes vagyok, enni akarok!
A vitatkozásra melléjük szökkent a levelibéka.
– Na, nézd csak – ümmögte –, a hangyák összekülönböztek a koszton! Majd én
elosztom!
Azzal a béka bekapta a morzsát. Hát, azóta amit a hangyák találnak, szótlanul
hazacipelik, hordják a hangyabolyba.
Kányádi Sándor

5. Kiket és mit ismertél meg a mese bevezető részéből? Húzd alá a felsoroltakból!
a két főszereplőt

a mese helyszínét

a szereplők tulajdonságait

az összes szereplőt

a mese eseménysorát a mese eseményének idejét

6. Válaszolj írásban a kérdésekre a mese első bekezdése alapján!
Mely szereplőket ismerted meg?
Mikor játszódik a történetük? 
Mekkora helyet jártak be? 
Miért indult el a két kicsi hangya?
Mit találtak a hangyák?

7. Miért sopánkodtak a hangyák? Húzd alá a mese folytatásában!
8. Milyennek ismerted meg a két kis hangyát a meséből? Olvasd el újra a
vitájukat! Húzd alá a mondatpárok igaz állítását!
Mindkét hangya nagyon éhes volt.
Csak az egyik hangya volt éhes.

Mindkét hangya ravasz volt.
Az egyik hangya ravaszabb volt.

Az egyik hangya becsületes volt.
Mindkét hangya becsületes volt.

A két hangya egymással vitatkozott.
A két hangya mással vitatkozott.
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9. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
A hangyák vitáját végül a

döntötte el azzal, hogy
a morzsát. Azóta a hangyák, amit találnak,
hazacipelik.

10. Rajzold le a mese két eseményét!

A hangyák nekimentek egy
mogyorónyi morzsának.

A béka bekapta a morzsát.

11. Számozással állítsd sorrendbe a cselekvéseket a mese eseményeinek
sorrendjében!
nekimentek mendegéltek láttak volna pihentek

másztak nekiláttak

12. Mit gondolsz, miért cipekednek azóta szótlanul a hangyák? Húzd alá,
amit igaznak gondolsz!
Nem akarnak vitatkozni egymással.
Nincs miről beszélgetniük.
Hogy a talált ennivaló megmaradjon.
Ne szóljon bele senki a vitájukba.
Hamarabb észrevegyék a hangyabolyt.
Azóta sem értenek egyet egymással.

13. Te hogyan fejeznéd be a mesét? Írd le!
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Meselexikon
bika Több növény
evő emlős
(szarvasmarha,
szarvas, bivaly)
hímje.
birodalom Egy uralkodó (király, császár, fejedelem) irányítása alá tartozó terület.
bíróság Vitás ügyeket intéző hivatal,
intézmény.
bölcsesség Tapasztalaton és tudáson alapuló emberi tulajdonság.
Segítségével jó döntések
meghozatalára
képes.
császárné Egy ural
kodó (császár) felesége. Magasabb
rangú a királynál.
csikó A fiatal ló
megnevezése
3-4 éves koráig.
előkelő Magas rangú nemesember
vagy finom, elegáns, híres, tekintélyes személyre mondják.
esküszó Ünnepélyesen tett ígéret,
melynek az ember a betartását
vállalja.
faképnél hagyta Szó nélkül távozik.
gatyamadzag Megkötő,
a gatya (nadrág) derekába húzott sodrott
fonal.
gróf Az uralkodótól kapott cím, rang.
A hercegnél alacsonyabb, a bárónál magasabb rangot jelent.

hajadon Olyan lány,
aki még nem ment
férjhez. (Még nem
kötötték be a fejét.)
hála Érzés, amit azok iránt érzünk,
akik jót tettek velünk.
halász A halfogást foglakozásként
végző személy. Legfontosabb eszköze a halászháló.

hintó Díszes, lovak vontatta utas
szállító jármű (fedett vagy nyitott)
hódolat Nagy tisztelet egy személy
iránt.
humor Derűs vagy vidám kedv, tréfálkozás.
idézés Megjelenésre kötelező felszólítás a bíróság vagy rendőrség
előtt.
igazságos Nem részrehajló, mások
igazságát tiszteletben tartó.
kanász A sertések őrzője, más néven kondás, disznópásztor.
kapzsi Mohón harácsoló,
tisztességtelen
előnyökhöz, vagyonhoz jutó személy
vagy tulajdonság.
kastély Nagyobb,
díszesebb épület,
uralkodók,
előkelőségek
lakhelye.
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kérő Házasulandó férfi, aki feleségül
kér egy lányt.
koma A gyermek keresztapja. Átvitt
értelemben jóbarát, mesében némelyik állat elnevezése.
korsó Öblös, szűk
nyakú cserépedény.
köpönyeg Hosszú,
bő kabátszerű
öltözék.
kötőfék Állatot, főként
lovat vezető eszköz
kunyhó Szegényes kis ház.
lakodalom A házasságkötést követő
mulatság. Népi szokásokkal kísért
vendégeskedés.
legény Házasságra alkalmas nőtlen
férfi.
menyecske Fiatal nő,
akinek nemrég volt
az esküvője.

plébános Katolikus pap, aki misézik,
keresztel, esket, temet.
sivatag Csapadék és növényzet nélküli homokos, köves pusztaság.

sövénykerítés Bokrokból álló vagy
vesszőből fonott kerítés.
szerencsét próbál A siker reményében cselekszik.
szita Kerek, lyukacsos
eszköz a finom szemű
anyagok átszűrésére.
tajték Hullámzó víz
felszínén keletkező
buborékok.
tréfa Vicc, móka, váratlan tett, ami
nevetést vált ki, vagy szórakoztat.
útonálló Rabló, bandita, haramia,
aki az utazókat támadja meg. Kirabolja, értékeiket elveszi.

mészáros Szarvasmarha, juh levágásával és húsának árusításával
foglalkozó iparos.
Óperenciás-tenger Nagyon távoli,
ismeretlen hely, a világ szélét jelentő népmesei kifejezés.
orsó Fonáshoz használt pálca alakú vagyon Egy ember saját tulajdonú
eszköz.
értékeinek összessége.
palota Nagy, díszes épület, fejedel- vár Magaslatra épített erős falú erőmek lakhelye.
dítmény.
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1. Olvasd el a mesefajtákról szóló szöveget!
állatmese Az állatmesék szereplői emberi tulajdonságokkal felruházott állatok, emberi nyelven szólnak. Cselekedeteik mindig tanulsággal
szolgálnak.
tréfás mese A tréfás mesékben egymást követik a humoros események. A mesélő legfőbb
célja a megnevettetés. Ezek a történetek általában az emberi butaságot teszik nevetségessé.
Úgy tanítanak, hogy felhívják a figyelmet az emberi hibákra, a rossz tulajdonságokra.
láncmese Minden szereplő valamilyen feltételt
szab. Csak akkor segít, ha ez a feltétel teljesül.
Akkor szakad meg a láncszemek gyarapítása,
amikor valaki teljesíti a kérést.
valós mese Valóságon alapuló csodás elemektől mentes történetek. Szereplői hétköznapi
emberek. Az életről tanítanak.

2. Kösd össze a mesefajtákat a jellemzőikkel!
egy ideig boldog volt
állatmese
tréfás mese
láncmese
valós mese

a feleség ott sürög-forog a konyhában
grófok lettek
ebben laktak a tenger partján
szegények voltak
kényeskedett egyik szobából a másikba
szegények voltak
kényeskedett egyik szobából a másikba
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„Szakad a hó nagy csomókban”
Nemes Nagy Ágnes
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Gondolattérkép
időjárás
népszokások

növények
TÉL

téli munkák

állatok
emberek

1. Színezd a kifejezések, mondatok előtti köröket a gondolattérképen
jelölt színek szerint!
Betlehemezés

Mindenki meleg kabátba bújik.

Fagyos szél fúj.

A mókus keresi az elrejtett táplálékát.

Luca-napi hiedelmek

A fenyőfák zöldje színezi a tájat.

Hamar sötétedik.

Tavaszi munkák előkészítése.

Madarak lepik el az etetőket.

Vidám síelők lepik el a hegyoldalakat.

A szerszámok rendbetétele.

Tél végén a gyümölcsfák metszése.

Sapkát, kesztyűt viselnek.

A fák ágai csupaszon nyújtózkodnak.

Karácsony

Leggyakoribb csapadék a hó.

Sok állat téli álmot alszik.

A hó alól kikandikál a hóvirág.

2. Kösd a telet idéző közmondások elejét a végéhez!
Nem eszi meg

van egy tele.

Félhet a téltől,

a kutya a telet.

Minden nyárnak

ki tavaszkor nem gyűjtött.
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1.

Olvasd el a szavakat először nagy ajakmozgással, másodszor egy alaplevegővel!
szakad mászkál elment betemet ugrálsz araszolsz vacakolsz fölfújtad

2. Mit szeretsz hóesésben csinálni? Húzd alá a felsoroltakból!
játszom a kutyámmal
segítek havat lapátolni
hógolyózom a barátaimmal
szánkózunk a családdal

hóembert építek
a meleg szobában játszom
olvasok egy szép történetet
sétálok a szüleimmel az erdőben

3. Hallgasd meg a verset!

Hóesésben
Szakad a hó nagy csomókban,
veréb mászkál lent a hóban.
Veréb! Elment az eszed?
A hóesés betemet.
Nem is ugrálsz, araszolsz,
hóesésben vacakolsz.
Fölfújtad a tolladat,
ázott pamutgombolyag.
Mi kell neked? Fatető!
Fatető!
Deszka madáretető.
Nemes Nagy Ágnes

4. Ki lehet a vers beszélője? Tegyél -ot mellé!
a madáretető

egy gyerek

egy költő

a tél

a madáretető készítője

aki el akarja kergetni a verebet

5. Hogyan szólítja meg a beszélő a verebet? Húzd alá a versben pirossal!
6. Mitől félti a kismadarat? Húzd alá a versben kékkel!
7. Melyek az összecsengő (rímelő) sorvégek? Kösd össze!
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csomókban

araszolsz

eszed

tolladat

fatető

betemet

hóban

vacakolsz

(madár)etető

gombolyag

1.

Válogass a szavak közül! Írd be a számukat a halmazba!
1. borzong

2. felhevül

3. leizzad

4. fagyoskodik

5. kimelegszik

6. reszket

7. remeg

8. kitikkad

9. didereg

10. átforrósodik

11. vacog

12. fázik

Hidegben sok élőlény…

2.

Melegben sok élőlény…

Hallgasd meg a verset!

Téli fák
Nem fáztok, ti téli fák,
mikor meztelen az ág?
Eldobtátok a nyári zöld
s az őszi aranyruhát.

Ejnye, ejnye, téli fák,
ez aztán a furcsaság:
Hideg télben levetkőztök,
nyáron viseltek ruhát.
Zelk Zoltán

3.

Ki szólíthatja meg a téli fákat? Húzd alá a felsoroltakból! Indokold meg
választásodat!
egy gyerek

4.

bárki

egy felnőtt

a költő

te

Milyenek a fák a különböző évszakokban? Színezd ugyanolyan színűre!
nyár

ősz

tél

arany

meztelen

zöld

5.

Mit vél furcsaságnak a vers beszélője? Keretezd be a versben!

6.

Kösd össze a rímelő szavakat!
fák

zöld

fák

aranyruhát

levetkőztök

ág

ruhát

furcsaság
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1.

Olvasd el a szóoszlopokat nagy ajakmozgással!
indult

álmosan

nézett

vállát

szólalt

vidáman

hullott

ködöt

szaladt

kedvesen

sóhajtott

házakat

botorkált

kíváncsian

ereszkedett

leveleidet

megbillent

szomorúan

csodálkozott

szomorúságot

2. Melyek a botorkál vagy a kisvártatva rokon jelentésű szavai? Kösd hozzá!
megy

hamar

mindjárt
botorkál

lépked

nemsokára

ballag

kószál

rögvest

tüstént

kullog

kisvártatva

bandukol

rövidesen

3. Hallgasd meg a mesét!

Köd és fény
Egy téli reggelen, amikor Lajcsi iskolába indult, olyan nagy köd ereszkedett
a városra, hogy még a szomszéd házakat sem lehetett látni. Lajcsi egyedül botorkált a vastag ködben, míg egyszer csak valaki megérintette a vállát.
„Ki lehet az?” – kérdezte magában, s kíváncsian hátranézett. El is csodálkozott,
mert az útszéli fa ága érintette meg a vállát. S kisvártatva meg is szólalt a fa:
– Hová mégy, kisember?
– Iskolába.
– De hát odatalálsz ilyen ködben? – Megbillent a fa, s két falevél hullott a földre.
Lajcsinak úgy tűnt, mintha a fa sóhajtott volna. Ezért megkérdezte:
– Szomorú vagy?
A fa megrázta ágait.
– Igen, szomorú vagyok – felelte.
– A lehullott leveleidet sajnálod?
– Nem, nem azt. Hiszen tavaszra mindig új, zöld hajtásaim nőnek.
– Hát akkor fázol talán? – faggatta Lajcsi. De a fa azt felelte, hogy vastag kérge
megvédi őt a hideg ellen.
– Tudom már, miért vagy szomorú! – kiáltotta Lajcsi. – A köd miatt, a sűrű köd
miatt.
A faágak igent bólongattak:
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– Azért, a köd miatt. Mert én tudom, mi
a köd, és azt akarom neked elmondani.
Lajcsi kíváncsian hallgatta az öreg fa elbeszélését.
– A világ tele van szomorúsággal, s a köd
az emberek szívéből kiáradó szomorúság.
De alig mondta el ezt a fa, a köd oszlani
kezdett, s egyre erősebbek és fényesebbek lettek a napsugarak. Lajcsi felkiáltott:
– Hát a fény micsoda? A fény, ami elkergeti a ködöt?
– A fény pedig a reménység, ami a szomorú és meggyötört emberek szívéből
árad. S ez a fény örömmé válik egyszer, s
elűzi a szomorúságot, mint a napsugarak
a ködöt.
A lehajló ágak most fölegyenesedtek, s
megfürödtek az aranyos napsugarakban,
Lajcsi pedig vidáman szaladt az iskolába.
Zelk Zoltán

4.

Húzd alá a választ a kérdésekre a mese bevezető része alapján!
a) Kiket ismertél meg?
Pistit
Lajcsit

Karcsit

Sanyit

b) Melyik évszakban játszódik a történetük?
nyár
ősz
tél
tavasz
c) Hova indult Lajcsi?
iskolába
boltba

könyvtárba

d) Mikor indult el?
őszi este
nyári délután
e) Ki érintette meg a vállát?
egy bokor levele
egy fa ága

szomszédba

téli reggel
egy virág szirma
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5. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a megfelelő kifejezések számával!
1. nagy köd

2. kisvártatva

3. megérintette

4. szívéből

5. szomorú

6. botorkált

7. fényesebbek

8. köd

Amikor Lajcsi iskolába indult,
Egyedül
S

ereszkedett a városra.

a vastag ködben, míg egyszer csak valaki

a vállát.

meg is szólalt a fa: – Hová mégy, kisember?

Lajcsi látta, hogy a fa nagyon
Rájött, hogy a

.

miatt bánatos a fa.

A világ tele van szomorúsággal, s a köd az emberek
A köd oszlani kezdett,

árad.

lettek a napsugarak.

6. Hogyan olvasod a mesében? Keresd meg az aláhúzott szavak megfelelőjét
és írd a vonalra!
Lajcsi egyedül bandukolt a vastag ködben 
érdeklődőn hátranézett 
nemsokára meg is szólalt a fa 
hallgatta az öreg fa meséjét 
a köd eltűnt 

7. Milyen fogalmakat kapcsolnál a köd és a fény szavakhoz? Írd a számukat
a kiemelt szó mögé!

köd

104

fény

1. öröm

2. szomorúság

3. bánat

4. remény

5. félelem

6. boldogság

7. fáradtság

8. várakozás

8. Ki mondta? Tegyél X-et a sorok mellé a megfelelő oszlopba!
Lajcsi

fa

– Hová mégy, kisember?
– De hát odatalálsz ilyen ködben?
– Szomorú vagy?
– A lehullott leveleidet sajnálod?
– Hiszen tavaszra mindig új, zöld hajtásaim nőnek.
– Tudom már, miért vagy szomorú!
– A köd az emberek szívéből kiáradó szomorúság.
– Hát a fény micsoda? A fény, ami elkergeti a ködöt?
– A fény pedig a reménység.

9. Számozással állítsd időrendbe az eseményeket!
A fa a sűrű köd miatt szomorú.
Várja a fényt, ami elűzi a szomorúságát.
Megbeszélték, hogy miért szomorú a fa.
Útközben megszólította egy szomorú fa.
Egy téli reggelen Lajcsi iskolába indult.

10. Rajzolj a mondatoknak megfelelően!

– A köd az emberek szívéből kiáradó
szomorúság.

– A fény pedig a reménység.
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1.

Olvasd el a szókapcsolatokat nagy ajakmozgással, a hangsúlyjelnek megfelelően!
hideg tájakról

repülő vadliba

óvatos tanúi

hűvös időben

melegebb vidékre

sekély tavak

enyhe teleken

legféltettebb látványossága

kecses madarak

2. Hányszor szerepel a szóhalmazban a kerceréce szó? Írd a vonalra!
kerceréce daru fecske vércse kerceréce tőkés réce vadliba tengelice

3. Egészítsd ki a gondolattérképet az adott kifejezésekhez kapcsolódó szavakkal!
várt
türelmes
VENDÉGEK

vendéglátó

barátságos

szívélyes

váratlan

ajándék

4. Olvasd el a szöveget!

Téli vendégeink
Furcsa, de igaz: ősszel mi is kapunk madárvendégeket télre. Ezek a madarak nagyon hideg tájakról érkeznek hozzánk. Nálunk könnyebben át tudnak telelni.
Ilyen madár a kerceréce. Az őszi hűvös időben V-alakban repülő vadliba- és darucsapatok vonulásában
gyönyörködhetünk. Az időjárástól függ, hogy mikor
érkeznek, és mikor mennek tovább.
A vadlibák enyhe teleken végig itt maradnak. Ha
nagy hideg és hó jön, akkor tovább állnak melegebb vidékre. A hazánkba érkező ludak 18 nagy
gyülekezőhelyen pihennek.
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A Hortobágy egyik legféltettebb látványossága a daruvonulás. A sekély tavak közelében nagy tömegben
gyülekeznek ezek a kecses madarak. A látogatóknak
arra kell törekedniük, hogy óvatos tanúi legyenek az eseményeknek. A vadludak nagy része a tél közeledtével
elhagyja hazánkat, de egyre többen telelnek át nálunk.

5. Hány bekezdésből áll a szöveg? Számozd meg! Írd a vonalra!
6. Olvasd el újra az első bekezdést! Igaz (I) vagy hamis (H)? Karikázd be a
megfelelő betűt!
Tavasszal madárvendégek érkeznek. I H

Itt telel a kerceréce.

I H

Hideg tájakról jönnek a madarak.

I H

Más madár nem érkezik. I H

Nálunk könnyebben áttelelnek.

I H

A vadliba U alakban száll. I H

A darucsapat S alakban vonul.

I H

Meleg időben érkeznek.

I H

7. Olvasd el újra a második bekezdést! Kösd össze a mondatok elejét a végével!
A vadlibák enyhe teleken

akkor melegebb vidékre indulnak.

A hazánkba érkező ludak

végig itt maradnak.

Ha nagy hideg és hó jön,

18 nagy gyülekezőhelyen pihennek.

8. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Keretezd be a mondatba illő szót!
híressége
Hortobágy nevezetessége a daruvonulás.
látványossága

vidám
A látogatók hangos tanúk.
óvatos

Ősz közeledtével
Sekély
Mély
tavaknál gyülekeznek. Tél közeledtével elhagyják hazánkat.
Nyár közeledtével
Mocsaras

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

Vendégek érkezése 

A vadlibákról
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1.

Húzd át a szósorokban azt, amelyik nem a kiemelt szó rokon értelmű
megfelelője!
kislisszant

kisurrant

kikiáltott

kiosont

kilopakodott

fitogtatta

hencegett

dicsekedett

hallgatott

hősködött

elernyesztette ellazította

elveszítette

pihentette

lenyugtatta

megroggyant

megroppant megrokkant összezuhant megtisztította

nyöszörögte

nyüszítette

nyafogta

ordította

vinnyogta

2. Olvasd el a mese címét! Mire következtetsz a címből? Húzd alá a felsoroltakból!
A történet arról szól, hogy
a hideg hősködni szeretett volna az erejével.
testnevelésórán a hideg bemelegítés közben ugrándozik.
a folyton változó hőmérséklet miatt elromlott a hőmérő.
úgy megijedt valaki a szereplők közül, hogy a hátán végigfutott a hideg.

3. Hallgasd meg a mesét!
Szaratov:
egy régi
hűtőszékrény
márka neve
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Mit ugrálsz, Hideg?
Egy szép, augusztusi napon nyitva maradt a Szaratov ajtaja.
– Aha – mormogta odabent a Hideg –, most itt az alkalom!
Féloldalasan kislisszant a résen.
Megállt a konyha közepén, rettentő szemmel körülnézett.
– Majd most megmutatom nektek! – sziszegte
vészjóslóan. Kihúzta magát, behajlított karját
vállmagasságba emelte, fitogtatta az izmait.
Olyan izmai voltak, mint egy kafferbivalynak.
A Mozsár, a Konyhaszekrény, a F ületlen Bögre,
az Épfülű Bögre, a Kávédaráló, a Háromlábú
Hokedli, a Körömreszelő (mit keres egy körömreszelő a konyhában?), a Húsvágó Bárd, a

Merőkanál, a Bojtos Butykos, a Tejesköcsög, a Piros Fedő, a Kék Fedő, az Alumínium Fedő, a Búrátlan Lámpa, a Konyhaasztal és a Kettőbe Vágott Paradicsom
hökkenten nézett rá.
A Hideg tánclépésben végiglejtett a konyhán, majd ökölvívóállásba helyezkedett.
Vészjósló hangon kérdezte:
– Melyikőtökkel kezdjem?
Körülnézett. Majd ezzel egy időben azt mondta:
– Brrrr!
A konyhában mindenki behúzta a nyakát. Azt gondolták: „Jaj, nehogy rajtam
kezdje!” Csak a Körömreszelőnek (mit keres egy körömreszelő a konyhában?)
jutott eszébe: „Mit akarhat ez kezdeni?”
A Hideg meg újra azt mondta:
– Brrrr!
Egy kövér verejtékcsepp jelent meg a homlokán. Bal karján elernyesztette az
izmokat, a homlokához nyúlt, elkente rajta a verejtékcseppet. Közben a bal
lába megroggyant.
– Majd én most… – kezdte volna újra, de csak szánalmas suttogásra telt.
Megroggyant a másik lába is.
– Ó, jaj! – mondta a Hideg, s már patakokban ömlött róla a víz. Reszketett.
De azért még egyszer próbálkozott.
– Most megmutatom nektek… – nyöszörögte, s elcsúszott. Minden ízében reszketve feküdt a konyha kövén.
– Segítség! – mondta ekkor. – Segítsetek!
Gyorsan odafutott hozzá a Mozsár, a Konyhaszekrény, a Fületlen Bögre, az Épfülű Bögre, a Kávédaráló, a Háromlábú Hokedli, a Körömreszelő (mit keres egy
körömreszelő a konyhában?), a Húsvágó Bárd, a Merőkanál, a Bojtos B
 utykos, a
Tejesköcsög, a Piros Fedő, a Kék Fedő, az Alumínium Fedő, a Búrátlan Lámpa, a
Konyhaasztal és a Kettőbe Vágott Paradicsom. Betámogatták az elalélt Hideget
a Szaratovba, és rácsukták az ajtót.
– Ez még azért majd megmutatja nekünk, figyeljétek meg! – mondta a Körömreszelő (mit keres egy körömreszelő a konyhában?). – Majd decemberben megmutatja.
A többiek hallgattak. Megértek már jó néhány decembert. A Mozsár egymaga
százötvenet. A Hideg meg gyógyulgatott a Szaratovban.
Lázár Ervin
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4. Mit ismertünk meg a mese bevezetéséből? Húzd alá az állítások közül!
Egy szép, augusztusi nap volt.

A Hideg kislisszant a hűtőből.

Megroggyantak a Hideg lábai.

A Hideg fitogtatta az erejét.

A Hideg meggyógyult a Szaratovban. Nyitva maradt a Szaratov ajtaja.

5. Húzd alá a mese további szereplőit a mesében!
6. Mi az érdekességük ezeknek a szereplőknek? Tegyél -t az után az állítás után, amelyiket igaznak tartasz!
Mindegyik szereplő a konyhában található tárgy.
A szereplők mindegyike egy-egy gyerek.
A szereplők úgy viselkednek, mint az emberek.
Mindegyik szereplőnek saját neve van.
A szereplők nevét nagy kezdőbetűvel írjuk.

7. A hiányzó szereplőket te rajzold le!
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8. Mit tudtál meg a Hidegről a mese folytatásában? Számozással állítsd
időrendbe!
rettentő szemmel körülnézett

a bal lába megroggyant

reszketve feküdt a konyha kövén

patakokban ömlött róla a víz

ökölvívóállásba helyezkedett

fitogtatta az izmait

tánclépésben végiglejtett a konyhán

még egyszer próbálkozott

9. Hogyan fejezi ki az író? Keresd meg az aláhúzott szavak megfelelőjét!
most itt a lehetőség 
megdöbbenve nézett rá 
tánclépésben végigsétált a konyhán 
félelmetes hangon kérdezte 
mindenki megijedt 
izzadságcsepp jelent meg a homlokán 

10. Aláhúzással válaszolj a kérdésekre a felsorolt lehetőségek közül!
a) Miért kiáltott segítségért a Hideg?
Elveszítette az erejét. Megijedt a konyhai eszközöktől. Szégyellte magát.
b) Kik siettek a segítségére?
A barátai.
Az időjárás tényezői.

A konyhai eszközök.

c) Hogyan segítettek rajta?
Énekeltek neki. Betámogatták a hűtőszekrénybe.
d) Mi lett a Hideg sorsa?
Gyógyulgatott a Szaratovban.

Eltűnt.

Megsimogatták.

Várja a nyarat.

11. Mit mutat meg a Hideg decemberben? Ötleteidet oszd meg társaiddal!
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1.

Olvasd el a szósorokat nagy ajakmozgással! Másodszor egy levegővel olvasd!
idő
világ

nap

hét vasárnap

várakozás

november

születés

december

eljövetel

időszak

hagyomány

naptár
ajándék

2. Olvasd fel a szókapcsolatokat a hangsúlyjelnek megfelelően!
adventi idő

adventi koszorú

csokit tűzött

keresztény világ

adventi naptár

gyertyát gyújtott

karácsonyi ajándék

keresztény szokás

kartonlapot osztott

felölelő időszak

türelmetlen kisfiú

várakozást könnyített

3. Mikor vársz szívesen valakire vagy valamire? Mikor nem szeretsz várni?
Beszélgess róla az osztálytársaiddal!
4. Olvasd el a szöveget! Számozd meg a bekezdéseket!

Advent, az eljövetel
Az advent a keresztény világban karácsony előtt négy héttel, november végén
vagy december elején kezdődik, és karácsonyig tart. Az első alkalma mindig a karácsony előtti negyedik vasárnap. Tehát az
adventi idő négy teljes hét. Szinte az egész
decembert felölelő időszak.
Az advent szó jelentése: eljövetel. Egy latin kifejezésből származik az elnevezés. Advent a keresztény szokás szerint a
várakozásról szól. Ez az időszak előzi meg Jézus születését, világra jöttét, eljövetelét.
Adventre készülődve már sok-sok éve hagyomány az adventi koszorú és adventi naptár készítése. Mindkettő ugyanazt a célt szolgálja. A várakozást
még szebbé, bensőségesebbé tenni.
Az adventi koszorú általában fenyőágból készített
kör alakú koszorú. Négy gyertya díszíti. Ezek jelentik
az advent négy vasárnapját. Minden vasárnap eg�gyel több gyertyát gyújtanak meg rajta.
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Az adventi naptárt egy türelmetlen német
kisfiúnak köszönhetjük. Nagyon várta már a
karácsonyi ajándékokat. A fiú anyukája ekkor
egy kartonlapot 24 részre osztott, és mindegyikre egy darabka csokit tűzött. A kisfiú
minden nap megehetett egyet a csokiból.
Édesanyja így könnyítette meg a karácsony
előtti várakozást gyermekének.

5. Mit jelent az advent szó? Húzd alá a szósorban!
születés

hagyomány

elnevezés

eljövetel

várakozás

ajándék

6. Olvasd el újra az első bekezdést! Keretezd be a mondatba illő kifejezést!
Az advent karácsony előtt négy héttel / hat héttel kezdődő időszak.
Az első alkalma a karácsony előtti hatodik vasárnap / negyedik vasárnap.
Az adventi időszak négy / hat hétig tart.
Szinte az egész novembert / decembert felölelő időszak.

7. Olvasd el újra a második bekezdést! Húzd alá a mondatpárokból az igaz
állítást!
Az advent szó jelentése: eljövetel.
Az advent szó jelentése: születés.

Advent a várakozásról szól.
Advent az ajándékokról szól.

Egy angol kifejezésből származik.
Egy latin kifejezésből származik.

Megelőzi Jézus beszédét.
Megelőzi Jézus születését.

8. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Húzd alá a szövegben a megfelelő
választ!
Mit készítünk adventre készülődve?
Milyen célt szolgál mindkettő?
Milyenné teszi a várakozást?
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9. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Kösd össze az összetartozókat!
adventi koszorú

négy vasárnap

négy gyertya

gyertyát gyújtanak

minden vasárnap

általában kör alakú

10. Olvasd el újra az ötödik bekezdést! Egészítsd ki a mondatokat!
Az adventi naptárt egy

kisfiúnak köszönhetjük.

A fiú anyukája egy kartonlapot

osztott.

Mindegyikre egy darabka

 tűzött.

Az édesanyja könnyítette meg a

előtti várakozást.

11. Számozással állítsd helyes sorrendbe a bekezdésekhez tartozó kifejezéseket!
Adventi hagyományok.
Az adventi idő négy teljes hét.
Az advent szó jelentése eljövetel.
Egyik hagyomány az adventi naptár.
Az adventi koszorút gyertyák díszítik.

12. Ti hogyan készültök a karácsonyra? Rajzold le!
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1. Mit jelent? Kösd a szavakat a jelentésükhöz! Karikázd be azt a szót, amelyiknek a képét látod!
puttony
rénszarvas
Mikulás

Szarvasfajta, az északi sarkkörnél él,
nagy, lapátszerű agancsa van.
Ajándékokat hozó, fehér szakállas,
piros ruhás öregember.
Háton hordott, vállra akasztva
hordozható tárolóeszköz.

2. Hallgasd meg a verset!

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

3. Hány mondatból áll a vers? Számold meg! Írd a vonalra!
4. Keresd meg a rímelő szavak párját! Kösd össze!
eljő

szánját

vállán

megérkezik

odakint

bundáját

szakállán

hófelhő

néked int

telik

5. Mit jelent a hópihe ül a szakállán sor? Keretezd be a felsoroltakból!
Fáradt lett egy hópihe, és lepihent.
Behavazódott a Mikulás szakálla.
A Mikulás szakállán kisszékek vannak.
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1.

Készülj fel a szósorok hangos olvasására! Helyesen ejtsd a hosszú magánés mássalhangzókat!
ünnepkör

háziasszony

szellemek

boszorkány

naptár

legrövidebb

legsötétebb

szebbek

zöldebbek

magasabbak

tettek

megláthatták

öntözgette

ígérkezett

rejtették

2. Húzd alá a kiemelt szót a szóhalmazban!
szék

néz

szét

rés

pénz

szék

szép

méz

szék

mész

kér

kész

fél

szék

bér

mér

szék

tér

szék

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

Lucázás
A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó Luca napja december 13-án van. Ma használatos naptárunk, a Gergely-naptár bevezetése előtt ez volt az év legrövidebb
napja. Ekkor volt a leghosszabb, legsötétebb az éjszaka.
Luca napjához számos népi hiedelem és népszokás kötődik. A gonosz szellemek rontása ellen fokhagymával kenték be az ajtókat, ablakokat. A gyerekek
zsebébe is fokhagymát tettek.
A lucaszék faragását is Luca napján kezdték el. Ennek karácsonyra kellett elkészülnie. Azután karácsonykor, az éjféli misén a
Lucaszékre ráállva a néphit szerint megláthatták a falu boszorkányait.
A Luca-napi búzaültetés is ekkor volt szokás. A háziasszony búzaszemeket szórt egy
tálkába. Karácsonyig öntözgette. A kikelt
búzából próbálták megjósolni azt, hogy milyen lesz a következő évben a termés. Minél
szebbek, zöldebbek, magasabbak lettek a
búzaszálak, annál jobb termés ígérkezett az
elkövetkező esztendőre.
A Luca-cédula szerelmi jóslás volt. A lányok kis cédulákra 12 nevet írtak. A cédulákat sok helyen süteménybe vagy gombócba rejtették. Ezekből minden nap
eldobtak egyet vagy tűzbe vetettek. Az utolsó mutatta meg a leendő párjuk
nevét, éppen karácsony napján.
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4. Olvasd el újra az első bekezdést! Felelj a kérdésekre a megfelelő válasz
aláhúzásával!
a) Melyik ünnepkörhöz tartozik a Luca-napja?
húsvéti
karácsonyi
pünkösdi
b) Mikor van Luca-napja?
november 13-án december 31-én

december 13-án

c) Milyen nap volt ez a Gergely-naptár bevezetése előtt?
legrövidebb
leghosszabb
leghidegebb

5. Olvasd el a második bekezdést! Igaz vagy hamis? Írd a vonalra! (I, H)
Luca napjához nem kötődik népi hiedelem és népszokás.
Fokhagymával védekeztek a gonosz szellemek rontása ellen.

6. Olvasd el a harmadik bekezdést! Számozással állítsd az előfordulásuk
sorrendjébe a kifejezéseket
néphit szerint

lucaszék

a falu boszorkányait

éjféli misén

7. Olvasd el a negyedik bekezdést! Húzd alá a szövegben a választ!
Mi volt a szokás ekkor?
Mit jósoltak meg a kikelt búzából?
Mikor ígérkezett jó termés?

8. Olvasd el az ötödik bekezdést! Miről nem olvastál a bekezdésben?
Húzd át!
Luca-napi búzaültetés

szerelmi jóslás

az utolsó mutatta meg

cédulákra 12 nevet írtak

Gergely-naptár

gombócba rejtették

eldobtak egyet

leendő párjuk nevét

lucaszék faragása

9. Írd a bekezdések számát a címek elé!
A lucaszék faragása

A Luca-cédula

Védekezés fokhagymával

Luca-napi búzaültetés

December 13.
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1.

Olvasd el többször a szósort nagy ajakmozgással!
1.
bunda

2.
kucsma

3.
láncos bot vagy csörgős bot

4.
köcsögduda

5.
furulya

2. Keresd meg az olvasott szavak jelentését! Írd a szavak számát a magyarázatukhoz!
Báránybőr süveg, prémsapka.
Szőrméből készült kabát.
Fúvós hangszer.
Fémkarikából álló csörgőkkel felszerelt pásztorbot.
Kifeszített disznóhólyaggal fedett cserépfazék, közepére vesszőt vagy
nádszálat erősítenek.

3. Olvasd el a szöveget!

Regölés
Az év végén, István napjától, december 26-tól január 6-ig férfiak, fiatal legények jártak házról házra. Köszöntötték a házigazdát, bőséget, boldogságot
kívántak a következő esztendőre. Ők voltak a regösök.
A regösök mindig csoportban járnak. Kifordított bundában, kucsmában,
kezükben láncos vagy csörgős bottal, köcsögdudával, furulyával léptek be a
házba, és énekelték a regösénekeket. Az ott lakóktól jutalmat kapnak jókívánságaikért.

4. Döntsd el, melyik igaz vagy hamis az állítások közül! Karikázd be a megfelelő szót!
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Állítások

igaz

hamis

Sándor napjától férfiak, fiatal legények jártak házról házra.

igaz

hamis

Bőséget, boldogságot kívántak a következő esztendőre.

igaz

hamis

Ők voltak a regösök.

igaz

hamis

5. Felelj a kérdésekre a megfelelő válasz aláhúzásával!
a) Hogyan jártak a regösök mindig?
egyedül
párban

csoportban

b) Mit énekeltek a háziaknak?
zsoltárokat
regösénekeket

népdalokat

c) Mit kaptak a háziaktól a jókívánságaikért?
jutalmat
dicséretet
kézfogást

6. Hallgasd meg a verset!

Regösének
Jó reggelt jó gazda, áldás a házadra,
Jó bort adjon Urunk – soha ki ne fogyjon –
talpas poharadba.
Haj regö rejtem, azt is megadhatja
az a nagy Úristen.
Adjon az Úristen ennek a gazdának
száz kicsi malacot:
Egyik ólból kifusson, másik ólba szaladjon,
harmadikba is jusson,
Haj regö rejtem, azt is megadhatja
az a nagy Úristen.
(részlet)

7. Mit kívántak a regösök a háziaknak? Húzd alá a felsoroltakból!
víg kedvet

jó bort a talpas pohárba

sok tyúkot az udvarra

áldást a házra

puha kenyeret az asztalra

száz kicsi malacot

8. Keretezd be a versben az ismétlődő sorokat!
9. Te mit kívánnál a háziaknak? Mondd el az osztálytársaidnak!
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1.

Olvasd el először csak a nagybetűvel, majd a kisbetűvel írt szavakat!
megszületnek

KERESTE

SZEMLÉLŐDHETETT
rábukkant

elfárad

megjelenik

SZOLGÁLJÁK

eljutott

PIHENHETETT
HASZNÁLTA
JÁRT

lefekszik

leheverednek
leül

VOLT

JELENTETT

ül

2. Kösd a szavakat a magyarázatukhoz!
találmány

Egy lakberendezési tárgy.

bútordarab

Hasznos új eszköz, tárgy, amit kigondolt egy szakember.

uralkodó
rang
összejövetel

Két vagy több személy találkozása.
Olyan személy, akinek egy terület fölött hatalma van.
Előkelő állás vagy társadalmi helyzet.

3. Mit gondolsz, miről szólhat az a szöveg, amelyben az előző feladat szavait találod? Mondd el az ötleteidet az osztálytársaidnak!
4. Olvasd el a szöveget! Számozd meg a bekezdéseket!

A szék története
Vannak találmányok, amelyek természetes módon születnek meg. Ilyen találmány a szék is. Az ember mindennapi munkája közben előbb-utóbb elfárad.
Az állatok, ha elfáradnak, akkor azonnal leheverednek. Az ember azonban nem
fekszik le, hanem előbb leül.
Már az ősember is kereste a kényelmes ülőhelyeket. A szék feltalálása előtt ezekre a természetben bukkant rá. Simára csiszolódott kövek,
kidőlt fatörzsek voltak, amiken nyugodtan pihenhetett és szemlélődhetett. Mivel az ülés fontos volt az embernek, ezért gyorsan eljutott a
szék feltalálásához.
A szék valaha rangos bútordarab volt, csak az uralkodóknak járt. A régi magyarok idején is rangot jelentett széken
ülni. A rangot nem viselő ember nem használta, a földre ült.
Ma már el sem tudnánk képzelni az életünket szék nélkül.
Az élet minden területén megjelenik. A munkavégzéshez,
a társas összejöveteleken és pihenésre is használják.
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5. Megfelelt-e a várakozásodnak a szöveg? Vitasd meg az osztályban!
6. Olvasd el újra az első bekezdést! Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
módon

Vannak találmányok, amelyek
születnek meg. Ilyen

a szék is.

7. Olvasd el újra a második bekezdést! Aláhúzással fejezd be a mondatokat
a szöveg alapján!
a kényelmes ülőhelyeket.
Már az ősember is kereste
a kényelmes fekvőhelyeket.
az áruházban bukkant rá.

A szék feltalálása előtt

a természetben bukkant rá.

Az ülés fontossága miatt eljutott

az ágy feltalálásához.
a szék feltalálásához.

8. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd az állítások mögé!
A szék rangos bútordarab volt.

Csak a nők ülhettek rajta.

A régi magyarok nem ültek széken.

Az egyszerű ember a földre ült.

9. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Mire szolgál a szék? Húzd alá a felsorolásból!
sportolásra

munkavégzésre

társas összejövetelekre

táncra

közlekedésre

pihenésre
művelődésre

10. Írd a bekezdések számát a címek elé!
A szék mint találmány
Az ülés fontossága
A rangos bútordarab
Az élet minden területén
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1.

Készíts ötsorost a szék szóval! Húzd alá a neked legjobban tetsző
szavakat!
szék

1. Mi? (1 szó):
2. Milyen? (2 szó):

kényelmes kemény alacsony magas támlás puha

3. Mit csinál? (3 szó): elringat

simogat

tör

felébreszt

elaltat

4. Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat):
Puha támlája mindig simogat.

Segít nekem ébren maradni.

Kemény ülése nagyon kényelmetlen. Elringat, kényeztet a puhasága.
5. Más szóval (1 szó): ülőhely

bútor

ülőalkalmasság

2. Van-e kedvenc széked? Miért szereted? Beszéljetek róla az osztállyal!
3. Hallgassátok meg a verset!

Három székláb
Van egy kisszék,
háromlábú,
három lába:
három bábu.

De ők aztán
csak azért se,
nem hallgatnak
a kisszékre.

Egyik: Billeg,
másik: Ballag,
harmadik meg:
Billegballag.

Billeg ballag,
Ballag billeg,
s Billegballag
ballag-billeg.

Így a kisszék
meg nem állhat,
szidja is a
három lábat.

Jár csak jár
a három tébláb,
ringatózó
három székláb.

Állj meg, Billeg!
Nyughass, Ballag!
Ne lipinkázz,
Billegballag!

Kedvébe
eképpen járnak
a kicsi szék
gazdájának.
Kányádi Sándor
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4. Ki lehet a vers beszélője? Húzd alá a felsoroltakból!
bárki

a szék gazdája

a kisszék

egy felnőtt

5. Hol lehet a három székláb? Gondold végig! Beszéljétek meg!
6. Mi a neve a három széklábnak? Keretezd be!
Dirmeg

Billeg

Csusszan

Dirmegdörmög

Ballag

Dörmög

Billegballag

Csisszen

7. Hogyan szidja a kisszék a lábakat? Kösd össze a megfelelő láb nevével!
Billeg

Ballag

Billegballag

Ne lipinkázz!

Állj meg!

Nyughass!

8. Mit tesz a szidás ellenére is a három székláb? Kösd össze!
Billeg

ballag-billeg

Ballag

ballag

Billegballag

billeg

9. Miért nem fogadnak szót? Keretezd be a versben azt a versszakot, ami
ezt elárulja neked!
10. Válaszolj számmal a kérdésekre!
Hány versszakból áll a vers?
Hány soros egy versszak?
Hány szótag egy sor?

11. Mi adja a vers játékosságát, derűs hangulatát? Beszéld meg az osztálytársaiddal!
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1.

Olvasd el először csak a nagybetűvel, majd a kisbetűvel írt szavakat!
sóhajtozott

MAGÁNYOS

ellopkodták VIDÁM

kiáltozott

sanyargatták

LEGKISEBB

FRISS

tovaszállt

reá röppent

ÜRES

FARKASORDÍTÓ

2. Mi igaz az előző feladat szavaira? Tegyél -t az igaz állítás után!
Minden kisbetűvel írt szóban található hosszú mássalhangzó.
Minden nagybetűvel írt szóban van hosszú magánhangzó.
Van köztük olyan szó, amely négy szótagú.
Minden nagybetűvel írt szó egy tárgy neve.
Minden kisbetűs szó valakinek, valaminek a tulajdonsága.

3. Kösd a szavakat a magyarázatukhoz!
cicoma

hegyvidék Erdélyben

Hargita

feltűnő díszítés, apró ékesség

egyedülvalóság

hangos lárma, zűrzavar

zsivaj

magány, társtalanság

4. A meséből kiemelt szavak alapján milyen történet jut eszedbe? Gondolataidat oszd meg társaiddal!
fenyő

sóhajtás

árnyék

kirándulók

zsivaj

5. Hallgasd meg a mesét!

Fenyőmese
Élt a Hargita oldalában egy magányos fenyő. Senki
sem lakott a közelében. Az erdő, de még a legkisebb
bokor is olyan messzire volt tőle, hogy még a kiáltását sem hallották volna meg, nemhogy a sóhajtásait. Ezért aztán nem is kiáltozott, nem is
sóhajtozott. Még a nyári viharok, villámok s a
farkasordító telek idején sem. Pedig annyit sanyargatták, hogy az még embernek is sok lett
volna.
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udvar

cicoma

elfásult:
Elfásult egészen a nagy egyedülvalóságban. Egyetlen öröme volt, ha
nyaranta egy-egy arra legelésző juhnyáj bújta meg az árnyékát a nagy beleunt,
belefáradt
melegben. Vagy éppen maga a juhász heveredett alája furulyázgatni,
tarisznyát bontani. Olyankor még sóhajtott is egyet-egyet, inkább csak
figyelmességből, a szép nótáért, s hogy az árnyékot a sóhajával frissebbé tegye.
Hanem a nyáron olyat ért, amilyet még soha. Vidám kirándulók, egy egész iskola telepedett alája. Azóta nincs
nyugta a fenyőnek. Egyre sóhajtozik, s mindegyre le-letekint a völgy felé, amerre a kirándulók alóla elvonultak.
S mint valami kincseket, nézi az alatta maradt üres konzervdobozokat.
– Mit nem adnék, ha még egyszer közöttük állhatnék –
sóhajtotta el bánatát egy véletlenül reá röppent rigónak.
A rigó egyet-kettőt füttyentett köszönetképpen, aztán
tovaszállt arra, amerre a kirándulóknak nyoma veszett.
Hogy mit intézhetett a kis rigó, mit nem, nem tudhatjuk.
Jöttek az őszi ködök, esők, havas esők. A fenyő, ha lehetett, még inkább magába
fásult. A szelek még a konzervdobozokat, utolsó emlékeit is ellopkodták. Már a
földre se nézett többet. Akárhogy tépdesték a viharok, aludt. Már arról se vett
tudomást, hogy hatalmas havával megjött a tél. Tőle jöhetett is, mehetett is.
De egyszer csak megrázta magát. Azt hitte, álmodik. Pedig nem álmodott. Hatalmas zsivajra, énekszóra ébredt. Egy nagy udvaron találta magát. Minden
ága fel volt cicomázva, és minden megmaradt tobozába mintha egy-egy csillag
költözött volna.
Azóta is ott áll az iskola udvarán. Bánja is ő, hogy az ünnep, a vigalom teltével ágait lecsapdosták. Lomb helyett szárnya nőtt. Zászló csattog-lobog rajta,
s vidám énekszó köszönti minden reggel.
Kányádi Sándor

6. Egészítsd ki a mondatokat a mese bevezető része alapján!
Élt a
Minden erdő és bokor
sem

oldalában egy

.
volt tőle. Még a kiáltását

volna meg. Ezért nem is sóhajtozott a nyári
, s a farkasordító

idején sem.
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7. Mi okozott nyaranta örömöt a fenyőnek? Húzd alá a felsoroltakból!
Ha juhnyáj bújta az árnyékát.

Ha az ágait felcicomázták.

Ha zászló lobogott az ágai közt.

Ha juhász heveredett alája furulyázni.

8. Pótold a mese folytatásának hiányzó eseményeit!
amilyen minden nyáron.
A nyáron olyan érte a fenyőt, amilyen még soha.
amitől nagyon megijedt.
egy egész óvoda
Vidám kirándulók, egy falu apraja-nagyja
egy egész iskola

Azóta is arra vágyott, hogy

telepedett alája.

ne zavarják a nyugalmát.
közöttük állhasson.
visszajöjjön a rigó.

A rigó tovaszállt a fenyőről arra,

amerre a kirándulóknak nyoma veszett.
ahova a szárnyai vitték.
ahol több ennivalót találhat.

egyre jobban fázott.
Az őszi ködök érkezésével a fenyő már a telet várta.
még inkább magába fásult.
nagyon örült,
A fenyő arról sem vett tudomást, hogy hatalmas havával megjött a tél.
meglepődött,

9. Mikor változott meg a fenyő élete? Keretezd be azt a részt a mesében!
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10. Számozással állítsd időrendbe a mese folytatásának eseményeit!
Az ünnep teltével ágait lecsapdosták.

Lomb helyett szárnya nőtt.

Egyszer csak megrázta magát.

Azt hitte, álmodik.

Minden ága fel volt cicomázva.

Zsivajra, énekszóra ébredt.

Azóta is ott áll az iskola udvarán.

Zászló csattog-lobog rajta.

11. Rajzold le a mese két befejező jelenetét!

Minden ága fel volt cicomázva, és
minden megmaradt tobozába mintha egy-egy csillag költözött volna.

Lomb helyett szárnya nőtt. Zászló
csattog-lobog rajta, s vidám énekszó
köszönti minden reggel.

12. Szerinted miért boldog az ágaitól megfosztott fenyő? Húzd alá!
A zászlót tarthatja.

Nem él egyedül a Hargitán.

Minden nap énekszó köszönti.

Karácsonykor mindig feldíszítik.

13. Készíts önállóan szélsziporkát a fenyőről!
Azt álmodtam,

fenyő

voltam 	

(valaki vagy valami).
(Hol?)
(Mi történt?)
(Hogyan?)
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1.

Készíts szélsziporkát! Húzd alá minden sorban a kiválasztott szót!
karácsony voltam

Azt álmodtam,
a világban

a családban

az emberek között

(valaki vagy valami)
a szívekben

(Hol?)

örömöt okoztam ajándékot hoztam boldogságot adtam (Mi történt?)
boldogan

örömmel

jó szívvel

odaadással 

(Hogyan?)

2. Hallgasd meg a verset! Tanuld meg, ha szeretnéd!

Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
Dsida Jenő

3. Keresd a rímelő sorokat! Karikázd be azonos színnel a rímpárokat!
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1. Olvasd el a szöveget!

Betlehemezés
A betlehemezés országszerte népszerű karácsonyi szokás volt. A pásztorjáték
szereplői egy kis betlehemet vittek körbe a faluban. Bekopogtak a házakba.
Ahol fogadták őket, ott hírt adtak a kis Jézus születéséről.
A játék egyik fontos része volt a pásztorok tréfás jelenete. Ezt az angyalok
éneke követte, majd a szereplők jókívánságokat mondtak a ház lakóinak. A szereplőket a játékért cserébe étellel, itallal kínálták meg a háziak.
Egyes helyeken a betlehemes játék kiegészült a szálláskeresés történetével
és a három királyokkal, akik elindultak, hogy ajándékot vigyenek a kis Jézuskának.

2. Milyen sorrendben fordulnak elő a szókapcsolatok? Számozd meg!
betlehemet vittek körbe

angyalok éneke követte

a pásztorok tréfás jelenete

szálláskeresés történetével

népszerű karácsonyi szokás

jókívánságokat mondtak

a kis Jézus születéséről

kínálták meg a háziak

3. Mi igaz a betlehemes játékra? Tegyél -t az igaz állítás után!
A betlehemezés egy pásztorjáték.
A szereplők berohantak a házakba.
A háziak nem kínálták meg őket.
Fontos része a pásztorok tréfás jelenete.
Hírt adtak a kis Jézus születéséről.
A szereplők jókívánságokat mondtak. 
Jósoltak a ház lakóinak.
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1.

Ismerkedj meg egy betlehemes játékkal! Ezt a változatát Hajdúbagoson
gyűjtötték.

2. Hallgasd meg az első részt!

Betlehemes játék
1. rész
kompánia:
baráti
társaság

Hírnök: Jó napot kívánok! Meg ne ijedjenek!
Itt egy kompánia, semmit se féljenek!
Lépek én e házba azon kérelemmel,
szabad-e bejönni ide betlehemmel?
Házigazda: Jöjjetek be bátran, az ajtónk kitárva!
		 Itt a fáradt pásztort a békesség várja.
Szalonnás (az első pásztor): Dicsérem az Istent!
Engedelmet kérek,
hogy minden szó nélkül e házba betérek,
de a pásztorember oda veti magát,
hol hidegben melegen tartják a szobát.
Amint az éjszaka ott kint legeltettem,
nem tudom, hogy esett, igen megrémültem.
Szunnyadtam, az igaz, aztán ébren voltam,
hirtelen valami szép nótát hallottam.
Felkeltett a nóta, hát talpra ugrottam.
Ki lehet, mi lehet, azon tanakodtam.
Még a csillagok is táncra kerekedtek,
mintha szikrát hányna szeme az embernek.
A nyáj széjjelszaladt, nem tudom, mi baja.
Ugrik, szökik, játszik apraja és nagyja.
De én csak azt mondom: valami lesz ebből,
senki ki nem veri ezt az én fejemből!
Muzsikás (a második pásztor):
Adj isten, jó estét! Már én is itt vagyok,
újdonat subámon száz lyukat mutatok,
melyből kitetszik, hogy én jó pásztor vagyok.
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Farkastól nem félek, nem messze szaladok.
De hát mégis egyszer elhagytam a nyájam,
mert egy csodálatos fényességet láttam.
Gyönyörűen szólott, szárnya is volt néki,
ruhája telisded csillagokkal volt teli.
Megijedtem tőle. – Mit akar? – kérdeztem.
De ő deákul szólt, semmit sem értettem.
Azt tudom, hogy szép volt, ilyet még nem láttam,
pedig a juhoknál már sokat is háltam.

deákul szólt:
Latinul
beszélt,
a régi diákok
nyelvén.

3. Kik a betlehemes játék első részének szereplői? Keretezd be!
Házigazda

Hírnök

Jézuska		
Szalonnás

Angyalok

Muzsikás

Farkas		
Fogadós

4. Húzd alá a megfelelő választ a kérdésekre!
a) Behívja-e a gazda a betlehemezőket a házába?
Nem hívja be. Az udvaron maradnak.
Behívja a házába.
b) Miről mesélt Szalonnás, az első pásztor?
A holdról.
A barátairól.
Éjjel különös nótát hallott.
c) Miről mesélt Muzsikás, a második pásztor?
A sötétségről. Éjjel fényességet látott. Reggel fényességet. látott.

5. Színezd sárgára a Muzsikus által látott fényesség jellemzőit! Rajzold le,
te milyennek képzeled el!
gyönyörűen szólott

fekete volt a haja

ilyen szépet még nem láttam
fehér cipőt viselt

deákul szólt

ruhája csillagokkal volt teli
csengő is volt nála

koronája is volt

karkötő volt rajta

szárnya is volt néki
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1.

Miről mesélt a két pásztor a Betlehemes játék első részében? Húzd alá a
felsoroltakból!
Az éjszakai fényességről, amit láttak.

A nagy sötétségről.

A kis Jézuskáról, akit láttak.

Szép nótáról, amit hallottak.

2. Hallgasd meg a második részt!

Betlehemes játék
2. rész
Muzsikás: Hát kenyeres pajtás, hol veszed itt magad?
Nem láttad-e kedves kenyeres pajtásimat?
Szalonnás: Betlehem hegyén járt,
kezeit fájlalja, lábait nem bírja.
Esetten, lassan jár, rongyos öreg Guba.
De ha füttyentenék juhászok módjára,
tudom, előjönne háta fájdalmára.
Kecskés (a harmadik pásztor):
Itt vagyok, itt vagyok, el sem is maradok,
én öregapámról semmi hírt sem tudtok?
Muzsikás: Tudunk bizony, tudunk.
Öregsége miatt fennakadt a hóban.
Nem tudott utánunk tötyögni, lötyögni.
Füttyents egyet neki, Szalonnás pajtás,
hadd tudja, hol járunk! A hegyen még megvolt,
az udvaron megvolt, a küszöbnél megvolt.
Szalonnás pajtás: (füttyent) Jöjjön be kend, öregapó,
mer’ megfázik odakinn a nagy hidegben!
Öreg (a negyedik pásztor): Nem megyek, mert félek, hogy a hétméteres
kolbászt a nyakamba akasztják!
Kecskés: Ne féljen, kend! Nem olyan serény itt a háziasszony!
Öreg: Nem megyek, mert félek, hogy a téli kulacsot a kezembe nyomják.
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Kecskés: Ne féljen, kend! Nem olyan szíves itt a házigazda!

Öreg: Nem megyek, mert félek, hogy a forró kalácsot a hónom alá dugják.
Kecskés: Ne féljen, kend! Nem olyan futkosós itt már az öreg szüle!
Öreg: Hát én csak bemennék, de nem lelem az ajtó madzagját.

szüle:
szülő,
anya, apa
együttvéve

Kecskés: Sarka felé, Öreg, mi is ott jöttünk be! De vigyázzon, mert egy
hetvenhét méteres gödör van a küszöb mögött! (Az Öreg nagyot ugrik,
beesik a házba.)
Szalonnás: Menjünk, Öreg Betlehembe!
Öreg: Hová menjünk? Debrecenbe?
Kecskés: Nem úgy, Öreg, Betlehembe! Hol tanult kend emberséget? Járt-e
iskolába?
Öreg: Jártam hát az istállóba.
Kecskés: Nem úgy, Öreg, ismeri-e a betűket? Tudja-e kend az óra járását
olvasni?
Öreg: Hogyne tudnám az orromat facsarni, de azt ilyen uras háznál nem illik.
Kecskés: Nem, Öreg, azt mondjad, hány óra!
Öreg: (Elővesz egy vöröshagymát, forgatja) Háromnegyed négyre, feküdj le
a földre!

3. Kik a játék új szereplői? Keretezd be!
Kecskés

Házigazda

Hírnök

Öreg

Muzsikás

Szalonnás

4. Miért tréfás ez a jelenet? Húzd át, ami nem igaz a jelenetre!
Az Öreg tréfálkozó kedve miatt.

Az Öreg mindent félreért.

A juhászok tréfálkoznak az Öreggel.

A háziak megtréfálják az Öreget.

5. Húzd alá a megfelelő választ a kérdésekre!
a) Hova indulnak tovább a pásztorok a jelenetben!
Debrecenbe
Szegedre
Budapestre
Betlehembe
b) Honnan akarja leolvasni az Öreg az időt?
a toronyóráról
egy hagymáról
a zsebórájáról

karóráról
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1.

Mivel fejeződik be a pásztorjáték második része? Húzd alá a felsoroltakból!
A pásztorok elindulnak Debrecenbe.

A fáradt pásztorok aludni térnek.

A pásztorok elindulnak Betlehembe.

Visszamennek nyájat őrizni.

2. Hallgasd meg a harmadik részt az énekekkel együtt!

Betlehemes játék
3. rész
Angyalok: (ének) Mennyből jövök most hozzátok…

Szalonnás: (Muzsikáshoz) Hallod pajtás, angyal szól!
kokas:
kakas

Muzsikás: Nem az, kokas kukorékol.
Szalonnás: (Kecskéshez) Hallod pajtás, angyal szól!
Kecskés: Nem az, öreganyám diót tör a padláson.
Angyalok: Glória!

csordás:
olyan
pásztor, aki
naponta
hajtja ki a
csordát a
legelőre.
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Szalonnás: Keljetek fel, micsoda éneklés!
Kecskés: Haj, víg juhászok, csordások, csörgedeznek a források!
De gyönyörű ez az éjjel, bár tekintsetek csak széjjel!
Muzsikás: Betlehem felett láthattok nagy fényességet,
ott egy csillag is megállott, rongyos istállóra szállott.
Mind: A kis Jézus megszületett, örvendjünk!

Angyalok: (ének)

2. Nosza, siessünk immár,
hol az ökör és a szamár,
sajtot tégy bő ujjadba,
egy jó bárányt nyakadba!

Refrén:
Szép jel és szép csillag,
szép napunk támadt,
szép napunk támadt.

refrén:
visszatérő
szöveg- vagy
dallamrész

Hírnök: Hallátok rend szerint e rövid példákban,
miként Krisztus Jézus romlott istállóban
született, s tétetett a hideg jászolba
midőn a pásztorok angyalok szavára
jönnek Krisztusnak a látogatására.
Köszönöm, s hálálom, kik itt hallgattátok,
szerény munkánkat meg nem utáltátok.
Ti pedig, jó gazdák, kik befogadtátok,
kis Jézus áldása szálljon tireátok.
semmiféle rontás ne férjen hozzátok!
Mi pedig elmegyünk,
áldást vígan mondjanak,
békességet bővében kapjanak!
Áldja meg az Isten e háznak gazdáját,
minden háza népét, apraját és nagyját!
Hajdúbagosi gyűjtés
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3. Mit láttak és hallottak álmukban a pásztorok? Tegyél -t utánuk!
Finom enni- és innivalót láttak.

A diótörés hangját hallották.

Az elkóborolt nyájat látták.

Angyal szólt hozzájuk.

Éneklést hallottak.

A kakas kukorékolását hallották.

4. Egészítsétek ki a hiányos mondatokat!
A játék végén a szereplők
Együtt

Betlehembe.
kis Jézus megszületésének.

5. Mutassátok be a Betlehemes játékot iskolátokban!
1. Válasszatok szereplőket a játékhoz!
Hírnök

Házigazda

Szalonnás,
Muzsikás,
Kecskés, Öreg

2. A szereplők tanulják meg a szöveget!
3. Lehet két szereposztást is kiválasztani.
4. Akinek nem jut szerep, énekével segíti az előadást.
5. Szerezzétek be a jelmezeket!
6. Mutassátok be a játékot közönség előtt!
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Angyal(ok)

6. Tanulmányozd a Betlehemes játék plakátját!

ELŐADÁS HELYE: Az iskola színházterme
ELŐADÁS IDEJE: december 18. 16 óra
SZEREPLŐK
Öreg:
Tóth Tibor
Hírnök:
Magi Mihály
Házigazda: Nagy Norbert
Szalonnás: Pethő Péter
Muzsikás:
Láng Lajos
Kecskés:
Ajtós Attila
Angyalok: Arany Aranka, Nemes Nóra, Sass Sára
Citerán kísér: Tóth Tamara, Lukács Linda
Ének: a 2. b osztály tanulói

7. A megfelelő adat aláhúzásával egészítsd ki a mondatokat!
Az előadás helyszíne az iskola tornaterme / színházterme / udvara.
Az előadást december 17-én / 18-án / 19-én adják elő.
Fellépők az iskola 2. a / 2. c / 2. b osztályos tanulói.
Az énekek citera- / furulya- / zongora- kísérettel szólnak.

8. Írd le a gyerekek nevét szerepük szerint!
Öreg:

Hírnök:

Muzsikás:

Kecskés:
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1.

Olvasd el először nagy ajakmozgással a két szósort, majd egy levegővel!
mulatozás

köszöntés

tűzijáték

lakoma

éjféli koccintás
ünneplés

jókívánság

öröm

tánc

eszem-iszom
dínomdánom

2. Melyik ünnepre illenek rá az olvasott szavak? Húzd alá a felsoroltakból!
Miért választottad? Indokold meg!
karácsony

húsvét

pünkösd

szilveszter

államalapítás

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

Szilveszteri és újévi népszokások
Az év befejezése, egy következő év kezdete nagy esemény még ma is az
emberek életében. Éppen ezért sokféle szokás alakult ki ezekhez kapcsolódóan a nép körében. Mindegyik célja az, hogy a következő évre egészséget,
bőséget, boldogságot és szerencsét hozzon. Ismerkedjünk meg tehát a legismertebb „szerencsehozó” szokásokkal, hiedelmekkel!
Szerencsés lesz az az ember is, aki
újév napján malacot eszik. A malac
„kitúrja a szerencsét”, sőt kunkori farkát meg is lehet markolni. Így próbálták bebiztosítani a szerencséjüket a
következő évre.
Rendkívül fontos: újév napján senki ne veszekedjen! Kerülje mindenki
a viszálykodást, perpatvart. Ha nem
így tesz, az egész évet veszekedéssel
fogja tölteni.
Természetesen ilyen jeles napon
nem maradhatnak el a jóslatok sem.
A kíváncsiság egy tiszta lappal induló újév hajnalán biztos ott mocorog mindenkiben. A lányok leendő férjük nevét szerették volna tudni.
Elterjedtebb szokás volt, hogy tréfából a kertkapukat és az ajtókat kicserélték egymással. Az is előfordult, hogy elrejtették. A gazdának olykor több
napjába telt, amíg megtalálta a sajátját.
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4. Olvasd el újra az első bekezdést! Mit nem olvastál? Keretezd be!
jóslás

kertkapu

egészség

malac

bőség

boldogság

perpatvar

szerencse

hiedelmek

szokások

tréfa

gazda

5. Olvasd el újra a második bekezdést! Döntsd el, melyik igaz vagy hamis
az állítások közül! Karikázd be a megfelelő szót!
Állítások

igaz

hamis

Szerencsés lesz az, aki újév napján pulykát eszik.

igaz

hamis

A malac „kitúrja a szerencsét”.

igaz

hamis

Kunkori farkát meg is lehet markolni.

igaz

hamis

Így biztosították be szerencséjüket aznapra.

igaz

hamis

6. Olvasd el újra a harmadik bekezdést! Húzd alá a választ a szövegben a
megfelelő színnel!
Mi fontos rendkívüli módon ezen a napon?
Mi az, amit feltétlenül kerülniük kell?
Mi lesz a következménye, ha mégsem teszik?

7. Olvasd el újra a negyedik bekezdést! Miről olvastál a bekezdésben? Húzd
alá!
Az emberek bőséget, szerencsét, boldogságot kívántak.
A lányok a leendő férjük nevét szerették volna tudni.

8. Olvasd el újra az ötödik bekezdést! Egészítsd ki a mondatot!
Szokás volt, hogy

a kertkapukat és az ajtókat

kicserélték egymással.

9. Melyik bekezdésben olvastad? Írd a bekezdések számát a kifejezések elé!
leendő férjük nevét

sokféle szokás alakult ki

újév napján malacot eszik

kerülje a viszálykodást

az ajtókat kicserélték
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1.

Készíts fent-lent találkozó verset!
Ú
J
É
V

2. Hallgasd meg a verset!

Ujjé!vi mese
Mesét mondok, dí-dá-dú,
egyszer volt egy százlábú.
Hát az a százlábú állat
sorra számlálgatott minden lábat,
eredményül mennyi jött?
épp 365.
Az év minden napjára
jut neki 1-1 lába.
Egyik csupa kulimász,
a másikkal magyaráz,
harmadikkal zongorázik,
negyedikkel falra mászik,
ötödikkel mutogat,
hatodikkal cukrot ad,
hetedikkel krumplit hámoz,
nyolcadikkal sok vendéget hív a házhoz,
kilencedikkel az ajtót nyitja,
tizedikkel vendégeit kihajítja… […]
Ahány lába
– mert nem dőre –
éppen annyi adománya
az új esztendőre:
minden napra jut 1-1,
a sok kicsi sokra megy.
Weöres Sándor – részletek
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3. Mit gondolsz? Miért különleges ez a „százlábú”? Ki vagy mi ő? Beszélgessetek róla!
4. Mi lett a megfejtésetek? Húzd alá a felsoroltakból!
egy soklábú rovar

az év 365 napja

egy százlábú

az év hónapjai

5. Írd a „százlábú” lábaihoz a tevékenységei számát!
egyik

1. falra mászik

másik

2. csupa kulimász

harmadik

3. magyaráz

negyedik

4. mutogat

ötödik

5. zongorázik

hatodik

6. vendéget hív a házhoz

hetedik

7. az ajtót nyitja

nyolcadik

8. cukrot ad

kilencedik

9. vendégeit kihajítja

tizedik

10. krumplit hámoz

6. Kösd a kiemelt szavakhoz a jelentésüket!
a következményekkel nem számol, meggondolatlan
dőre

kidől a poharából a víz
mozdulatsor a testnevelésórán
régen viselt felsőruházat, a dolmány párja

adomány

hosszú szöveg olvasásgyakorlásra
segítségként vagy támogatásként adnak vagy kapnak

7. Miért juthat minden napra egy adomány? Beszéljétek meg! Te mit kívánnál a mai napra osztálytársaidnak és magadnak?
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