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Kedves Gyerekek!
Reméljük, hogy az idén is sokat és szívesen olvastok majd. Jó barátotok lesz ez a munka-

füzet, amely a Hétszínvirág című könyv olvasmányainak megismeréséhez nyújt segítséget.
A munkafüzet feladatait megoldhatjátok egyéni, páros vagy csoportmunkában. 
A szöveget a megismerés előtt minden alkalommal többször is tekintsd át! Próbálj követ-

keztetni a szöveg típusára, tartalmára, céljára! Az átfutáskor megjegyzett szavakkal alkosd 
meg a saját változatodat! Ezután hallgasd meg vagy olvasd el a szöveget, majd végezd el a 
feladatokat! 

Gondold át, mit nyújtott számodra a megismert szöveg! 
Előfordul, hogy gyakorláskor vagy összefoglaláskor olyan szövegeket is említünk, ame-

lyekkel nem foglalkozik a munkafüzet, az olvasókönyvben viszont megtaláljátok ezeket 
is. Olvassátok el őket! Vezessetek olvasásfüzetet is, amibe rajzokat készíthettek, képeket 
ragaszthattok. Búvárkodjatok a könyvtárban és az interneten! Ennek eredményét is ide 
lejegyezhetitek ide.

Az olvasmányok feldolgozásában segítséget nyújthat az internetes keresgélés, a Magyar 
értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár című könyvek.

Reméljük, hogy az olvasókönyv és a munkafüzet segítségével megszeretitek az olvasást, 
és szorgalmas látogatói lesztek az iskolai vagy a gyermekkönyvtárnak.

Jó tanulást kívánnak 
munkafüzeted készítői

„A könyvet szép, de csalfa tündér lakja; 
Ha fölnyitod, megkapja szívedet,

És fölvisz a legragyogóbb csillagra”
Petőfi Sándor
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HA ÉLET ZENGI BE AZ ISKOLÁT

Miről olvasunk 3. osztályban? Ok. 4–5. o.

1.   Folytassátok csoportokban a megkezdett mondatot a saját gondolatotokkal a me-
mó ria játék szabályai szerint!

Az új olvasókönyvben szívesen olvasnék a …

2.   a)  Tegyél 4-t az igaz állítások után!

 Az olvasókönyv címe a benne található hét fejezetre utal. 

 A Hétszínvirág cím a könyvben olvasható sok, színes mesére vonatkozik. 

 Az olvasókönyv tartalomjegyzéke a könyv végén található. 

 A nagybetűs címek a fejezeteket, a kisbetűsek a szövegeket jelölik. 

 A címek betűrendben követik egymást. 

  Az egyes szövegek oldalszám szerinti sorrendben találhatók  
 a tartalomjegyzékben.

b)  Pótold a fejezetcímek hiányzó szavait nagy nyom  tatott betű kkel!

HA ÉLET ZENGI BE AZ  ___________________________

 ____________________________________  , HOL NEM VOLT 

A  ____________________________________  – AZ ÉLET 

HATÁRTALAN  ___________________________________

VARÁZSLATOS  _________________________________

MAGYAROK, AKIKRE  ____________________________

 _______________________________________________________

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK,  __________________

 ____________________________________________________

c) Sorolj fel néhány címet, ami felkeltette az érdeklődésedet!

 ________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________

3.   Gyű jtsétek össze csoportokban, miért fontos a tanulás!
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Kányádi Sándor: Valami készül; Verbőczy Antal: Ősz
1. a) Mondd el, milyen képek jelentek meg előtted a versek hallgatása közben!

 b) Milyen színekkel festenéd meg a versek hangulatát?

 c) Milyen hangokat idéz fel benned Kányádi Sándor verse?

2.  Húzd alá zölddel a Valami készül, barnával az Ősz című versre jellemző állításokat!

A kora őszről szól. Rövidebb, hosszabb versszakokból áll.
Hangulata szomorkás. A páros sorok rímelnek egymással.
Derűs, sejtelmes a hangulata. Szinte fázunk a vers olvasása közben.
Képvers. Többféle sorrendben olvashatjuk a sorokat.
Az ősz végét mutatja be. Minden sora rímel egymással.
Minden sor öt szótagból áll.  Visszaidézi a nyarat, de már sejteti az őszt.

3. Olvass fel olyan sorokat, amelyben úgy ír a költő a természetről, mintha ember lenne!

4. Gyakorold a versek kifejező olvasását a hangulatuk érzékeltetésével!

Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami  Ok. 9. o.

1. Milyen a hangulata ennek a szövegnek? __________________________________________

2. Pótold a hiányzó szereplők nevét! Mondd el, ki hogyan várta a tanító nénit!

KISFIÚ

Ok. 6. o. 



6

Szemes Piroska: Iskola az éteren át Ok. 8. o.

1.   Játsszatok telefonálós játékot! Két csoportban álljatok egymás mögé! Az utolsó súg-
jon egy mondatot az előtte lévő fülébe! Ezt a mondatot adjátok tovább, végighalad-
va az oszlopon! Az első mondja ki hangosan, amit hallott! 

a) Megegyezik-e az első mondat az utolsóval? Ha nem, vajon miért nem?
b)  Mit hallottál már a hang és a kép terjedéséről? Mely eszközök működésében játsza-

nak szerepet?

2.   Olvasd el a szöveget! 

a) Színezd ki az éter szó jelentései közül azt, amelyik erre a szövegre vonatkozik!

világűr levegő altatószer ég

b) Fogalmazd meg röviden a saját szavaiddal, mit jelent az éteren át tanulni!
c) A földgömb részletén Ausztráliát látod. Jelöld X-szel a többitől eltérő képet!

3.   Olvassátok el újra a szöveget! Párokban oldjátok meg a feladatokat!
 Számozzátok meg a bekezdéseket az olvasókönyvben! Melyikben miről olvastatok? 
 Írjátok a témákhoz a megfelelő bekezdés számát!

 
  

Családias légkör    
  

Sikeres továbbtanulás   
  

Tanulás a rádiósiskolában

4. Számozással állítsd megjelenésük sorrendjébe a kifejezéseket!

   
 tanítók irányítása mellett 

  
 rádió segítségével

   
 két-három hasonló korú gyerek 

  
 különleges stúdiófelvétel

   
 érdekes oktatási forma   

 szoros kapcsolat

   
 másképp tanulnak   

 név szerint szólítanak

5. Írd az állítások után, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!
 Ausztráliában a gyerekek iskolapadja otthon, a lakásban van.  _______
 A tanítók és a gyerekek sokszor 600-800 kilométernyire laknak egymástól.  _______
 A tanítók eljárnak minden családhoz órát tartani.   _______
 A tanítási év decembertől januárig tart.   _______
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6. a) Húzd át, amiről nem olvastál a szövegben!

• A lakóhelyek között nagy a távolság.
• Napi egy-két tanóra van.
• A házi feladatokat emailben küldik el.
• A 2000-es évek elejétől interneten találkoznak.
• Karácsony előtt személyesen tanulnak.  

b) Milyen eszközök segítik a távoktatást napjainkban? Beszéljétek meg!

7. Következtess az utolsó bekezdés segítségével! Fejezd be a megkezdett mondatot!

 Az éteren át való tanulás eredményét bizonyítja, hogy  _________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________

8.   Töltsd ki a táblázat hiányzó sorait az olvasmány és a Hallottad-e érdekességei alapján!

A különleges oktatási forma helye

A rádiós iskola kialakulásának oka

A tanítás eszköze

Az iskolapad helye

A tanári asztal helye

Személyes találkozás

A tanév hossza

9.   Beszéljétek meg csoportokban!

• Milyen a tanár és a diák kapcsolata? Miért?
• Miért tudnak továbbtanulni a rádiósiskolán végzett diákok is?
• Miben hasonlít és különbözik ez az oktatási forma a miénktől?
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Tudod-e, hogy a népköltészeti alkotások a falusi emberek hagyományos közös összejö-
vetelein (kukorica- és tollfosztás, fonás) keletkeztek? A népmesék, népköltések, népda-
lok, népi mondókák, közmondások, szólások, találós kérdések szerzője általában isme-
retlen. Szájról szájra terjedtek, ezért szövegük, dallamuk állandóan változott.  
A néprajzkutatók, a népdalgyűjtők később összegyűjtötték, lejegyezték őket. Minden 
népnek megvan a saját népköltészete.

A róka meg a daru vendégsége Ok. 12. o.

1.   Húzd alá a fenti szövegben!

• Mi minden tartozik a népköltészeti alkotások közé?
• Hogyan maradtak fenn ezek az alkotások?

2.   Képzeljétek el, hogy vendégségbe várjátok a barátaitokat! Játsszátok el párokban 
vagy csoportokban, hogyan készülődik a család a vendégfogadásra! Mondjatok 
udvarias véleményt az eljátszott jelenetekről!

3.  a) Írd a buborékokba, melyik állat mit gondolhatott a vendégfogadásra készülődve!

b) Mondjátok el a véleményeteket a szereplők gondolkodásáról!

4.  Állítsd össze a szótagokból a szereplők tulajdonságait! Írd le a füzetbe! 
Bizonyítsd a tulajdonságokat a szereplők cselekedeteivel!

VA ZŐ TÓ RI KÉP ÖN
LAN MU UD TA AT

5.  Játsszátok el bábokkal, hogyan illett volna fogadniuk egymást az állatoknak!

6.  Gyűjtsetek La Fontaine (la fonten)-meséket a következő órára! 

HOL VOLT, HOL NEM VOLT
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Aiszóposz: A holló és a róka
La Fontaine: A holló meg a róka Ok. 13. o.

1. Csoportokban gyűjtsetek szavakat a hollóról és a rókáról a füzetetekbe!

2. a) Számozással állítsd sorba a La Fontaine-mese eseményeit!

 b)  Párokban dolgozzatok! Tegyetek fel kérdéseket egymásnak a mesével kapcsolat-
ban! Válaszoljatok is rájuk!

3. Párosítsátok összekötéssel a szómagyarázatokat!

 „madarak közt első a rangod” tanulj az esetből
 „felér a sajttal ez a lecke – vedd” nem hagyja magát becsapni
 „nem megy soha jégre” a legkülönb madár vagy

4. Hasonlítsátok össze csoportokban a két mesét a kérdések alapján!

Aiszóposz: 
A holló és a róka

La Fontaine: 
A holló meg a róka

Mit tartott a holló  
a csőrében?

Hogyan akarta elcsalni  
a róka?

Miért járt pórul  
a holló?

Milyen formában  
íródott?

5. Melyik tulajdonság melyik szereplőre illik? (holló = H, róka = R) Igazold is!

  
mézesmázos 

  
hiszékeny   

esztelen 
  

hízelgő

 
ravasz 

  
nagyravágyó 

  
kárörvendő 

  
meggondolatlan
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Arany László: A macska és az egér Ok. 14. o.

1. Fejtsd meg a találós kérdéseket!

	 Mezőn	él,	vagy	ház	zugában,	 	 Csákót	mindegyik	fiának	csinál,
	 Amit	talál	megrágcsálja,	 	 de	magának	nem	csinál.
	 Néha	fehér,	gyakran	szürke,	 	  _____________________________________________
	 Szapora	és	roppant	fürge.	 	
 ________________________________________  
 
	 Turcsi	orrú	a	mamám,	 	 Hogyha	éhes	vagyok,	 
	 kunkori	a	farkincám.	 	 éles	késsel	megyek	neki.
 ________________________________________   _____________________________________________

2. Beszéld meg a társaddal, miből lett a bonyodalom a mesében!

3. Sorold fel, kitől mit kért az egér!

 

4. a) Miért nem kapta vissza az egér a farkincáját? 

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

 b) Mi történt volna, ha az egér életben marad? Fejezd be másként a mesét!

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

5. Figyeld meg az egér mondatait! Fogalmazd át úgy, hogy udvariasabbak legyenek!

6. Csoportokban dolgozzatok! Készítsetek egyszerű síkbábokat, díszleteket! Játsszátok 
el a mesét!

7. Bizonyítsd, hogy ez a mese állat- és láncmese!

________________ ________________ ________________ ________________ ________________
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A molnár, a fia meg a szamár Ok. 16. o.

1. a) Olvasd el többször a szavakat! Jegyezz meg közülük minél többet!

naiv kételkedő befolyásolható rászedhető
gyanakvó gyanútlan félrevezethető bizalmatlan
jóhiszemű átverhető becsapható gyermeteg

 b) Húzd át azt a három szót, ami nem a hiszékeny szó rokona!
 c) Foglaljátok mondatba az utolsó oszlop szavait!
 d) Rád melyik tulajdonság jellemző az a) részben felsoroltak közül? Keretezd be!

2. Hallgasd meg a mesét! Színezd be azokat a szavakat, amelyek szerinted illenek rá!

szomorkás elgondolkodtató humoros izgalmas lehangoló titokzatos

3. Folytasd a megkezdett mondatokat röviden a mese alapján!

 Elindult a molnár a fiával a vásárra, hogy _________________________________________

 Vállukon cipelték a szamarat, mert  ______________________________________________

4. a) Rajzold a keretbe a hiányzó eseményeket a történtek szerint!
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 b)  Milyen megjegyzéseket tettek a járókelők? Folytasd a mondataikat! Írd a rajzon 
lévő keretbe azt a betűjelet, amelyik a rajzhoz tartozik!

A  Micsoda bolond népség! Ketten ülnek egy ilyen kis jámbor jószágon…
B  Hát ez meg miféle mamlasz? Pöffeszkedik a szamáron, … 
C  Már csak bolond világot élünk! Elöl táncol a szamár, …
D  No, az egyszer szent igaz, hogy a három közt nem a csacsi a legnagyobb szamár!
E  Ó, mi szívtelen vénség! Pöffeszkedik a szamáron, …

F  ___________________________________________________________________________ 

 c) Írd a vonalra röviden, hogyan döntött végül a molnár!

5. Párokban dolgozzatok! Írjátok le az alábbi szavak rokon értelmű megfelelőit!

hahotázik   __________________________  pöffeszkedik          nagyképűsködik 

kutyagol   __________________________  mamlasz   _______________________

kullog   __________________________  méregbe jött   _______________________

jámbor   __________________________  vonszolja magát   _______________________

6. Vitassátok meg a molnár viselkedését a mesében!

 • Miért mondhatjuk rá, hogy befolyásolható volt?
 • Mi a véleményetek a döntéséről? Te hogyan döntöttél volna?
 • Mondd el, ha te is voltál már nehéz helyzetben! Hogyan döntöttél? Miért?

7. Miért illenek a meséhez a következő közmondások? Beszéljétek meg!

 • Bolondságból tanulni bölcsesség.
 • Ki-ki okosabb más dolgában, mint a magáéban.

8. Szerinted a szereplők hogyan  
folytatták tovább az útjukat?  
Rajzold le a keretbe!

9 Készíts kilépőkártyát! Mit 
tanultál ebből a meséből?
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Gyakorlás
1. a)  Párban dolgozzatok! Pótoljátok a tulajdonságokból hiányzó magánhangzókat!

1.   __nz__ 2.   sz __r__ncs__tl__n 3.   b__f__ly__s__lh__t__

4.   cs__l__d__tt 5.   h__ __  6.   r__ssz__nd__l__t__

7.   b__ssz__s 8.   __lb__z__k__d__tt 9.   __st__b___

 b)  Írd a meseszereplők alá a rájuk illő tulajdonságok számát! Igazold a cse le ke-
de teik kel!

2. Gyakoroljátok csoportokban A szamárrá változott barát című mese olvasását! 
Jelezzétek hangszínváltással a két szereplő megszólalását!

3. Pótold a táblázat hiányzó sorait!

Szólások, közmondások Mesecímek

A róka és a daru vendégsége

Csúfot űz belőle.

Borsot tör az orra alá.

Túljár az eszén.

A molnár, a fia meg a szamár

4. Mondd el A holló és a róka című mesét az egyik szereplő nevében!

5. Válasszatok mesemondót és szereplőket! Játsszátok el csoportokban A molnár, a fia 
meg a szamár című mesét! A megszólaló szereplők törekedjenek érzéseik megfelelő 
kifejezésére!

_________ _________ _________ _________ _________ _________
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Benedek Elek: A szamár meg az oroszlán Ok. 18. o.

1. Olvassátok el az alábbi szavakat pontos időtartammal és helyes kiejtéssel!

lehajította elszégyenlette megszorította mondja
belekapaszkodott nekiiramodott otthagyta próbáljuk
agyonütötte beletesszük fel is lódította szaladj
forduljunk vissza szaladott mondotta meglátják

2. Beszéljétek meg! Milyennek ismertétek meg az oroszlánt és a szamarat az általatok 
olvasott mesékből?

3. Oldd meg a feladatokat a mese bevezetése alapján!

 a) Rajzold le a mese szereplőit megjelenésük sorrendjében!

 b) Hol és mikor játszódik a mese? ______________________________________________________

4. Egészítsétek ki párban a megkezdett mondatokat a mese alapján!

A szamár elindult ________________________________________________________________________ ., 

és összetalálkozott az  _____________________________________________.. Az nagyon megijedt, 

mert még ________________________________________________________________________________ ..  

Azt javasolta, hogy mérjék össze az ________________________________.. A szamár nyerte a 

próbát, mert ______________________________________ volt. Meg is fenyegette az oroszlánt, 

ezért az _________________________________..

Útközben összetalálkozott a ___________________________., és _____________________________  

a szamár ellen. Az oroszlán úgy _________________________ a szamártól, hogy pusztulni 

hagyta a farkast, és __________________________________..
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5. Keressétek meg a mesének azt a pontját, ahonnan másként tudnátok folytatni az 
eseményeket! Mondjátok el az ötleteiteket!

  ___________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________

6. a) Kössétek össze a szereplők tulajdonságait azok indoklásával!

A Szerencsés volt, mert nem jött rá, hogy a másik becsapja.

B Hiszékeny volt, mert ellenfele nem vette észre, hogy miben 
mesterkedik.

C Talpraesett volt, mert megijedt az ismeretlentől.

D Gyáva volt, mert elhitette magáról, hogy milyen erős, 
veszedelmes.

 b)  Melyik mondat melyik szereplőre vonatkozik? Írd a vonalra nevük kezdőbetűjét! 
(SZ, O)

7. Melyik állat mit csinált a mesében? Tegyél 4-t a neve alá!

Kifejezések szamár oroszlán farkas

elindult, hogy lásson országot-világot

beledugják a nyakukat a nyírfagúzsba

a fától egy puskalövésnyire esett le

derékon fogta a fát, s lehajlította a földre

földhöz vágja magát

nekirugaszkodott az erdőnek

egyik fülét hátracsapta, majd a másikat is

ki volt tátva a szája

hátra sem mert nézni, világgá szaladott

8. Csoportokban dolgozzatok! Válasszatok szereplőket, így gyakoroljátok a mese sze-
repek szerinti kifejező olvasását!
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A kőleves (népmese) Ok. 20. o.

1. Húzd alá a hibátlan szót a szóoszlopokban!

bekéredzkedett sürgölődött beleeresztették  beleapríthatnánk

bekéretzkedett sürgölödött beleeresztették beleaprithatnénk

bekérezdkedett sürgölődött beleresztették beleapríthatnák

bekéredzkedett sörgülődött beleereszteték beleapríthatnék

bekéredzkedet sürgőlödött beleeresztettek beleapríthatnánk

2. Gyakoroljátok a mondatpiramis olvasását! Minden mondatot egy levegővétellel 
olvassatok!

A katonát nem kínálták meg.
A háborúból hazatérő katonát nem kínálták meg.

A falusiak a háborúból hazatérő katonát nem kínálták meg.
A falusiak a háborúból hazatérő éhes katonát nem kínálták meg.

A falusiak a háborúból hazatérő éhes katonát semmivel sem kínálták meg.

3. a) Jósoljátok meg, miről szólhat a mese!

 b) Rendezzetek ötletbörzét! Miből készülhet a kőleves?

4. Töltsétek ki csoportokban a kerettörténetet a mese alapján!

A történet _____________________________________________________________________ .játszódik.

A történet szereplői ________________________________________________________________ , akik

___________________________________________________________________________________________ .

A bonyodalom akkor kezdődik, amikor.____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ .

Ezt követően _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________..

A probléma akkor oldódik meg, amikor __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

A történet azzal fejeződik be, hogy _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________..
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5. a) Rajzold le a kőleves hozzávalóit!

 b) Vitassátok meg, mitől volt olyan finom a kőleves!

6. Ha átrendezed a szótagokat, a szereplők újabb tulajdonságait kapod.

 katona: VASZRA, LETVAÉRELÓ, RADTFÁ, LATAFINCSA

___________________________________________________________________________________________

 öregasszony:  ZUGHA, CSAPTÓHABE, CSIVÁNKÍ, BATOOS

___________________________________________________________________________________________

7. Színezd ki zölddel a katonára, barnával az öregasszonyra illő szólásokat, közmondá-
sokat! Indokolj!

Üres hasnak nem elég a szép szó. Szemesnek áll a világ.

Szegény, mint a templom egere. Túljárt az eszén.

Jég hátán is megél. Minden jó, ha a vége jó.

Aki nem akar adni, azt mondja: nincs. A végén csattan az ostor.

8. a)  Vessétek össze az óra eleji jóslatokat az olvasottakkal! Mennyiben hasonlít vagy 
tér el a két mese?

 b) Gondold tovább a mesét! Mi történhetett a szereplőkkel?
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Találós kérdések, szólások, közmondások
1.   Fejtsd meg a találós kérdéseket!

A napfénytől nagyon félnek, Kályhában születtem, 
Csupán sötét égben élnek. Kéményen kiszöktem.
Oly vidámak, úgy ragyognak, Onnan tovább szállok,
Reggel szépen elalusznak. Soha meg nem állok.

_______________________ _______________________

Tudod-e, hogy a találós kérdés rövid terjedelmű szóbeli rejtvény, fejtörő? 

2.   Kösd össze a közmondásokat a jelentésükkel!

Nem akarásnak nyögés a vége. Többen hamarabb elvégzik a munkát. 
Sok kéz hamar kész. A hozzáértéshez gyakorlás szükséges.
Gyakorlat teszi a mestert. Kelletlen munkának nincs eredménye.

Tudod-e, hogy a közmondás tömören, találóan megfogalmazott megállapítás, ítélet 
vagy tanács? A nép tapasztalata, bölcsessége tükröződik benne.

3.   Írd le a szólások jelentését egyetlen szóval! Melyik mesékhez illenek? Beszéljétek meg!

Mit csinál az, akire ezt mondják?  Milyen az, akire ezt mondják?

Menti az irháját.  _________________  Fogához veri a garast.  ____________________

Lakat van a száján.  _________________  Megette kenyere javát.  ____________________

Lógatja az orrát.  _________________  Minden hájjal megkent.  ____________________

Tudod-e, hogy a szólás több szóból álló kifejezés? Nem szó szerinti jelentésében hasz-
náljuk. Értelmét átvesszük egy-egy jellegzetes cselekvés, tulajdonság vagy élethelyzet 
találó kifejezéséhez. Ezért azt mondjuk, átvitt értelemben használjuk.

4.   A képek egy-egy szólás szó szerinti jelentését ábrázolják. Írd a képek alá, melyek ezek!

a) b) c)

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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Az irigy testvér Ok. 22. o.

1. Olvasd el a szóoszlopokat! Ügyelj a hosszú mássalhangzók és a kiejtéstől eltérő 
hangkapcsolatok helyes kiejtésére!

testtel
tisztelettel
kinccsel
szurokkal

ezüsttel
reményekkel
földönfutókká
pénzzé

eredj
palástját
hagyhatjuk
beengedte

szabadítsák meg
segítség
szaladtak
játszanunk

2. Töltsd ki az ötsorosokat a mese alapján!

 a)

Ki?                                         _______________________________

Milyen?                            sokgyerekes ______________________

Mit csinált?               __________________, talál, __________________

Mi jut eszedbe róla? Jószívűségéért a király ____________________________________________  .
(4 szavas mondat)

Mire emlékeztet?               _______________________________
 (rokon értelmű szó a címhez)

 b)

 Ki?                                         _______________________________

 Milyen?                     _______________________   _______________________

 Mit csinált?  _______________________   _______________________   _______________________

Mi jut eszedbe róla? ___________________________________________________________________ .

Mire emlékeztet?               _______________________________

3. Csoportokban dolgozzatok! Folytassátok másként a mesét onnan, ahol a szegény 
embert megjutalmazza a király! Melyik csoport meséje miért tetszett?

4. Játsszátok el a mesét! Készítsetek egyszerű díszleteket, jelmezeket!
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Benedek Elek: Világszép Ilonka Ok. 30. o.

1. a)   Rajzold le a mese szereplőit! Jelöld X-szel azokat, akik csak a mesében fordulhat-
nak elő!

 b)  Gyűjtsd össze a helyszíneket!

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

2. Szakaszonként ismerkedjetek meg a mesével! Egy-egy rész előtt jósoljátok meg, mi 
várható a folytatásban!

 Minden szakasz után feleljetek a kérdésekre!

 1. Miért kapta a leány ezt a nevet?
  Hogyan győződött meg a király a lány szépségéről?

 2. Mi történt Ilonkával a palotába menet?

 3. Hogyan fogadta a király a csúf leányt?
  Miért büntette meg a szegény embert?

 4. Hová sodorta a folyó a leányt?
  Hogyan akart segíteni rajta a halász?

 5. Hogyan szerezte vissza Ilonka szemét a halász?

 6. Hogyan talált rá a király a világszép lányra?
  Miért érdemelte meg a boszorka és a lánya a büntetését?
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3. a)   Következtess a szereplők tulajdonságaira vagy indokold azt tetteikkel! Írd ezeket 
a megfelelő helyre!

4. a)  Soroljátok fel a meséből, ami a valóságban nem történhet meg!

 b)  Olvassatok fel párokban jellemző mesei szófordulatokat!

5. Beszéljétek meg csoportokban, mit gondolt, mit érzett a leány, amikor

 • a király magához hívatta, • visszakapta a szemét,
 • a boszorkány a folyóba lökte, • a király újból rátalált!

6. Keressétek meg a két kép közötti hét különbséget!

 b) Vitassátok meg, mely tulajdonsága okozta a boszorkány vesztét!

mert ________________________________

mert visszakapta a szemét.

mert elvette a csúnya lányt.

mert ________________________________

mert ________________________________

mert befogadta Ilonkát.

Elkeseredett,

Szerencsés,

Elszánt,
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Berg Judit: Rumini Ok. 34. o.

1.   Fejtsd meg a betűk sorba rendezésével a varázseszközök nevét!

EGSÜV __________________   EKNYÖP __________________   AÁCLP __________________

ACSDOAÁLMP ____________________________   EÉLT EIVZ _________________________

RÉMSEDHÉTLÖF MAZICS _______________________________________________________

2.   Berg Judit ma élő írónő kedvenc mesefigurája Rumini, a bátor és agyafúrt kisegér, 
akinek kalandjairól egész sor könyvet írt. 2006-ban a Gyermekkönyvek Nem zet  közi 
Tanácsa az Év Gyermekkönyve díjjal tüntette ki.

3.   a) Írd le a meserészlet szereplőinek nevét! _____________________________________________

Hol játszódik az esemény? _____________________________________________________________

Milyen varázseszközt ismertél meg a meséből? _______________________________________

b) Rajzold le, miből mi lett a varázslattal!

4.   Állítsd időrendbe a cselekvéseket! Segítségükkel mondd el a részlet tartalmát!

    belecsöppentette     szemügyre vették     elugrott

    beleszagolt     nőni kezdett     meg akarta kóstolni

    kiugrott     kirángatta     kipróbálják

5.   Játsszátok el csoportokban, mit mondhattak az egerek a varázsszer hatását látva!

6.   a)  Készüljetek az összefoglaló órára kedvenc meséitek dramatizálásával, bábozással! 

b)  Írjatok Ki vagyok én? címmel bemutatkozásokat! Fogalmazzatok apróhirdetéseket!
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Összefoglalás
1. a)  Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 b)  Beszéljétek meg, mi mindenre kell ügyelni mesemondáskor!

2.   a) Húzd alá a népköltészeti alkotásokra jellemző mondatokat!

Szerzője ismeretlen. Szövege változik.

Egyéni alkotás. Szájhagyomány útján terjed.

Szerzője ismert. Közösségi alkotás.

Szövege állandó. Írásban terjed.

b) Milyen alkotásokra jellemzőek a kimaradt állítások?  ________________________________

c) Mondj példákat az olvasottakból a mesék két csoportjára!

3. Alkossatok négy csoportot! Mely mesékre ismertek a képekről? 
 Mondjátok el körmesével a mesék rövid tartalmát!

01. Berg Judit mesefigurája.

02.  Ezt főzte a szegény katona.

03. A szegény ember kapta az arany karikáért.

04. Ez fejlődött a körtemagból.

05. El akarták adni a vásárban.

06. Búzát őröl a malomban.

07. Világszép …

08. Vendégségbe hívta a róka.

09. A vásárba vezette a molnár meg a fia.

10. Leharapta az egér farkincáját.
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4. a)  Olvassátok fel a Ki vagyok én? bemutatkozásokat!

 b)  Fejtsétek meg az elkészített apróhirdetéseket!

5. Adjátok elő a dramatizált meséket! Melyik előadás tetszett a legjobban? Miért?

6.   a) Olvasd el a mondókát! Érzékeltesd a tréfás hangulatot!

Szilvát szedtem eper helyett, Három macskát, tíz egeret,
S láttam fürödni húsz legyet. Meresztettek nagy szemeket.
Hal mászott a fára, S az egerek, huss, ni,
Letörött az ága. El akartak futni.
Ráesett a kalapomra, Kerítettem hát egy zsákot,
A kalapom összenyomta. S belevarrtam a világot.
Mit tehettem egyebet, Hát a huncut egerek,
Fogtam három verebet, Nem kirágták az eget?

 magyar népköltés

b)  Soroljátok fel, milyen képtelenségeket olvastatok a versben! Alkossatok ti is tréfás 
mesét szóforgóval!

7.   a)  Párokban dolgozzatok! Írjátok a vonalra a szólások megfejtését! Mely mesékre 
emlékeztetnek?

 _________________________ _________________________ _________________________

 _________________________ _________________________ _________________________

b) Találd ki, melyik közmondásra gondoltunk! Írd le! Például:

A nem örökbe adott ennivalót vissza kell szolgáltatni. – Kölcsön kenyér visszajár.

Gyorsabban beérik a hamisan szólót, mint egy rossz lábú háziállatot.

 ______________________________________________________________________________________

Aki jól készíti el a fekhelyét, jól tölti az éjjelét.

 ______________________________________________________________________________________
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Mesekocka
1.   Készítsetek technikaórán világos színű kartonból egy-egy papírkockát!

• Rajzoljátok meg az ábra alapján a kiterített kockát!
•  A lapokra rajzoljatok egy-egy mesével kapcsolatos szereplőt, tárgyat, eseményt, hely-

színt, meseszámot…!
• Ezután nyírjátok körbe a kiterített kockát! Az éleknél hajtogassátok meg!
• A fülek segítségével ragasszátok össze az oldalakat!

2.   Indulhat a játék!

Az osztályból alkossatok két csoportot! Üljetek körbe!
• Egy tanuló kezdjen el egy mesét! 
• Sorban továbbhaladva a következő gyerek dobjon a saját kockájával! 
•  Folytassa a mesét szintén egy mondattal úgy, hogy a kockán felül lévő ábra nevét 

beleszövi abba! 
• Így haladjatok tovább, míg mindenki sorra nem kerül!

A játék többféleképpen is játszható:
•  kisebb csoportokban vagy az egész osztály 

bevonásával,
• mindig újabb kockákkal,
• mindenki csak a más kockájával,
•  kiköthetitek, hogy hagyományos vagy mai 

mese szülessen.

Fontos szempontok: 
• mindig előre tisztázzátok a szabályokat,
• kerek mese szülessen,
• a mondatok kapcsolódjanak,
• haladjanak az események!
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Móra Ferenc: A csaló Ok. 42. o.

1.   a) Csoportokban dolgozzatok! Mely 2. osztályban olvasott történetekre ismertek?

b) Idézzétek fel tartalmukat öt-öt mondatban!

2.   Írd be a táblázat megfelelő soraiba a következő cselekvéseket!

 kifigyelte utolérte megkérdezte sírásra fakadt
 megkapja visszavonult megijedt öntögette
 elvörösödött lesomfordált kicsordult a könnye követte

Hol? Mit csinált Pétör? Mit csinált a tanító úr?

az osztály-
ban

az udvaron

3.   Indokold meg röviden Pétör tulajdonságait a szövegből megismert cselekedeteivel! 
Miért volt furfangos, állhatatos, gondoskodó, kétségbeesett?

4.   Beszéld meg a társaddal a következőket!
• Te miben hasonlítasz Pétörre? Mikor mondtál le valamiről más javára?
• Miért bocsát ható meg a fiú csalása? Miért érdemel tiszteletet a kis csaló? 
• Milyennek ismerted meg a tanító bácsit?

5.   Másold le a szövegből az alábbi kifejezések megfelelőjét a füzetedbe!
• a tanító úr gyanakodni kezdett • újra előkerült • az ajtó felé hátrált
• kiderült Pétör turpissága • elsápadt • alaposan megnézte

6.   Képzeld magadat a tanító úr vagy Pétör helyébe! Így mondd el a történetet!  
Pró báld folytatni!

A SZERETET – AZ ÉLET
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Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék Ok. 44. o.

1.   a) Olvasd el a szavakat! Ügyelj a hangok időtartamára!

tűzoltósziréna vasszög futóverseny
aranyhal villamosjegy ugróverseny
fürdőkád sündisznócska dobóverseny
vadgesztenye kanárimadár rollerverseny

 b) Válassz 3 szót az a) feladat szavai közül! Alkoss velük összefüggő történetet!

2. Keretezd be, ki a történet beszélője!

az író egy édesanya egy kislány

egy kisfiú egy édesapa egy óvodás

3. Egészítsd ki tulajdonságot jelentő szavakkal a mondatot!

Minden gyerek tudja, hogy rossznak lenni _______________________________________________,

jónak lenni _______________________________________________________________________________.

4. Olvassátok fel párokban, mondatonként felváltva, hogy a gyerek szerint miért jobb 
felnőttnek lenni!

5. Írd ki a szövegből, milyen utasításokat adnak a felnőttek a gyerekeknek!

____________________________________________            ____________________________________________

____________________________________________            ____________________________________________

____________________________________________            ____________________________________________

____________________________________________            ____________________________________________

____________________________________________

6. a)  Gyűjtsétek össze csoportokban, hogyan képzeli el a beszélő a felnőtt korát! Miért 
tervezi, hogy sok gyereke lesz? Milyenek lesznek majd a gyerekei?

 b) Vitassátok meg, hogy a kisfiú vajon miért nem érti meg a felnőttek viselkedését!

 c) Mondjátok el, ti milyen felnőtté szeretnétek válni!
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Szegedi Katalin: Lenka (részletek) Ok. 46. o.

1.   Beszélgessetek! Mit jelent, ha valaki magányos? Te érezted-e már ilyet? Mikor? Miért?

2.   Egészítsd ki a kerettörténetet az olvasottak alapján!

A történet _____________________________________________________________________  játszódik.

A történet szereplői ________________________________________________________________ , akik

__________________________________________________________________________________________  .

A bonyodalom akkor kezdődik, amikor __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ .

Ezt követően _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  .

A probléma akkor oldódik meg, amikor __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  .

A történet azzal fejeződik be, hogy _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ .

3.   Mit csináltak a történet szereplői? Színezd ki a cselekvéseiket más-más színnel! 
(Lenka: sárga, anyuka: kék, Palkó: zöld, gyerekek: barna)

magányosnak érezte 
magát válaszra sem méltatták észrevett néhány krétát  

a földön
puszit nyomott Lenka 

szöszmösz hajába
hátat fordított  
a kislánynak

vidáman karikáztak  
körbe-körbe

tetőtől talpig végigmérték gyorsan magához ölelte sötétedésig játszottak
csendben szemlélte  
az alakuló rajzokat

egy szempillantás alatt  
a rollerjára pattant csákót hajtogatott belőle

4.   Írd a tulajdonságok után, melyik szereplőre vonatkoznak! 
 (Lenka: L, Palkó: P, gyerekek: gy)

magányos ____ bánatos ____ barátságtalanok ____ vidám ____

barátságos ____ együttérző ____ reménykedő ____ boldog ____

5.   Mondjátok el a véleményeteket az egyes szereplők viselkedéséről!

 • Miket gondolhatott Palkó, amikor meglátta a magányos kislányt?
 • Melyik szereplőt választanád a barátodnak? Miért?
 • Folytassátok tovább Lenka és Palkó történetét!
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Móra Ferenc: A szánkó Ok. 48. o.

1.   a) Keresd meg és kösd össze az ellentétes jelentésű szópárokat!

önző irigy hálás elkeseredett
nemes lelkű jómódú boldog vidám
szegény önzetlen szomorú hálátlan

b)  Figyeld meg a feldolgozás során, mikor és mely szereplőkre vonatkoznak a fenti 
tulajdonságok!

2.   Beszéld meg a pároddal és keretezd be az elbeszélésre jellemző szavakat!

megható      szomorú      humoros      elgondolkodtató      buzdító      tanulságos

3.   Bontsd részekre az elbeszélést! Adj címet a részeknek! Írd le a füzetedbe!

A következő feladatokat a rövidített változatot olvasók oldják meg!

4.   Színezd ki a képen azokat a mezőket, amelyekben fekete pontot látsz!

5.   Kösd össze a mondatok elejét a folytatásával az első szövegrész alapján!

A bíró csináltatott a fiainak  hogy cserébe ők is kipróbálhassák majd.
egy szép szánkót,  

Ferkóék szívesen vállalták a  ezért azok felborították velük a szánkót.
szánkóztatást azért, 

A Bíró-fiúk azonban nem  de nem volt, aki húzza őket.
engedték felülni Jánoskáékat,

6.   Olvasd fel a következő mondatokat az utasításnak megfelelően!

„Szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba...” vágyakozva
„Mást nem kívánnál, kis rongyos?”   gúnyosan
„Örülj, hogy húzhatod!” gőgösen
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7.   Pótold a hiányos szöveg szavait a második rész segítségével!

Ferkóék egy szenesládából _____________________ maguknak szánkót. A falu végére

_____________________________ kipróbálni. Útközben __________________________   , hogy 

Kati néni kutyája a küszöbön ___________________________   . Az idős asszony a fűtetlen 

házban __________________________________ . A fiúk _________________________________ 

szánkójukat. Hamarosan tűz _____________________________ a kályhában.

A következő feladatokat az eredeti szöveget olvasók oldják meg!

8. a)   Számozd meg a cselekvéseket a történet első része alapján! 

  húzták    kiborították   nem engedték

  bele akartak ülni   csináltatott

b) Foglald mondatba a sorba állított szavakat a történésük szerint!

9.   Fejezd be a mondatokat a szöveg második része alapján!

Ferkó és Jánoska a falu végére mentek, hogy  __________________________________________.

Rátaláltak a kunyhójában didergő Kati nénire, ezért  ____________________________________

_______________________________________   és   ______________________________________  .

10.   Másold át a megfelelő helyre az összekevert részleteket! Mi látható a képen?

11.   Olvasd fel a párodnak a szövegből a következő kifejezések megfelelőjét!

• Jánoska nagyon szomorú volt. • Majd belehaltunk a bánatba.
• Gyorsan elszaladtunk. • A kutya majd megfagy a kinti hidegben.

12.   Vitassátok meg közösen, mikor és mely szereplőkre vonatkoznak az 1. feladatban 
megismert ellentétes tulajdonságok!
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Összefoglalás
1.   Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Megfejtés: ____________________________

2.   Lapozzatok vissza a fejezet mottójához ( jellemző gondolatához)! Magyarázzátok 
meg a mottó jelentését az olvasmányok ismeretében!

3.   A történetekből a szereplők jó és rossz tulajdonságait is összegyűjtöttétek. Vajon 
magatokat mennyire ismeritek? A következő játékból kiderül.

Gyűjtsetek csoportokban jó és rossz tulajdonságokat! Írjátok fel a táblára! Álljatok 
ahhoz a szócsoporthoz, ahol a legtöbb rátok jellemző tulajdonság van! Hallgassátok 
meg társaitok véleményét is! Ezután írjátok le a rátok legjellemzőbb tulajdonságokat a 
füzetetekbe!

1. csoport: haragtartó 2. csoport: megbocsátó
 önző...  önzetlen...

5.   Színezd ki az olvasott művekre vonatkozó megfelelő ablakot! Indokold is választá-
sodat!

Művek címe

Milyen 
a hangulata?

Mikor  
játszódik? Mi a mű formája?

vidám szomorú régen ma próza vers mindennapi 
szöveg

Ha én felnőtt volnék

A szánkó

Családi életmód- 
és sportnap

1. Ez volt Pétör.

2. Ebben kapta a tejet Pétör. 

3.  Teliholdkor született.

4.  A kisfiú, aki . . . . szeretett volna lenni.

5. Tűzrevaló lett belőle.

6. A szegény ellentéte. 



32

Időszalag
Időutazásra hívunk benneteket. A fejezet olvasmányai népünk múltjáról mesélnek. Nagy 
elődeink példája buzdítson benneteket is a haza szeretetére!

HATÁRTALAN HAZÁBAN

__________________________________ __________________________________

_____________________________________________________ _________________________

IX. sz. X. sz. XI. sz. XII. sz. XIII. sz. XIV. sz. XV. sz.            XVI. sz. XVII. sz. XVIII. sz. XIX. sz. XX. sz. XXI. sz.

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500800
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Lapozzatok vissza gyakran az itt található oldalakhoz! Tanítótok segítségével nevezzétek 
meg a történelmi eseményeket vagy személyeket! Kössétek a képeket a megfelelő évszá-
zadhoz! Forgassátok rendszeresen a térképet is! Keressétek meg azokat a helyeket, ame-
lyek az eseményekhez, személyekhez kapcsolódnak!

_____________________________________ __________________________________

_____________________________________________________ _________________________

IX. sz. X. sz. XI. sz. XII. sz. XIII. sz. XIV. sz. XV. sz.            XVI. sz. XVII. sz. XVIII. sz. XIX. sz. XX. sz. XXI. sz.

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
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Gaál Mózes: Mese a csodaszarvasról Ok. 54. o.

Hallottad-e, a magyarok hogyan kerültek a mai hazánk területére? A mesemondók 
által szájról szájra továbbadott mesék, mondák hagyománya őrizte meg a magyarok 
őseinek történetét. A magyarok valaha több népcsoportból álltak, és a többi pusztai 
néphez hasonlóan vándorló életmódot folytattak. A hosszabb vándorlást az állataikat 
tápláló legelők kiszáradása és külső támadások is előidézték. Őseink ezért is kezdtek el 
letelepedésre alkalmas új hazát keresni maguknak.

1.   Húzd alá a fenti szövegben más-más színnel a válaszokat!

• Kik adták tovább a magyarok történetét? 
• Mik lehettek a vándorlás okai?

2. Sorold fel a szöveg szereplőit! Írd le a füzetedbe!

3. Adj címet a képeknek az olvasottak alapján!

 ___________________________________________     ____________________________________________

4. Írd az állítások után, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!
 A mondatok átfogalmazásával tedd igazzá a hamis állításokat!

Ménrót fiai nap mint nap eljártak halászni. 
Egyik nap egy csodaszép szarvast vettek üldözőbe.
A szarvas egy gyönyörű vidékre vezette őket. 
Az ott játszó tündérlányok megörültek a vitézeknek. 

5. Folytassátok tovább a történetet! Vajon mi történt ezután?

6.  Párokban dolgozzatok! Olvassátok fel egymásnak a vitézeket, a csodaszarvast és  
a tündérlányok birodalmát bemutató mondatokat!

7. Keresgélj az interneten! Használd a csodaszarvas, Hunor, Magyar kulcsszavakat!
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Móra Ferenc: A hunok hazát keresnek Ok. 55. o.

1. Húzd alá a kérdésekre a helyes választ!

 a) Miért veszekedtek a hunok és a magyarok?
  Mert mindkettő magának akarta Szittyaországot.
  Mert egy idő után úgy elszaporodtak, hogy már nem fértek el.
  Mert megunták az együttélést.

 b) Milyen megoldást találtak?
  Elhatározták, hogy közösen más hazát keresnek.
  Eldöntötték, hogy újabb területeket hódítanak meg.
  A hunok útra keltek, a magyarok Szittyaországban maradtak.

2. Fejezd be a megkezdett mondatokat!

 A hunokat a turulmadár vezette ________________________________________________.

 Sok vándorlás után megérkeztek ________________________________________________.

 Az itt élő római császár azt gondolta, hogy _______________________________________

 __________________________________________________. Ám a hunok Attila vezetésével

 _____________________________________________________________________________.

3. Válogassátok szét csoportokban Attila és a római császár tulajdonságait a számok 
segítségével! Indokoljátok választásotokat a szöveg alapján!

 1. kevély 6. erőszakos
 2. erőskezű 7. vállalkozó kedvű
 3. bosszús 8. kitartó
 4. kegyetlen 9. büszke
 5. nagyhatalmú

4. Melyik szólásunk eredete vezethető vissza ezekre az időkre?
 Fejtsd meg a rejtvényt! Az üres keretben lévő szám azt jelzi, hogy a felette lévő kép 

nevének hányadik betűjét írd oda. 

3. 2. 3. 5. 6. 3. 1. 4. 2. 4. 3. 4. 4. 2. 1.

5. a)  Gyakoroljátok párokban a hunok és magyarok vitájáról szóló rész szöveghű, kife-
jező olvasását!

 b) Készíts rövid jegyzetet az internet segítségével Attila királyról!

ATTILA

RÓMAI CSÁSZÁR
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Tudod-e, hogy a monda valóságos eseményhez, személyhez, meghatározott hely hez 
fűződő történet, amelyben a valóság keveredik a mesével? Ugyanúgy kelet kezett és 
terjedt, mint a népmese. Íróink összegyűjtötték, átdolgozták.

Móra Ferenc: Az Isten kardja Ok. 56. o.

1.   Számolj be az olvasókönyvben kapott feladatról! Mit gyűjtöttél a hunok fejedelméről? 

2.   Írj egy-egy jellemző tulajdonságot az olvasmány szereplőiről!

 ________________________ ________________________ ________________________

3.   Pótold a mondatokban a hiányzó szavakat! 

Egyszer Attila király egy különös ________________________ látott álmában. Amikor a ke-

zébe vette, maga előtt látta az egész ____________________ . A ____________________ meg-

fejtette az álmot. Hamarosan az őrök egy ________________________ vezettek a király elé, 

aki egy ________________________ nyújtott át neki. ________________________ ráismert az 

álombeli fegyverre, mellyel meghódította a ___________________________   .

4.   Olvasd fel a király álmát leíró bekezdést! Érzékeltesd tartalmának sejtelmességét! 
Mondd el, mit jelent az álom a táltos szerint!

5.   a) Készíts rövid szómagyarázatot a szöveg segítségével!

táltos: 1.  ______________________________________________________________________

b) Melyik jelentését ismered még?

2.  ____________________________________________________________________________

6.   Képzeld magad Attila király vagy a táltos helyébe! Így mondd el a történetet!

7.   Beszéljétek meg, mi a valóságos és mi a meseszerű ebben a szövegben!
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Gárdonyi Géza: Attila temetése (részlet) Ok. 58. o.

1. Készítsetek ötletbörzét! Mi jut eszetekbe Attiláról?

2. Következtess! Milyen esemény előzte meg a hun király halálát?

 __________________________________________________________________________________________.

 Hogyan halt meg Attila?___________________________________________________ .

3. Hogyan gyászolták a hunok királyukat? Pótold a rajzot és a szöveget!

 ___________________________ A nők fehér ruhát öltöttek.  ___________________________

 ___________________________   ___________________________

4. a) Fejtsétek meg párokban az olvasottak alapján!  Kikre vonatkoznak az állítások?

 pap, gyógyító, varázsló és bölcs  

 egy nemzet vagy egy terület felett gyakorolja a hatalmat   

 b) Hová és hogyan temették el Attilát?

 „Víz alá, föld alá készüljön lakása,
 Fényes napsugárba, sápadt holdsugárba,
 Harmadiknak pedig sötét éjszakába.”

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

5. A szöveg és a feladatok segítségével mondjátok el csoportokban körmesével, miről 
olvastatok!
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Gyakorlás
1. a)  Olvassátok el a mondatpiramist először mondatonként, majd próbáljátok meg 

egy levegővel az egészet felolvasni!

Hunor és Magyar sokat vadászott.
Hunor és Magyar apjuk erdeiben sokat vadászott.

Az erős, bátor Hunor és Magyar apjuk erdeiben sokat vadászott.
Az erős, bátor Hunor és Magyar apjuk erdeiben sokat vadászott őzekre, szarvasokra.

Az ifjak megpillantottak egy szarvast.
Az ifjak megpillantottak egy csodaszép szarvast.

Az ifjak megpillantottak egy csodaszép, villámgyors szarvast.
Az ifjak megpillantottak egy csodaszép, villámgyors szarvast, és utána iramodtak.

 b) Írd le röviden, hová vezette az ifjakat a csodaszarvas! Mi történt ott velük?

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

2.  Dolgozzatok csoportokban! Fogalmazzátok meg öt mondatban A hu nok hazát keres-
nek című monda lényegét a kulcsszavak segítségével!

 elszaporodtak, elindultak, bejártak, elértek, legyőzték

3. Töltsétek ki az ötsorost!

Ki? _______________________________

Milyen?  ______________________   ______________________

Mit csinált?  __________________   __________________   __________________

Mi jut eszedbe róla? _________________________________________________________________
(4 szavas mondat)

Mire emlékeztet?  _______________________________
 (rokon értelmű szó a címhez)

4. Gyűjtsétek össze csoportokban a valós és a meseszerű elemeket az olvasott szöve-
gekből! Beszéljetek róluk!
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Vérszerződés Ok. 62. o.

1.   Húzd alá a fenti szövegben, miért kellett őseinknek elhagyniuk addigi lakhelyüket!

2.   a)  Bontsd részekre a szöveget a részcímek alapján! Jelöld a könyvben a részeket!

A törzsek szerződéskötése  Az új haza elfoglalása

tanácskoztak Álmos – Árpád
választottak hegyeken, vizeken, országokon
megvágták turulmadarak – Vereckei-szoros
esküt tettek Munkács – honfoglalás

b) Mondd el tömören a részek tartalmát a kulcsszavak felhasználásával!

3.   Írd a kép alá, milyen rendben vonultak őseink hosszú útjuk során!

 ________________________ _________________________ _________________________

4.   Írd ki az olvasókönyvedből a füzetedbe a honfoglaló hét törzs és azok vezéreinek  
a  nevét! Jegyezd is meg! Tanuld meg az eskü szövegét!

5.   Beszéljétek meg! 

• Mit gondoltok, miért kellett őseinknek szerződést kötni az elindulás előtt?
• Miért szabtak ki súlyos büntetést az esküszegőre?
• Napjainkban kik és mikor kötnek szerződést? Mit vállalnak benne?
• Kik és milyen alkalomból tesznek esküt? Gyűjts példákat! 
• Mi ebben a szövegben a meseszerű? Mi a valóságos?

Hallottad-e, hogy az európai és az ázsiai földrészen átívelő hatalmas pusztát a népek 
országútjának is hívták? Az a föld, amelyen ezek a törzsek, népcsoportok éltek, idővel 
már nem tudta eltartani őket. Az egyes népek a hosszú vándorlás során más népekkel 
is kapcsolatba kerültek. A népcsoportok útközben gyakran több ágra szakadtak, és 
különböző útvonalakon haladtak tovább. Az együtt maradó törzsek pedig egymással 
szövetséget kötöttek ősi pusztai szokás szerint.
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Móra Ferenc: Árpád, a honalapító Ok. 64. o.

1.   Mondjatok egy-egy fontos állítást Árpádról a Vérszerződés című szöveg alapján!

2.   Nevezd meg, kiknek küldött ajándékot Árpád fejedelem! Ez alapján bontsd két részre 
a mondát!

____________________________________________________________________________________

3.   Karikázd be és állítsd sorba az igaz állítások betűjelét! ________________________________
K Honfoglaló őseink lakatlanul találták a Kárpát-medencét.
R Árpád fejedelem egy díszes paripát küldött a morva uralkodónak.
S A morva király azt hitte, hogy az ajándék küldője engedelmes szolgája lesz.
L A magyar fejedelem megengedte, hogy az országban maradjon.
A Őseink szétkergették a morva király seregét.
Z A bolgár királynak is küldött ajándékokat a magyarok fővezére.
A Árpád egy kulacs vizet a Tiszából, egy marék földet és a mezők füvét kérte cserébe.
V A magyarok furfanggal és harccal szerezték a hazát.

4.   Töltsd ki az ötsorost az olvasottak alapján!

Ki?  Árpád

Milyen?  ______________________________         ______________________________

Mit csinált? ____________________            ____________________            ____________________

Mi jut eszedbe róla? _______________________________________________________________
(4 szavas mondat)

Mire emlékeztet?  _________________________________
(rokon értelmű szó a címhez)  

5.   Gyakoroljátok a monda szerepek szerinti olvasását! Válasszatok megfelelő tempót, 
hangerőt, hangszínt az érzelmek kifejezéséhez!

6.   Keresd meg és jelöld a második képen a rajzok közti öt különbséget!

7.   Készülj a következő órára! Írj egy igaz állítást a honfoglaló magyarok életéről egy 
általad kitalált titkosírással! 
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Hogyan írtak őseink? Ok. 65. o.

1.   Cseréld ki a pároddal a titkosírással írt mondatot, és fejtsd meg! Olvasd is fel! 

2.   Mit tudtál meg őseink írásáról? Írd a keretekbe!

3.   Olvasd le a táblákról a települések nevét! Írd le lakhelyed nevét rovásírással! 

Tóth Dóra: Őseink otthona Ok. 66. o.

1.   Sorold fel a füzetedben őseink 
lakhelyeit!

2.   Rajzold le vagy írd be a jurta 
alaprajzába, kinek, minek hol 
volt a helye!

3.   Milyen honfoglaláskori emlék 
lát ható lakóhelyetek környé-
kén?

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

rovásírás
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Gyakorlás
1.   Folytassátok csoportokban a megkezdett mondatot! 

Nekem az ősmagyarokról az jut eszembe, hogy…

2.   Mondjátok el párokban a hét vezér esküjét!

3.   Olvasd fel a Vérszerződés című olvasmányból a törzsek vándorlásáról szóló részt!

4.   Bizonyítsátok be honszerző Árpád tulajdonságait a cselekedeteivel!

5.   a) Olvasd el, mit ír László Gyula az akkori szokásokról!

„A fehér ló, az aranyos lószerszám és nyereg a fejedelmek között a legdrágább aján-
dék volt. De elfogadása azt jelentette, hogy az illető aláveti magát a küldőnek, szer-
ződést köt vele. Másrészt az ajándék fejében kért föld, fű és víz magát az országot 
jelképezte. Aki az ajándékot elfogadta, és cserébe földjét, füvét, vizét ajánlotta fel, 
voltaképpen országát adta oda. A Kárpát-medence elfoglalása nemcsak harccal tör-
tént, hanem szerződések kötésével is.”

b) Húzd alá a szövegben, hogyan szerezték meg őseink a haza földjét!

6.   a)  Versenyezzetek csoportokban! Keressetek a térképen olyan helységeket, ame-
lyekben megtalálható valamelyik törzs neve! Írjátok le a füzetetekbe!

b) Mondjátok el, mit bizonyítanak ezek az elnevezések!

7.   a) Töltsd meg a sorokat és osz-
lopokat a rajzok nevével!

b)  Gyűjtsétek össze az olvasottak segítségével, ami a képekről eszetekbe jut!

ÁRPÁD
bölcs

bátor kitartó

gondos
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Benedek Elek: Szent István király Ok. 68. o.

1.   Mondjátok el, ki hallott már Szent Istvánról! Ki volt ő? Mit tudsz róla? 

2.   Válaszolj a kérdésekre a megismert szöveg alapján!

Mettől meddig uralkodott Szent István? __________________________________________________

Mikor és hol koronázták meg? ____________________________________________________________

3.   Fogalmazd meg tömören Szent István érdemeit!

1.  _________________________________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________________________________

3.  _________________________________________________________________________________________

4.  _________________________________________________________________________________________

4.   Készíts díszes meghívót egy külön lapon István király koronázási ünnepségére! (hely-
szín, időpont, esemény)

5.   Húzd alá a fenti szövegben!

•  Milyen címmel írtak rockoperát első királyunkról?
• Kik a szerzői?
• Mikor mutatták be először? 
• Mely városokban játszották a művet?

6.   Hallgassatok meg részleteket a rockoperából!

Hallottad-e, hogy Szörényi Levente zeneszerző és Bródy János szövegíró István,  
a király címmel rockoperát (modern, zenei kísérettel előadott énekes mű) írt első kirá-
lyunkról? A művet 1983. augusztus 20-án Budapesten, a városligeti Királydombon mu-
tatták be. Szövege Boldizsár Miklós Ezredforduló című művéből készült. Nagy sikerrel 
mutatták be kőszínházakban és szabadtéri 
előadásokon egyaránt. Például: 1984 és 2013 
augusztusában a Szegedi Szabad téri 
Játékokon, 1986-tól Buda pesten a Nemzeti 
Színházban, 1990-ben a Nép sta dion ban, 
2003.  július 6-án az erdélyi Csíksomlyón 
mutatták be óriási tömeg előtt. Az István, a 
király megjelent CD-n, 1984-ben pedig filmet 
is készítettek belőle. 
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Lázár Ervin: Szent István koronája Ok. 69. o.

1. Készítsetek párokban képaláírásokat!

  ___________________________________________   ____________________________________________

  ___________________________________________   ____________________________________________

2. Sorold fel 
 •  a szereplőket! ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

 •  a helyszíneket! __________________________________________________________________________

 Következtess az esemény időpontjára! __________________________________________________

3. Pótold a hiányzó vázlatpontokat!

 Bevezetés: _______________________________________________________________________________

 Tárgyalás: 1. Asztrik apát elindul kíséretével Szilveszter pápához.

   2. _____________________________________________________________________________

   3. A pápa különös álmot lát.

 Befejezés: ________________________________________________________________________________

4. Húzd alá a kérdésre a helyes válaszokat!
 Miért adta a pápa Istvánnak a lengyeleknek szánt koronát?

 Mert Istvánt Krisztus apostolának tartotta.
 Mert a magyarokat jobban szerette.
 Mert Asztrik apát hű követője volt a pápának.
 Mert ezzel ismerte el István komoly hittérítő munkáját.

5.  Párokban dolgozzatok! Játsszátok el, vajon milyen beszélgetés zajlott le István 
király és Asztrik apát között, amikor megérkezett a pápától a koronával!
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Benedek Elek: A Tordai-hasadék Ok. 73. o.

1. Ismerkedj meg az olvasókönyv 72. oldalán található I. Szent Lászlóról szóló szöveg-
gel! Gyűjtsd ki belőle a király tulajdonságait!

_______________________________________________________________________________________

2. Beszéld meg a társaddal!

 •  Miért kellett megfutamodnia László királynak?  •  Mi mentette meg a haláltól?

3. a) Állítsd sorba számozással a cselekvéseket a mondában történtek szerint!

  megsarkantyúzta       kettéhasadt       körülfogja       fohászkodott

  léptetett       tátongott       tekintgettek       meg kellett futamodnia
 
 b) Mondjátok el csoportokban körmesével a királlyal történteket!

 c) Gyűjtsetek még mondákat Szent László királyról a következő órára!

4. a) Olvasd el Tordai-hasadékról szóló szöveget!

A Tordai-hasadék egy létező hely, amelyet a hegy mélyéből feltörő patak vize vájt 
egy mészkőből alakult hatalmas sziklába az évmilliók során. A meglepően hosszú,  
3 kilométeres hasadék az Erdélyi-középhegységben, a mai Románia területén talál-
ható. A szikla két falának néhol 300 métert elérő, csupasz oldalai vannak.

Érdekes, hogy csaknem ezer növényféleség él itt. Kettő közülük különösen jel-
lemző. Az egyik a vadfokhagyma, a másik a husáng, egy két méter hosszú, ritka 
növény. 

Számtalan különleges madárfaj él itt. Gyakori a környéken a farkas, a róka és az 
őz is.

 b) Gyűjtsd ki az információkat a szövegből a szempontok szerint!

A Tordai-hasadék helye: _______________________________________________________________

A hegység anyaga: _____________________________________________________________________

A hasadék hossza:_______________________ Falainak magassága: _______________________

Az itt élő növényfajok száma: _________________________________________________________

Különleges növényei: __________________________________________________________________

Az itt élő állatok: _______________________________________________________________________

5. Beszéljétek meg, miben különbözik a Tordai-hasadékhoz kapcsolódó két szöveg!
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Gyakorlás
1.  Számoljatok be, milyen mondákat gyűjtöttek a csodatévő királyról!

2. Töltsétek ki párokban az ötsorost!

Ki? _______________________________

Milyen?  ______________________   ______________________

Mit csinált?  __________________   __________________   __________________

Mi jut eszedbe róla? ________________________________________________________________
(4 szavas mondat)

Mire emlékeztet?  _______________________________
 (rokon értelmű szó a címhez)

3.  Beszéljétek meg az olvasottak alapján, miben hasonlít egymásra a két király!

4.  Húzzátok ki a képeken látható koronázási jelvények nevének betűit a betűhálóból! 
A megmaradt betűket sorba állítva megtudjátok, hol őrzik ezeket.

5. Képzeljétek el István fejedelem királlyá koronázását! 

a)  Válasszatok királyt, Asztrik apátot, nemes urakat, katonákat a kíséretbe, a királyt 
éltető népet! 

b)  Készítsetek egyszerű eszközöket (palást, korona, süveg, kard) és játsszátok el a 
koronázást! Közben szóljon a Felkelt a mi napunk című zene!

6. Keresgéljetek könyvekben vagy az interneten! Ki volt Hunyadi János?

K R Á O G O D

A O M Z R R Á

R G R S Á O

S L A O J A G

K A Z A N H Z

Megoldás: ___________________________
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Lengyel Dénes: Nándorfehérvár ostroma Ok. 74. o.

1.   a) Számoljatok be a gyűjtőmunka eredményéről!

b) Versenyezzetek! Ki jegyzett meg többet a hallottakból?

2.   Pótold a hiányzó vázlatpontokat és rajzokat!

 ________________________________ ________________________________

 Dugovics Titusz hőstette A törökök menekülése

3.   Írd a számokat a megfelelő helyre!

1. elszántak; 2. maroknyi sereg; 3. kétség-
beesettek; 4. Hunyadi János; 5. elbizako-
dottak; 6. Dugovics Titusz; 7. bátor;  
8. Mohamed császár; 9. hatalmas túlerő;  
10. hazaszeretők; 11. világraszóló győze-
lem; 12. önfeláldozók

4.   Írd ki a füzetedbe a köznapi kifejezések írói megfelelőit!

• A fürge csónakok tovaúsztak. • A magyarok utolsó erőfeszítéssel harcoltak.
• Égtek az ellenség hajói. • Új erőre kaptak.
• A várfalak ledőltek.   

5.   Hírmondóként számolj be a vízi és a szárazföldi csatáról a királynak!

6.   a) Bizonyítsátok be, hogy sorsfordító volt Dugovics Titusz hőstette!

b) Indokoljátok, miért volt fontos Európa számára Hunyadi győzelme!

c) Jegyezd meg, miért szól délben a harang!

TÖRÖKÖK

MAGYAROK
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Lengyel Dénes: Mátyást királlyá választják Ok. 76. o.

1. Kösd a képaláírásokat a megfelelő képekhez!

2. Feleljetek a kérdésekre a füzetetekben!

• Mitől tartottak a nagyurak Hunyadi László halála után? 
• Mire vágyott Szilágyi Mihály? 
• Milyen természeti jelenségek segítették a királyválasztást? 

3. Számozással állítsd sorba Mátyás megválasztásának mozzanatait!

  A pesti nagytemplomban felhangzott a hálaadó ének.

  Negyvenezer köznemes éltette Mátyást a Duna jegén.

  Az urak levonultak Pestre tanácskozni.

  A nép ujjongott.

  Az egész várost máglyarakást világította meg.

  Minden templomban meghúzták a harangokat.

4. Pótoljátok a hiányzó magánhangzókat a mondatban!

 Hol örültek még Mátyás megválasztásának? Miért?

 __rd__lyb__n,    m__rt    m__g__k__n__k    __r__zt__k.

Mátyás szülőháza Kolozsváron

Mátyás domborműve Hunyadi János

A Hunyadiak vára Vajdahunyadon
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Mátyás corvinái Ok. 81. o.

1.   Adj rövid címet a szöveg bekezdéseinek! 

1. ______________________________________ 2. ______________________________________

3. ______________________________________ 4–6. ____________________________________

2.   Olvasd fel a pároddal azt a szövegrészt, amelyik bemutatja a cor-
vinákat!

3.   a)  Írd ki a szövegből a füzetedbe, kik dolgoztak egy könyv születé-
sénél!

b) Mi volt a könyvek témája?

c) Hány corvina van ma a világon?  

Benedek Elek: A kolozsvári bíró Ok. 78. o.

1.   Ötleteljetek! Vajon mi dolga lehetett Mátyás királynak a kolozsvári bíróval?

2. Töltsd ki a táblázat hiányzó sorait a monda eseményei alapján!

Helyszín  
és szereplők

A probléma Mátyás hírül vette, hogy a kolozsvári bíró sanyargatja a népet.

   1.   esemény

   2.   esemény Megfigyelte a fát hordó parasztokat.

   3.   esemény

Következmény Veréssel munkára kényszerítették.

   4.   esemény Jeleket hagyott a fahasábokon és odébbállt.

   5.   esemény

   6.   esemény Bebizonyította az igazságot a bírónak.

Következmény

Tanulság
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3.   a)  Válogasd szét Mátyás király és a bíró tulajdonságait! Olvasd össze a szavak előtt 
álló betűket! Írd a vonalra a kapott tulajdonságokat!

 N gőgös NY pöffeszkedő
 É alázatos Ú képmutató
 I szigorú Á kíváncsi
 G találékony Z igazságtalan
 P fölényes G bátor
 A álruhás O népét szerető
 Z ravasz Ó hazug
 S  hosszú orrú S furfangos
  
 _________________________________ _________________________________

b) Bizonyítsd a szereplők tulajdonságait cselekedeteikkel!

4.   Vitassátok meg!

• Hogyan viselkedett a bíró a történet elején és a végén? Vajon miért?
• A történet mely pontján lehetett volna más irányba terelni az eseményeket? 
• Mi a véleményetek Mátyás ítéletéről?
• Melyik korábban megismert királyunkat juttatja eszedbe ez az ítélet? Miért?

5.   a) Kösd össze a mondabeli kifejezéseket mindennapi párjukkal!

neszét vette Miért nem dolgozol?

színről színre látni a valóságot meghallotta

Mit lopod Isten áldott napját? elhiggyék, amit mond

szavának nagyobb foganatja legyen meggyőződni az igazságról

b) Írd a szólások mellé, mit jelentenek!

Lopja a napot.  _________________________________________________________________________

Lógatja az orrát.  _______________________________________________________________________

Ég a föld a talpa alatt.  _________________________________________________________________

6.   Válaszd ki az olvasmány számodra legizgalmasabb részét, és olvasd fel! Érzékeltesd 
hangszín-, hangerő- és tempóváltással a szereplők érzelmeit, indulatait!

7.   Gyűjtsd össze a mondából, mi nem történhetett meg a valóságban!

8. Adjátok elő a mondát dramatizálva az összefoglaló órán! Készítsetek egyszerű dísz-
leteket, öltsetek jelmezeket!
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Mátyás király meg az öregember Ok. 80. o.

1. Csoportokban dolgozzatok! Sorban dobjatok egy dobókockával! A kocka hat oldala 
hat szempontot ad a szöveghez.

2. Beszéld meg a társaddal! 

 •  Miket kérdezett Mátyás az öregembertől?
 •  Mit felelt az öreg a királynak? 
 •  Mit jelentettek a feleletek a valóságban?   
 •  Miért érdemelték meg az urak, hogy az öreg megfejte őket?

3. Képzeld el, mit gondolhattak a szereplők! Hangosítsd ki gondolataikat!

a)  Mátyás király, amikor meglátta az urak tanácstalan arcát.

     

b)  Az öregember, amikor a király feltételhez kötötte a magyarázatot.

c)  Az urak, amikor az öreg aranyat kért a megfejtésekért.

4.  Gyakoroljátok párokban az olvasást: Mátyás és az öregember vagy az urak és az 
öregember beszélgetését! Olvasásotok fejezze ki a szereplők érzéseit!

5. Keressetek az interneten Mátyás-mondákat! Számoljatok be gyűjtésetekről!

1. Szereplők 2. Helyszín, idő  3. Esemény
4. Szereplők tulajdonságai 5. Vélemény 6. Mese – valóság
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Lipták Gábor: Kinizsi Ok. 82. o.

Hallottad-e, hogy Mátyás király uralkodása alatt (1458–1490) Magyarország Európa 
egyik legfejlettebb országa lett? A művelt, erőskezű uralkodót külföldön is tisztelték. 
Híres fekete seregével megvédte az országot a törökök támadásaitól. Szigorú törvénye-
ivel rendet tartott az országban. Megbüntette a népet sanyargató főurakat, és védel-
mezte a szegényeket. Halála után sokáig emlegették.

1.   Olvasd el többször a fenti szöveget! Sorold fel a pároddal Mátyás érdemeit!

2.   Készítsd el az olvasmány vázlatát a füzetedbe!

Segítenek ezek a szavak:  kér,  nyújtja,  meghívja,  elindul

3.   a) Írd a keretekbe Mátyás király és Kinizsi legjellemzőbb tulajdonságait!

b) Igazold a tulajdonságokat a mondából megismert tetteikkel!

c) Beszéljétek meg!

• Miért mondhatjuk Kinizsi Pálra, hogy merész volt?
• Mely tulajdonságai miatt választotta be a seregébe a király?

4.   a) Gyűjtsd össze a szövegből, hányféleképpen nevezi meg az író a szereplőket! 

b) Miért szükséges a sokféle megnevezés?

5.   Egészítsd ki a mondából vett kifejezéseket a Hogyan? kérdésre felelő szavakkal! 

_________________________ nézegette kérdezte __________________________________

_____________________________ nézte felelt _____________________________________

__________________________ felemelte _____________________ ereszkedett fél térdre

szólt ______________________________ rebegte __________________________________

6.   Mondjátok el a társaddal egymásnak az olvasmány tartalmát Kinizsi Pál vagy Mátyás 
király nevében! Használjátok segítségként a vázlatot és a kifejezéseket!
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SZILÁGYI
ERZSÉBET

HUNYADI
LÁSZLÓ

Gyakorlás
1.   Pótold a Hunyadiak családfáján a hiányzó neveket! Írd a vonalakra az egyes szemé-

lyek közötti rokoni kapcsolatokat!

2.   Az alábbi kulcsszavak felhasználásával mondd el tömören a nándorfehérvári csata 
rövid történetét!

1456 nyara Nándorfehérvár törökök Hunyadi János 
várostrom Dugovics Titusz déli harangszó vízi csata

3.   Pótold a táblázat hiányzó sorait Mátyás király megismert tulajdonságaival és csele-
kedeteivel az olvasókönyv és a munkafüzet szövegei alapján!

bölcs

művelt

mert megbüntette a hatalmaskodó bírót

erőskezű

mert álruhában akarta megismerni a nép életét

segítőkész

4.   Párban dolgozzatok! Egyikőtök Mátyás király 
könyvtárosa, másikótok egy riporter legyen! 
Beszélgessetek a corvinákról! (keletkezésük, 
borítójuk, lapjaik, díszítésük, nyelvük, témáik)

5.   Melyik korábbi szöveg jut eszetekbe A kolozsvári 
bíróról? Miért?

6.   Vezesd Kinizsi Pált az útvesztőn át Budára!

7.   Számoljatok be az összefoglaló órán, hogyan, mivel em-
lékezünk régi nagyjainkra! Kérjétek a felnőttek segítségét!
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Összefoglalás
1.   Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak a mondára!

Közösségi alkotás. A valóság keveredik benne a mesével.
A népmondákat íróink gyűjtötték össze. Egy megtörtént eseményről is szólhat.
Szereplői csak mesehősök. Csak valós szereplői vannak.
Szerepelhet benne valós történelmi személy vagy földrajzi hely.

2.   Gyűjtsd össze a megismert mondákat a következő szempontok szerint! Használd  
a tankönyv tartalomjegyzékét!

• történelmi személyről szól • földrajzi helyhez kapcsolódik
• megtörtént eseményt mond el

3.   A csoportok számoljanak be a választott történelmi eseményekről az előzetes felké-
szülés alapján! Értékeljétek egymás beszámolóit a szempontok alapján!

• Tartalmazták-e a legfontosabb gondolatokat?
• Sikerült-e tömören fogalmazni?
• Értelmesen, választékosan fejezték-e ki magukat a csoport nevében szólók?

4.   Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Megfejtés: ________________________________________

  1. Ménrót egyik fia.

  2. A hunok nagy királya.

  3. A ..................... bíró.

  4. Ezt az állatot üldözte Hunor és Magyar. 

  5. Ünnepeken ez lobog a házakon.

  6. Mátyás hű vitéze.

  7. Ögyek felesége.

  8. Ő vezette a honfoglalókat.

  9. Egyik nemzeti jelképünk.

10. Igazságos királyunk.

11. Kézzel írott, díszes könyv.

12. Első királyunk volt.
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5.   Beszéljétek meg!

• Kik dolgoztak és harcoltak a magyarság nyugalmáért, boldogulásáért?
• Miért tették ezt?
• Mit jelent számotokra a hazaszeretet?

6.   Keresd meg a két kép közötti hét apró eltérést! Színezd ki őket!

7.   Ha megfelelő sorrendbe állítod a betűket, a három legfontosabb magyar ereklye ne-
vét kapod.

 _________________________ _________________________ _________________________

8.   Húzd alá a mondatokban a tanulói elszólásokat! Javítsd őket!

• A kutatók az őshazában megtalálták az ősmagyarok hátrahagyott részeit. 
•  Azt nem lehet biztosan tudni, Álmos valóban élt-e vagy csak mondai alak, de hogy 

Árpád az ő fia volt, az már bizonyos.
•  Egy középkori törvény kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer 

megölni.
• Az éhen halt sereg kitakarodott az országból.
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Keith Lye: A kék bolygó Ok. 88. o.

1.   Húzd alá, mit nyújt ez a szöveg az olvasó számára!

szórakozást ismereteket gyakorlati tanácsot

2.   Melyik bekezdés miről szólt? Írd a címek elé a megfelelő bekezdés számát!

  bekezdés: A Föld alakja, felszíne   bekezdés: A bolygók anyaga

  bekezdés: Beavatkozás a természetbe   bekezdés: A földfelszín kialakulása

3.   Párokban dolgozzatok tovább a szöveggel!

1.   bekezdés: a) Sorold fel a bolygók nevét az olvasókönyv szövege alapján!

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

b)  Húzd alá kékkel a kőzetalapú, zölddel a gázalapú bolygók nevét! Keretezd be azt, 
amelyen biztosan van élet!

2.   bekezdés: Olvassátok fel párokban a válaszokat! 

• Milyen a Föld alakja?    • Miért nevezzük kék bolygónak?

3.   bekezdés: Tegyetek fel kérdéseket egymásnak a 3. bekezdésből! Feleljetek is rájuk!

Két kérdést írjatok le! ______________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

4.   bekezdés: Beszéljétek meg! 

• Mitől változik a Föld felszíne? Mit okoz ez a változás?
• Hogyan vigyázhatna jobban az ember a környezetére? 

4.   a) Foglaljátok össze röviden a bekezdések lényegét!

b) Gyűjtsetek példákat, ti mit tehettek a Föld védelméért!

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

N
AP
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Keith Lye: Ősállatok Ok. 89. o.

1.   Fejtsétek meg az ősállatok nevét csoportokban! Gyűjtsetek róluk adatokat!
 RANSZAUTINORUSZ XER TOPSZCETRIRA AGUDONNOI

2.   Töltsd ki a táblázatot az olvasmánynak megfelelően!

Élőlények neve Megjelenésük ideje Jellemzőik

baktériumok és algák több százmillió évvel 
ezelőtt parányiak

ősrákok jóval később

kemény héjjal rendelkező 
állatok

500 millió évvel ezelőtt

kétéltűek

hüllők

a dinoszauruszokkal egy 
időben

ősemlősök

3.   Írd le, miről szólnak a bekezdések!

1.   bekezdés:   Megjelennek az állatok a tengerekben.

2.   bekezdés:   A hüllők elfoglalják a szárazföldet.

3.   bekezdés:    _________________________________________

4.   bekezdés:    _________________________________________

4.   Olvasd fel a szövegből, hogyan változott egyes halak testfelépítése és életmódja  
a tengerek vízszintjének csökkenésével! Milyen új állatfajok jelentek meg?

5.   a) Olvasd el az alábbi tudósítást!

„A készülő balatoni elkerülő út munkálatai közben mamutfogat találtak. Egy múze-
umi geológus szerint a több ezer éves mamutbébi a jégkorszakban pusztult el. […] 
A mamutcsemete teljes csontváza életnagyságban a Bakonyi Múzeumban, Zircen 
lát ható.” Magyar Rádió, 2006

b) Beszéljétek meg! Melyik korból származik a mamutfog? Mit bizonyít ez?
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Berkes Péter: A nagy varázsló Ok. 90. o.

1.   Írd le  
a) a nagy varázsló nevét!  ___________________________________________________________________

b) amiből varázsol!  __________________________________________________________________________ 

c) teremtményeit!

 ______________________ ______________________  _______________________

 ______________________ ______________________  _______________________

A levegő Ok. 92. o.

1.   Írj rövid szómagyarázatot a légkör szóhoz a füzetedbe a szöveg alapján! 

2.   A mondatok kiegészítéséhez gyűjtsd ki a szövegből a levegő jellemzőit!

Különféle  ___________________________ . Ha fölmelegszik,  ______________________ .

Mindenhol  __________________________ . Ha lehűl,  _____________________________ .

Nincs  ______________________________ . Nyomással  ___________________________ .

3.   Folytasd a megkezdett mondatokat az olvasmány szerint!

A gyapjúruhákat melegnek érezzük, mert  ____________________________________________

______________________________________________________________________________________ .

A madarak télen azért borzolják fel a tollukat, hogy  __________________________________

______________________________________________________________________________________ .

4.   Mondd el, mire használja az ember a szél erejét!



59

Dala László: Amiről a tűz mesél Ok. 94. o.

1.   Játsszátok a Tűz, víz, repülő játékot! (tűz = fej fölé nyújtott két kar összezárva;  
víz = úszó mozdulat; repülő = kar oldalsó középtartásban lebeg) Aki téveszt, kiesik.

2.   Bekezdésenként dolgozd fel a szöveget! Oldd meg a hozzájuk kapcsolódó felada-
tokat!

1.   bekezdés: Egészítsd ki a szöveget az olvasottak alapján!

Valamikor régen az ősemberek ___________________ a tűztől. Ha ______________________

tört ki vagy ___________________  csapott le, állataikkal együtt futva __________________   .

Azt tapasztalták, hogy a tűz  ____________________________________________________________.

2.   bekezdés: Írj három kérdést a füzetedbe a bekezdés tartalmával kapcsolatban!

3.   bekezdés: Keress összefüggéseket, és kösd össze a szétdarabolt mondatok részeit!

Az ősemberek fújták a parazsat,  de táplálták és őrizték azt.

Azt is megfigyelték,     hogy jobban égjen a tűz.

Bár tüzet gyújtani még nem tudtak,  hogy csak bizonyos anyagok égnek.

4.   bekezdés: Írd le röviden, hogyan gyújtottak először tüzet őseink! ____________________

______________________________________________________________________________________ .

Sorold fel, napjainkban mire használjuk a tüzet! _________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5.   bekezdés: Gyűjtsétek össze, mikor barátunk, mikor ellenségünk a tűz!  ______________

______________________________________________________________________________________ .

_______________________________________________________________________________________

3.   Gyakorold a szöveg pontos, értelmező felolvasását!
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Tamkó Sirató Károly: Kattentotta Ok. 95. o.

Hallottad-e, hogy a kőkorszak az őskor egy szakasza, amikor kizárólagosan kőeszközö-
ket használtak? Szakaszai: pattintott, átmeneti és csiszolt kőkor.

1.   Mit jelentenek a következő szavak? Húzd át a rossz jelentést, a helyeset pedig kösd  
a képekhez!

szakóca: Különleges, Afrikában termő eperfajta.
 Marokkő, kőkori balta.

hottentotta: Sárgásbarna bőrű, alacsony termetű, dél-afrikai őslakos.
 Hóbortos, bolondozós amerikai indián.

bungaló: Földbe vájt kunyhó.
 Kis, előteres házikó.

2.   a) Írd ki a versből, a kőkorszak melyik szakaszát idézi fel Öregapó!

 _________________________________________________________________________________________

Minek nevezi a költő a jelenkort? ______________________________________________________

b) Feleljetek a pároddal felváltva a kérdésekre!

• Hol játszódik a vers? Kikről szól? Miről beszélgetnek?
• Mire kéri a kisfiú az Öregapót? Mit válaszol a legbölcsebb hottentotta?

3.   a) Milyen érzéseket keltett benned ez a vers? Miért?

b) Húzzátok alá, mitől játékos a vers!

A költő szóhasználatától. Az azonos szótagszámú soroktól.

A különböző mondatfajtáktól. A verssorok váltakozó hosszától.

A szabályos rímeléstől. A párbeszédektől.

4.   Gyakoroljátok az olvasást hármas csoportokban, szerepek szerint! Felolvasásotok 
tükrözze a vers hangulatát!
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József Attila: Kertész leszek Ok. 96. o

1. a) Beszélgessetek!
  Mivel foglalkozik a kertész?

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 b) Olvasd fel a kérdésekre felelő verssorokat!

 • Miket ültet a versbéli kertész?
 • Miért ültet virágokat?

2. Milyen érzések töltöttek el a vers hallgatása közben? Keretezd be a megfelelő szavakat!

 vidámság méreg szomorúság elégedettség

 aggodalom bosszúság  félelem reménykedés

3. Írj a füzetedbe rímelő szópárokat a versből!

4. Hallgassátok meg a vers megzenésített változatát!

Áprily Lajos: Március Ok. 97. o

1. Milyen a meghallgatott vers hangulata? __________________________________________

2. a) Beszéljétek meg!

 • Milyen táj jelent meg előtted a verset hallva?
 • Hogyan köszönt be a tavasz?
 • Mi teszi pergővé, mozgalmassá a költeményt?
 • Vajon mit fejez ki a költő a zeng szó többszöri ismétlésével?

 b) Ritmizáld a verset! Kísérd tá, ti-ti ritmus tapsolásával!

3. Gyűjts szókapcsolatokat a versből a példa alapján!  fürge diákot, ős evoét…

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

4. Képzeld el és rajzold le a versben bemutatott tájat!

5. Gyakorold a versek olvasását a megfelelő hangulat kifejezésével!
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Dénes János: Itthon telelő énekesmadarak Ok. 98. o.

1.   Töltsd ki a táblázatot a szövegek alapján!

Miről kapta a nevét?

Hová építi a fészkét?

Miből épül a fészke?

Hány tojást rak?

Meddig kotlik?

Mivel táplálkozik?

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

A tojásból kikelt madárfiókák pontosan olyanok, mint a szüleik.  

A feketerigó, a széncinege és a vörösbegy szorgos pusztítója a kártevőknek.  

Mindhárom a madáretetők téli vendége.  

A fiókák miután kikelnek, azonnal elhagyják a fészket.  

3.   Számoljatok be párokban a megismert madarakról a táblázat segítségével!

Fekete István: Az erdő ébredése Ok. 99. o.

1. Képzeld el a tavaszi erdőt az olvasottak alapján! Milyen színeket látsz? 
 Milyen hangokat hallasz? Milyen illatokat érzel?

2. a)  Gyűjtsd ki a füzetedbe a tavaszi erdőben megjelenő színeket és a színekhez illő 
növényeket!

 b)  Hogyan örülnek a tavasznak az erdő állatai? Soroljátok fel!  
Például: búg a vadgalamb.

3. Keressétek meg csoportokban és olvassátok fel az alábbi köznapi mondatok írói 
megfelelőjét!
• Februárban még jeges szél fúj az erdőn. 
• A bokrok tövén kinyílik a hóvirág. 
• Illatozik az ibolya. 
• Kizöldül a természet.
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Charlie Bood: A füstifecske Ok. 100. o.

1.   A környezetismeret-órán tanultak alapján írd be a keretekbe a madarak legfonto-
sabb jellemzőit!

2.   A következő szempontok szerint gyűjts információkat a szövegből! 

A) A füstifecske kinézete

Feje, háta: ________________________________  Hasa:  ______________________________________

Csőre alatt, felett: ________________________  Testhossza:  ________________________________

Testtömege: ______________________________  Szárnyfesztávolsága: ______________________

B) Tartózkodási helye

Hol telel? ___________________________   Hol él tavasztól őszig? ________________________

C) Fészke

Hová rakja? _______________________________________________________________________________

Miből építi?  _______________________________________________________________________________

D) Szaporodása

Hány tojást rak? ____________________       Melyik madár költi ki? _____________________

Hány fészekaljat nevelnek évente a fecskepárok? ___________________

E) A fiókák gondozása

Mivel etetik a madárszülők a fiókákat?  __________________________________________________

Hogyan változik a fiókák testének tömege?

kikeléskor: ______ g        13 naposan: ______ g        kiröpüléskor: ______ g

3.   Mondd el a jegyzeteid segítségével, mit tudtál meg a füstifecskéről!

4.   Keresd meg az interneten és írd le az év madarainak nevét!

2019.  _____________________________________  2021.  ______________________________________

2020.  _____________________________________  2022.  ______________________________________
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Kiss Bitay Éva: Élet a birtokon Ok. 101. o.

1.   a) Versenyezzetek csoportokban, ki tud többféle állati lakhelyet felsorolni!

b) Kiegészítheted ismereteidet az alábbi könyvből is. 
Schmidt Egon – Bécsy László: Hol laknak az állatok? 
Csodaország Kiadó, 2003 

Minden állat lakik valahol. Az egyik faodúban hajtja álomra  
a fejét esténként, a másik művészi fészket épít, a róka hosszú 
alagutat, kotorékot ás magának, a csiga a házába húzódik,  
a lepkék a fatörzsön vagy a fű között pihennek. Könyvünkben 
különböző állatok tanyahelyét, fészkét, vackát, odúját mutatjuk 
be szép fényképek kíséretében. 

2.   Írd a keretekbe a birtok egyes részeinek nevét!

3.   Húzd alá azokat a mondatokat, amelyekről nem olvastál a szövegben!

Az élettér az állat otthona.
Csökken a vadon élő állatok élettere.
Minden állat magának alakítja ki az otthon egyes pontjait.
A „szagkerítés” védi az állat otthonát.
Előfordul, hogy a vaddisznók megjelennek az elhanyagolt városszéli területeken is.
A birtok felosztása arra utal, hogy rendszer van az emlősök életében.
Úgy 70 év múlva az állatok harmada elveszítheti természetes életterét.

4.   Számold meg, hány vaddisznó látható a képen!    
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Rápóti Jenő – Romváry Vilmos:  
Fűben-fában orvosság Ok. 103. o.

1.   Beszélgessetek arról, miért fontos és hasznos a gyógynövények ismerete és gyűjtése!

2.   Nevezd meg a gyógynövényeket!  
Töltsd ki a táblázatot a pároddal az olvasottak alapján!

Mi a neve?

Hol található? Mindenhol. Parkokban, 
utcák, utak 
mentén.

Melyik részét 
gyűjtjük?

Virágzatát. Bogyóját.

Mikor szedjük? Nyár végétől.

Miként 
fogyasztjuk?

Teaként.

Mire jó? Meghűlésre,
vértisztító,
hashajtó.

Epe- és ve  se-
bántalmakra,
erősíti a hajszál-
ereket.

3.   a) Készíts felnőtt segítségével bodzaitalt!

Egy nagy fazékba engedj 5 liter hideg vizet! Tegyél hozzá ízlés szerint cukrot, egy kis 
doboz citrompótlót vagy 2-3 dl citromlevet és két, karikára vágott, megmosott friss 
citromot! Alaposan keverd össze a hozzávalókat! Ezután tegyél bele 8 szép nagy, leöb-
lített bodzavirágot, amit a kertben vagy az erdőben szedtél! Letakarva hagyd állni az 
italt, majd szűrd üvegekbe! Hűtőben tárold!

b) Húzd alá a receptben a bodzaital hozzávalóit!

c) Beszéld meg a társaddal! 

• Miért tanácsos az úttól távol gyűjteni a bodzát?
• Miért kell az összekevert italt állni hagyni?
• Miért kell az italt hűtőben tartani?
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Kiss Bitay Éva: Miért színesek a virágok? Ok. 104. o.

1.   a) Nevezd meg a képeken látható virágokat!

 __________________  __________________ __________________ __________________

b) Mondj egy olyan állítást, amely mindegyik virágra igaz!

2.   Oldd meg a bekezdésekhez kapcsolódó feladatokat!

1.   bekezdés: 

a) Miért fontos a szín a virágoknak? ______________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

b) Írd a rovarok mellé az általuk kedvelt virág színét!

méhek:  _______________________________ alkonyi lepkék:  ___________________________

nappali lepkék:  _______________________ legyek:  ___________________________________

2.   bekezdés: Egészítsd ki a mondatot a szöveg segítségével!

A piros, kék, ibolya és sárga színeket különböző ___________________________   , a fehéret 

pedig  ___________________________________________________________________________ okozzák.

3.   bekezdés: Végezd el az olvasott kísérletet! Mondd el, mit tapasztaltál!

3.   Adj rövid választ a címben feltett kérdésre az olvasottak alapján!

4. Hallgasd meg Szabó T. Anna Pitypang című versét!

 • Milyen kép jelent meg előtted? Mit éreztél a vers hallgatása közben?
 • Mely napszakokat idézi a vers? Olvass fel ezt bizonyító verssorokat!

5. Kösd össze a kulcsszavakat a hozzájuk tartozó cselekvésekkel, tulajdonságokkal!

visszatartja    óvja    szenderegnek    szitál    nyújtózkodik    őrködik    elszállnak    sóhajt

puha    álmosképű    csillagmintás    langyos    gömbölyded    hópihés

6. Írd ki a rímelő szavakat a versből a füzetedbe! (holdvilág – bóbiták)

holdvilág pitypangok szél
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Csicsay Alajos: Mézelő méh Ok. 105. o.

1.   a) Egészítsétek ki a szöveget előzetes ismereteitek alapján csoportokban!

A méh a ________________________ nagy csoportjába tartozik.

Teste három részből áll:  ______________________________________________________________.

________________  pár szárnya van.  ________________________  szaporodik.

b) Kikből áll a méhcsalád? Írd az állítások betűjelét a megfelelő keretbe!

A)  A méhkirálynő szárnya kisebb, 
mint a potroha.

B)  A dolgozó szárnya és potroha 
ugyanakkora.

C)  A herének nagyobb a szárnya 
a potrohánál.

2.   Dolgozd fel bekezdésenként a szöveget a pároddal! Oldjátok meg a feladatokat!

1.   bekezdés: Miért kezdte tenyészteni az ember már az ősidőkben a méheket?

 ___________________________________________________________________________________________

2.   bekezdés: Nevezd meg, az idők folyamán hogyan változott a méhek élőhelye!

1. ________________________    2. ________________________    3. ________________________

3.   bekezdés: Rendezd a bekezdésből szerzett ismereteket fürtábrába!

HERÉK

petét rak

több tízezer
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4.   bekezdés: Számozással állítsd sorba a mondatokat a szövegnek megfelelően!

   Kifejlődik egy új anya is.

   A méhész egy kasba söpri őket, majd a kaptárba kerülnek.

   A méhanya lerakja a petéket.

   Kirajzanak a levegőbe.

   A petékből kikelt lárvákat a dolgozók táplálják.

   Az anya leszáll egy faágra, a dolgozók mellételepszenek.

5.   bekezdés: Nézz utána a könyvtárban vagy a világhálón, mire szolgál a táncnyelv!

3.   Jelöld pipával azokat a mondatokat, amelyekről olvastál a szövegben!
A méhek sok hasznos anyaggal segítik az embert.

Szép, szabályos hatszögletű sejtekbe gyűjtik a mézet.

A méhraj vezetője az anya, tagjai a herék és a dolgozók.

A méh 65 kilométeres sebességgel repül óránként.

A dolgozók a legszorgalmasabbak: virágport gyűjtenek és táplálják az utódokat.

Egy gyűszűnyi mézért 50-szer kell kirepülniük és 1000 virágot meglátogatniuk.

4.   Karikázd be a sorban a két egyforma méhecskét!

5.   a) Olvasd el a Legenda a méhecskéről című népmondát!

Isten már megteremtett mindenfélét. Kirendelte az ennivalót is minden állatnak. 
A méhecskének adta a legjobb eledelt, a mézet. Az ember rájött erre, de rájött  

a medve is, s ott rabolták el tőle, ahol tudták.
A méhecske elment panaszkodni Istenhez. Ő hiába dolgozik, küzd, ha így megra-

bolják. Azt kérte, hogy legyen a csípése halálos. Pusztuljon el, akit megszúr, aki meg 
akarja fosztani őt a fáradságosan megszerzett eledelétől. 

– Hallod-e, méhecske! Azt kapod, amit másnak kívánsz. Ha megszúrsz valakit, halj 
meg magad is! – mondta az Úristen.

Azóta, ha megcsíp valakit a méhecske, beleszakad a fullánkja, s ő meghal utána.

b) Hasonlítsd össze a két szöveget! (témája, terjedelme, műfaja, a szöveg célja)
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Rákos Sándor: A két kis vadkörtefa Ok. 106. o.

1. Gyakorold a kifejezések pontos olvasását! Figyelj a hangok időtartamára!

rosszkedvű, fáradt szellő   nyárrá forrósodott
frissen hullott hópelyhecskék   ősszé hűvösödött
pompás menyasszonyfátyol-szirmok  téllé fagyosodott
deres szemöldökű, goromba hajnal  szúróssá és hajlékonnyá edződött

fölkapta a két kis magocskát
porhanyóssá tette a kietlen sziklaföldet
sziszegő fagyot terelt maga előtt
fáradt szellő üzenetet hozott

2. Ötleteljetek! Hol élhetett a két körtefa? Milyen kapcsolat lehetett közöttük?

3. a) Olvasd el újra az első két bekezdést!
 b) Beszéld meg a társaddal, hová sodorta a szél a két magocskát!

4. a) Hogyan fejlődött a két körtemag? Rajzold le a keretekbe, milyen fa lett belőlük!

 b) Írd az állítások számát a megfelelő keretbe!

1. Dús földben meleg napocska cirógatta.
2. Hűvös helyen, szikla hátán tusakodott.
3. Törzsvastagsága egy csecsemő kisujjához hasonlít.
4. Olyan vastag a törzse, mint a pásztor mutatóujja.
5. A határ büszkesége, virágaitól elbódulnak a méhek.
6. Tartja magát a mostoha földben, egy-két virágja nyílik.
7. Pompás virágait elvitte a fagy.
8. Vigasztalja társát, hogy az új tavasz új virágot hoz.
9. Virágzik és gyümölcsösödik.
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5. Töltsétek ki csoportokban az ötsorosokat a két körtefáról!

  hegyi körtefa

Milyen? (2)  _______________________________      _______________________________

Mi történt vele? (3)  ____________________   ____________________   ____________________

Mi jut eszedbe róla?  ______________________________________________________________ 
(4 szavas mondat)

Mire emlékeztet?  ___________________________________________
(rokon értelmű szó a címhez)

Mi?  ___________________________________________

Milyen?  _______________________________      _______________________________

Mi történt vele? _____________________   _____________________   _____________________

Mi jut eszedbe róla?  ______________________________________________________________________ 

 Mire emlékeztet?  szerencsés körtefa

6. Színezd egyforma színűre a szöveg kifejezéseit a magyarázatukkal!

kövér szántóföld mezsgyéjén ejtette le nehéz életem van

a szikla hátán tusakodott éhes, szomjas, fázik

kutyául megy a sorom gazdag termőföld határán pottyantotta le

éhség csigáz, szomjúság gyötör, fázás 
remegtet a köves talajon küzdött a megmaradásért

7. Olvassátok fel párokban a két vadkörtefa üzenetváltásait!

8. Beszéljétek meg!

 • Miből gondoljátok, hogy a körtefák jó barátok voltak?
 •  Milyen nehézségekkel kellett megküzdenie a szikla peremén élő körtefának? 
 •  Hogyan bátorította a fagyos tavasz után a barátját? 
 •  Mivel jutalmazta meg a természet?
 • Mit üzen nektek ez a mű?
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Tasnádi Kubacska András: A süncsalád Ok. 108. o.

1.   Készítsetek fürtábrát a sünről egy csomagolópapírra! Csoportokban dolgozzatok!

2.   Rendszerezd a szövegből szerzett ismereteidet a sünről!

A) Külseje 

Mekkorára nő meg a sün?  ________________________________________________________________

Milyenek a sün tüskéi születésekor?  _____________________________________________________

Milyen tüskéi vannak kifejlett korában?  __________________________________________________

Írd a kép mellé a szövegből hozzáillő mondatot!

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

B) Hangja

Milyen hangokat hallat?  __________________________________________________________________

C) Táplálkozása

Mivel táplálkozik? _________________________________________________________________________

Miért eszik sokat a sün?  __________________________________________________________________

D) Életmódja

Hogyan tölti a telet? ______________________________________________________________________

Miből készíti a vackát?  ___________________________________________________________________

E) Lakhelye

Hol él a sün? ______________________________________________________________________________

3.   Húzd alá az igaz állításokat! Javítsd fölé írással a hamisakat!
Ha nincs senki a sün közelében, szuszog, prüszköl, fúj.
Ha veszély fenyegeti, erős hátizmai segítségével összegömbölyödik.
Hegyes, erős fogai igazi növényevőre utalnak.
Ha utódai felnőnek, külön élnek a szülőktől.

4.   Beszélgessetek a sün hasznáról! 

• Mitől és miért pusztulnak a sünök? Hogyan vigyázzunk rájuk?

5.   Gyakoroljátok párban a szöveghű olvasást! Mondatonként cseréljetek!
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Nagy László: Dióverés Ok. 109. o.

1.   Képzeld magad a kertbe, a diófa alá! Milyen képek jelennek meg a szemed előtt? Raj-
zold le a füzetedbe!

2.   Felelj a kérdésekre!

• Mi jelzi az ősz beköszöntét a vers szerint?
• Mi történik, amikor megjelenik az ember a kertben?
• Miért szerez örömet télen a dió?
• Hogyan játszanak a tél végén a gyerekek a dióhéjjal?
• Mit üzen neked az utolsó versszak?

3.   Gyűjtsd össze a költeményben felidézett színeket, hangokat!

Színek:  ___________________________________________________________________________________

Hangok:  __________________________________________________________________________________

Melyik szín kapcsolja össze a rigót és a hulló leveleket?  _________________________________

4.   Keress a példákhoz hasonló szószerkezeteket a versben! Írd le őket a füzetbe!

füttyös sárgarigó, árva diófa, …

5.   Figyeld meg a példát: levelek lengnek! Folytasd a gyűjtést a versből a megadott kez-
dőbetűkkel! b… b…,   f… f...,   k… k…

6.   a) Ritmizáld a verset! 

  E l s u h o g o t t   a z    a   f ü t t y ö s
                  ––    ∪   ∪  ––        ∪     ∪   ––        ∪ 

  s á r g a r i g ó   i s    d é l r e.
                  ––    ∪  ∪  ––  ∪      ––    ∪ 

  S á r g u l   a z   á r v a    d i ó f a
                  ––         ∪     ∪   ––    ∪     ∪–– ∪ 

  z ö l d    t e r e b é l y e.
                  ––           ∪  ∪ ––      ∪ 

b)  Írd a sorok elé a szótagszámot! Milyen sza-
bályszerűséget vettél észre?

c)  Keresd a versben a rímelő szavakat! Hány 
sort kötnek össze?

8.   Tanuld meg a verset! Ne válaszd el szünettel a 2-2 tartalmilag összefüggő sort!

7.   Színezd ki a fán maradt és a le-
velek közé pottyant diókat!
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Schmidt Egon: A nagy kócsag Ok. 111. o.

1.   Mi jut eszetekbe a képekről? Beszélgessetek róluk!

2.   Dolgozzatok párokban! Írjátok le röviden a nagy kócsagról szerzett ismereteket az 
ábrába!

Előfordulási helyei

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Szaporodása,  
a fiókák gondozása

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Táplálkozása

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Fészke

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Egyéb ismeretek

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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Összefoglalás
1.    Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Megfejtés: _______________________________

2.   Írj egy-egy címet az olvasottakból a következő témákhoz!

Évszakok

Madárvédelem

Állatokról szóló ismeretek

Növények bemutatása

Ismeretek az élettelen természetről

3.   Párokban dolgozzatok!

a)  Válasszatok egyet-egyet a megismert állatok közül! Számoljatok be róluk röviden, 
a tanult szempontok segítségével!

b)  Színezd ki a falánkabb sünit, amelyik már belekóstolt a csemegékbe! Mit evett meg?

1. Az ősember nagyon félt tőle.

2. Mindenhol jelen van, de nem látjuk.

3. Különféle fák, bokrok alkotják.

4. Az egyik legismertebb gyógynövény.

5. A fagy talajon lévő teremtménye.

6. Itthon telelő énekesmadár.

7. Hidegben jéggé fagy.

8. Hazavezető útja több ezer kilométer.

9. …………… István, természetszerető író.
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4.   a) Mutassátok be értelmező felolvasással a legfontosabb gyógynövényeket!

b)  Beszélgessetek arról, hogy a családban milyen gyógynövényeket fogyasztotok!  
Milyen formában?

5.   Olvasd el néhányszor és jegyezd meg a könyv 112. oldalán a természetben való he-
lyes viselkedés szabályait! Soroljátok fel ezeket egymásnak!

6.   Ebben a fejezetben olvasott szövegekhez kapcsolódó állítások közül melyik igaz, 
melyik hamis? Tegyél 4-t a megfelelő ablakba!

Igaz Hamis
A fejezetben az élő és élettelen természetről olvastunk.
Minden évszakhoz kapcsolódtak szövegek.
Verset nem találtunk ebben a fejezetben.
Csak állatokról szóltak a szövegek.
Több szöveg felhívta a figyelmet a környezet védelmére.

7.   Keressetek összefüggéseket! Beszéld meg a pároddal és színezd egyforma szí nű re a 
szétdarabolt mondatok összetartozó részeit!

Egy állat- vagy egy növényfaj számára  
az a legnagyobb veszély,

az ott fészkelő madarak nem tudnak 
megtelepedni többé.

Ha kiszárítják a mocsarakat, mert élőhelyüket, az öreg tölgyeseket 
kivágták.

Az erdőben végzett fakivágással ha a természetes élettere megváltozik.

Mivel az ürge sok helyről eltűnt, a tojásokkal és fiókákkal teli fészkeket is 
elpusztítják.

A szarvasbogarak száma erősen  
megfogyatkozott,

így a parlagi sas és a kerecsensólyom 
nehezen talál táplálékot.

8.   Készítsetek plakátot ebben a témában! Használjátok fel az olvasottakat!
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Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin felfedezője Ok. 114. o.

1. Beszélgessetek!

 • Milyen vitaminokat ismersz?
 • Miért van szüksége a szervezetünknek a vitaminokra?
 • Honnan jut a szervezetünk a vitaminokhoz?

2. A Nobel-díj a legnagyobb tudományos elismerés. Írd mellé, mikor és miért kapta ezt 
a kitüntetést Szent-Györgyi Albert!

3. Tegyél + jelet az új információkat tartalmazó mondatokhoz!   

   Szent-Györgyi Albert 1893-ban született és 1986-ban hunyt el.

   A Szegedi Egyetemen végzett tudományos kutatásokat.
    A vacsorára szánt friss szegedi paprikában fedezte fel a C-vitamint 
      nagy mennyiségben.

   Kísérleteihez maga termesztette a paprikát. 

   Élete végéig az emberi test életműködéseit kutatta.

   Nobel-díja aranyérmét a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik.   

4. Pipáld ki azoknak az élelmiszereknek a rajzát, amelyekben C-vitamin található! Az 
utolsó két keretbe te rajzolj!

5. Érveljetek amellett, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket célszerű nyersen fogyasztani! 
Miért?

MAGYAROK, AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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Philip Wilkinson: A golyóstoll Ok. 115. o.

1.  a) Írd a keretbe, mely tevékenységhez kapcsolódnak a szavak!

 

b)  Mondjatok néhány összefüggő mondatot az ábra alapján! Segítenek az olvasó-
könyv 14. oldalán látható képek. Ha nem ismeritek valamelyik szó jelentését, néz-
zetek utána a Magyar értelmező kéziszótárban vagy az interneten!

2.   Hasonlítsd össze a megismert három íróeszközt ismereteid és az olvasottak alapján!

Mikor(tól)  
használták?

az 1800-as évek 
közepétől

1967-től

Ki találta fel? Paul Fischer
(pól fiser)

Hogyan  
működik?

Mi az előnye vagy 
hátránya?

3.  Gyűjts érveket a golyóstoll hasznosságáról! Ki tud többet felsorolni?

fémhegyű
mártogatós toll

papírpalatábla  
palavesszővel

lúdtoll

tinta

kalamáris



78

Egy világhódító magyar játék tervezője Ok. 116. o.

1.   Idézzétek fel párokban, mit jegyeztetek meg Rubik Ernőről!

2.   Fogalmazd meg a szöveg alapján a Rubik-kocka lényegét!

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

3.   Húzd alá az igaz állításokat!
A ma is élő Rubik Ernő sokoldalú ember.
Nevét csak Európában ismerik.
Támogatja a fiatal tehetségeket.
Egy New York-i múzeumban kiállítással ünnepelték a kocka 40. évfordulóját.
A kockakirakás jelenlegi világrekordja 5 másodpercnél kevesebb.

Mit hagytak ránk feltalálóink? Ok. 117. o.

1. Nevezd meg a szövegből megismert híres feltalálóinkat! Írd a nevük mellé, mit 
köszönhetünk nekik!

__________________________________________

__________________________________________

2. Nevezd meg a zeneszerzőket! Írd a képek alá fő gondolatukat röviden!

________________________________________

________________________________________

 _____________________

 _____________________

 _____________________

 _____________________



79

Mihály napja – szeptember 29. Ok. 122. o.

1.   a) Rajzold le a találós kérdés megfejtését!

Nyári széltől ringatva,
ezer szemű kisbaba,
bölcsőjében alszik,
hosszú bajszát csüngetve
zöldbe burkolózik.

b) Beszélgessetek! 

• Milyen őszi munkákat végeznek a kertekben, a földeken?
• Ha részt vettél már ilyenben, oszd meg a tapasztalataidat a többiekkel!

2.   Melyik bekezdésben miről olvastál? Írd a megfelelő számot a keretbe!

  Híres vásárnap   A névünnephez kapcsolódó mulatságok

  Népi időjóslások   Változások a természetben – őszi munkák

3.   Sorold fel a füzetedben, minek a kezdete volt régen Mihály napja! Miért?

4.   a) Olvassátok fel párokban, milyen változások történnek a természetben e naptól!

b) Írd a képek alá a Mihály-nap utáni tevékenységek nevét!

 ______________________ ______________________ ______________________

5.   Fejezd be a mondatot a szöveg alapján!

A Mihály-napi vásár azért volt fontos, mert…

6.   Milyen időjárási megfigyelések kapcsolódnak Mihály-naphoz? Kösd össze a megkez-
dett mondatot a befejezésével!

Ha Mihály napján még itt vannak a fecskék, májusi hideget ígér.

A Mihály előtti dér szép őszt, de kemény telet jósol. 

A Mihály-napi mennydörgés hosszú lesz az ősz.  

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK
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Karácsony – december 25–26. Ok. 124. o.

1.   Énekeljetek egy dalcsokrot az ismert karácsonyi énekekből!

Válasszatok: Kirje, kirje, kisdedecske Dicsőség
 Kiskarácsony, nagykarácsony Mennyből az angyal
 Pásztorok, pásztorok A kis Jézus aranyalma

2.   a)  Beszéljétek meg csoportokban, hogyan készülődik a családotok e szép ünnepre! 
b)  Felnőtt segítségével készítsetek mézeskalácsot az olvasókönyvben található re-

cept alapján!

 c) Állítsd sorba a mézeskalács készítésének lépéseit! (Ok. 127.o.)

  Összekeverjük a tojásokat, a tésztasót és a fűszereket, majd a mézbe öntjük.

  Egy napig pihentetjük.

  A mézet és a vajat gőz felett meglangyosítjuk.

  Kézzel belegyúrjuk a lisztet.

  180 °C fokon 6-8 percig sütjük, kihűlve cukormázzal díszítjük.

  5 mm vastagra kinyújtjuk, szaggatjuk, tojással megkenjük.

3.   Olvasd el az olvasókönyvből a Karácsony című szöveget!

a) Írd le, mit ünneplünk karácsonykor!

 _________________________________________________________________________________________

b) Olvasd fel a szövegből az alábbi rajzokhoz tartozó mondatokat!

c)  Beszéljétek meg csoportokban, miben különbözik az angolok és az erdélyiek ün-
neplése a miénktől! A ti családotokban hogy zajlik a szenteste? Mi teszi bensősé-
gessé az ünnepet?

4.   Készíts karácsonyi üdvözlőlapot a jókívánságaiddal!



81

Nagyváradi János: Csendes éj Ok. 125. o.

1. Hallgassátok meg vagy énekeljétek el a Csendes éj című karácsonyi dalt!

2. Töltsétek ki a táblázat hiányzó sorait!

Szereplők

Helyszín, idő

Probléma A gazdag ember Istent kereste, de 

1. esemény Visszatérve a háza előtt 

2. esemény

Következmény Ráébredt, hogy 

Tanulság

3. Ha megfelelő sorrendbe állítod a betűket, a szereplők tulajdonságait kapod.
 Írd a vonalra a megfejtéseket és jelöld, melyik kire vonatkozik!

 G = gazdag ember K = kisfiú

     KÉFÉLN ___________________      VÍSZELETN ___________________

     SEHÉ ______________________      DAAÓZOK _____________________

     GOLDOB ___________________      LERTEMTÜNEL ________________

4. Keresd meg a szövegben, mit gondolt a gazdag ember addigi életéről!

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

5. Keress az internet segítségével újévi népszokásokat! Jegyezd le őket a következő 
oldal 2. feladatában!
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Újév Ok. 128. o.

1. Fejtsd meg a találós kérdéseket!

 Amennyit elveszel tőle, Kerek életfája,
 annyival több lesz belőle, Szép tizenkét ága.
 minél gyorsabban pereg, Szép tizenkét ágán
 annyival vagy öregebb. Ötvenkét virága.
   Ötvenkét virágán
 ______________________________________ Négy gyöngy levelecske,
   Négy gyöngy levelecskén
 Helye lehet az asztalon, Hét gyöngy erecske.
 Zsebedben, s akár a falon,
 Időt jelez lapjaival: ______________________________________
 Évvel, hónappal és nappal,
 Bele írhatsz, s lejegyezhetsz
 névnapokat, ünnepeket.

 ______________________________________

2. Milyen újévi népszokásokat gyűjtöttél az interneten? _____________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

3. Feleljetek a pároddal a kérdésekre!

 • Hogyan köszöntik a legtöbb helyen az újévet?
 • Vajon miért ünnepelnek?
 • Milyen szokás volt régen ezen a napon?
 • Miért igyekeztek csak kellemes dolgokat végezni?

4. Húzd át, ami tilos volt újévkor!
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Gergelyjárás – március 12. Ok. 130. o.

1.   Írd ki a szövegből, miért emlékezünk Gergely pápára! 

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

2.   Fejezd be röviden a mondatokat az 1. bekezdés segítségével! 

Miért alakult ki a gergelyjárás szokása? 

Azért, hogy a szegény diákok  ____________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Azért, hogy minél többen  ________________________________________________________________

3.   Alkoss három összefüggő mondatot a képről az olvasottak felhasználásával!

 ______________________________________________  

 ______________________________________________

 ______________________________________________  

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

4.   Sorold fel a pároddal, mely növényekhez fűződik termésjóslás e napon!

5.   Idézzétek fel és énekeljétek az énekórán tanult Szent Gergely doktornak kezdetű 
dalt! Hallgassátok is meg! 

Kolompos együttes: Jönnek a huszárok – Mesék, játékok, ünnepek, mulatság. 
Kolompos Kkt., 2008
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Húsvét Ok. 132. o.

1. Töltsd ki a hiányos fürtábrát a szöveg alapján!

2. Számolj be saját húsvéti élményeidről!

Szabó Lőrinc: Lóci verset ír Ok. 133. o.

1. Beszélgessetek a vers meghallgatása után!

 • Milyen érzéseket keltett benned a vers? Mi tetszett benne? Miért?

2. Képzeljétek el a kertet! Beszéljetek róla!

 • Milyen színeket láttok?        • Milyen illatokat éreztek?        • Milyen hangokat hallotok?

3. Felelj a kérdésekre!

 Miről akart a költő verset írni? _______________________________________________________

 Hogyan szólt Lóci verse? Idézd!

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 Miért tetszett a költőnek kisfia verse? _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Írd ki a versből a rímelő szópárokat a füzetedbe! Hol találtad meg őket?

5. Hallgassátok meg a verset a Kaláka vagy a Misztrál együttes előadásában!

Jézus feltámadása

húsvét hétfő

tojásfestés
HÚSVÉT
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Szent István ünnepe – augusztus 20. Ok. 136. o.

1.   Fogalmazd meg a képek segítségével, mit ünneplünk augusztus 20-án!

2.   a) Elevenítsétek fel párokban, mit olvastatok István királyról a tanév során!

Lapozzatok vissza a könyvben, és írjátok le az érdemeit címszavakban!

1. ______________________________________ 2. ______________________________________

3. ______________________________________ 4. ______________________________________

5. ______________________________________ 6. ______________________________________

 7.   Államalapítás

b) Beszéljétek meg, hogy István király örökségéből mi maradt fenn napjainkig!

Hallottad-e, hogy az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban rendezik meg min-
den évben augusztus 20-án az országos megemlékezést Szent István királyról? Itt szen-
telik meg és vágják fel az új lisztből elsőként sütött kenyeret.

3.   Nézz utána, mivel foglalkozik a Magyarok Kenyere Alapítvány, és mi lehet a nemzet 
kenyere! 

4.   Fejtsd meg a rejtvényt! Hogyan kapcsolódik a megfejtés az ünnephez?

1. A búzából őrlik.

2. Ilyen növény a tárkony.

3. Petőfi verse: … dal.

4. 1848.  …  15-e, forradalmi ünnep.

5. A téltemetés ünnepe Mohácson.

6. Híres volt a Mihály-napi …

7. Ez fénylik a karácsonyfán.

8. Augusztus 20-a az új … ünnepe is.

9. Ezzel locsolkodnak a fiúk húsvétkor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



86

Év végi áttekintés ‒ Vár a könyvtár
1.   Gondolj vissza az elmúlt tanévben megismert olvasmányokra!

Lapozz az olvasókönyved tartalomjegyzékéhez!
Válogass a szövegek között az alábbi szempontok szerint! Írd le a címüket!

A legkedvesebb mesém:  _____________________________________________________________________

A legizgalmasabb történet:  __________________________________________________________________

A legmeghatóbb elbeszélés:  _________________________________________________________________

A legtanulságosabb olvasmány: ____________________________________________________________________

A leghumorosabb írás:  _______________________________________________________________________

A legszebb vers:  ______________________________________________________________________________

A legérdekesebb ismeretterjesztő szöveg:  ________________________________________________

2.   Kit választanál példaképnek a megismert szereplők közül! Miért?

3. Beszéljétek meg! Mi minden segít benneteket a világ megismerésében? Miből gyűjt-
hettek ismereteket?

4. a) Olvasd el az alábbi hírt!

„Új könyvtárrészt adtak át 2021. április 11-én Mesefalván, a Hétszínvirág Általános 
Iskolában. A könyvtáravatón beszédet mondott a város polgármestere, aki a köny-
vek szeretetére, az olvasás fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét. Az iskola 
tanulói műsort adtak az esemény tiszteletére.”

 b)  Húzd alá a hír szövegében kékkel az eseményt, zölddel az esemény helyszínét, 
barnával az időpontját!

5. Egészítsd ki a helyes könyvtári viselkedésről szóló mondatokat!

 A könyvtár dolgozóival viselkedj ________________________________  !

 ________________________________ a kikölcsönzött könyvekre!

 Mindig  ________________________________ vidd vissza őket!

6. Olvass sokat a nyári szünetben is! Keresd meg az alábbi könyveket a könyvtárban!
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